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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Detail van de zonnewijzer voor de boerderij Bouwlust aan de Bovenberg 54-56 te
Bergambacht (foto RDMZ, 1994).
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Voorwoord
Midden in het Groene Hart van Zuid-Holland ligt de Krimpenerwaard, een gebied,
dat geheel door water is omgeven. Aan de oostkant vormt het riviertje de Vlist de
grens met de provincie Utrecht. De Lek/Nieuwe Maas en Hollandsche IJssel aan
respectievelijk de zuidwest en de noordwest kant zijn de aderen waarlangs de waard
zich op industrieel gebied heeft kunnen ontwikkelen. Het waardenlandschap in dit
deel van Holland en het aangrenzende Utrecht wordt bepaald door een
strokenverkaveling met lange, smalle kavels en brede sloten. De wat grotere
nederzettingen liggen aan de randen van de waard. Buiten de nederzettingen is het
landschap zeer open gebleven. Het grondgebruik is overwegend grasland.
De enige stad in de Krimpenerwaard, Schoonhoven, met haar gedeeltelijk nog
aanwezige verdedigingswerken uit verschillende tijden, biedt een keur aan
architectuurtypen en -vormen die een nadere kennismaking meer dan waard zijn.
De oude stadsstructuur is opmerkelijk goed bewaard gebleven, evenals de
bebouwing langs de voornaamste straten. Dit laatste bleek pas bij een nadere
bestudering: achter jongere gevels bleken zich in zeer veel gevallen nog de 16deen 17de-eeuwse huizen te bevinden. In dit opzicht heeft de historische bebouwing
van Haastrecht meer te lijden gehad. Nogal wat huizen zijn daar gemoderniseerd
zonder rekening te houden met de historische structuur van de panden.
Het binnenland was en is nog steeds agrarisch van karakter, waarvan de vele, soms
zeer decoratief uitgevoerde boerderijen met kaaskamers getuigen. De turbulente
waterstaatsgeschiedenis is uit het landschap, uit de aanwezigheid van gemalen en
de (resten van) molens en boezemwateren gelukkig nog steeds afleesbaar. Een
ander boeiend en bepalend facet vormen de vele middeleeuwse kerken, opgetrokken
van baksteen met hun karakteristieke torens en vaak zeer fraaie inventarisstukken.
Ook de dorpskernen hebben over het algemeen hun oude structuur nog weten te
bewaren. Dit geldt in mindere mate voor de oudere bebouwing. Veel is inmiddels
verdwenen of heeft in de 19de en 20ste eeuw plaats gemaakt voor functionele
nieuwbouw, hetgeen op zich natuurlijk ook een historisch gegeven is.
De Geïllustreerde Beschrijving van de Krimpenerwaard in de reeks ‘De Nederlandse
Monumenten van Geschiedenis en Kunst’ is in meer dan één opzicht een voortzetting
van de delen over de Vijfheerenlanden (1989) en de Alblasserwaard (1992). Met
deze gebieden vormt de Krimpenerwaard het Zuidhollandse deel van het westelijk
rivierengebied. De aard en indeling van de teksten zijn in de drie delen dan ook
zoveel mogelijk gelijk gehouden. De beschrijving van de Krimpenerwaard geeft een
historische analyse van structuren, gebouwen en gebouwengroepen. Of de
behandelde gebouwen beschermde monumenten in de zin van de Monumentenwet
waren, heeft geen rol gespeeld. Ook, en soms met náme, de niet beschermde
gebouwen en objecten blijken een afspiegeling te zijn van de zichtbare
cultuurgeschiedenis van een gebied als de Krimpenerwaard. De historische analyses
worden aanmerkelijk verrijkt door een zeer groot aantal afbeeldingen in de vorm
van opmetingstekeningen en foto's.
Het werk is samengesteld onder verantwoording en redactie van drs. Catharina van
Groningen, wetenschappelijk ambtenaar bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
te Zeist. Zij heeft bij haar onderzoek steeds nauw samengewerkt met Jan J. Jehee,
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bouwhistoricus bij dezelfde rijksdienst, die verantwoordelijk is voor al het
bouwhistorisch onderzoek en de in het boek afgebeelde opmetingen.
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Voor het samenstellen van de historisch-geografische inleiding kon een beroep
gedaan worden op drs. M.A. Kooiman, historisch-geograaf. Het hoofdstuk over het
industrieel erfgoed is van de hand van drs. S.M. van Genuchten, verbonden aan
het Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE). Evenals bij de vorige delen was de
kunsthistorica drs. Nicoline Zemering degene die zich gekweten heeft van de taak
de inventaris van de Hervormde kerken te onderzoeken en te beschrijven. Gerard
J. Dukker, fotograaf bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft het meeste
fotomateriaal verzorgd. Een uitvoerige verantwoording over de manier van werken
en de verschillende medewerkers is in het Ten Geleide opgenomen.
Ook tijdens dit onderzoek werd weer gesignaleerd hoe kwetsbaar onze historische
leefomgeving is. De wijzigingen aan historische gebouwen en structuren zijn vaak
zo ingrijpend, dat het lang niet altijd meer mogelijk bleek te zijn de opbouw en de
ontwikkeling van die gebouwen en structuren af te lezen. De lopende processen
van schaalvergroting en functieverandering leiden nu eenmaal onvermijdelijk tot
aanpassingen en vormveranderingen. Kwalijk is echter dat veel van die
veranderingen, die noodzakelijk geworden zijn, op een lompe en fantasieloze wijze
werden doorgevoerd. Fataal zijn dan ook de moderniseringen die geen rekening
hielden met de structuur van het gebouw.
De Geïllustreerde Beschrijving der Nederlandse Monumenten van Geschiedenis
en Kunst heeft in het verleden steeds een wezenlijke bijdrage geleverd in het
uitdragen van de kennis over historische gebouwen en structuren. Moge ook dit
deel in de reeks bijdragen aan de kennis over de Krimpenerwaard, waardoor een
zorgvuldiger beheer van het bouwkundig erfgoed gewaarborgd wordt. Het is het
meer dan waard!
De directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg,

Drs. A.L.L.M. Asselbergs
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Ten geleide
Het voor U liggende deel in de reeks ‘De Nederlandse Monumenten van
Geschiedenis en Kunst’ behandelt wederom een gedeelte van de provincie
Zuid-Holland en sluit daarmee in landschaps- en gebouwentype naadloos aan op
de reeds eerder beschreven regio's ‘De Vijfheerenlanden’ en ‘De Alblasserwaard’,
die in 1989 en 1992 van de pers kwamen. In totaal zijn er nu vijf delen verschenen
over deze provincie. Naast bovengenoemde delen maken ‘Leiden en het westelijk
Rijnland’ uit 1944 en ‘Voorne-Putten’ uit 1992 het quintet vol.
Met het werk aan de Krimpenerwaard - inventariseren, opmeten, fotograferen,
literatuur- en archiefonderzoek en schrijven - is begonnen in de tweede helft van
1992. Tekst en afbeeldingen waren gereed op 1 juli 1995.
De beschrijver en zijn team hebben zich te houden aan de ‘Leidraad voor de
Geïllustreerde Beschrijving der Nederlandse monumenten van geschiedenis en
kunst’, gepubliceerd in de Staatscourant, 8 februari 1983, nr. 4877. Hierin wordt
onder andere gesteld dat de ‘Geïllustreerde Beschrijving van de Nederlandse
Monumenten’ geen beschrijving van alle objecten in een gebied hoeft te geven.
Men, de beschrijver, dient een onderscheid te maken tussen de objecten met grote
individuele waarde - deze kunnen afzonderlijk behandeld worden - en objecten die
typologisch beschreven worden. Er zal steeds voor moeten worden gewaakt dat te
veel details worden beschreven. Vooral dat laatste is een steeds terugkerend punt
in de discussies over de inhoud van de delen der Geïllustreerde Beschrijving. Per
slot hebben zij tot doel als naslagwerk te dienen voor degenen die zich nader in de
(bouw) geschiedenis van monumenten wensen te verdiepen, materiaal te verschaffen
voor de studie van het bouwen in de ruimste zin en het leveren van gegevens voor
restauratie van monumenten. Het weglaten van details kan in voorkomende gevallen
de diepgang van de studie frustreren. Toch is er met name bij de twee laatst
verschenen delen bewust gekozen voor het volgen van een ontwikkelingslijn, een
meer algemene behandeling van de gebouwde omgeving in een gebied. Door het
publiceren van uitvoerige bronnen- en literatuurlijsten wordt de geïnteresseerde
lezer de gelegenheid geboden een onderwerp verder uit te diepen.
Het gevolg van deze keuze is wel dat veel vergaarde, direct op het gebouw
betrekking hebbende informatie uiteindelijk niet in dit boek is terecht gekomen.
Verloren gegaan is zij overigens niet: de gegevens zullen in een geautomatiseerd
bestand van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg worden opgenomen en worden
aldus voor een ieder raadpleegbaar.
In tien hoofdstukken is het zeer gevarieerde bestand aan gebouwen en bouwwerken
in de Krimpenerwaard beschreven. De volgorde van behandeling, van
verdedigingswerken tot en met boerderijen, is historisch bepaald en is vanouds
gehanteerd bij het samenstellen van de Voorloopige Lijsten (tussen 1908 en 1933)
en de Geïllustreerde Beschrijvingen van de Nederlands(ch)e Monumenten van
geschiedenis en kunst (sedert 1912). Of een gebouw al dan niet de status van
beschermd rijks- of gemeentelijk monument bezit, heeft geen rol gespeeld bij de
opname. Evenmin is de tijdlimiet van 50 jaar, in de Monumentenwet voor beschermde
monumenten strikt gehanteerd, als hard uitgangspunt genomen. De inleiding werd
al in een vroeg stadium van het onderzoek samengesteld door de historisch-geograaf
drs. M.A. Kooiman. Dit hoofdstuk vormt door de onderwerpen die erin ter sprake
komen als de ontstaansgeschiedenis van het land, de bewoningsgeschiedenis, de
ontwikkeling van de nederzettingen en de waterhuishouding als het ware de
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onderlegger voor de hierna volgende capita. Bij het hoofdstuk over de
verdedigingswerken staat Schoonhoven centraal, aangezien
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Detail van het oxaal in de Grote kerk te Schoonhoven. Op het fries boven de poortboog ziet
men aan de linkerkant de Verkondiging aan de herders. Rechts is de Aanbidding van de
drie koningen verbeeld (foto RDMZ, 1995).
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die stad het meeste in dit opzicht bewaard heeft. De polders, de verdwenen en nog
bestaande molens en gemalen, sluizen en bruggen zijn het onderwerp in het
volgende deel over de weg- en waterbouwkundige werken. Dit hoofdstuk is rijk
voorzien van uniek fotomateriaal van inmiddels verdwenen molens. G.H. Keunen,
verbonden aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, heeft zijn grote kennis
over dit onderwerp onbaatzuchtig beschikbaar gesteld. Het historische fotomateriaal
komt dan ook uit zijn eigen collectie. Bij de openbare werken komen de stadhuizen
en raadhuizen, de waag en het doelengebouw, de beide laatste in Schoonhoven,
aan de orde. Wegens de geringe omvang van dit bestand èn de betekenis ervan
kon aan alle gebouwen een individuele beschrijving worden gewijd. Zoals dat bij de
andere delen ook het geval was, blijkt het hoofdstuk over de kerken verreweg het
meest omvangrijke te zijn. Dat is het gevolg van de diverse invalshoeken van waaruit
de kerkgebouwen onder de loep zijn genomen, zoals de verschillende typen van
gebouwen, de lotgevallen, de restauraties door de tijden heen van kerken en torens,
het toegepaste materiaal en de constructies van met name de kerkkappen. Aan het
eind van dit hoofdstuk wordt alles samengevat in korte bouwgeschiedenissen van
de voornaamste kerken. Een tweede zeer omvangrijk hoofdstuk behandelt de
inventarisstukken in de kerken. De inventarisatie, het onderzoek en de uitwerking
lag ook dit maal in de handen van drs. Nicoline Zemering, die in haar werk veel
steun heeft ondervonden van drs. T.G.M. Graas, wetenschappelijk medewerker bij
de Stichting Kerkelijk Kunstbezit te Utrecht. Wegens de bijzondere kwaliteit van het
kerkzilver is besloten hier uitvoeriger dan gebruikelijk bij stil te staan. Een bijdrage
over de orgels ontbreekt niet. O.B. Wiersma en R.W. van Straten, beiden verbonden
aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, schreven deze paragraaf. Van de
gebouwen van sociale zorg is maar weinig bewaard gebleven, hetgeen de reden is
voor het kleine hoofdstuk. Het bestand aan woonhuizen daarentegen is aanzienlijk.
Op typologische, chronologische, kunsthistorische en constructieve aspecten zijn
de huizen in- en uitwendig onderzocht en geanalyseerd. Het zwaartepunt van het
onderzoek lag in Schoonhoven. Eline Jörg, studente architectuur aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht, deed in 1994, speciaal voor deze uitgave, een
stageproject over de huizen in Haastrecht. Wegens de geringe tijd die zij ter
beschikking had, heeft zij haar aandacht met name moeten richten op de
bouwvormen en de gevels. Collega dr. D.J. de Vries heeft door dendrochronologisch
onderzoek te verrichten naar een aantal kappen van Schoonhovense huizen in
samenwerking met RING, de Stichting Nederlands Centrum voor Dendrochronologie,
de bouwdata ervan kunnen vaststellen. De historicus drs. S.M. van Genuchten werd
bereid gevonden het hoofdstuk over het industriële erfgoed te schrijven. Van
Genuchten is als medewerker verbonden aan het Projectbureau Industrieel Erfgoed.
Hij verrichtte zijn onderzoek in de laatste maanden van 1994. Het laatste hoofdstuk
handelt over de boerderijen. In een van ouds agrarisch gebied als de Krimpenerwaard
is de rijkdom en verscheidenheid van deze gebouwengroep groot. Ook hier leende
het onderwerp zich uitstekend voor een typologische benadering. Evenals bij de
kerken en de woonhuizen werden de boerderijen uit verschillende invalshoeken
benaderd, teneinde een zo compleet mogelijk beeld van de ontwikkeling te verkrijgen.
De medewerkers van de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek (SHBO) te Arnhem
stelden hun kennis en de gegevens uit hun collectie probleemloos beschikbaar. Zij
leenden een willig oor en een kritische blik bij het samenstellen van dit hoofdstuk.
De heer L.M. den Toom uit Ammerstol putte uit zijn grote kennis over tegels en
tegeltableaus in de Krimpener- en Lopikerwaard en leverde een bijdrage over dit
onderwerp. Een bibliografie en registers sluiten tenslotte dit deel van de
Geïllustreerde Beschrijving af.
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Dat de auteur niet de enige was die zorg droeg voor de inhoud van het boek moge
uit het vorenstaande duidelijk zijn. Bij de terloopse opsomming van co-auteurs en
andere medewerkers ontbreekt tot nu toe Jan Jehee, bouwhistoricus bij de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Hij vormt samen met de auteur de ruggegraat
van het beschrijversteam dat deze uitgave tot stand heeft gebracht. Zijn inbreng,
het bouwhistorisch onderzoek, de opmetingen en de voortdurende dialogen met de
auteur over vrijwel alle onderwerpen en benaderingswijzen waren van onschatbare
waarde voor het uiteindelijke resultaat. Een dergelijke samenwerking tussen een
bouwhistoricus en cultuurwaardenonderzoeker is absoluut noodzakelijk om tot een
produkt te komen dat meer is dan de optelsom van disciplines.
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Zo heeft de publicatie een grotere reikwijdte dan alleen de selecte kring der
wetenschappers.
Een andere medewerker die op niet mis te verstane wijze heeft bijgedragen aan de
kwaliteit van het hier voor U liggende boek is de aan de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg verbonden fotograaf G.J. Dukker. Tussen 1992 en juli 1995
vervaardigde hij met een bewonderenswaardig gevoel voor nuance en kwaliteit het
grootste deel van het afgebeelde fotomateriaal. Bovendien is het meeste van het
oudere materiaal vanaf de beginjaren zestig ook van zijn hand. Onder iedere
afgebeelde foto staat het jaar van opname en vervaardiger, indien deze niet Gerard
Dukker was, vermeld.
De goed gesorteerde bibliotheek en de rijke archieven en collecties van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg leverden door toedoen van de medewerk(st)ers
de gegevens die voor de auteur van onschatbare waarde waren. Zij is hun daar
dankbaar voor.
Dan waren daar steeds op de achtergrond, maar essentieel voor het uiteindelijke
resultaat, de voorzitter en leden van de Subcommissie voor de
Monumentenbeschrijving. Zij dachten mee over vorm en inhoud en hebben alle
teksten kritisch gelezen en beoordeeld. Hiervoor en voor hun aanwijzigingen en
suggesties kan de auteur hun niet erkentelijk genoeg zijn.
Echter, een dergelijk langademig project heeft alleen kans van slagen, als men ter
plaatse bereid is eraan mee te werken. De bron van de kennis blijft immers het
gebouw zelf, niet alleen aan de buitenzijde, maar evenzeer aan de binnenkant.
Eigenaars, bewoners, kerkvoogden, leden van historische verenigingen,
overheidsfunctionarissen, allen die ons toegang verleenden tot hun gebouwen en
ons informeerden over de geschiedenis ervan, hebben ervoor gezorgd dat het plezier
in het werk alsmaar groter werd en de resultaten meer verantwoord. Voor het laatste
was het Streekarchief Krimpenerwaard in Schoonhoven de bron waarop in geval
van twijfel en soms wanhoop steeds weer teruggevallen kon worden. De
medewerkers èn bezoekers hebben zich allen enthousiast ingezet om gevraagd en
ongevraagd de meest interessante informatie boven water te krijgen. Alles kon
helaas, het is al eerder gezegd, niet worden opgenomen of diepgaand uitgezocht.
De tijd, de plaats en de mogelijkheden waren daar niet toereikend voor. De
Geïllustreerde Beschrijving van de Krimpenerwaard blijft een analyse van het
bouwbestand en dient zo als handvat voor de geïnteresseerde onderzoeker om dit
werk desgewenst te verdiepen.
Met grote waardering wil ik tenslotte de verschillende medewerkers van Waanders
Uitgevers en in het bijzonder vormgever Roelof Koebrugge dank zeggen voor de
prettige samenwerking die leidde tot de realisering van het uiteindelijke produkt.
Catharina L. van Groningen
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Historisch-geografische inleiding

1 Kaart van Nederland met de ligging van de Krimpenerwaard.

De zelling stond in het vroege najaar nog enkele weken alleen op den akker. De
afstand tusschen de planten was voldoende om er voorzichtig tusschen door te
kunnen schuifelen. Sprookjesachtig mooi was dan op heldere dagen het
schemergroene licht, dat uit het bladerdak boven de hoofden neerviel. De teere
stemming werd volmaakt door de stilte, door het verdwijnen van de wereld, die door
het bosch van stengels niet meer zichtbaar was. Een enkel stuk wild, dat volkomen
rust en veiligheid had gevonden, schoot weg. De verbeeldingskracht van de
jongensziel kreeg vleugelen, en tooverde zich een oerwoud, ver weg bij de helden
van Cooper en Aimard (Vink, 1926, 224)
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Inleiding
De Krimpenerwaard ligt in het oosten van de provincie Zuid-Holland en wordt
begrensd door de rivier de Hollandsche IJssel in het noorden en het westen, de
provinciegrens Utrecht - Zuid-Holland in het oosten (tegelijkertijd de oostgrens van
de gemeente Schoonhoven en de gemeente Vlist) en de rivier de Lek/Nieuwe Maas
in het zuiden. Een deel van de polder Vliet en Dijkveld hoorde vroeger ook bij
Zuid-Holland en de Krimpenerwaard. De grens volgde een van vóór de ontginningen
daterend veenstroompje, dat in de tegenwoordige verkaveling nog herkenbaar is.
Om praktische redenen wordt dit nu Utrechtse gedeelte in deze publikatie onder de
Lopikerwaard gerekend en buiten beschouwing gelaten. Daarentegen is het oostelijk
grondgebied van Schoonhoven: een deel van Willige Langerak en een deel van
Zevender, dat historisch gezien bij de Lopikerwaard behoort, bij de Krimpenerwaard
gerekend.
De Krimpenerwaard vormt met de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard het
Zuidhollandse deel van het westelijke rivierengebied. Dit gebied, waartoe ook de
Lopikerwaard en het westelijk deel van de Tielerwaard behoren, wordt in
landschappelijk opzicht gekenmerkt door een grote mate van overeenkomst als
gevolg van een min of meer vergelijkbare bodemopbouw, een vrijwel
overeenkomstige ontginningswijze in de Middeleeuwen en een grotendeels
gelijksoortig grondgebruik sindsdien. De genoemde ontginningswijze, resulterend
in een strokenverkaveling met bewoning vóór op de kavels, is op zich weer
kenmerkend voor een veel groter gebied: het uitgestrekte Utrechts-Hollandse
veengebied. Het waarden-landschap wordt door deze strokenverkaveling met lange,
smalle kavels en brede sloten bepaald. Als gevolg van de situering van de bewoning
vooraan op de kavels zijn boerderijlinten (streekdorpen) ontstaan. Aan de randen
van de waarden liggen enkele wat grotere nederzettingen. Buiten de nederzettingen
is het landschap zeer open, zij het hier en daar onderbroken door oude geriefhouten
eendenkooibosjes en houtsingels. Het grondgebruik is overheersend grasland. Van
de ‘eeuwige’ strijd om de beheersing van het binnenwater getuigen boezemlanden,
kaden en tiendwegen en -weteringen.
In een groot deel van de Krimpenerwaard bestaan deze kenmerken tot op de huidige
dag. In het zuidwesten is de mate van verandering, onder invloed van de
agglomeratie Rotterdam, het sterkst. De Stormpolder is geheel geïndustrialiseerd.

De naam
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De naam Krimpenerwaard bestaat uit twee delen: ‘krimpen’ en ‘waard’. Het eerste
deel vinden we ook in twee namen van nederzettingen in het gebied: Krimpen aan
den IJssel en Krimpen aan de Lek. Het woord krimp betekent rivierbocht (Künzel,
e.a., 1988, 212; Moerman, 1956, 135-136). De dorpen zijn dus genoemd naar hun
situering aan rivierbochten. Een waard is een geheel door rivieren omgeven stuk
land of gebied. De Krimpenerwaard is dus een door bochtige rivieren, de Lek en de
Hollandsche IJssel, omgeven waard.

Bestuurlijke indeling
In de Krimpenerwaard liggen de gemeenten Krimpen aan den IJssel, Ouderkerk,
Nederlek, Bergambacht, Vlist en Schoonhoven. Vóór de gemeentelijke herindeling
van 1 januari 1986 was het aantal gemeenten twaalf (Krimpen aan de Lek, Krimpen
aan den IJssel, Lekkerkerk, Ouderkerk, Gouderak, Berkenwoude, Stolwijk,
Haastrecht, Bergambacht, Ammerstol, Schoonhoven en Vlist). Deze indeling was
in de vorige eeuw tot stand gekomen. De 19de-eeuwse gemeenten
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waren merendeels voortgekomen uit de ambachten: van oorsprong middeleeuwse
bestuurlijke eenheden, bekleed met het lage overheidsgezag (zie ook Teixeira de
Mattos, III (I), 26 e.v.).

De bodem
Donken
Voor de bodemvorming in de Krimpenerwaard is de geologische periode na de
ijstijden, het Holoceen dat ruim 10.000 jaar geleden begon, bepalend. De gronden
die in deze periode gevormd zijn, liggen op het Pleistocene zand dat in westelijke
richting afhelt en op zo'n veertien tot zestien meter beneden N.A.P. ligt.
De enige, soms aan de oppervlakte zichtbare restanten uit het Pleistoceen in het
rivierengebied zijn donken, uit opgewaaid zand bestaande rivierduinen met de kop
onder of boven het huidige maaiveld. De meest oostelijke donk in het
Krimpenerwaardse is de Hoogt van Zevender in de polder Noord Zevender (zie voor
de donken in het gebied Vink, 1926, 57 e.v.). Een kleine concentratie donken ligt
bij Bergambacht. Ten noordoosten van het dorp liggen drie met veen overdekte
exemplaren. Het dorp zelf ligt op een vrij grote, aan de oppervlakte liggende donk.
Een kleinere is benut voor het kasteel ('s Heer Aartsberg) en op een derde, vroeger
‘Achter het slot’ geheten, heeft nooit bewoning plaats gevonden. Ten zuidoosten
van het dorp liggen nog twee donken. Een tweede serie van deze rivierduinen ligt
bij Opperduit. Vroege bewoning is hier niet aangetoond. In het verleden is een aantal
donken gedeeltelijk afgegraven, Vink vermeldt dit voor onder andere één van de
drie ten noordoosten van Bergambacht en voor twee van de Opperduitse (60, 68,
70).

Veenvorming
Onder invloed van het warmere klimaat na de ijstijden begon de zeespiegel te rijzen.
Daardoor werd de afwatering van de globaal oost-west stromende rivieren
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de gemeentelijke herindeling in 1986. Schaal 1:150.000. Tekening J.J. Jehee, 1993.
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aan de kust gestremd. Als gevolg van het stagnerende water kon nu achter de kust,
die ten westen van de huidige kustlijn lag, veenvorming optreden op het Pleistocene
zand. Er ontstond een zoet, moerassig milieu waarin de ene laag afgestorven planten
op de andere zonk. Door gebrek aan zuurstof in deze lagen verteerde het materiaal
maar voor een deel en aldus werd een veenlaag gevormd. Toen de zeespiegel
verder steeg, raakte het veen overspoeld en werd klei afgezet, de zogenaamde
afzettingen van Gorkum en Calais. Waar de zee niet of slechts in mindere mate kon
doordringen, zoals in het gebied van de huidige Krimpenerwaard, ging de veengroei
door.
Vanaf ongeveer 4000 vóór Chr. werd een reeks strandwallen in het Westnederlandse
kustgebied gevormd. Achter de strandwallen verzoette het milieu van de kustvlakte
opnieuw en over een groot gebied vond weer veenvorming plaats.
In de Krimpenerwaard, waar de veenvorming ononderbroken doorging, groeide
al met al een dik pakket veen aan: bosveen, ontstaan uit de moerasbossen langs
de rivieren en rietzeggeveen en veenmosveen, ontstaan uit de vegetatie meer in
het binnengebied.

Rivierafzettingen
Door de veengebieden slingerden zich enkele wat grotere rivieren en een aantal
veenstroompjes. De rivieren behoorden bij de stroomstelsels van de Rijn. Gedeeltelijk
tegelijk, gedeeltelijk na elkaar, bestonden er diverse stroomstelsels, elk afzonderlijk
bestaand uit een aantal rivierlopen met eigen afzettingen.
Aanvankelijk was de sedimentatie van de rivierlopen beperkt en de veenvorming
werd er niet door aangetast. Naderhand werden vooral in het oostelijk rivierengebied
oeverwallen, stroomruggen en komgronden gevormd. De oeverwallen en
stroomruggen zijn ontstaan doordat in perioden van hoge waterstand grof (zandig
of zavelig) materiaal dichtbij de bedding werd afgezet. Het fijnere (kleiige) materiaal
werd verder weg afgezet in de kommen. De gronden langs de bedding, de
oeverwallen, en de bedding zelf werden op die manier het meest

3 Overzichtskaart van de Krimpenerwaard met de huidige gemeentegrenzen en -benamingen.
Schaal 1:150.000. Tekening J.J. Jehee, 1993.
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4 Topographische en Militaire Kaart van het Koningrijk der Nederlanden, blad no. 37 fragment,
1850-1851, blad no. 38, fragment, 1847-1849 (p. 18-19).
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opgehoogd. Op den duur kwam de bedding zo hoog te liggen dat de rivier door zijn
eigen oeverwallen heen brak en een nieuwe loop zocht. De oude loop bleef als een
stroomrug, dat wil zeggen de dichtgeslibde bedding met de flankerende oeverwallen,
in het landschap achter.
Onder meer als gevolg van de remmende werking van het bij de riviermondingen
instromende zeewater en het afnemende verhang (verval per meter = het verschil
in hoogte van de waterspiegel tussen twee punten) ontwikkelden de rivieren in het
westelijk rivierengebied veel lagere en smallere oeverafzettingen dan in het oostelijk
rivierengebied. Langs de Beneden-Lek en de Hollandsche IJssel beneden Montfoort
liggen nog nauwelijks oeverwallen. Er is veeleer sprake van kleioevers, van oost
naar west overgaand van rivierklei in zeeklei. Deze afzettingen zijn voor een groot
deel ontstaan rond het begin van de jaartelling. De activiteit van de rivieren nam
toen periodiek sterk toe, terwijl ook de tracés van de rivierlopen veranderden. De
kleiafzettingen vonden plaats onder invloed van de getijwerking van de zee. Bij hoog
water aan de kust werd het slibhoudende rivierwater over de rivieroevers en in de
veenstroompjes gestuwd en van daar uit vond sedimentatie op het omringende land
plaats. (Een deel van deze afzettingen wordt tot de zeeklei gerekend, omdat het
sediment werd opgenomen in de eb- en vloedstroom van de zee en na korter of
langer contact met zout of brak water werd afgezet.)
Veel meer materiaal dan voorheen werd afgezet. Het veengebied raakte in het
westen van het rivierengebied gedeeltelijk onder een kleilaag bedekt. Er ontstond
een klei-op-veenbodem met overslibde oeverafzettingen. Hiertoe behoren de langs
de Hollandsche IJssel en de Lek gelegen randen van de Krimpenerwaard. Het veen
in het binnengebied bleef vrij van overslibbing. Het uiteindelijke resultaat van de
genoemde processen was in de Krimpenerwaard een uitgestrekt veenlandschap,
met aan de randen klei-op-veen en kleioevers.
De kleinere (veen)stroompjes vormden niet of nauwelijks oeverafzettingen. Na
verlanding overgroeiden ze met veen en werden soms later afgedekt door een
kleiafzetting. Nu zijn deze fossiele stroompjes, evenals de overdekte oeverafzettingen
aan de randen van de waard, door verschillen in klink met het omringende gebied
als langgerekte ruggen in het landschap herkenbaar (reliëfinversie). Onder andere
ten zuiden van Bovenberg, ten westen van Ammerstol, ten oosten van Stolwijk en
ten noorden van Het Beijersche is dit micro-reliëf waarneembaar.
Tot in deze eeuw werd het woord veen in de waard nauwelijks gebruikt. Men
gebruikte termen voor verschillende soorten veen: ‘darie’ voor het niet-verweerde
veen van onder de waterspiegel, ‘zwarte grond’ voor het verweerde en veraarde
veen aan de oppervlakte, ‘bagger’ voor het rottend materiaal in slootbodems en
‘mook’ voor lichte, losse grond die nog uit goed herkenbare plantedelen bestaat (zie
Vink, 1926, 240).

De Hollandsche IJssel en de Lek
De Rijn, althans de belangrijkste tak van het Rijn-systeem, volgde vóór het begin
van de jaartelling ongeveer de loop van de huidige Beneden-Rijn tot Wijk bij
Duurstede, liep vandaar ongeveer via de huidige Kromme Rijn naar Utrecht en via
de Oude Rijn naar Katwijk, waar de monding lag. Rond het begin van de jaartelling
nam het belang (in de zin van waterafvoer) van deze loop af, de monding begon te
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verzanden. Een andere loop liep van Wijk naar Vianen, vervolgens via de huidige
Hollandsche IJssel tot Linschoten en vandaar naar Woerden. Daar verenigde deze
loop zich met de eerstgenoemde. Aan het begin van de jaartelling was het vak
Linschoten-Woerden verzand en stroomde een groot deel van het water via de
Lange Linschoten naar Oudewater en vandaar via de benedenloop van de IJssel
in westelijke richting naar de Maasmond. De Beneden-IJssel was ontstaan uit de
benedenloop van de Lange Linschoten vóór het begin van de jaartelling. Al deze
rivieren horen bij het Rijnsysteem.
In de tweede eeuw van de jaartelling werd het gedeelte van de IJssel tussen
Montfoort en Oudewater nog gevormd en daarmee was de huidige rivier in grote
lijnen voltooid. Wellicht te zelfder tijd werd de Beneden-Lek, het huidige tracé ten
westen van Vianen, gevormd. De rivier ging de rol van Kromme en Oude Rijn
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overnemen. Gaandeweg werd tussen 300 en 700 de Lek de belangrijkste
benedenstroom van de Rijn, die ook de Hollandsche IJssel overvleugelde. In deze
periode kreeg de omgrenzing van de Krimpenerwaard door IJssel en Lek zijn beslag.
De monding van de IJssel in de Lek met twee lopen, de brede hoofdstroom en de
smalle Sliksloot (nu tussen de waard en de Stormpolder) is ook in deze tijd gevormd.
Vóór 1150 waren de Lek en de Hollandsche IJssel van dijken voorzien. De loop van
de rivieren werd door de bedijking vastgelegd. In 1285 werd de IJssel bij Hoppenesse
(Het Klaphek, nu gemeente Nieuwegein) afgedamd. Daarna ging van de IJssel
aanzienlijk minder overstromingsdreiging uit dan voorheen en de dijken konden
aanvankelijk betrekkelijk laag blijven. Toch brak de IJsseldijk een aantal malen door,
evenals de Lekdijk.

Wielen en uiterwaarden
Na de bedijking zijn bij dijkdoorbraken ‘wielen’ of ‘walen’ ontstaan, met daarachter
overslaggrond, bestaand uit materiaal dat bij de doorbraak uit de ondergrond is
losgewoeld en vervolgens over het omliggende land is uitgespreid. De wielen konden
bij herstel van de dijk binnen- of buitengedijkt worden. Het wiel bij De Hem onder
Schoonhoven is binnengedijkt, de Bakkerswaal bij Schuwagt (in gebruik als
eendenkooi), waarschijnlijk bij de St. Elizabethsvloed van 1421 ontstaan, is
gedeeltelijk binnen- en gedeeltelijk buitengedijkt. Het buitendijkse deel heeft
geleidelijk het aanzien van een uiterwaard gekregen. Ook langs de Hollandsche
IJssel zijn enkele wielen ontstaan, onder andere bij Haastrecht (mogelijk in 1314)
en bij Gouderak.
De Bakkerswaal is een voorbeeld van de samenhang tussen de bodemgesteldheid
en het ontstaan van wielen. De slappe ondergrond, waarop de dijk ter plaatse rustte,
werd door het rivierwater weggedrukt, zodat de dijk wegzonk. Omdat het een aantal
jaren duurde voordat de dijk hersteld werd, kon het wiel steeds groter worden. Bij
hoog water drong het water het land achter de dijk binnen en spoelde daar het
terrein uit, bij laag water werd door het terug trekkende water het

5 Kaart van de Krimpenerwaard met de bodemkundige situatie in hoofdlijnen (naar Stiboka,
1984).
Schaal 1:150.000. Tekening J.J. Jehee, 1992.
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buitendijkse land uitgeschuurd. Pas in 1430 werd aan deze toestand een eind
gemaakt.
Buitendijks aan de rivieren ontstonden door opslibbing uiterwaarden. De
Lekuiterwaarden langs de Krimpenerwaard zijn vrij bescheiden van grootte gebleven.
Langs de Hollandsche IJssel zijn uiterwaarden gevormd tussen Gouda en Oudewater.
Na de kanalisatie en afsluiting van de rivier tussen 1856 en 1860 worden de
uiterwaarden niet meer overstroomd. In de IJssel-uiterwaarden heeft in het verleden
veel afgraving voor de steenindustrie plaats gehad.

Bewoningsgeschiedenis
Prehistorie, Romeinse Tijd en Vroege Middeleeuwen
In de Krimpenerwaard zijn nauwelijks sporen aangetroffen die dateren van vóór de
Romeinse Tijd. Bij Krimpen aan den IJssel (Sliksloot) zijn enkele laat-paleolithische
of mesolithische, uit gewei vervaardigde gereedschappen gevonden. De
vondstomstandigheden zijn echter onduidelijk, zodat er weinig conclusies aan
verbonden kunnen worden. In de IJssel ten westen van Gouda is een neolithische
bijl gevonden. De bewoning (nomadisch) waar deze vondsten wellicht van getuigen
blijft hier buiten beschouwing. Er zijn in het huidige landschap geen zichtbare relicten
van overgebleven.
Dit geldt in feite ook voor de Romeinse Tijd (12 v. Chr.- 450 AD). In deze periode
werd in het rivierkleigebied vooral gewoond op de oeverwallen (dus ten oosten van
de Krimpenerwaard) en niet op het veen en het zich vormend klei-op-veen. Uit deze
periode zijn nauwelijks vondsten bekend, de belangrijkste bestaan uit enkele
Romeinse scherven bij Schoonhoven en uit zes munten gevonden bij Ouderkerk
aan den IJssel. De munten dateren merendeels uit de eerste eeuw van de jaartelling.
Een munt uit de tijd van Constantinus I (313-315) wijst op een vrij late Romeinse
activiteit in het gebied. De vondst hoeft echter niet op bewoning te duiden. Voor zo
ver in de laat-Romeinse Tijd al activiteiten in het zeer natte gebied hebben
plaatsgevonden, is er geen ruimtelijk structurerende werking van uitgegaan in de
periode daarna (hergebruik woonplaatsen, eventuele continuïteit). Met andere
woorden: in het huidige nederzettings- en landschapsbeeld is er niets van terug te
vinden.
Ook voor de Vroege Middeleeuwen, in feite voor de gehele periode tot rond het jaar
1000, zijn er geen aanwijzingen voor bewoning in de Krimpenerwaard, te
reconstrueren uit archeologische vondsten, schriftelijke bronnen of naamkundige
gegevens (zie Henderikx, 1987).

De systematiek van de cope
In de Late Middeleeuwen werd het onontgonnen land, de wildernis, ter ontginning
uitgegeven. Het grootste deel van het Zuidhollandse en Utrechtse veen- en
klei-op-veen is tussen de 11de en de 13de eeuw ontgonnen. Daarbij is veelal het
systeem van de ‘cope’ toegepast (zie Van der Linden, 1956). Het begrip cope heeft
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betrekking op de overeenkomst die de landsheer met de ontginners sloot en waarin
bepalingen over de grootte van de ontginning, de hoogte van de op te brengen
grondbelasting en andere zaken waren opgenomen.
De grond werd niet uitgegeven aan individuele ontginners, maar aan georganiseerde
groepen (bloedverwanten of door een ondernemer, de zogenaamde locator,
bijeengebracht). Anders dan tot dan toe gebruikelijk werd de achtergrens van de
ontginning bij de aanvang vastgesteld. De standaarddiepte bedroeg vaak zes
voorling, ongeveer 1250 meter. Waar deze diepte niet toegepast kon worden, wegens
de nabijheid van een al ontgonnen blok, vond aanpassing plaats. Voor de breedte
van de ontginningshoeven werd, eveneens waar mogelijk, een standaardmaat van
30 roeden, 95-115 meter, gehanteerd. Zes voorling bij 30 roeden leverde een ‘hoeve’
op van zestien morgen, zoveel land als voldoende was voor een toenmalig
boerenbedrijf (een morgen = 0,85 ha, een roe = 3,767 meter). Ook een diepte van
twaalf voorling, zo'n 2500 meter, werd wel gehanteerd. In de
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praktijk zijn de ontginningshoeven lang niet altijd zestien of 32 morgen geweest,
maar benaderde de grootte deze maten.
De ontginningen werden vanaf een bestaande of nieuw gegraven waterloop ter
hand genomen. Vanaf de ontginningsbasis werden de hoeven uitgezet. De sloten
werden zoveel mogelijk evenwijdig en ongeveer loodrecht op de ontginningsbasis
gegraven om een zo effectief mogelijke afwatering van het bol liggende veen te
verkrijgen. Zij- en achterkaden werden opgeworpen om het water van aangrenzende
ontginningen of nog niet ontgonnen veen te weren. De kaden gingen samen de
latere polders vormen. De boerderijen verrezen op de kop van de kavels, zodat
langgerekte nederzettingen (boerderijlinten) ontstonden.
In het gebied van de Beneden-Lek en de Hollandsche IJssel vonden de eerste
ontginningen waarschijnlijk plaats in de late 10de en het eerste kwart van de 11de
eeuw. In de Krimpenerwaard is zowel ontgonnen zonder een vooraf bepaalde
achtergrens, als volgens het systeem van de cope.

Ontginningen in de Krimpenerwaard
Bij de aanvang van de ontginningen bestond de Krimpenerwaard uit één of enkele,
min of meer bolvormige veen- en klei-op-veenpakketten, afwaterend naar de randen:
Lek, IJssel en Vlist. Wellicht fungeerde het riviertje de Loet als afwatering en
waterscheiding voor het binnengebied in het zuidwesten. Aan het ‘woud’ van vóór
de ontginningen, grotendeels bestaand uit vrij laag moerasbos in het binnengebied
en meer opgaand bos aan de rivieroevers, herinneren nog de naam Berkenwoude
en de namen Sutwoude, Mellewoude (in de buurt van Berkenwoude) en Nuwout
(bij Bergambacht) uit de bronnen. Aan de ontginningen (het rooien) herinneren de
naam Beijersrode, zoals Het Beijersche wel heette, en veldnamen als 't Rot en 't
Overrot ten noorden van Bovenberg.
Op grond van historisch-geografisch en archeologisch onderzoek is een beeld op
te maken van de occupatie van de Krimpenerwaard. Op basis van het archeologisch
materiaal zijn drie, elkaar gedeeltelijk overlappende, fasen te

6 Ontginningen in de Krimpenerwaard.
Schaal 1:150.000. Tekening J.J. Jehee, 1995.
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onderscheiden. Een precieze chronologie en volgorde van de ontginningen zijn
echter niet te geven (zie Visser, 1990; Kroon en De Kunder, 1981, 95). Van slechts
een enkele ontginning geeft de literatuur een (globale) datering. De ontginningen
Vlist-Oostzijde en Bonrepas zijn van vóór 1155. Vlist-Oost en -West zijn beide
oorspronkelijk 24 en Bonrepas 18 hoeven groot.
In de eerste fase (ca. 1000 - ca. 1300) begonnen bewoning en ontginning langs de
Lek, IJssel en Vlist. Gaandeweg ontstond langs de rivieren een bewoningslint.
Vermoedelijk zijn in dezelfde fase dijken aangelegd langs Lek en IJssel. De dijken
werden zowel tegen het buitenwater opgeworpen, dat gezien de klei-afzettingen de
randen van de waard kon overstromen, als in verband met de beheersing van het
binnenwater (om het in de rivier leeglopen van sloten uit het hoger liggende
achterland tegen te gaan). De ontginning in de eerste fase lijkt minder
gereglementeerd te zijn verlopen dan die in de tweede: er zijn minder
cope-ontginningen dan ontginningen met vrije opstrek. Toch vinden we al enkele
schoolvoorbeelden van een zesvoorling cope, zoals Rozendaal aan de Hollandsche
IJssel, Vlist Oost- en Westzijde en Bonrepas. De ontginning vanuit de Lekoever bij
Bergambacht heeft tot de achterkade, de Bovenbergseweg, een wat grotere diepte,
zo'n 1500 meter.
Vermoedelijk werden de achtergrenzen van sommige oeverontginningen pas
vastgesteld toen de gereglementeerde uitgifte van het binnengebied plaats vond.
Een mooi voorbeeld vormen de ontginningen onder Gouderak die een
gemeenschappelijke achtergrens, de Gouderakse Landscheiding, hebben met Het
Beijersche. De diepe Gouderakse ontginning is tot staan gekomen tegen de
uitgezette achtergrens van de cope Het Beijersche. Opmerkelijk is dat het huidige
kaartbeeld nog steeds laat zien dat een aantal ontginningen vanaf de rivieren met
een min of meer vrije opstrek is geschied. Aan de Hollandsche IJssel ter hoogte
van Ouderkerk zijn de kavels zo'n 2500 tot meer dan 3500 meter diep. De ontginning
is tot staan gekomen tegen de Loet. De kavels zijn waarschijnlijk niet in een keer
ontgonnen. Over het tempo van de ontginningen is niet veel bekend. We kunnen
echter constateren dat de bovengenoemde eerste fase-ontginning vanaf de IJssel
met de achterkade grenst aan een ontginning uit de derde (Het Beijersche), dus
kennelijk pas na enkele eeuwen tot die diepte was gevorderd.
Niet alleen langs de rivieroevers vond in de eerste periode bewoning plaats, maar
ook al wat meer in het binnengebied: een geïsoleerde lokatie in de polder de Nesse
werd in gebruik genomen en aan de Loet lag een, vóór het archeologisch onderzoek
nog onbekend lint van ten minste 41 huisplaatsen, waarvan enkele, in verband met
wateroverlast, opgehoogd. In totaal zijn er in de waard maar weinig opgehoogde
laat-middeleeuwse huisplaatsen, de meeste zijn uit een latere periode. De
opgehoogde erven liggen veelal in het binnengebied, langs de assen
Zuidbroek-Benedenberg-Bergambacht-Bovenberg, Koolwijk-Schoonouwen,
Berkenwoude-Benedenkerk-Stolwijk-Bovenkerk, Achterbroek-Het Beijersche. Ook
langs de Vlist liggen opgehoogde erven.
Niet duidelijk is of er sprake is geweest van ontginning zowel vanaf de Lek als vanaf
de Loet, dus in tegenovergestelde richtingen, of dat de Loet-bewoning eerder was
dan de Lek-bewoning. De verkaveling van rond 1850 (Topographische en Militaire
Kaart) geeft voor de eerste veronderstelling geen aanwijzing. Nergens is een
aansluiting van de ene ontginning op de andere te zien.
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In de tweede fase, de periode 1200-1500, verdween de bewoning aan de Loet en
in de polder de Nesse. Aan de oostzijde van de Ouderkerkse Landscheiding, de
achterkade van een deel van de ontginningen vanaf de Hollandsche IJssel, ontstond
een nieuw lint van minimaal zeven huisplaatsen. De kade fungeerde dus, als zo
vaak, als basis voor nieuwe ontginningen. Deze bewoning verdween aan het eind
van de late Middeleeuwen. We zien met deze gevallen van verdwijnende bewoning,
mogelijk wegens wateroverlast, een proces van ‘trial and error’ in de ontginningen.
Een voorbeeld van een achterkade, die bij voortgang van de ontginningen niet als
nieuwe basis diende, maar werd afgedankt, dus doorgraven, is de Kleine Wetering
in de polder Kromme, Geer en Zijde bij Ouderkerk aan den IJssel.
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Andere nieuwe ontginningslinten ontstonden in de periode 1200-1500 in het
binnengebied langs de Benedenbergseweg bij Bergambacht, grotendeels een
tweezijdige ontginning en mogelijk begonnen vanuit het Loet-gebied in oostelijke
richting en aan de Benedenkerkseweg bij Stolwijk, grotendeels een schoolvoorbeeld
van een zesvoorling cope vanuit een zo recht mogelijk gegraven ontginningsbasis.
De uitgezette hoeven hadden een grootte van 16,5 tot 18 morgen. Vanaf de zuidelijke
achterkade (Koolwijkse- en Schoonouwenseweg) werd de ontginning van
Schoonouwen aangepakt.
Ook het Westeinde in Berkenwoude ontstond in deze periode met een eenzijdige
ontginning in noordwestelijke richting. Als basis werd het rechte Westeinde gegraven.
In de derde fase, na 1500, werd het gebied opgevuld. De ontginningsassen groeiden
aan elkaar (aanleg vond eventueel eerder plaats dan bewoning). Zo werden de
assen van Berkenwoude en Stolwijk met een bajonetsluiting op elkaar aangesloten.
De as van Benedenberg werd doorgetrokken naar het westen, zodat Zuidbroek
ontgonnen kon worden. Tussen het lint van Benedenberg en dat aan de Lek ontstond
een betrekkelijk kort lint aan de Buitenwetering/Kerkweg, waaraan het dorp
Bergambacht werd gebouwd. Noordelijk van het Benedenbergse werd het lint van
de Kadijk (de achterkade van Benedenberg) gevormd, wellicht tegelijk met Zuidbroek.
Ook ontstonden in deze fase de polders Het Beijersche en Achterbroek, beide
tweezijdige copen met een gegraven ontginningsbasis, de Voorwetering en de
Boschwetering. Het Beijersche is echter aan het westelijk eind een eenzijdige cope,
de wetering is achterkade van Achterbroek. Tenslotte kwam bewoning op aan de
Tentweg/Goudseweg en vonden enkele kleine restontginningen plaats, zoals Kort
Schoonouwen en Klein Stolwijk.
Het bewoningspatroon van de Krimpenerwaard was hiermee in grote trekken voltooid
en vastgelegd, afgezien van het later weer verdwijnen van een paar bewoningslinten
en de groei van enkele plaatsen tot min of meer stedelijke nederzettingen (Haastrecht
en Schoonhoven).

7 De polders in de Krimpenerwaard, situatie rond 1870.
Schaal 1:150.000. Tekening J.J. Jehee, 1991.
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Is in de voor- en achtergrens van de blokken doorgaans nauwelijks verandering
opgetreden sinds de ontginning, in de breedte van de percelen is meestal het nodige
veranderd door samenvoeging en splitsing, zoals de topografische kaarten sinds
1850 laten zien. Een vrij vroege opdeling is bekend uit het gebied onmiddellijk buiten
de stadsgrachten van Schoonhoven. Daar lag in de 15de eeuw al een kleinschalige
verkaveling in hophoven, kooltuinen, grienden en boomgaarden ter plaatse van de
oorspronkelijke hoeven.
Samenvattend: de bewoning/ontginning is in de eerste fase vanaf de rivieroevers
gestart, al vrij vroeg was men echter ook op enkele plaatsen in het binnengebied
actief. Vervolgens werd in de tweede fase het binnengebied vanuit diverse richtingen
en wellicht in verschillend tempo aangepakt. In de derde fase is de ontginning
voltooid. Een gedetailleerd chronologisch beeld is niet te geven. Wel is van belang
er op te wijzen dat van de ontginningen in het huidige landschap veel sporen bewaard
zijn gebleven. Van de meeste ontginningen is de hoofdstructuur nog aanwezig: de
ontginningsbasis met de nederzetting (boerderijstrook) en de haaks of onder een
hoek daarop staande verkaveling. Dit geldt eveneens voor een aantal zijkaden,
bijvoorbeeld de Beijersche Vliet tussen de polders Veerstalblok en Middelblok en
de Schaapjeszijde tussen de polders de Nesse en Kattendijksblok, alsmede
achterkaden, de al genoemde, zeer lange Gouderakse Landscheiding en de
landscheiding tussen de polders Benedenkerk en Het Beijersche. Een aantal
‘scheggen’, geleidelijk verlopende kavelaanpassingen waar belendende ontginningen
elkaar ontmoeten, is eveneens bewaard, bijvoorbeeld vlak ten westen van de
dorpskern van Ammerstol en midden in de polder Rozendaal. Uit de scheg is af te
leiden dat de ontginningen uit de richting van Oudewater en uit de richting van
Haastrecht op elkaar stuitten, waarbij die uit oostelijke richting het vroegst is te
dateren.
Opvallend is dat de ontginningen in de Krimpenerwaard minder planmatig, minder
als één geheel opgevat zijn dan in de Lopikerwaard. Dit is te zien aan de wijze
waarop ontginningsassen op elkaar aansluiten. Fraaie voorbeelden zijn de genoemde
bajonetsluiting tussen Berkenwoude en Stolwijk en de aansluiting van Achterbroek
op Het Beijersche.
Tenslotte: als vermeld zijn de ontginningen langs de IJssel begonnen aan de
rivieroever en van daar uit is men het binnenland in gegaan. Op één plaats valt de
huidige IJsseldijk echter niet samen met de ontginningsbasis: ter hoogte van de
Nessepolder onder Ouderkerk. Vóór de oorspronkelijke dijk, de Lageweg, is
vermoedelijk al in de eerste fase van de ontginningen in een binnenbocht van de
rivier een nieuwe stuk land aangewonnen.

Oude vermeldingen. Overheidsgezag
In schriftelijke bronnen uit de periode vóór 1200 komen enkele vermeldingen voor
van de toponiemen IJssel en Lek (zie Künzel, e.a., 1988). Belangrijk is het
11de-eeuwse afschrift van een oorkonde van koning Otto I uit 944 waarin hij al zijn
goederen ‘in pago Lacke et Isla’, in de gouw Lek en IJssel, schenkt aan de twee
Utrechtse kapittelkerken, Sint Maarten (Dom) en Sint Salvator (Oudmunster).
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In de ‘goederenlijst’ van de kerk van Sint Maarten daterend uit de periode 885-948
worden onder andere drie kerken in Lote vermeld (‘in Lote ecclesias tres’) en bezit
in Hasehem. Er is verondersteld dat hiermee het (gebied van) het riviertje De Loet
is bedoeld met de kerken van Ouderkerk, Lekkerkerk en Krimpen. Met Hasehem
zou Haastrecht bedoeld zijn (zie Oork.bk. St. Utr., dl. 1, nr. 49; ook Van der Linden,
1956, 305). Volgens Dekker wordt echter, gezien de volgorde van namen in het
register waar Lote vlak na Dorestad staat, de nederzetting Leut bedoeld, die even
ten oosten van het huidige Wijk bij Duurstede lag. Met Hasehem zou mogelijk
Heeswijk bij Montfoort bedoeld zijn (zie Dekker, 1983, 115, Henderikx, 1987, 96).
De vermelding van Krimpen aan den IJssel in een stuk gedateerd 1064 betreft
een falsum uit het eerste kwart van de 12de eeuw. De nederzetting wordt aangeduid
als Crempene (zie Koch, 1970, nr. 86). In 1277 is sprake van twee dorpen die
Krimpen (Crimpen) worden genoemd, één aan de Merwede (= Lek) en één aan de
IJssel (zie Van den Bergh, 1873, nr. 329).

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

27

8 Het veer bij Haastrecht, met op de achtergrond het stadhuis en de Hervormde kerk.
Gewassen pentekening uit 1786 van H. Tavenier (coll. Bisdom van Vliet, Haastrecht).

Globaal viel het oostelijk deel van het huidige Zuid-Hollandse en Utrechtse
rivierengebied onder het wereldlijke gezag van de bisschop van Utrecht en het
westelijk deel onder de graaf van Holland. Over en weer werd geprobeerd het gebied
uit te breiden. Midden 13de eeuw volgde de grens ongeveer de lijn
Gouda-Schoonhoven-Werkendam-Dussen. Hoe ingewikkeld de situatie kon zijn,
laat het voorbeeld van Haastrecht zien. Herbaren van der Lede, heer van Haastrecht
en De Vlist, droeg in 1290 zijn huis met de ‘Hofkamp’ en 50 morgen land te
Haastrecht, tot dan toe allodiaal (vrij) bezit, in leen op aan graaf Floris V van Holland.
Hiermee werd het bezit van heer Herbaren een Hollands leen. De heerlijkheid
Haastrecht was echter Utrechts. De Hollandse invloed werd steeds sterker. De
Stichtse rechten op het gebied van de heerlijkheid ten zuiden van de Hollandsche
IJssel gingen rond 1428 verloren en die ten noorden van de Hollandsche IJssel, het
Land van Stein, liepen in 1529 definitief af toen keizer Karel V de rechten afkocht.
Sindsdien wordt het gebied als Hollands beschouwd. Haastrecht wordt overigens
voor het eerst als Havekesdret vermeld in een 12de eeuwse kopie van een stuk uit
1108. De naam is samengesteld uit de persoonsnaam Haveke en het woord drecht
voor veer of waterloop (zie Künzel e.a., 1988, 161).
De grafelijke tol, waaraan Ammerstol zijn naam ontleend, wordt onder andere in
1233 vermeld, maar bevond zich toen nog aan de overzijde van de Lek. De oudste
vermelding van Bonrepas dateert uit 1254, de naam werd toen al net als nu gespeld.
Hetzelfde stuk bevat ook de oudste vermelding van Bergambacht. Getuige bij de
belening is Harbernus de Monte ofwel Herbaren van den Berghe (zie Kruisheer,
1986, nr. 998). Met de Berg wordt de heerlijkheid bij de berg, dus Bergambacht
bedoeld. Waarschijnlijk heeft heer Herbaren er dan al een kasteel. Ouderkerk komt
voor het eerst voor in 1263, in een stuk met betrekking tot de pastoorsbenoeming
in het dorp (Oork.bk. St. Utr. dl.3, nr. 1597). Ouderkerk is mogelijke de ‘oude’, dat
wil zeggen moederkerk van Capelle en Nieuwerkerk aan (de overzijde van) de
IJssel. Archeologisch onderzoek heeft aan het licht gebracht dat ter plaatse van de
huidige kerk in de tweede helft van de 12de eeuw een tufstenen kerkje is gebouwd.
Willige Langerak wordt voor het eerst genoemd in 1272, er is dan sprake van een
kerk (Oork.bk. St. Utr. dl. 4, nr. 1825). De betekenis van het eerste deel van de
naam, ‘willige’, is niet duidelijk. Een rak is een recht stuk rivier, het langerak is dus
het rechte stuk van de Lek voor het dorp (Den Uyl, 1960, 125). Een soortgelijke
naam is Gouderak: het rak ter hoogte van Gouda. (Moerman, 1956, 187). Het dorp
wordt voor het eerst genoemd in 1274 als Golderak.
De oudste vermelding van Lekkerkerk dateert van 1280. Er was toen een kerk
ter plaatse van de huidige (Schoute, 1979, 25).
In de Berkenwoudse ontginningen worden ‘Sutwoude’ (Zuidbroek) en ‘Mellewoude’
tussen 1275 en 1280 het eerst genoemd. Pas in 1326 word ‘Bercou’ zelf genoemd
(zie Van der Wouden, 1980, 209; Van Mieris, dl. II, 387).
Stolwijk tenslotte komt het eerst in 1320 voor (Teixeira III (I), 29).
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Nederzettingstypen
In het hiernavolgende komen de hoofdlijnen van de nederzettingsstructuur van de
Krimpenerwaard aan de orde en wordt een overzicht van de nederzettingstypen
gegeven. De verschillende typen zijn:
- streekdorp, overgaand in bewoningslinten of lintbebouwing,
- dijkdorp, in de Krimpenerwaard van dezelfde oorsprong als het streekdorp,
maar met meer niet-agrarische elementen, eveneens overgaand in
lintbebouwing, In morfologisch opzicht zijn de twee dorpstypen vrijwel identiek.
- terpdorp, alleen Bergambacht, gelegen op een donk, wordt hiertoe gerekend.
- stedelijke nederzetting, de twee steden, Haastrecht en Schoonhoven, worden
apart behandeld.

Het meest voorkomende type nederzetting, hierboven al genoemd als boerderijlint,
is ook aan te duiden als ‘streekdorp’. Het streekdorp is een lineaire nederzetting,
gevormd door een bewoningsas met aan één of twee zijden een strokenverkaveling
met bewoning voor op de kavels. De wijze van ontginnen in de Krimpenerwaard
resulteerde zowel in eenzijdige als tweezijdige streekdorpen. Vanaf de basis naar
twee zijden ontginnen levert een tweezijdig bewoningslint op,
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9 Kadastraal minuutplan van het dorp Berkenwoude en omgeving uit 1829. Duidelijk te
herkennen zijn de brede, uitgebaggerde sloten en enkele veenputten. Linksboven een
eendenkooi. Schaal 1:9000. Tekening J.J. Jehee, 1993.
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naar één zijde een enkelvoudig lint. Een fraai voorbeeld van zowel de eerste als de
tweede mogelijkheid is van oost naar west het lint
Bovenkerk/Stolwijk-dorpskom/Benedenkerk/Berkenwoude. Tot ver in Benedenkerk
is dit lint tweezijdig, zoals nog altijd zien is. In het westen, mogelijk in verband met
de afnemende diepte van de ontginning, wordt het lint eenzijdig en gaat over in de
van oorsprong geheel eenzijdige cope-ontginning van Berkenwoude.
De bewoning aan de ontginningsassen, aanvankelijk alleen boerderijen, is
gesitueerd voor op de kavels. Het woongedeelte van de boerderijen is naar de weg
gericht en het achterliggende bedrijfsgedeelte naar het land. De oriëntatie van de
boerderijen is evenwijdig aan de lengterichting van de kavels, onder een rechte of
schuine hoek met de weg.
De dorpen aan de rivieren zijn wellicht wat ouder dan de nederzettingen in het
binnengebied, aangezien de rivieroevers het eerst ontgonnen zijn. Met de ophoging
van de ontginingsbasis tot dijk konden de riviernederzettingen zich tot dijkdorpen
ontwikkelen.
De eerste vermeldingen van de dorpen geven over de periode van ontstaan niet
veel uitsluitsel. De dorpen komen pas vrij laat in de bronnen voor, uit de aard der
stukken (o.a. pastoorsbenoeming) blijkt wel dat de nederzettingen dan al geruime
tijd bestaan. Ongetwijfeld zijn de dorpen tegelijk met de ontginningen ontstaan.
Ontginnen volgens het systeem van de cope leidt immers automatisch tot het
ontstaan van bewoningslinten. De mogelijkheid tot komvorming was bovendien in
het systeem inbegrepen door het reserveren van ruimte en een bestaansbasis voor
een kerk. Zo werd in Stolwijk bij de ontginning een hoeve van zeventien morgen
afgezonderd voor het onderhoud van de kerk. De kerk van Ouderkerk bezat in 1733
28 morgen, waarin we een soortgelijke reservering kunnen zien. Hoewel concrete
gegevens ontbreken, is dit waarschijnlijk in meer ontginningen het geval geweest.
Niet elk ontginningsblok heeft een eigen nederzetting gekregen. Vooral de kleinere
restontginningen, zoals de polder Klein Stolwijk, niet. De kleine ontginning Kort
Schoonouwen heeft echter wel weer een, zij het miniem, boerderijlint.
Bergambacht is in feite de enige niet-lineaire nederzetting in het binnengebied.
Hoewel de plattegrond niet de radiaire structuur van het ideale terpdorp heeft en
een donk een natuurlijke hoogte is, in tegenstelling tot een terp, is de dorpskom
duidelijk op de donk gegroepeerd. Het dorp is daarom morfologisch als terpdorp te
beschouwen.

De ontwikkeling van het bewoningspatroon
De Topographische en Militaire Kaart van het Koningrijk der Nederlanden van rond
1850 laat zien dat midden 19de eeuw nog steeds voornamelijk aan de oorspronkelijke
ontginningsassen gewoond werd. De landscheidingen, zijkaden, tiendwegen etc.
zijn op de kaart volstrekt leeg. De bewoning die in de bovengenoemde derde fase
tot stand is gekomen aan de Tentweg en de Goudseweg (ten noorden en ten zuiden
van Stolwijk) heeft zich tot in de 19de eeuw nauwelijks uitgebreid. Ook nu nog is er
nauwelijks bewoning buiten de dorpen (en hun 20ste-eeuwse uitbreiding) en de
andere oude bewoningslinten. Vergelijking van het kaartbeeld van 1850 en dat van
nu laat enige uitbreiding zien bij Lage Weg, De Hem, aan de Tiendweg-Oost, de
Oudelandseweg en de Tentweg. Het oorspronkelijke beeld van één- en tweezijdig
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bebouwde assen is in de waard nog steeds herkenbaar, al heeft er aan de eenzijdige
linten wat bebouwing aan de vroeger lege kant plaats gevonden.
Een en ander betekent niet dat er geen dynamiek in het bewoningspatroon heeft
plaats gehad. De oorspronkelijke toestand zal, door de tamelijk systematische en
in fasen verlopende ontginning, gekenmerkt zijn door een regelmatige spreiding
van de hoeven (land plus boerderijen). Deze situatie is naderhand door splitsing,
samenvoeging en uitbreiding van landerijen gewijzigd. Bestudering van de oudste
topografische kaarten laat zien dat in de eeuwen volgend op de periode van
ontginning en occupatie de regelmatige spreiding voor een belangrijk deel teloor is
gegaan. Bovendien is het beeld verder gewijzigd door latere opvulling in de
bewoningslinten van arbeiderswoningen en huizen van ambachtslieden, en nog
later van middenstands-en rentenierswoningen.
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In een enkel geval is de bewoning na de Middeleeuwen nagenoeg geheel verdwenen,
vermoedelijk als gevolg van wateroverlast. Een voorbeeld is de bewoning aan de
Kadijk, een ontginning aan de achterkade van Benedenberg, waaraan midden 19de
eeuw nauwelijks meer gewoond werd. Ook aan de Lek, vooral tussen Ammerstol
en Opperduit, is de bewoning verdwenen. Rond 1850 stonden er nauwelijks nog
boerderijen aan het dijkvak. Oostelijk van Schoonhoven was het achter de Lek
kennelijk eveneens niet goed wonen. In Willige Langerak was tussen de kerk en de
Lek wat bewoning, zoals uit de midden 16de-eeuwse kaart die Van Deventer van
Schoonhoven vervaardigde, opgemaakt kan worden. Het aantal huizen nam echter
af, de laatste werden verwoest in het ‘rampjaar’ 1672 en niet weer opgebouwd.
De dynamiek in het bewoningspatroon als geheel is in de periode na de derde fase
in de ontginningen echter beperkt gebleven, afgezien van het ontstaan van de stad
Schoonhoven. Er is sprake geweest van krimp en groei aan de ontginningsassen,
nieuwe bewoningslinten zijn niet gevormd, enkele oude zijn verlaten. In de
Vijfheerenlanden is bijvoorbeeld meer verschuiving in de bewoning opgetreden (zie
Prins, 1989, 7-8). Een oorzaak voor de betrekkelijk stabiele situatie in de
Krimpenerwaard kan de vrij homogene bodem zijn: er waren in het binnengebied
niet zozeer hogere en drogere delen te vinden, waarop men zich geleidelijk kon
terugtrekken. De randen (dijken) lagen wel hoger en daarheen richtte zich dan ook
de trek. Resultaat was verdichting van de dorpen aan de rand.

De ontwikkeling van de nederzettingen
Landdorpen en dijkdorpen
Binnen de dorpen fungeerden de kerken als aantrekkingspunt. Rond de kerk kon
een kleine dorpskom ontstaan, vooral als de kerk bij een kruispunt was gesitueerd.
In het binnengebied heeft zich komvorming voorgedaan bij Berkenwoude, Stolwijk
en Bergambacht. In Berkenwoude is de komvorming beperkt gebleven tot de
aansluiting van de Kerkweg op de ontginningsbasis, de Berkenwoudsche Huisweg.
Rond 1560 was de Kerkweg-bebouwing alleen gesitueerd aan de oostzijde van de
weg, later werd ook de westzijde over korte afstand bebouwd. Van de kerk is sprake
ten tijde van Frederik van Blankenheim,

10 Het dorp Bergambacht in vogelvlucht. Detail van de ‘Caerte der heerlijckheijt van 's
Heeraertsberge Bergambacht en der Stede Ammerstol’ uit 1683. Het olieverfschilderij hangt
in het raadhuis te Bergambacht (foto RDMZ, 1994).
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bisschop van Utrecht van 1393-1423. In een ongedateerd stuk geeft hij toestemming
de kerk af te breken, wellicht wegens bouwvalligheid, en te herbouwen (zie Van der
Wouden, 1980, 24). Voordien moet er dus al een kerk geweest zijn. Mogelijk was,
net als bij Stolwijk en Ouderkerk, bij de ontginning met de kerk rekening gehouden.
In 1708 brandden vijftien woningen af in Berkenwoude, tot volledige herbouw kwam
het niet. Rond 1840 bestond de dorpskom uit zo'n vijftien boerderijen,
woonhuizen/ambachtelijke bedrijven, de kerk en de pastorie. De gehele toenmalige
gemeente telde 75 huizen met 82 gezinnen, in totaal 444 inwoners.
Bij Stolwijk vond de komvorming plaats rond de kruising van de ontginningsbasis
met een dwarsweg, de Goudseweg/Tentweg. Bij het kruispunt verrees de kerk.
Opvallend is dat het dorpscentrum juist ten zuiden ligt van een met zand en klei
opgevulde oude stroombedding, die de bebouwing niet beïnvloed heeft. Bij de
ontginning en dorpsstichting was wellicht nog geen inversie in het landschap
opgetreden, zodat de bedding onzichtbaar was. De Topographische en Militaire
Kaart laat zien dat de dorpskom rond 1850 uit niet veel meer dan een handvol huizen
bestond.
Bergambacht ligt als vermeld op een donk. De dorpsdonk ligt op zo'n 2,5 meter
boven N.A.P. Op een tweede wat zuidelijker gelegen donk is het kasteel 's Heer
Aartsberg gebouwd. Het geheel werd met een slotgracht omgeven; door het
noordelijk deel is later de spoorlijn Gouda-Schoonhoven gelegd. De laatste delen
van het slot zijn in 1910 gesloopt. Tegelijkertijd werd toen de hoogte van het maaiveld
verminderd. Het kasteelterrein plus een deel van de gracht zijn bewaard gebleven.
Buiten de dorpskom werd de bebouwing uitgebreid langs de weg richting Stolwijk.
Tot ver in de 19de eeuw bleef de uitbreiding echter bescheiden.

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

31

11 In 1615 werd ‘op de berg’ van Bergambacht ter plaatse van een ouder gebouw een
‘kasteel’ gebouwd door de toenmalige ambachtsheer. Na een turbulente geschiedenis van
verbouw, leegstand en verval komt in het begin van de 20ste eeuw het einde. In 1901
projecteerde men de spoorlijn Gouda-Schoonhoven tussen dorp en slot. De helft van de
noordelijke slotgracht wordt daardoor afgesneden. In juli 1909 werd het huis zelf gesloopt.
Ter plaatse is een boerderij 't Slot’ gebouwd. Boven de ingang van de boerderij is de oude
wapensteen uit 1610 ingemetseld (foto uit 1909 tijdens de afbraak. Coll. Mulder, RDMZ).

Net als bij de boerderijlinten in het binnengebied zijn er dijkdorpen mèt
komvorming, zij het in wisselende mate (Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Ammerstol
en Ouderkerk), en zònder (Gouderak, Willige Langerak, Krimpen aan den IJssel).
Daarnaast ligt er langs de dijken een min of meer continu lint met wisselende
dichtheid, immers overal fungeerden de rivieroevers als ontginningsassen. Binnen
het lint ontstonden nog enkele kleinere kernen bij pontveren en sluizen: Bergstoep,
Opperduit (waar de donk aan de Lek geen rol gespeeld heeft) en Stolwijkersluis
(ontstaan bij de 14de-eeuwse afwatering op de IJssel). In de meeste dijkdorpen
bleef overigens de komvorming kleinschalig. Dorpsuitbreiding had plaats langs de
dijk, die een hoger gelegen en daarmee droge vestigingsplaats bood.
Waar pas laat een kerk is gebouwd, zoals in Gouderak, bleef de komvorming wel
zeer beperkt. De Gouderakse kerk dateert van 1658, in de tijd daarvoor viel het dorp
kerkelijk onder Moordrecht. Op de kaart van 1850 is te zien dat nog vrijwel geen
komvorming rond de kerk heeft plaats gevonden. Het gebouw staat los achter het
tweezijdige bebouwingslint aan de dijk. Midden 19de eeuw is het dorp nog steeds
de ‘overkant’ van het grotere Moordrecht.
Binnen de dijkdorpen is Lekkerkerk enigszins afwijkend. Behalve de dijk en de haaks
op de dijk staande Kerkweg heeft een verlande stroomgeul tussen dijk en weg de
dorpsbebouwing beïnvloed (Korte Achterstraat). Waarschijnlijk was het terrein hier
wat hoger dan in de omgeving. Er heeft in aansluiting ook ophoging plaats gevonden.
Achter de dijk werd langs de achtererven de Achterstraat aangelegd. Aan de
noordzijde van deze parallelas ontstond eveneens bebouwing. In de andere dorpen
heeft zich een dergelijke ontwikkeling niet voorgedaan. Rond 1850 stond nog geen
bebouwing aan de verlande geul zelf (sloot en steeg).
Niet afwijkend wat betreft morfologie, maar wel wat betreft geschiedenis, is
Ammerstol. Het dorp, waarvan de grafelijke tol in 1233 wordt genoemd, heeft in de
Middeleeuwen stadsrechten gekregen, toen de elkaar beconcurrerende landsheren,
de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht het grensgebied bestrooiden met
stadsrechtverleningen. Ammerstol kreeg de rechten in 1322 van graaf Willem III.
Later volgde nog het recht van tolvrijheid, het recht op een jaarmarkt en werd een
kapel gebouwd. Ammerstol kon echter de concurrentie met Schoonhoven niet aan.

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

Van ontwikkeling tot stad was geen sprake. In 1401 verhuisde de grafelijke tol naar
Schoonhoven (en vandaar in 1424 naar Slikkerveer). Het tolhuis, met aangebouwde
waag, was tot in deze eeuw aanwezig. Aan de stadse status van Ammerstol herinnert
nu nog het toponiem Bovenstad voor de dijkbebouwing even stroomopwaarts van
het dorp.
Over de omvang van de dorpen horen we in 1494 en 1514, bij de Enqueste en de
Informacie, twee onderzoeken voor belastingdoeleinden. Het beeld dat uit de
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beide enquêtes oprijst, is er een van kleine dorpen, zowel aan de rand van de waard
als in het binnengebied, waar een divers grondgebruik nauwelijks toereikend is om
in leven te blijven. Temeer omdat het platteland steeds te lijden heeft van allerlei
oorlogshandelingen en daarmee samenhangende belastingen. Hoewel men
misschien enigszins overdreven heeft om zo de hoogte van de aanslag te
beïnvloeden, moet het beeld dat de beide bronnen geven in essentie juist zijn. Rond
1512 trokken de Geldersen plunderend en brandschattend door de waard. Lekkerkerk
telde vóór het Gelderse optreden zo'n 160 haardsteden, maar in 1514 geeft men
op dat het grootste deel is verwoest. De wederopbouw bestond bij gebrek aan
middelen uit ‘halve huijsen, keetkens en andre scuuijrkens’.

De trek naar de dijk
Opvallend is de verdichting die in de loop der tijden is opgetreden aan de rivierdijken.
Oorspronkelijk zal hier een eenzijdig lint bestaan hebben met boerderijen aan de
binnenzijde van de dijk. Naderhand is steeds meer ook aan de buitenzijde gebouwd.
Krimpen aan de Lek, Ouderkerk en Gouderak zijn ontwikkeld tot dijkdorpen met een
bebouwing die voor een deel aan beide zijden van de dijk staat. De kerk in Krimpen
aan de Lek heeft bovendien altijd aan de buitenkant van de dijk gestaan.
Verondersteld is dat de bouw is geschied in de periode dat geen hoog buitenwater
werd verwacht, zodat hooggelegen huizen en de kerk buiten de aanvankelijke kaden
konden blijven. Een tweede mogelijkheid is dat bij overstroming de hoog gelegen
bebouwing aan de rivieroever betrekkelijk droog bleef. Het water stroomde immers
naar het achterliggende lagere land. Om deze reden zou het niet urgent geweest
zijn dergelijke bebouwing binnen te dijken.
In Lekkerkerk is altijd veel minder gelegenheid geweest voor buitendijkse bebouwing
dan in Krimpen, de Lek loopt hier vlak langs de dijk. Toch was ook hier rond 1760
sprake van speelhuisjes of Lekhuisjes. Tot 1953, toen de dijk werd versterkt, stonden
er ter hoogte van de dorpskom enkele buitendijkse gebouwtjes.
Het proces van verdichting en groei in de dijkdorpen was tussen 1514 en 1632 nog
niet erg op gang gekomen. Gouderak bijvoorbeeld had in 1514 zo'n 50 en in 1632
69 huizen. Tussen 1632 en 1732 is deze situatie echter veranderd. Het aantal huizen
in de dijkdorpen verdubbelde, maar in het binnengebied was er veel minder toename.
Berkenwoude groeide met acht huizen (81-89), Stolwijk met veertien (200-214),
Vlist en Bonrepas bleven gelijk (53). Gouderak echter groeide van 69 naar 169,
Ouderkerk van 136 naar 286, Krimpen aan de Lek van 72 naar 130 en Krimpen aan
den IJssel van 50 naar 92. Dat het de dijkdorpen betrekkelijk goed ging, is af te
leiden uit de bestrating van Lekkerkerk in 1653. De dijk, de Lange Stoep en
waarschijnlijk de Achterstraat werden geplaveid met 619.000 IJsselklinkers. In die
tijd was bestrating nog een grote zeldzaamheid, ook in de bebouwde kom.
‘De trek naar de dijk’ was het gevolg van enkele in elkaar grijpende
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12 Het opvallend grote, voormalige postkantoor van Ammerstol uit 1901. Toen de zalmvangst
en -handel nog bloeiden, werkten hier vijf tot zes klerken voor het binnen- en buitenlandse
telegraaf- en telefoonverkeer (foto RDMZ, 1994).

ontwikkelingen. De dijken vormden bij het steeds aanwezige overstromingsgevaar
betrekkelijk veilige woonplaatsen, niet alleen voor niet-boeren. Ook boeren vestigden
zich graag aan de dijk, vooral aan de IJsseldijk. Zoals hierboven vermeld waren
delen van de Lekdijk niet in trek, wegens de grote drassigheid van het aangrenzende
binnendijkse land. In tijden van nood trok men zich overigens ook terug op de
dorpsdonk en de kasteeldonk van Bergambacht, voor het laatst in de 18de eeuw.
De aantrekkingskracht van de dijken lag ook in de bedrijvigheid. De dorpen waren
daar van meet af aan niet uitsluitend agrarisch. Er vestigden zich al vroeg vissers
en schippers. De schippers vervoerden landbouwprodukten, stenen, de
eindprodukten van de touwslagerij enz.; de vissers visten op zalm, elft en steur.
Vanaf wanneer de zalmvisserij op de Lek van betekenis is, is uit de literatuur niet
op te maken. In de 18de eeuw was de zalm echter al geruime tijd van belang. Dit
blijkt onder andere uit gegevens over Lekkerkerk, waar men in de 18de eeuw tegen
betaling zalm te drogen kon leggen op de kerkhofmuur. Er was ook een zalmbank
in het dorp. De ontwikkeling van Ammerstol vloeide geheel voort uit de zalmvisserij.
Rond 1880 werd de ‘Zalmmart’ gebouwd, een veilinggebouw (niet meer aanwezig)
en in 1901 een opvallend groot postkantoor (aanwezig, niet meer in functie), waar
vijf tot zes klerken werkten voor het binnen- en buitenlandse telegraaf- en
telefoonverkeer dat de zalmhandel met zich mee bracht.
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Als gevolg van de visserij en de scheepvaart ontstonden scheepswerven en daarmee
werd de basis gelegd voor de nog altijd aanwezige hout- en scheepsindustrie. Niet
alle werven waren flinke bedrijven. Tot ver in de 18de eeuw bouwde men niet alleen
schepen, maar werd ook allerlei timmerwerk geleverd, zoals bruggen voor op
boerenerven. Daarnaast werden molens gerepareerd en doodskisten gemaakt. De
scheepsbouw leidde tot de vestiging van blokmakerijen, houtzagerijen en
touwslagerijen. De bedrijvigheid trok niet alleen arbeiders, maar ook kooplieden en
winkeliers aan.

De situatie rond 1850
De Topographische en Militaire Kaart geeft een goed beeld van de ontwikkeling van
het nederzettingspatroon tot het midden van de 19de eeuw. Langs de Lek bij
Opperduit en Krimpen aan de Lek geeft de kaart scheepswerven aan. Ongetwijfeld
zijn alleen de grootste bedrijven aangegeven. Bij Lekkerkerk wordt bij de buitendijkse
plaat ‘zalmvisscherij’ aangeduid. Langs de Hollandsche IJssel ligt een aantal
steenbakkerijen en steenovens. Krimpen aan de Lek, Ouderkerk en Gouderak zijn
dijkdorpen met een vrij dichte bebouwing, die voor een deel aan beide zijden van
de dijk staat. In Gouderak is begin 19de eeuw buitendijks gebouwd voor arbeiders
van de steenplaatsen. Ook Krimpen aan den IJssel is een langgerekt, tweezijdig
dijkdorp. Bovendien is hier wat bebouwing landinwaarts verrezen, aan de Tiendweg.
Terwen merkt over het dorp op dat het ‘geene kerk en geene eigentlijke kom bezit’
(zie Terwen, 1862, 299). Men ging ter kerke in Ouderkerk. Lekkerkerk daarentegen
heeft een pleintje met een kerk, evenals Ouderkerk, en is midden 19de eeuw één
van de dichtst bebouwde dorpen geworden. Langs de Lek is een vrij dicht
bebouwingslint ontstaan tussen Krimpen aan de Lek in het westen en Opperduit in
het oosten, met slechts enkele korte,

13 Droogschuren achter de voormalige steenfabriek in Gouderak (foto RDMZ, P. van Galen,
1976).

vrijwel onbebouwde stukken er tussen. Tussen Opperduit en Schoonhoven is de
bebouwing echter vrij gering, met slechts enkele kleine dorpjes: Bergstoep en
Ammerstol. Aan de IJsseldijk is de spreiding regelmatiger: over vrijwel de gehele
lengte ligt een boerderijlint. De IJsseldijk was, als vermeld, ook bij de boeren in trek
als vestigingsplaats. De dorpen zijn hier als het ware verdichtingen in het lint. Het
binnengebied is voornamelijk leeg, de dorpen zijn er beduidend kleiner dan aan de
dijken.
Het beeld dat uit het ongeveer gelijktijdige werk van Terwen oprijst, vult het
kaartbeeld aan (zie 297 e.v.). In het binnengebied liggen agrarische dorpen, waar
kaasmaken, vetweiderij en hennepteelt het belangrijkst zijn. Stolwijk is bijvoorbeeld
‘vermaard door de stolksche kaas’. Daarnaast is er nauwelijks iets te doen in het
binnengebied. Slechts een enkel dorp heeft enige bedrijvigheid als een leerlooierij
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of een korenmolen. Aan de dijken zijn de nederzettingen maar voor een deel
agrarisch. Daarnaast is er vrij veel bedrijvigheid, gedeeltelijk gebaseerd op de
produkten van het binnengebied: touwslagerijen, hennephandel, rietmattenmakerij,
hoepmakerij, borstelmakerij e.d. Verder zijn er scheepswerven, steenbakkerijen en
verschillende industriemolens. In Gouderak staan bijvoorbeeld een stoom-oliemolen
(die lijnolie uit vlas perst, van het restant worden lijnkoeken gemaakt), een zaagen een korenmolen. Tenslotte is de visserij van belang.

Ontwikkelingen 1850-1940
De bedrijvigheid in de dijkdorpen veranderde onder invloed van de ontwikkelingen
in het binnengebied van de Krimpenerwaard. Na 1850 verdween de hennepteelt
(zie hieronder). Dit betekende tegelijk de ondergang van het merendeel van de
touwbanen. De veevoederhandel en -fabricage profiteerden echter van de gelijktijdige
overschakeling op veeteelt. Na 1900 begonnen ook de steenbakkerijen langs de
IJssel te verdwijnen (zie hieronder). Scheepsbouw en houtindustrie kwamen
tezelfdertijd tot bloei. De werven werden uitgebreid, in Lekkerkerk werden niet alleen
schepen voor de binnenvaart, maar ook zeeschepen gebouwd (Fa. Van Duijvendijk)
en een aantal timmerwerkplaatsen groeide uit tot fabrieken. In verband met de aanen afvoermogelijkheden werden buitendijkse lokaties voor industrievestiging populair.
Vóór Bergstoep vestigden zich in de eerste decennia van de 20ste eeuw een
graanmalerij, een timmerfabriek, een veevoederfabriek en een kaaspakhuis. Ook
bij Schoonhoven,
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14 De kern van Schoonhoven volgens het kadastrale minuutplan uit 1828 met de toenmalige
benamingen van straten, objecten en waterlopen.
Schaal 1:4000. Tekening door J.J. Jehee, 1993.

Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek werd buitendijks industrie gevestigd, waarbij
soms een aantal arbeiderswoningen verrees.
Het verdwijnen van de steenplaatsen gaf in een aantal gevallen wat ruimte in de
dorpen. In Gouderak verrezen na 1920 woningen en een christelijke school op het
terrein van de opgeheven steenfabriek ‘IJsselzicht’ en in Ouderkerk werd gebouwd
ter plaatse van ‘de Doornboom’ (de huidige IJssellaan).
Tot aanzienlijke dorpsuitbreidingen kwam het niet, de linten werden verder verdicht
en er werd gebouwd aan enkele dwarswegen, in Bergambacht aan de Dijklaan en
ten noorden van de oude kern: tussen de Tussenlanen en de Kadijk, in Stolwijk aan
de Goudse- en de Tentweg en in Ouderkerk aan de Kerkweg. In Lekkerkerk werd
gebouwd aan een aantal stegen haaks op de Lekdijk of de Achterstraat: de
Oostersteeg, de Lekdijksteeg, de Achtersteeg e.a. De bebouwing bestond uit
eenvoudige, kleine woonhuizen. Tussen de vroege jaren zeventig en de vroege
jaren tachtig is dit gebied gesaneerd.
Ook in Krimpen aan den IJssel werden enkele straten dwars op de dijk en enkele
evenwijdig aan de dijk gerooid, zoals de Tuinstraat (1920), de Noorderstraat, de
Steenbakkerstraat, de Kortlandstraat, de Waalstraat en de Weteringsingel (alle vóór
1940). Aan de Weteringsingel verrees enige villa-achtige bebouwing, aan de overige
straten werden arbeiders- en middenstandswoningen gebouwd. In de Stormpolder
werden in de jaren twintig huizen voor de arbeiders van de werf Van der Giesen
gebouwd (de Nijverheidsstraat, inmiddels afgebroken).
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Als gevolg van het toenemende overheidsoptreden, veranderingen in de agrarische
sector, religieuze ontwikkelingen (de Doleantie van 1886) en de opkomst van de
nutsbedrijven kwamen er na 1850 verschillende nieuwe typen gebouwen op:
gemeentehuizen, postkantoren, watertorens, scholen, dokterswoningen, maalderijen
enz. Enkele voorbeelden: in Bergambacht werden achtereenvolgens een christelijke
school (1883), een raadhuis (1894), een nieuwe pastorie (Ned. Herv., 1914) en een
watertoren (1937) gebouwd. In 1921 woedde een grote brand in het dorp, veroorzaakt
door vonken van de stoomlocomotief van de lijn Gouda-Schoonhoven. Twaalf
woningen en de openbare lagere school werden verwoest (gedenksteen in vroegere
school naast raadhuis). In Ouderkerk kwam in 1905 een gereformeerde kerk,
vernieuwd in 1910 en in 1916 een maalderij van de coöperatieve landbouwverenging
‘De Onderneming’ (in 1970 afgebrand). Krimpen aan den IJssel werd alsnog een
kerkdorp. De huidige kerk werd in 1864-1866 gebouwd achter de dijk.

De steden
Zoals hierboven al vermeld, moeten we de stadsrechtverleningen in het
Hollands-Utrechtse grensgebied voornamelijk zien als politieke manoeuvres, bedoeld
ter uitbreiding en bestendiging van invloedssferen. Ligging en economische basis
van de tot stad verklaarde dorpen waren niet altijd groot genoeg om de nederzetting
tot een daadwerkelijke stad te doen uitgroeien. Ammerstol is een voorbeeld van
zo'n nooit uitgegroeid dorp. Haastrecht is in een eerste stadium van verstedelijking
blijven steken. Ook de enige echte stad in de Krimpenerwaard, Schoonhoven, is
altijd vrij bescheiden van omvang gebleven. Tegenwerking van grotere steden, zoals
Gouda en Dordrecht, speelde hierbij een rol. De steden zijn overigens jonger dan
de al beschreven dorpen, ze zijn voortgekomen uit een pre-stedelijke kern.

Schoonhoven
Schoonhoven is ontstaan in de monding van de Zevender, een veenriviertje dat
vanuit de Lopikerwaard naar de Lek stroomde. De monding lag tussen de
ontginningen van Bergambacht, Willige Langerak en Noord Zevender. Vermoedelijk
heeft de eerste bebouwing van Schoonhoven langs de Zevender gestaan.
Daar verrees ook begin 13de eeuw een kasteel. De eerste vermelding van de
naam Schoonhoven dateert uit 1247. In 1280 is voor het eerst sprake van een
stedelijke nederzetting.
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15 De kern van Schoonhoven volgens recent netteplan.
Schaal 1:4000. Tekening door J.J. Jehee, 1993.

De oudste delen van de stedelijke aanleg werden gesitueerd aan weerszijden
van de Haven. De lengtestraten (Koestraat, Havenstraat) liggen op het noord-zuid
gerichte, voorstedelijke verkavelingspatroon. De (Oude) Haven is waarschijnlijk van
oorsprong een afwateringssloot op de Lek. Door het leggen van een dam in de
watergang werd zowel een buitenhaven als een binnenhaven gemaakt. Vermoedelijk
lag de dam aanvankelijk meer in de richting van de Lek.
Verplaatsing naar de huidige lokatie, de Dam, met het doel de buitenhaven te
vergroten, gebeurde wellicht tussen 1310 en 1320. Waarschijnlijk is tegelijkertijd de
Botersloot gegraven, die de binnenhaven verbond met de Vorne (de vergraven
bovenloop van de Vlist). De aanleg geschiedde zowel voor de waterafvoer naar de
Vlist als voor de scheepvaart.
Stadsuitbreiding vond plaats in het eerste kwart van de 14de eeuw in de richting
van de Lek en in het tweede kwart in de richting van de Zevender. Jan van
Henegouwen, die in 1310 met Schoonhoven beleend was, stimuleerde de stedelijke
groei. Rond 1350 werd Schoonhoven ommuurd waardoor de omtrek van de stad
voor meer dan twee eeuwen werd vastgelegd. De stad bestond van scheepvaart,
bierbrouwerij, hennepteelt, veeteelt, lakennijverheid, visserij en was marktplaats
voor het omringende gebied.
Schoonhoven is afgebeeld op de kaart van Jacob van Deventer uit circa 1560. Het
stratenpatroon van de stad bestaat dan uit enkele lengtestraten, met haaks daarop
een paar dwarsstraten. In het beloop van de Lange Weistraat is de invloed van de
Zevender te herkennen. De Haven is de centrale ruimte in de stad, met het stadhuis
en de meest aanzienlijke bebouwing. De belangrijkste gebouwen zijn behalve het
stadhuis, de kerk en een aantal kloosters. Het kasteel was als gevolg van de
stadsuitbreiding in de noordoosthoek van de stad komen te liggen. In 1518 brandde
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het gebouw vrijwel geheel af en werd enkele tientallen jaren later geheel afgebroken.
Men begon met een nieuw kasteel aan de Lek, waarvan de bouw echter spoedig
na 1526 werd stil gelegd. Binnen de stad stonden rond 1560 597 huizen, het totaal
aantal bewoonde huizen, inclusief het buitengebied, bedroeg 634. Dit komt overeen
met een inwonertal van circa 3000.
Ten tijde van de Opstand werden de verdedigingswerken rond de stad vernieuwd.
De kloosters veranderden van functie (armhuis, oude-vrouwenhuis e.d.) of werden
afgebroken, waarna de terreinen geleidelijk aan bebouwd werden. Tegelijk met de
vernieuwing van de verdedigingswerken tussen 1582 en 1601 aan de oost- en de
zuidzijde vond enige stadsuitbreiding plaats, door het binnen de omwalling brengen
van de Scheepmakershaven.
De situatie in 1648 is afgebeeld op de kaart van Joan Blaeu. De stedelijke welvaart
is af te lezen aan een aantal nieuwe gebouwen: de waag (1616), de boterhal en het
doelenhuis (1618). Verder werden de kerk en de toren tussen 1648 en 1658
gerestaureerd en werd in 1696 het stadhuis gerenoveerd.
Al in de 17de eeuw was er een relatief groot aantal zilversmeden in Schoonhoven.
De zilverindustrie groeide verder in de 18de eeuw. Ook kwam toen de zeildoekmakerij
op.
In het ‘rampjaar’ 1672 werden de versterkingen uitgebreid en vernieuwd aan de
west- en noordzijde. De vrij komende ruimte werd deze keer niet benut voor
bebouwing. De stedelijke economie stond er niet gunstig voor. Er waren niet veel
bouwactiviteiten en aan stadsuitbreiding bestond geen behoefte. In de 18de eeuw
herstelde de welvaart zich, getuige de bouw van een nieuw doelenhuis (1783), de
vergroting van de waag (1758) en de modernisering van het stadhuis (1775).
In 1816 werd de vesting Schoonhoven opgeheven. Bastions en omwalling werden
in de jaren daarna grotendeels gesloopt. Ten tijde van de kadastrale minuut (1828)
waren de oostelijke delen al geëgaliseerd en omgezet in een begraafplaats en een
park. De plattegrond van de stad binnen de vestingwerken is op de minuut vrijwel
gelijk aan die op de kaart van Blaeu.
Rond 1860 telde de stad 2900 inwoners, er was handel in hennep, graan en kaas.
De bedrijvigheid bestond uit 70 goud- en zilverfabrieken, een loodwitfabriek, acht
koperslagerijen en blikwerkerijen, enz. Tot omstreeks 1880 bleef de omtrek van de
vesting geheel intact. In de periode daarna werden de noordelijke en
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westelijke vestinggracht gedempt. Op de terreinen verrezen de gemeentelijke
gasfabriek, de watertoren en wat later woningen (Olivier van Noortplein e.o.).
Uiteindelijk verdwenen ook de vestingwerken aan de zuidoostzijde van de stad
geheel en bleven alleen de gracht en de vorm van de bastions aan de noordoostkant
over.
Tot ver in de 20ste eeuw breidde Schoonhoven zich niet uit buiten de vroegere
vesting. In de oude binnenstad veranderde niet veel. Wel werd in 1914 een verbinding
gemaakt tussen de stad en het vlak ten noorden daarvan gelegen station. Pas na
1945 groeide de stad, voornamelijk in noordwestelijke richting.

Haastrecht
De oorsprong van Haastrecht ligt waarschijnlijk in de ontginningen aan de
Hollandsche IJssel ter plaatse. Rond 1100 werd de Vlist bij de IJssel afgedamd en
bij de dam concentreerde zich de bewoning. In het beloop van de Liezenweg is
waarschijnlijk het laatste stuk Vlist nog te herkennen.
Bij de nederzetting verrees een kasteel. Het huis van de hierboven al genoemde
heer Herbaren was waarschijnlijk een voorganger van het 14de-eeuwse kasteel,
waarvan in 1963 de resten zijn blootgelegd. De lokatie aan de Vlist bij de Hofkamp,
ter hoogte van Prins Bernhardlaan 23, is nu overbouwd.
Een aantal malen is de stedelijke status van Haastrecht in twijfel getrokken, omdat
niet geheel duidelijk is of er ooit een formele stadsrechtverlening heeft plaats gehad.
Als stadsrechtverlening wordt het privilege van tolvrijheid gezien dat hertog Albrecht
van Beieren in 1397 aan Haastrecht verleende. De nederzetting

16 Haastrecht en omgeving volgens het kadastrale minuutplan uit 1829 met de toenmalige
benamingen van objecten en waterlopen.
Schaal 1:4000. Tekening door J.J. Jehee, 1993.

1. Herv. Kerk
2. Stad Huis
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3.
4.
5.
6.
7.

R.C. Kapel en Pastorie
R.C. Kerk
Pastorie
Schoolhuis
R.C. Kerkhof
M. Koren en Run Molen
L. Looyerij
V. Veerdam
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kreeg hiermee vrijheid van tol te land en te water en daarmee een afzonderlijke
positie ten opzichte van het omringende land. In 1515 betwistte Schoonhoven voor
het Hof van Holland het Haastrechtse stadsrecht in verband met de daaruit
voortvloeiende eigen rechtspraak. Volgens Schoonhoven moest de rechtspraak
binnen haar muren geschieden, het Hof oordeelde echter dat Haastrecht gerechtigd
was er een eigen rechtspraak op na te houden. Hierdoor werd de stedelijke status
min of meer bevestigd.
Voor het niet tot ontwikkeling komen van de stad zijn diverse redenen. Verschillende
malen had Haastrecht, evenals het omringende platteland, te lijden van
oorlogshandelingen, onder andere tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten. In
de ‘Enqueste’ van 1494 wordt de verminderde welvaart en het geringe aantal huizen
hieraan toegeschreven. Dit bedroeg slechts 74 binnen nederzetting en ambacht,
tegen 84 in 1477. Bij de ‘Informacie’ van 1514 was het aantal huizen gestegen tot
80, maar nieuwe schade was opgelopen door verwoesting en brandschatting door
de Geldersen in 1511-1512. De tegenwerking van Gouda speelde eveneens een
rol. Als reactie op de verplaatsing van een brouwerij van Gouda naar Haastrecht,
waarbij Gouda vreesde dat er minder inkomsten uit belasting zouden komen bij
navolging, werd bepaald dat tussen Oudewater en de IJsselmonding vanaf de oever
tot een halve mijl landinwaarts geen bier meer gebrouwen mocht worden. Ook de
rol van Gouda bij de oversteek van de IJssel was nadelig voor Haastrecht. Het
IJsselveer, ongetwijfeld zo oud als Haastrecht zelf, voldeed op den duur niet. Karel
de Stoute verzocht om ter plaatse een brug te maken. Gouda wilde op dit verzoek
wel ingaan en in 1467 werd de brug, met tol, aangelegd (ongeveer ter plaatse van
de huidige Haastrechtse brug). Gouda

17 De kern van Haastrecht. Schaal 1:4000, naar gegevens van het kadaster Rotterdam.
Getekend door J.J. Jehee, 1995.
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zag echter in dat het gunstiger was een verbinding dichterbij te hebben en verplaatste
de brug naar Stolwijkersluis. Haastrecht was hiermee het doorgaand verkeer, onder
andere van Schoonhoven naar de noordzijde van de Hollandsche IJssel kwijt en
hield slechts een voetveer over, waar niet veel economische stimulans van uit ging.
Pas in 1883 werd weer een brug bij Haastrecht aangelegd. Eveneens wat betreft
scheepvaart en handel werd het de stad moeilijk gemaakt. De uitbreiding van de
haven en het bouwen van een sluis voor scheepvaartverkeer tussen de Vlist en de
IJssel wekte het misnoegen van Dordrecht. Schoonhoven had de sluis laten bouwen,
officieel voor de afwatering, maar volgens Dordrecht om een scheepvaartweg buiten
die stad om te maken en zodoende het stapelrecht te omzeilen. In 1444 werd de
sluis door Dordtse troepen vernield. Weliswaar moest Dordrecht in 1446-1447
toestaan dat de sluis herbouwd werd, maar tegelijk werd verordend dat er in het
midden een spil gemaakt werd. Vrije doorvaart werd dus onmogelijk en overslag
nodig. De Haastrechtse scheepvaart bleef derhalve bescheiden en beperkte zich
tot voornamelijk beurtvaart.

18 De Hoogstraat in Haastrecht in 1786. Rechts is het stadhuis met bordes en
wapenhoudende leeuwen afgebeeld. Gewassen pentekening door H. Tavenier (coll. Bisdom
van Vliet, Haastrecht).

Al met al is het geen wonder dat Haastrecht klein bleef en een goeddeels agrarisch
karakter behield. In de genoemde Enqueste worden als middelen van bestaan
opgegeven: ‘koeyen ende paerden te houden ende haver te sayen ende metten
schuyten te varen om vracht ende te arbeyden in die steenplaetsen’. In 1672 worden
ook zeildoekweverijen genoemd, waar scheeps- en molenzeilen gefabriceerd werden.
Eind 17de eeuw waren er verder zes baanderijen en in 1771 is sprake van een
looierij. De geringe groei van de nederzetting blijkt uit enkele cijfers. In 1629 stonden
er 134 huizen binnen en buiten de nederzetting, in 1734 286 en in 1815 250.
De scheepvaart bestond begin 19de eeuw uit slechts een handvol beurtschepen
en een aantal vrachtschepen. Als ambachtslieden worden in 1815 genoemd:
timmerlieden, metselaars, kleermakers, schoenmakers, smeden, een koperslager
en een verver. Kortom, er zijn geen beroepen bij die wijzen op een groter
verzorgingsgebied dan de nederzetting zelf en de onmiddellijke omgeving. Terwen
noemt Haastrecht midden 19de eeuw dan ook een ‘fraai dorp’ met ongeveer 1450
inwoners.
Wegens de stagnatie in de groei is Haastrecht in het eerste stadium van ‘dijkdamstad’
gebleven. De plattegrond kan als voorbeeld voor het begin van een dergelijk
stadstype dienen. De oude bebouwing is geconcentreerd aan de dijk, bij de dam,
waar later de genoemde havensluis is aangelegd, en aan de Vlist, dus aan twee
ongeveer haaks op elkaar liggende assen. Het kasteel heeft in de ontwikkeling van
de plattegrond geen rol gespeeld. Rond 1850 bestond Haastrecht uit niet veel meer
dan de bebouwing aan de dijk, met daarachter de oude kerk, enige bebouwing aan
de Vlist, en uit wat huizen aan een paar straatjes haaks op de dijk. Tot 1940 bleef
de uitbreiding zeer beperkt.
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De waterhuishouding
Ten tijde van de ontginningen lag de Krimpenerwaard hoger dan de omringende
rivieren. Het gebied bestond uit één of enkele veenkoepels. Als gevolg van de
ontginningen en het daarop volgende grondgebruik (akkerbouw) veranderde de
waterstaatkundige situatie ingrijpend. De afwateringssloten onttrokken, zoals de
bedoeling was, water aan het veen. Het gevolg was volumevermindering en krimp,
de zogenaamde klink, waardoor het maaiveld daalde. Bovendien begon na de
ontwatering van de bovenlaag zuurstof toe te treden. De plantenresten waaruit veen
is opgebouwd, gingen verteren. Ook dit had daling van het maaiveld tot gevolg. Bij
akkerbouw is dit proces, door minder continue bodembedekking, sterker dan bij
gebruik als grasland.
Hoeveel in de Krimpenerwaard de bodem precies is gedaald, is niet bekend. Voor
het vergelijkbare Hollands-Utrechtse veengebied wordt in het algemeen circa twee
meter aangehouden. De huidige dikte van het veen is zeer uiteenlopend, de
gemiddelde dikte is zo'n vijf meter.
De afwatering werd door de bodemdaling steeds moeilijker. Tegelijkertijd steeg het
water van de rivieren. Dijkaanleg werd dus noodzakelijk, evenals een verbeterd
afwateringsstelsel.
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Dijken en waterpeil

19 De ijsseldijk ter hoogte van Middelblok 135-137 te Gouderak (foto RDMZ, 1994).

Wat betreft de dijken in de Krimpenerwaard gaat het om de zuidelijke IJsseldijk
en de noordelijke Lekdijk. Zoals reeds vermeld waren de rivieren vóór 1150 van
dijken voorzien. De bedijking van de Lek op initiatief van bisschop Otto III en graaf
Floris IV omstreeks 1235 hield waarschijnlijk een verzwaring in van een bestaande
dijk.
De dijken waren aangelegd op enige afstand van het zomerbed van de rivieren,
zodat ze niet al te hoog hoefden te worden. De grote waterafvoer 's winters kon dan
plaats vinden in een vrij breed winterbed. Dit is overigens meer het geval bij de Lek
dan bij de in 1285 afgedamde IJssel.
Waar de dijken rechtstreeks aan de stroom liggen, spreekt men van schaar- of
schoordijken, waar ze van de stroom gescheiden worden door een strook voorland
van baardijken. De Lekdijk is afwisselend schaardijk en baardijk. Grote
uiterwaardcomplexen liggen er in de Lek voor de Krimpenerwaard niet. De IJsseldijk
is beneden Gouda op de meeste plaatsen schoordijk, boven Gouda was de dijk
voor de afdamming in 1860-1864 merendeels baardijk.
Door de bedijking werd het rivierbed versmald en kon er niet langer buiten de
oevers afzetting plaats vinden. Het sediment bezonk voortaan voor een deel op de
rivierbodem, waardoor het waterpeil steeg. Er zijn ook andere mogelijke oorzaken
voor het steeds hoger wordende rivierpeil in de loop der eeuwen. Toenemende
ontginning en agrarisch grondgebruik stroomopwaarts deden het bosareaal daar
verminderen. Het water werd niet meer door de bossen vastgehouden, maar
stroomde vrij direct naar de rivieren. Een duidelijk in de tijd gelokaliseerde stijging
is veroorzaakt door de doorgraving van het Pannerdens Kanaal in 1701-1707. Door
verlegging en verbetering van het splitsingspunt van de noordelijke en zuidelijke
Rijntakken nam de afvoer van de noordelijke tak, de Neder-Rijn/Lek, sterk toe.
In 1285 werd, als vermeld, de IJssel bij het Klaphek afgedamd. Toch bleef het nodig
de dijk in goede staat te houden, omdat bij doorbraak van de Lekdijk Bovendams
het water, vanuit noordelijke richting, door de IJsseldijk kon breken. Ook als gevolg
van hevige regenval en kruiend ijs kon het water zo hoog komen dat er
overstromingen plaats vonden. Aanvankelijk zakte het rivierpeil na de afdamming,
wat gunstig was voor de afwatering, die dan ook zo veel mogelijk op de IJssel gericht
werd. Na verloop van tijd begon de rivier echter te verzanden. Dit gaf niet alleen
problemen voor de scheepvaart, maar na verloop van tijd ook voor de afwatering.
Bovendien kon de verhoging gevaar opleveren voor de dijken. Daarom werden
herhaaldelijk verdiepingswerken uitgevoerd, onder andere in 1485 bij Gouda,
Montfoort en IJsselstein. Tevens werden plannen voor kanalisatie gemaakt, tot
uitvoering kwam het echter tot in de 19de eeuw niet.
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Doorbraken en overstromingen
Na de bedijking was het watergevaar dus geenszins geweken, eerder in versterkte
mate opgeroepen. Naast het structurele gevaar van het stijgend buitenwater, terwijl
het land voortdurend daalde, waren er meer incidentele gevaren: stormvloeden,
hoge waterstanden als gevolg van enorme regenval en smeltwater, ijsdammen,
achterstallig dijkonderhoud, zwakke plekken in de dijk (ondergrond) en moedwillige
inundatie vanuit militair oogpunt. Door de eeuwen heen zijn de dijken dan ook een
aantal malen doorgebroken, zowel de Lek- als de Hollandsche-IJsseldijk (gegevens
naar Gottschalk, 1971, 1975, 1977). Niet zelden kostten de overstromingen mensenen dierenlevens (vee). De materiële schade was vaak groot, huizen werden verwoest,
de wegen raakten nog meer onbegaanbaar dan gewoonlijk, sluizen en dammen
werden beschadigd. Als men er niet in slaagde het water snel weer uit de waard te
krijgen, was er niets met het land te beginnen en vielen dus ook de verdiensten
weg.
Enkele voorbeelden. In 1314 of 1315 had excessieve regenval tot hoge waterstanden
geleid in de Hollandsche IJssel. Bij Haastrecht brak de dijk op drie plaatsen door,
waarbij enkele wielen ontstonden. In de winter van 1321 brak de Lekdijk bij Vreeswijk
op een zwak punt door. Dit gebeurde in 1322 opnieuw, terwijl toen ook de dijk bij
Jaarsveld (Lopikerwaard) het begaf. Onder andere
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de Krimpenerwaard en de Lopikerwaard liepen onder. Bijzonder ernstig was de
fameuze St. Elizabethsvloed van november 1421, waarbij de Grote Waard in
Zuid-Holland ten onder ging. In de Krimpenerwaard ontstonden op twee plaatsen
doorbraken in de Lekdijk en werden wielen gevormd. Waarschijnlijk is de
Bakkerswaal daar een van. Er was in feite niet zozeer van dijkbreuk sprake. Het
water drukte het veen onder de dijk weg, zodat het dijklichaam wegzonk. Na de
vloed bleef een deel van de waard onder water staan. In de zomer van 1423 waren
de twee gaten nog steeds niet gedicht. De politieke verhoudingen (de weer
oplaaiende Hoekse en Kabeljauwse twisten) waren hieraan mede debet. Graaf Jan
van Beieren weigerde, en niet als enige, medewerking aan het herstel van de dijken.
Met de hoge waterstanden van het najaar verergerde de toestand weer. Voor
sommige ingelanden was de situatie zo hopeloos dat zij overgingen tot dijkverlating
(het opgeven van het te onderhouden dijkvak), waarmee men ook het recht op huis
en grond verbeurde. In 1424 passeerde opnieuw een stormvloed, de situatie zo
mogelijk nog verder verergerend, terwijl in 1425 daar nog eens opzettelijke inundaties
bij kwamen. Het belegerde Schoonhoven was hiervoor verantwoordelijk. Pas in
1430 kwam het tot algeheel herstel van de dijken in de waard. De Bakkerswaal was
inmiddels tot een groot wiel uitgeschuurd.
In 1511 brak de dijk bij Jaarsveld door op dezelfde plaats als in 1322. Er werd nu
een groot wiel gevormd en de Lopikerwaard en de Krimpenerwaard liepen gedeeltelijk
onder. In januari 1570, nadat er ook schade in de waard was geweest in 1514, 1523
en 1552, was het opnieuw de zwakke plek bij Jaarsveld. De dijk brak als gevolg van
zware ijsgang. Weer liepen delen van de beide waarden onder. Op 1 november
volgde de Allerheiligenvloed met zo'n zeven dijkbreuken in de Krimpenerwaard. De
schade was enorm.

20 De situatie bij de Veerpoort in Schoonhoven ten tijde van het zeer hoge water in februari
1995 (foto RDMZ, 1995).

Van opzettelijke inundatie is weer sprake in de tijd van de Opstand. Om de
Spaanse troepen tegen te houden gaven de Staten van Holland in 1575 last om de
dijken van de Krimpenerwaard door te steken. Naderhand werd besloten de
veroorzaakte schade te herstellen en de dijken te repareren. In 1580 werd nog
steeds aan het herstel gewerkt. In het voorjaar van 1595 vonden opnieuw
dijkdoorbraken plaats in de Lopikerwaard en de Krimpenerwaard. De dijken werden
niet gedicht, waardoor er niet op het land gewerkt kon worden. Vanwege de slechte
economische situatie die het gevolg was van de overstroming verleenden De Staten
onder andere aan de Krimpenerwaard ontheffing van belastingen. In de volgende
winter werd voor de Krimpener- en de Alblasserwaard zelfs een collecte gehouden
in Amsterdam en Leiden.
Toen in het ‘rampjaar’ 1672 de (Franse) vijand naderde, gaven de Staten van
Holland, net als in 1575, opdracht de Krimpenerwaard onder water te zetten. De
boeren in de waard dreigden als reactie daarop Schoonhoven in brand te steken.
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De waterinlaat verliep zeer traag door de lage waterstand op de Lek. Men besloot
daarom ook de dijk bij Willige Langerak door te steken. Toen dat nog niet voldoende
bleek werd een derde gat gemaakt. Vanuit de waard nam men tegenmaatregelen.
Het waterschapsbestuur besloot op 24 augustus de Vlistkade op te hogen, zodat
de waard ten westen van de Vlist droog bleef. Al met al was de inundatie niet erg
succesvol. In 1673 werden de gaten bij Schoonhoven gedicht.
Tenslotte nog enkele latere jaartallen van wateroverlast. In 1677 overstroomden
Krimpenerwaard en Lopikerwaard als gevolg van een doorbraak tussen Jaarsveld
en het Klaphek. Ook in 1717, 1726, 1751 en 1755 was er wateroverlast. In januari
1760 brak de Lek door bij Bergstoep als gevolg van kruiend ijs, er ontstond een wiel
en de hele waard liep onder. De schade was groot. In 1771 was het alweer raak.
Overstromingen van de Hollandsche IJssel, als gevolg van doorbraak van de Lekdijk
Bovendams, konden in 1624 en 1638 voorkomen worden. Dreigende Lekdoorbraken
werden in 1747, 1758, 1775, 1819, 1820 en 1876 verhinderd.

Dijkverhoging en -verzwaring
Van meet af aan zijn er bepalingen opgesteld om de dijken in stand te houden en
te beschermen. Er waren regels dat men niet mocht spitten, delven of zaaien op
achttien voet (ruim 5,5 meter) van de dijk. Voor het graven van een put moest de
afstand weer groter zijn: 27 voet (bijna 8,5 meter).
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Over de hoogte en breedte van de dijken is in de literatuur niet veel te vinden (zie
ook Prins, 1989, 10 e.v). Ongetwijfeld is men begonnen met het opwerpen, uit ter
plaatse gegraven klei, van vrij lage dijken, die in de loop der eeuwen voortdurend
versterkt en verhoogd werden. Zo bepaalde de dijkgraaf in 1571 dat de dijk bij
Ouderkerk drie voet opgehoogd moet worden. Niet duidelijk is hoe hoog de dijk op
dat ogenblik was. In de zogenaamde Ordinaris-keuren van de Krimpenerwaard van
1690 wordt over de hoogte weinig bepaald. Alleen moesten de kaden, die toen nog
langs en niet op de kruin van de dijk lagen, op baardijken 1,5 voet (ca. 46 cm) en
op schaardijken twee voet boven de kruin liggen (Teixeira III (I), 240; zie ook voor
verdere maatregelen).
De IJsseldijk werd in 1715 verzwaard en verhoogd. In 1717 bleek de verhoging
echter onvoldoende te zijn, er vond toch overstroming plaats. Als uitgangspunt voor
verdere verhoging werd nu het overstromingspeil aangehouden. De dijk moest tot
een voet daarboven opgehoogd worden. In de dorpen kon de verhoging, wegens
de bebouwing, moeilijk gerealiseerd worden. Ouderkerk verzocht daarom bij hoog
water planken over de gehele lengte van de Dorpsstraat te mogen plaatsen. Dit
werd toegestaan op voorwaarde dat de hoogte van de planken overeen zou komen
met de verder voorgeschreven dijkhoogte. Toch bestond in 1776 het voornemen
de dijk bij het dorp verder te verhogen tot een meter boven het vloedpeil van 1717.
De nog altijd bestaande stenen muur in Lekkerkerk is oorspronkelijk als waterkering

17 Krimpen aan den IJssel, IJsseldijk 273. De invloed van dijkverhoging op bestaande
bebouwing is duidelijk te zien. Oorspronkelijk stond het huis op dijkhoogte; inmiddels ligt de
kruinhoogte van de dijk ter hoogte van de vensters (foto RDMZ, 1970).

aangelegd in 1760 na de overstroming van dat jaar. De muur, uitgevoerd in
IJsselsteen, werd geplaatst omdat de dorpsbebouwing dijkverhoging moeilijk maakte.
In 1771 werd de muur drie voet boven het hoogst bekende vloedpeil opgehoogd
door middel van een bekisting.
De stormvloed van 13-14 januari 1916 richtte maar weinig schade aan in de
Krimpenerwaard. Toch besloot men de dijken te verhogen en te verzwaren. Op een
aantal plaatsen werd de IJsseldijk versterkt met basalt. De dijk werd, ook in de
dorpen Ouderkerk en Gouderak, op een hoogte van 3,90 boven NAP gebracht.
Onder ander in Gouderak is de verhoging nu nog aan het niveau-verschil tussen
de stoep van sommige huizen en de straat (= dijk) te zien. De karrestoepen, de
doorgangen tussen binnen- en buitendijks land bij de steenplaatsen, werden
opgeruimd. In 1926 waren de IJssel- en de Lekdijk over vrijwel de gehele lengte
van een basaltglooiing voorzien.
De dijken waren vroeger minder kaal dan nu. In elk geval tegen het midden van de
17de eeuw stonden er notebomen aan weerszijden van de Lekdijk. De laatste bomen
werden in de Eerste Wereldoorlog gerooid voor de vervaardiging van geweerkolven.
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Afwatering
De afwatering van de ontgonnen landerijen werd voortdurend moeilijker. Het veen
klonk in door de onttrekking van water en oxideerde als gevolg van akkerbouw.
Tegelijkertijd was er sprake van een stijging van het (gemiddelde) peil van de rivieren.
In eerste instantie was het nog mogelijk om vrij op de rivieren te lozen, het land lag
immers hoger dan het buitenwater. Elke polder, het gebied binnen ontginningsbasis,
zij- en achterkaden, vormde een afzonderlijke waterstaatkundige eenheid en loosde
het overtollige water op de rivieren, hetzij direct (de aan de rivieren grenzende
polders), hetzij indirect via de waterlopen aan de ontginningsbases (de polders in
het binnengebied). Toen de vrije afwatering onmogelijk begon te worden, plaatste
men sluisjes in de sloten aan de rivieren, zodat bij laag water geloosd kon worden.
Bovendien werd het overtollige water eerst verzameld in zogenaamde bakweteringen
(bak = achter, hier: achter de dijk), gegraven langs de randen van de waard. Op de
Topographische en Militaire Kaart zijn de bakweteringen duidelijk herkenbaar. Nu
zijn vooral langs de Hollandsche IJssel de bakweteringen nog altijd op een aantal
plaatsen over enige lengte aanwezig: in de polders De Nesse en Kromme, Geer en
Zijde.
In de periode tot circa 1300 waren de genoemde vormen van waterlossing afdoende.
De waterstanden op de Lek waren echter gemiddeld hoger dan die op de afgedamde
Hollandsche IJssel. De lager gelegen polders die op de Lek
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22 De boezems en uitwateringen in de Krimpenerwaard ten oosten van Haastrecht. Fragment
van de kaart van Hattinga uit 1771 van de Lopikerwaard (Streekarchief Krimpenerwaard,
Schoonhoven).

afwaterden konden dit steeds moeilijker volhouden. Men begon daarom de
uitwatering te verleggen naar de IJssel. Een soortgelijk proces vond plaats in een
groot deel van de Lopikerwaard, waar men zich in eerste instantie op de Vlist richtte.
Aanvankelijk was ook deze rivier voor de afwatering bruikbaar. Verzanding van de
monding in de IJssel maakte een effectieve waterlossing echter steeds moeilijker.
De Krimpenerwaardse en Lopikerwaardse polders die op het veenriviertje afwaterden,
moesten nu ook overgaan op de Hollandsche IJssel. Het water werd of indirect via
de Vlist naar de IJssel gebracht, zoals de aan de Vlist grenzende polders deden,
of direct naar de IJssel gevoerd. Bij de laatste mogelijkheid moesten soms lange
waterlopen naar de rivier gegraven worden, zoals vanuit Benschop in de
Lopikerwaard.
Een aanzienlijk deel van de Lopikerwaard loosde uiteindelijk in de Krimpenerwaard
ten oosten van de Vlist op grondgebied van Haastrecht (zie ook het hoofdstuk Wegen Waterbouwkundige werken). Van de Krimpenerwaardse polders loosden
uiteindelijk ook de meeste op de IJssel. Vooral tussen Oudewater en Gouda lag
een groot aantal uitwateringen. Van oost naar west: Rateles met de oostelijke
boezem van Benschop en de boezem van Willeskop, de boezems van Vliet en
Dijkveld, Hoenkoop en Rozendaal, de westelijke boezem van Benschop, de boezem
van Polsbroek en de Hooge- en Vlistboezem. Pas in de 19de eeuw werd het weer
beter mogelijk op de Lek te lozen. Door de aanleg van kribben en strekdammen
(aan de Krimpenerwaardse zijde tussen Schoonhoven en Opperduit) werd de
rivierafvoer versneld en waren er dus vaker lagere waterstanden. Ook de aanleg
van de Nieuwe Waterweg van Rotterdam naar zee, tussen 1868 en 1872, had een
verlagend effect. De polder Bergambacht kon daarom in 1926 weer grotendeels op
de Lek gaan lozen. De uitwatering op de Hollandsche IJssel werd afgeschaft, die
op de Vlist, via de Bachtenaarsmolen, werd aangehouden.
Het water legde dus lange afstanden af vanuit zowel Krimpenerwaard als
Lopikerwaard en de meeste polders moesten zich aanzienlijke inspanningen
getroosten het binnenwater te beheersen. Er waren twee uitzonderingen. De
Stormpolder, geheel door water omgeven, kon volstaan met een eenvoudige
afwatering via een boezem en vandaar op de Sliksloot. De heerlijkheid Haastrecht
voer wel bij de verlegging van de afwatering van Lek naar IJssel. Er hoefde nooit
iets uitgegeven te worden voor de eigen afwatering, men maakte gebruik van de
diverse boezems op het grondgebied.
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Ondanks de genomen maatregelen bleef de afwatering problematisch. Men begon
daarom met de aanleg van de al ter sprake gekomen boezems. Een boezem
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23 Boezemwater achter het gemaal de Nesse (Ouderkerk) (foto RDMZ, 1994).

is zowel de benaming voor de brede watergang die door een sluis met de rivier in
verbinding staat en waarin het overtollige polderwater verzameld wordt, als voor
het omkade land aan weerszijden waarin nog meer water opgeslagen kan worden.
Achter de boezemkaden werden veelal kwel- of zijgsloten en -kaden aangelegd om
het uit de boezem sijpelende water op te vangen. Naar de boezems toe werden in
een aantal gevallen nieuwe kanalen gegraven, zoals de Oude Wetering en de
Sluisvliet naar de boezem van Krimpen aan de Lek.
De aanleg van de meeste boezems hangt samen met de invoering van de
windbemaling in Nederland aan het begin van de 15de eeuw. Met behulp van de
windwatermolen werd het mogelijk het water naar de rivieren omhoog te malen. De
molen met scheprad kon het water met een meter opvoeren. Een grotere hoogte
was in eerste instantie onmogelijk en bleef later moeilijk. Uit een akte van 14
september 1549 blijkt dat vóór de invoering van de watermolens het land in de waard
doorgaans van mei tot september droog was, daarnà van maart tot in november.
De eerste Krimpenerwaardse windmolen stond mogelijk al in 1411 in De Nesse
onder Ouderkerk.
Hoewel de molens een grote verbetering betekenden, waren de problemen nog
steeds niet opgelost. De bemaling was niet blijvend afdoende, het water kon lang
niet altijd hoog genoeg opgemalen worden. Tweetrapsbemaling werd noodzakelijk.
Daarbij werd het water in twee stappen omhoog gebracht van de laaggelegen polder
naar de hooggelegen rivier. Het water werd eerst in een ‘lage’ en vervolgens in een
‘hoge’ boezem gemalen, alvorens men kon lozen. Bij scheiding van een bestaande
boezem in een hoog en een laag gedeelte werden de hoge molens op de
scheidingskades geplaatst om het water uit de lage boezem te malen naar de hoge
of bergboezem.
De eerste vorm van tweetrapsbemaling vond al in 1486 plaats in de Hooge Boezem
bij Haastrecht. Wegens de verdere verzanding van de Vlistmonding en het hoger
worden van de IJssel, was de uitwatering van de Vlist via de Havensluis en de
Lopikse sluis niet langer afdoende In 1486 werd de ‘Groote Hofkamp’ aangekocht,
pal ten oosten van Haastrecht, en ingericht als hoge boezem. De Vlist fungeerde
nu als lage boezem.
Tegen 1650 waren de meeste boezems overgegaan op tweetrapsbemaling. In
1739 werd in de Benschopse boezem zelfs drietrapsbemaling ingevoerd met van
laag naar hoog twee achtermolens, twee midden- en een voormolen, alle uitgerust
met schepraderen. In een enkel geval zijn de boezems na de aanleg nog vergroot
(Polsbroek). In de 18de en de 19de eeuw werden bij veel molens de schepraderen
vervangen door vijzels. Pas in de 20ste eeuw wordt de windbemaling door stoomen
later diesel en elektrische bemaling vervangen. Hierover wordt in het hoofdstuk
‘Weg- en waterbouwkundige werken’ nader bericht.

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

Kweldammen en tiendwegen
De stijging van het rivierpeil versterkte binnendijks de kwel. Kwel is het verschijnsel
waarbij als gevolg van drukverschillen water van elders naar de oppervlakte wordt
gestuwd. In sloten met sterke kwel is enige woeling herkenbaar, in het maaiveld
levert kwel een afwijkende vegetatie op. In het gebied van de Lek zijn door Vink drie
soorten rivierkwel onderscheiden: donkkwel, waarbij het rivierwater door de zandige
donk opwelt, rugkwel door zandige rivierafzettingen en dijkkwel (Vink, 1926, m.n.
112). De dijkkwel wordt veroorzaakt door het drukverschil tussen de bedijkte rivier
en het achterliggende land. De druk wordt groter naarmate het rivierpeil stijgt. Het
water wordt dus onder de dijk door geperst, vooral op plaatsen waar de dijkvoet rust
op betrekkelijk slappe en doorlatende grondlagen. Achter de dijk komt het water
omhoog en vergroot de wateroverlast.
De kwel werd tegengegaan door de aanleg van kwelkaden of -dammen achter de
rivierdijken, met kwelsloten voor de afvoer van het water. De kwel langs de Lek
verminderde toen na de aanleg van kribben en strekdammen en na het graven van
de Nieuwe Waterweg de waterstand lager werd. Langs de IJssel kwam bijna geen
kwel voor, de rivierbedding bestaat uit ondoordringbare kleilagen (zie Vink, 1926,
112, 114).
Rond binnengedijkte wielen die fungeerden als kwelgaten en langs boezems was
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24 Dominante invloed van de waterstaatkundige elementen op de landschappelijke structuur
van de Krimpenerwaard; dwarsdoorsnede van de Hollandsche IJssel naar de Lek op de
Topographische en Militaire Kaart van rond 1850.
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het eveneens nodig kwelkaden te leggen. Bijvoorbeeld nog in 1839 werd tegen de
zuidwestzijde van de Breekade (boezemkade) een kwelkade met kwelsloot
aangelegd tegen het water uit de boezem van Den Hoek en Schuwagt.
In het voorjaar was de wateroverlast, mede als gevolg van de tegen de
afwateringsrichting waaiende westenwind, het grootst. De delen van de polders met
de hennepakkers en de beste weilanden werden dan met tijdelijke kweldammen
afgesloten en het eerst drooggemalen. De achterliggende hooilanden kwamen dan
later aan de beurt. Een derde deel van de polders werd op die manier afgesloten
met kweldammen, die het water uit het achterland tegen moesten houden. In de
20ste eeuw, bij een betere waterbeheersing en een veranderend grondgebruik, zijn
de dammen veelal verdwenen.
Waarschijnlijk hebben de tiendwegen die op veel plaatsen in het rivierengebied
voorkomen (Alblasserwaard, Lopikerwaard, Vijfheerenlanden, gebied rond
Oudewater), ook als kwelkaden gediend (zie Den Uyl, 1963, 19-22). Geheel duidelijk
is de functie nog niet. Historische gegevens over de tiendwegen zijn bijzonder
schaars. De naam hangt wellicht samen met het middelnederlandse woord ‘tiën’,
dat trekken of gaan betekent. De meeste tiendwegen zijn, gezien de doorsnijding
van de percelen, van later datum dan de verkaveling. Voor delen van het
rivierengebied zijn aanwijzingen dat een aantal tiendwegen is aangelegd in de 18de
eeuw toen het rivierpeil zo hoog was komen te liggen ten opzichte van het
binnenwater dat sterke kwel optrad (zie Prins, 1989, 12-13). In de Krimpenerwaard
vinden we tiendwegen langs de Hollandsche IJssel en de Lek. Gezien het vrijwel
ontbreken van kwel langs de IJssel gaat deze verklaring voor de Krimpenerwaard
niet overal op.
Op de Topographische en Militaire Kaart zien we langs de gehele IJssel
stroomafwaarts vanaf Oudewater een stelsel van tiendwegen en -weteringen,
onderbroken door of verspringend bij boezems of zijkaden. In een aantal gevallen
is de Tiendweg ook gebruikt om de boezems in hoog en laag te verdelen (onder
andere bij de Polsbroekse boezem). Langs de Lek is het kaartbeeld gecompliceerder.
Ten oosten van Schoonhoven ligt de Tiendweg op enige afstand van de dijk in de
polder Willige Langerak. Ten westen, in de polder Bergambacht, fungeerde de
Kerkweg mogelijk als tiendkade. In de polders Den Hoek en Schuwagt liggen zelfs
twee tiendwegen (nu Tiendweg-Oost en -West, Wetering-Oost en -West) op enige
afstand evenwijdig aan elkaar. Daarbij is dan wellicht gebruik gemaakt van een
achterkade van één van de fasen van de ontginningen vanaf de Lek. In de polder
Krimpen aan de Lek ligt weer één Tiendweg. Ook in het zuidoosten van de polder
Kromme, Geer en Zijde ligt een tweede tiendweg (nu Oudelandse Weg) op
aanzienlijke afstand van de IJssel, mogelijk is deze tegen wateroverlast vanuit de
Loet aangelegd. Ook hier gaat het wellicht om een oude achterkade.
In het binnengebied zien we op de kaart eveneens tiendweteringen aangegeven,
echter zonder tiendwegen. Ze liggen dwars op de verkaveling in de polders
Benedenkerk en Bovenkerk (zowel noord als zuid van de ontginningsbasis), Koolwijk,
Schoonouwen en Het Beijersche. Nu heten al deze tiendweteringen ‘Achterwetering’.
Uit het ontbreken van kaden leiden we af dat deze weteringen niet zozeer in verband
met kwelwater zijn gegraven, als wel voor een versnelde waterafvoer. Bovendien
schrijft Vink dat deze kaartnamen ter plaatse helemaal niet gebezigd werden, ‘men
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spreekt altijd van Achterwetering, in tegenstelling met de Voorwetering, die langs
de buurt loopt.’ (Vink, 1926, 201).
Het lijkt niet uitgesloten dat de naam tiendweg zowel gebruikt is voor kweldammen
in strikte zin, als meer algemeen voor dammen bedoeld om in een deel van een
polder een afzonderlijk waterpeil te bewerkstelligen.

Infrastructuur
Landwegen
Het wegenpatroon in de Krimpenerwaard maakt in hoofdzaak deel uit van de met
de ontginningen samenhangende, min of meer rechthoekige verkavelings-
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structuur. Een uitzondering door hun meer grillige beloop vormen de dijken en kaden
lang de IJssel en de Lek en de daaraan evenwijdige achterkaden. Als geheel bestaat
het historisch wegenpatroon daardoor uit min of meer noordoost-zuidwest lopende
lengteverbindingen: rivierdijken, tiendwegen, ontginningassen in het binnengebied
en achterkaden, en noord-zuid en noordwest-zuidoost lopende dwarsverbindingen.
De oriëntatie van de meeste dwarsverbindingen (zijkaden, wegen evenwijdig aan
de verkaveling) hangt nauw samen met de oriëntatie van de verkaveling op de
rivieren, die zo mogelijk loodrecht plaats vond.
Naar hun functie kunnen grofweg drie groepen wegen worden onderscheiden:
- voorwegen (voordijken), langs en op de rivierdijken, die als ontginningsbasis
dienst deden en langs de ontginningsassen in het binnengebied. De voorwegen zijn
vrij spoedig na de ontginning ontstaan door aanleg van een kade langs de rivier of
wetering. De boerderijen zijn langs de voorwegen gebouwd.
- opwegen, uitwegen, stegen en kerkwegen liepen (lopen) evenwijdig met de
kavelsloten. Ze vormden verbindingen tussen de ontginningen aan weerszijden

25 De Kerkweg in ‘Berkwoude’ (Crimpenerwaard) zoals Cornelis Pronk die omstreeks 1735
tekende. Pentekening 126 × 202 mm. (coll. RPK, inv. nr. A 1673).

van de landscheidingen. Een aantal zijkaden is als opweg gebruikt. Zo is de huidige
Opweg in Schoonhoven, tussen de Grote gracht en de Voornebrug, de oostelijke
zijkade van Bergambacht. Ook de westelijke zijkade van Zuidbroek heet tot op de
huidige dag Opweg. Uiteraard zijn er ook andere namen gebezigd voor wegen op
zijkaden, bijvoorbeeld de Breekade op de grens van Lekkerkerk en Krimpen aan
den IJssel. Deze moest eind 14de eeuw dienst gaan doen als rijweg van en naar
het veer bij Krimpen aan de Lek (in de route vanaf Dordrecht door de
Krimpenerwaard naar Gouda). De naam houdt wellicht verband met de functie. Een
Kerkweg (Topographische en Militaire Kaart) vinden we van de Loet naar Lekkerkerk
(nu Boezemweg) en wat westelijker van de Loet naar Ouderkerk. De Kerkweg van
Berkenwoude loopt/liep van de ontginningsbasis, waar de kerk was gebouwd, naar
de achterkade en vandaar met een bajonetaansluiting naar de ontginningsbasis
van Achterbroek. De kerkweg naar de kerk van Ammerstol is de huidige Bergweg.
- tiendwegen, hierboven al ter sprake gekomen.

Zandpaden
In de 17de en 18de eeuw is men ertoe overgegaan zandpaden aan te leggen om
het (inter)lokale verkeer te vergemakkelijken. De dijken en wegen waren vaak
nauwelijks begaanbaar. Tussen juli en oktober 1659 werd daarom een zandpad
aangelegd langs de binnenkant van de IJsseldijk van Gouda tot Krimpen. Eerder
al, in 1649, was een zandpad aangelegd langs de IJsseldijk van Montfoort tot
Haastrecht. Ook langs de Lek was in de 17de eeuw een dergelijk pad aangelegd,
behalve tussen Schoonhoven en Lekkerkerk. Een zandpad langs de westzijde van
de Vlist werd rond 1679 aangelegd voor het postverkeer, terwijl iets later ook aan
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de oostzijde een zandpad werd aangelegd. Begin 19de eeuw bestond het pad
Gouda-Krimpen langs de IJsseldijk nog.

Verharding
Enkele wegen waren van oudsher van meer dan lokaal belang: de weg van
Haastrecht over de zuidelijke IJsseldijk richting Oudewater vormde een schakel in
de verbinding tussen Rotterdam en Utrecht. Ondanks de aanwijzing van deze weg
in 1821 als ‘groote weg der tweede klasse’, volgde pas in de loop van de 19de eeuw
verharding.
Ook de weg van Haastrecht naar Schoonhoven langs de westelijke Vlistdijk was
van belang als schakel in de verbinding over Gorinchem naar Amsterdam, evenals
de weg van Haastrecht over Stolwijkersluis, Stolwijk, Bergambacht naar het veer
bij Bergstoep. Deze verbinding nam in het begin van de 20ste eeuw de functie van
de eerstgenoemde weg over.
De verbindingen bleven, mede als gevolg van de slechte kwaliteit van de landwegen,
lang gebrekkig, waardoor de Krimpenerwaard een geïsoleerde streek bleef. Alleen
in de nederzettingen was een enkele straat verhard, zo was bijvoorbeeld Ouderkerk
in 1566 gedeeltelijk bestraat. De uitzonderlijke bestrating van Lekkerkerk in 1653
is al ter sprake gekomen. De onverharde wegen werden soms benut om schapen
en koeien te laten grazen. Uit een stuk uit 1467 blijkt
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zelfs sprake te zijn van varkens, die op de Schaapjeszijde mogen lopen, mits voorzien
van een ring door de neus zodat ze de weg niet kunnen beschadigen.
In het wegenpatroon deden zich in de periode na 1850 geen grote veranderingen
voor, maar de kwaliteit van de wegen werd wel verbeterd. Klei- en zandwegen
werden geleidelijk verhard, aanvankelijk met puin of grind, later met klinkers. Op
initiatief van het Hoogheemraadschap Krimpenerwaard werden tussen 1860 en
1870 de belangrijkste wegen voorzien van een grindverharding van 2,50 m. breed.
Het ging hierbij om de rivierdijken, de assen Berkenwoude-Stolwijk en
Zuidbroek-Bergambacht, de zijkaden die voor het interlokale verkeer van belang
waren als de Kerkweg in Lekkerkerk, de Opweg van Zuidbroek en de Schaapjeszijde,
en de bovengenoemde dwarsverbindingen Haastrecht-Schoonhoven en
Haastrecht-Bergstoep.
Het Provinciaal Wegenplan van 1927 leidde tot een aantal nieuwe wegen. Eind
jaren dertig schakelde men werklozen in bij de provinciale wegenbouw. De N210
(provinciale weg nr. 30), aangelegd tussen 1938 en 1958, is gedeeltelijk uitgevoerd
als werkgelegenheidsproject. In de jaren dertig begon men ook wegen te teren. In
1934 werd de weg Gouda-Bergstoepse veer geteerd en in 1937 de IJsseldijk, die
tot dan toe begrind was. Met de verbetering van de wegen ging een gedeeltelijke
overschakeling gepaard van het vrachtverkeer over water naar wegtransport.
Na de Tweede Wereldoorlog zijn veel wegen aangepast aan het toenemende
autoverkeer: het wegprofiel werd verbreed, bomen, berm- en wegsloten verdwenen.

Waterwegen
De Hollandsche IJssel werd in de periode 1853-1860 van de Doorslag (Nieuwegein)
tot boven Gouda gekanaliseerd. Boven Gouda werd een dam in de rivier gelegd,
met een schutsluis, de Waaiersluis (1854) en een uitwateringssluis, de Duikersluis
(1856). Voortaan sprak men van de gekanaliseerde Hollandsche IJssel boven Gouda
en de open Hollandsche IJssel beneden Gouda. Kort vóór 1940 vonden nogmaals
verbeteringswerken plaats, waarbij onder andere een bocht bij Ouderkerk werd
afgesneden.
De stoomvaart betekende een belangrijke impuls voor het vervoer over water vanaf
de jaren tachtig van de 19de eeuw. Er waren zowel particuliere vrachtschippers als
diverse beurtdiensten die personen, post en goederen vervoerden. Op de IJssel
voer ‘De Estafette’ vanuit de 19de eeuw tot in de jaren dertig van deze eeuw. De
‘Reederij De IJssel v/h G.C. van der Garden’ te Gouda exploiteerde van rond 1850
tot 1947 een dienst tussen Gouda en Rotterdam. Er werd in de Krimpenerwaard
aangelegd in Ouderkerk en Gouderak. De aanlegplaatsen werden belangrijke punten
in het dorpsleven. Op de Lek tussen Schoonhoven, later Culemborg, en Rotterdam
voer vanaf 1857 de ‘Reederij op de Lek’ met raderstoomboten. Aanlegplaatsen
waren in Schoonhoven, Ammerstol, Bergstoep, Opperduit, Lekkerkerk en Krimpen
aan de Lek. Na 1875 werd ook vee vervoerd. Begin 20ste eeuw kwam echter de
concurrentie van het wegverkeer (vrachtwagen/bus) op. De verschillende rederijen
konden op den duur de concurrentie niet aan. De ‘Reederij op de Lek’ hield het
langst vol, tot en met 1 april 1948.
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Voor het goederentransport vanuit de diverse dorpen en vanaf de boerderijen
bleef het vervoer te water van belang tot na de Tweede Wereldoorlog. Het vervoer
ging per schouw die met een kloet of weegboom werd voortbewogen.

Spoorwegen
Al in 1855 werd concessie voor een spoorlijn Gouda-Schoonhoven verleend. Pas
in 1901, toen eindelijk het benodigde geld bijeen was gebracht, werd begonnen met
het project. Inmiddels ging het niet meer om een spoorlijn, maar om een tramlijn.
De aanleg over de slappe veenbodem verliep echter moeizaam en in 1903 werd
het werk door de Maatschappij tot Exploitatie van Tramwegen bij gebrek aan
middelen stop gezet. De Staatsspoorwegen namen nu de zaak over en maakten
het werk af. Op 14 november 1914 werd de lijn, enkelspoor en 16,861 km lang,
geopend. Tot 23 augustus 1942 werd de stoomtram gebruikt. In dat jaar
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vorderde de Duitse bezetter de rails. Na 1945 achtte men voortzetting van de lijn
niet meer rendabel. Op het tracé werd de provinciale weg
Gouda-Stolwijk-Schoonhoven (N207) aangelegd.

Grondgebruik
Akkerbouw en veeteelt
De grootschalige ontginningen in de Westnederlandse veengebieden in de
Middeleeuwen waren vooral bedoeld om in de behoefte aan akkerland te voorzien.
Ook de kleiige veengrond of venige klei van de Krimpenerwaard werd na de
ontginning als akkerland in gebruik genomen. In de bronnen is dan ook geregeld
sprake van de teelt van haver, gerst en tarwe en van korentienden. Waarschijnlijk
werd het voorste stuk land achter de boerderij direct in gebruik genomen als
akkerland, fungeerde een deel daarachter als weiland, terwijl het achterste stuk
aanvankelijk woest bleef. Men haalde er hakhout e.d. Veelzeggend in dit verband
is de in de 18de eeuw voorkomende veldnaam ‘de Wildernis’ in polder de Nesse,
voor een stuk land voorbij de Tiendweg. Uiteindelijk werd ook het achterste land als
hooiland in gebruik genomen.

26 Het wegenpatroon en de landerijen bij Bergambacht in 1683. Detail van de ‘Caerte der
heerlijckheijt van 's Heeraertsberge Bergambacht en der Stede Ammerstol’ (foto RDMZ,
1994).

Hoe divers het grondgebruik kon zijn, laat de situatie ten westen van Schoonhoven
zien. Het gebied tussen Ammerstol en Schoonhoven was, zoals reeds vermeld, in
de loop van de 14de eeuw verkaveld in een groot aantal percelen van vrij geringe
omvang: hophoven, kooltuinen, grienden, boomgaarden en zelfs wijngaarden.
Een goede indruk van het grondgebruik rond 1500 is te halen uit de ‘Enqueste’ van
1494 en de ‘Informacie’ van 1514. Voor vrijwel alle dorpen wordt naast landbouw
(onder andere hennep) en veeteelt, visserij en vogelarij opgegeven. De kennelijke
vogelrijkdom is een aanwijzing voor betrekkelijk extensief grondgebruik, mede
veroorzaakt door wateroverlast. Zo houdt men zich bijvoorbeeld in Lekkerkerk bezig
met ‘koijen, hoijen, visschen, vogelen, mitter spade, mit dijcken, dorschen en
wannen’. De voortdurende daling van het maaiveld maakte akkerbouw echter steeds
moeilijker. Uiteindelijk kon men niet anders dan overschakelen op grasland. Begin
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16de eeuw was de verbouw van graan al behoorlijk afgenomen. Was bij Ouderkerk
in 1471 72,5 morgen als korenland in gebruik, tussen 1521-1528 was dat nog maar
30 morgen.
In de 18de eeuw is sprake van vetweiderij. Men fokte runderen die na twee tot drie
jaar verkocht werden naar welvarender boerenstreken. Aan het eind van de eeuw
werd dit bedrijf geteisterd door runderpest.
De akkerbouw in de Krimpenerwaard werd bedreven op met slootbagger opgehoogde
akkers. Als de bagger met zand werd vermengd, spreken we van ‘toemaak’. Het
weiland werd niet bemest, behalve door het vee. Hooiland werd helemaal niet
bemest. Doordat achteraan niet gebaggerd werd, overgroeiden de sloten en raakten
dicht. Het hooiland vormde aldus ‘schijnbaar aaneengesloten vlakten’ (Vink, 1926,
225). Het hooiland was soms zo drassig dat de paarden er in weg zakten en men
ze een soort klompen aandeed. Het gras was er niet groen, ‘maar zag zomer en
winter bruingeel. Het was kort, spichtig en schraal. Het hooi er van was echter van
uitstekende hoedanigheid’ (idem).

Hennep en vlas
In de bronnen met betrekking tot de Krimpenerwaard is veelvuldig sprake van
hennep, bijvoorbeeld in 1556 als de henneptienden in Stolwijk verkocht worden. Bij
de sluiswachterswoning van de Benschopse boezem (nu boerderij ‘Voormalig
Sluishuis’, Provinciale weg Oost 89 te Haastrecht) blijkt in 1600 een ‘hennepwerf’
te zijn, vier percelen groot en zowel binnen- als buitendijks gelegen. De hennepteelt
was van groot belang. De verwerking vond plaats in lijnbanen, waar touw werd
gedraaid en in zeildoekweverijen, waar zowel molen- als scheepszeilen werden
gemaakt. De hennep werd verbouwd op akkers die sterk bemest moesten worden
en dus dicht bij de boerderijen lagen. In een enkel geval werd van de
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bodemkundige situatie ter plaatse geprofiteerd. Op de betrekkelijk vruchtbare en
wat hogere grond rond de Bakkerswaal kon de hennepteelt goed plaats vinden. De
teelt duurde hier ook langer dan in het omringende gebied. De hennepakkers waren
omgeven met rijen wilgen. In het najaar was de mannelijke plant het eerst rijp. Na
het maaien werden de stengels tegen de wilgenhaag te drogen gezet en vervolgens
in de brede sloten, die de akkers omringden, ‘geroot’, dus te rotten gelegd. Het was
verboden te roten in watergangen die van belang waren voor de afwatering. Onder
andere in het reglement voor de Benschopse boezem van 1738 werd dat bepaald.
De volgende fase na opnieuw drogen was het ‘braken’, het uiteen rafelen van de
stelen tot vezels. Men deed dit in ‘braakhutten’, die altijd op enige afstand van de
boerderijen stonden wegens de stank en het brandgevaar. De vrouwelijke plant
werd later geoogst en op de boerderij gedorst (uit het zaad werd olie gewonnen),
gedroogd en zo mogelijk laat in het jaar geroot en vervolgens met de hand geschild.
De 17de eeuw, toen de Nederlandse zeevaart sterk expandeerde, was de bloeitijd
van de hennepteelt. De hennep uit de Oostzeelanden die in de tweede helft van de
18de eeuw in aanzienlijke hoeveelheden ingevoerd begon te worden, betekende
echter een geduchte concurrentie voor de inlandse hennep. Na het midden van de
19de eeuw ging de hennepteelt definitief teloor. Redenen voor de achteruitgang
waren de afname van de zeilvaart, de opkomst van staalkabels en de import van
vervangende grondstoffen als sisal. Rond 1880 werd nog slechts hennep geteeld
door daggelders, die varkens voor de mest hielden.
Enkele touwbanen in de waard gingen van de inheemse hennep over op andere
grondstoffen en bleven bestaan, verreweg de meeste banen verdwenen echter. Op
enkele plaatsen, bijvoorbeeld bij Stolwijk en in de polder Schuwagt, is de hennepteelt
nog aan de verkaveling te herkennen. Door het graven van dwarsslootjes zijn hier
de vrij kleine akkers gemaakt, die men voor de teelt nodig had. Het zwaartepunt
van de hennepteelt in de Krimpenerwaard heeft gelegen bij Stolwijk, Bergambacht
en Lekkerkerk.
Over de omvang van de teelt van vlas is niet veel bekend. De verbouw blijkt uit een
aantal bronnen, onder andere uit de boedel van de dominee van Berkenwoude uit
1581, waarin vlasland genoemd wordt. Ook de aanwezigheid rond 1640 van diverse
vlasschippers en vlaskopers in Lekkerkerk duidt op vlasteelt in de waard.

Ontwikkelingen in landbouw en veeteelt na 1850
Het verdwijnen van de hennepteelt en de verbeterde afwatering door de introductie
van de stoombemaling betekenden een stimulans voor de veehouderij. Vooral
melkveehouderij kwam op, mede gestimuleerd door de import van goedkope
voedergranen, en in het verlengde daarvan het kaasmaken. Het kaasmaken
bevorderde weer de varkenshouderij: als bijprodukt van de kaasmakerij werd wei
geproduceerd, die zeer geschikt was als varkensvoer.
Werd tot in de 19de eeuw het weiland weinig en het hooiland helemaal niet bemest,
met de opkomst van de veeteelt kwam daarin verandering. Veelal werd varkensmest
gebruikt, terwijl later ook kunstmest werd benut. Vink schreef in 1926 over de
toegenomen bemesting ‘thans, in nauwelijks een kwarteeuw, is dat alles veranderd.
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Alles is welig gemaakt, op hier en daar een enkele uitzondering na’ (Vink, 1926,
227). Niet alleen het akkerland verdween door omzetting in grasland, ook het verschil
tussen wei- en hooiland ging verloren. Het landschap onderging hierdoor een grote
verandering. Enigszins generaliserend gezegd: de hele Krimpenerwaard werd één
grote, groene vlakte. Van het inmiddels zeer zeldzame, onbemeste hooiland met
blauwgraslandvegetatie zijn nog slechts enkele percelen over: bij Kooilust en in het
natuurgebied de Berkenwoudse Boezem.

Vervening
Ongetwijfeld is van meet af aan in de Krimpenerwaard plaatselijk turf gestoken. In
1468 werd in het Handvest van het Hoogheemraadschap bepaald dat het niet
toegestaan was de vlichtlanden (verlaten landen) te vervenen. Elke ingeland
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mocht jaarlijks op zijn eigen land per morgen een roede (14,19 m ) en zes voet
2

(3,53 m ) turf steken. Toch werd er wel eens meer geveend en ook land waar dat
geheel verboden was, werd soms vergraven. Men omzeilde de verordeningen door
het vervenen te vermommen als baggeren. In 1579 wordt al een ‘slagtorfgat’ in
Berkenwoude gemeld, waarschijnlijk een gat in een slootkant, waar dus van onder
de waterspiegel gebaggerd werd.
Diverse verordeningen met betrekking tot de vervening volgden in de loop der
eeuwen. In 1697 legden de Staten van Holland de turverij in de waard aan banden,
twee jaar later volgde voor het laaggelegen Berkenwoude zelfs een algeheel verbod.
Toch blijkt er in 1751 bij het dorp geslagturfd te worden. De gewonnen hoeveelheden
zijn echter niet veel meer dan voor persoonlijk gebruik. Langs de Oudelandseweg
en de Kerkweg bij Ouderkerk zijn de sporen van de turfwinning nog te zien. Ook de
Spaanse Zee en de Scharrelzooisput in Berkenwoude zijn oude turfgaten. Rond
1900 waren veel oude veenputten inmiddels weer gedempt. De turfwinning voor
eigen gebruik bleef bestaan tot in deze eeuw.

De ‘Geoctroyeerde vervening’
P. Verhoeff, oud-baljuw, schout en secretaris van de vrije heerlijkheid De Lek,
Lekkerkerk en Zuidbroek maakte in 1778 een plan voor de vervening van 7000
morgen land, ongeveer de halve waard (zie Teixeira III (I), 136 e.v.). Naar aanleiding
van de octrooiaanvraag werden in 1782 boringen uitgevoerd in Het Beijersche. Vink
ontdekte dat men bij de boringen de aanwezige kleirug heeft overgeslagen. De
boorstaten, die bij de promotie van het plan gebruikt werden, gaven daardoor een
te rooskleurig beeld van de mogelijkheden tot vervening.
Na een aantal wijzigingen in de plannen kreeg men in 1797 octrooi van het
provinciaal bestuur om tot vervening van 2900 morgen land over te gaan in het
Benedenkerkse, een deel van Het Beijersche en in Berkenwoude. In het octrooi
werd onder andere bepaald dat vóór de vervening een ringdijk met een ringvaart
gelegd moest worden. De vervening moest bovendien als een geheel bemalen
worden en na de vervening moest het land weer droog gelegd worden. In een
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27 ‘Kaart der Krimpenrewaard 1837’ met daarop aangegeven de ‘Geoctroyeerde verveening’.
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periode van 105 jaar moest de zaak geklaard zijn. Binnen enkele jaren na 1799
werden voor de ‘Geoctroyeerde vervening’ inderdaad de ringdijk en de ringsloot
(met gebruik van bestaand water) grotendeels aangelegd. Voor de bemaling werd
in plaats van een aantal molens een stoommachine geïnstalleerd, een enkelwerkende
balansmachine van Boulton en Watt, die één zuig- en perspomp aandreef.
In 1806 en 1808 werd er daadwerkelijk verveend, maar niet op grote schaal. Ook
in de volgende jaren bleef omvangrijke vervening uit. De animo voor het project
bleek uiteindelijk gering. De turf wilde niet zo goed branden en er was niet voldoende
geld om de aangelegde werken te onderhouden. Na veel moeilijkheden en pogingen
de zaak nieuw leven in te blazen, werd bij KB van 16 december 1853 het octrooi
ingetrokken.
In het landschap is een aantal resten van de ‘geoctroyeerde vervening’
overgebleven, onder andere de ringsloot.

Kleiwinning
Het begin van de steenindustrie langs de Hollandsche IJssel heeft waarschijnlijk
gelegen in kleiputten met veldovens voor incidenteel gebruik. Naderhand groeiden
de kleiputten uit tot steenplaatsen, waarbij buitendijks de klei werd gewonnen, terwijl
binnendijks de eigenlijke steenplaats lag met de oven, de droogbanen, het tasveld
enz. Al vrij vroeg vond de produktie op enige schaal plaats. In 1380-1381 werden
voor de bouw van het kasteel in Gouda stenen gehaald uit onder andere Haastrecht.
In de 15de eeuw werd er niet alleen meer buitendijks gegraven, maar begon men
ook het aanspoelende slib te gebruiken. Haaks op de dijk werden stroken riet geplant,
die als een krib fungeerden. Bij vloed liep het terrein tussen het riet, de zelling, onder
en vond afzetting plaats. Periodiek werd de zelling uitgebaggerd.
De gele ijsselsteen werd een zeer veel gebruikte steen in zuid- en west-Nederland.
Enkele cijfers: in Haastrecht is in 1494 sprake van steenplaatsen, in 1514 blijken
dat er acht te zijn en in 1629 twaalf. In het ‘rampjaar’ 1672 werden de meeste
Haastrechtse bedrijven verwoest (het puin werd later gebruikt voor dijkversterking)
en kwamen de slag niet te boven. In 1734 was er nog slechts één steenplaats, die
wat later ook verdween. In datzelfde jaar waren er acht bedrijven in Gouderak, zes
in Ouderkerk, een in Krimpen en een in de Stormpolder. Rond 1850 waren er in de
gehele waard 18 steenplaatsen.
Na 1850 kwamen de steenfabrieken langs de grote rivieren op. In de periode tussen
1850 en 1920 veranderde bovendien de baksteenfabricage van een handmatig
produktieproces in een gemechaniseerde industriële bedrijvigheid. De fabrieken
concentreerden zich langs de grote rivieren Rijn, Lek en Waal, waar zowel geschikte
klei, als voldoende arbeidskrachten aanwezig waren. Brandstof en eindprodukten
konden per schip aan- en afgevoerd worden. In de oude produktiegebieden, zoals
langs de IJssel, was dat minder gemakkelijk. Bovendien raakte het formaat van de
ijsselsteen uit de gratie met de invoering van de Woningwet van 1901. Een groter
formaat was echter moeilijk te maken. Daar kwam nog bij dat de klei van de IJssel
vervuild begon te raken door de olie van de scheepvaart en door lozingen van de
industrie langs de rivier. Geleidelijk verdween de steenbakkerij aan de IJssel. Begin
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20ste eeuw waren er in de Krimpenerwaard nog vijftien steenplaatsen langs de
rivier (opgesomd in Teixeira III (I), 253-254). De laatste fabriek, ‘Gouderak’ in
Gouderak, is in 1960 gesloten.
In de waard is langs de Lek de steenindustrie beperkt gebleven. Op de meeste
plaatsen was niet veel uiterwaard te vergraven. Bij De Hem werd in 1883 een
steenfabriek opgericht, die echter nooit tot bloei is gekomen.

Griend
Op niet als weiland geschikte binnendijkse grond en in de uiterwaarden werd snijof
hakgriend (wilgehout) aangeplant. Van de wilgetenen werden manden, fuiken voor
de eendenkooien e.d. gemaakt. De dikke teen werd in de lengte gesplitst.
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Van de helften werden hoepen gebogen voor houten tonnen. De braakhutten voor
de hennepcultuur werden eveneens uit griendhout opgetrokken.
De binnendijkse griendcultuur begon te verdwijnen met de verbeterde bemaling en
de opkomst van de rundveehouderij. Toen wilgeteen als verpakkingsmateriaal e.d.
verdrongen werd, was het ook met de buitendijkse teelt gedaan. Van de griendcultuur
zijn enkele restanten bewaard gebleven. In de Stormpolder ligt bijvoorbeeld nog
negen ha griend (bezit van het Zuidhollands Landschap, onder invloed van de
getijdewerking ontwikkeling tot vloedbos).

Eendenkooien
Een eendenkooi is kortweg een inrichting waar wilde eenden worden gevangen
voor de consumptie. De voor de lage gebieden van Nederland typerende kooien
zijn een 14de- of 15de-eeuwse Hollandse uitvinding. De kooi bestaat van oudsher
uit een plas, voorzien van één of meer vangarmen: sloten, uitlopend in fuiken. De
kooi wordt omgeven door bomen en struikgewas (nu vaak uitgegroeid tot
kooibossen). Rondom de kooi ligt een stiltegebied. Vanaf juli werden de
overtrekkende eenden met behulp van lokvogels en het bekende kooikershondje
naar de plas en in de vangarmen gelokt. Eenmaal in de fuik was er geen weg terug
en werd de vogels de nek omgedraaid. De kooien worden verdeeld in winterkooien,
waar merendeels na 1 november wordt gevangen en zomerkooien, waar dat voor
1 november gebeurt.
Dat het kooikersbedrijf in de Krimpenerwaard in de 15de eeuw van belang was,
blijkt uit de ‘Enqueste’ van 1494. Voor de meeste dorpen wordt het ‘kooyen’ vermeld
als een van de middelen van bestaan. Vermoedelijk werd de kooikerij niet afzonderlijk
beoefend, maar als een onderdeel van het boerenbedrijf. Op de Topographische
en Militaire Kaart staan vijf kooien in de Krimpenerwaard als zodanig aangegeven,
een aantal andere is aan de vorm (vangpijpen) herkenbaar. De omvang varieert
van kleine kooien met één vangpijp tot grote met vier vangpijpen. De wielkooi in de
Bakkerswaal heeft zelfs zeven pijpen. Het kooien liep af toen de waterbeheersing
sterk verbeterde na de invoering van de stoombemaling. Grote delen van het
binnengebied van de waard werden voor de eenden te droog (Voor de lokaties van
vroegere kooien zie bodemkaart 1:25000 bij Mulder, 1986).
Nu zijn er nog vier kooien in de waard: de Bakkerswaal, een winterkooi (vangst
vooral voor wetenschappelijke doeleinden), de Stolwijkse kooi bij Haastrecht, een
voorbeeld van een kleine (zomer)kooi met slechts enkele vangpijpen, Kooilust bij
Berkenwoude, een vier-pijps zomerkooi en Nooitgedacht of de Kooi van Verstoep,
een vijf-pijps winterkooi, eveneens bij Berkenwoude.
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28 Eendenkooi Kooilust (foto RDMZ, 1995).
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Verdedigingswerken
Samenhangend met stedelijke privileges was doorgaans de aanleg van
verdedigingswerken rond een nederzetting. Ammerstol, Schoonhoven en Haastrecht
zouden in de Middeleeuwen stadsrechten ontvangen hebben. Zeker is dit evenwel
niet. In ieder geval kreeg Ammerstol dergelijke rechten in 1322 uit handen van de
graaf van Holland, Willem III. Het dorp is echter nooit uitgegroeid tot een stad met
verdedigingswerken.
De stadsrechtverlening aan Haastrecht - locale historici spreken over het jaar
1307 - is daarentegen twijfelachtig. In een vermelding uit 1307 wordt wel gesproken
over de ‘port’ Haastrecht, van een stadsrechtverlening is echter niets bekend.
Haastrecht heeft zeker geen omwalling gehad. Wel waren er afsluitingen bij de
toegangswegen om zo ongewenste elementen te kunnen weren (Kölker, 1974, 40).
Schoonhoven heeft zijn stadsrecht vóór 1280 gekregen; in 1280 wordt de
nederzetting in een oorkonde, waarbij graaf Floris V Nicolaas Cats met het goed
Schoonhoven beleende, ‘poort’ genoemd. Een stadsbrief is evenwel niet bekend.
Pas uit 1320 en 1322 zijn stadsrechtprivileges bewaard die de vroeger verleende
rechten nog eens bevestigden. Schoonhoven werd wel van een omwalling voorzien.
De oudste aanleg dateert van de eerste helft van de 14de eeuw. Het beloop van
die middeleeuwse stadswal is nog vrij goed traceerbaar (Visser, 1964, 34-35).

29 Schoonhoven. Overzichtskaart op huidige kadastrale ondergrond. Schaal 1:7500.
Getekend door J.J. Jehee, 1993.
Aangegeven zijn de voormalige middeleeuwse ommuring met de stadspoorten en de latere
vestingwerken met de situering van de verdwenen en nog bestaande bolwerken.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dienstenborch
Nieuw Slijkenborch of Andriestoren
Bartholomeustoren
Gapenburg
Blauwe Toren
Kromme Grietentoren
Keizers- of Kruittoren
plaats van het 13de-eeuwse kasteel
plaats van het onvoltooide 16de-eeuwse kasteel
Middeleeuwse Veer(stal)poort
Veerpoort (1601)
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Kat- of Vrouwepoort
Williger- of Langerakkerpoort
Lopikerpoort
Middeleeuwse Beckevaerts- of Kruispoort
Hofpoort
Kruispoort (1673)
Beer met monnik
Arsenaal, later Havenkazerne
Gasthuiskazerne
Voormalig kantinegebouw
Kanonnenloods
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30 Gezicht op Schoonhoven vanaf de rivier omstreeks 1650. Tekening door J.A. Beerstraten,
potlood, grijs gewassen; 196 × 375 mm. (coll. RPK, inv. nr. A 1561). Op de tekening staan
van rechts naar links de Gasthuiskapel, het stadhuis, de Veerpoort, de Grote kerk, de
Bartholomeustoren naast het Gat van de Haven en de Vrouwepoort weergegeven.

In de 17de eeuw wordt de Krimpenerwaard, met Schoonhoven als belangrijkste
schakel, opgenomen in het systeem van de oude Hollandse Waterlinie. Een deel
van de daartoe aangelegde verdedigingswerken kan men thans nog aantreffen.
Met de gebouwen ter huisvesting van het in Schoonhoven gelegen garnizoen wordt
dit hoofdstuk afgesloten.

Archivalia
ARA, Tweede Afdeling, Binnenlandse Zaken, Kunsten en Wetenschappen
1875-1918, inv. nr. 1286 (Veerpoort te Schoonhoven); Oud archief van de stad
Schoonhoven (aanwezig in het Streekarchief Krimpenerwaard te Schoonhoven);
Archief van de gemeente Schoonhoven 1813-1932 (aanwezig in het Streekarchief
Krimpenerwaard te Schoonhoven); Dossiers RDMZ 1917-1962; 1972-1979;
1980-1986 (Veerpoort te Schoonhoven); Dossier RDMZ 1981-1987 (Oude Haven
7-9: de Havenkazerne).

Literatuur
Atlas van historische vestingwerken in Nederland; uitgave van de stichting Menno
van Coehoorn, dl IV (I) Zuidholland, 's-Gravenhage 1970; Berkum, H. van,
Beschryving der Stadt Schoonhoven, Gouda 1762; Elsing, Th.E., Schoonhoven en
verder, Schoonhoven 1987; Groningen, C.L. van, De Alblasserwaard, Zwolle 1992
(De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst); Hermans, T. en M.
Brongers, ‘Het niet voltooide kasteel te Schoonhoven’, Castellogica. Verkenningen.
Mededelingen van de Nederlandse Kastelen Stichting I, Doorn, 1983-1986, 32-38;
Hoogerdijk, W., ‘Schoonhovens onroerend goed in de eerste helft van de negentiende
eeuw’, H.E.K. 16de jrg. (1991), nr. 3, 65-94; Kölker, A.J., Haastrecht. Hoofdstukken
uit het ontstaan en de ontwikkeling van ‘die Steede ende Landen van Haestregt’ tot
in het begin van de 19de eeuw, Dordrecht 1974; Lugard Jr., G.J., In 4 kwartier door
Schoonhoven 's historisch revier, z.p. 1938; De monumenten van Schoonhoven,
Schoonhoven 1986; Schoute, C.R., ‘De Havenkazerne te Schoonhoven’, H.E.K.
3de jrg. (1978), nr. 3, 49-56; Schoute, C.R., ‘Schoonhoven in 1672’, H.E.K. 4e jrg.
(1979), nr. 4, 83-100; Visser, J.C., Schoonhoven. De ruimtelijke ontwikkeling van
een kleine stad in het rivierengebied gedurende de Middeleeuwen, (diss.), Assen
1964.

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

Geschiedenis
De middeleeuwse verdedigingswerken van Schoonhoven
Schoonhoven werd beschouwd als een strategisch belangrijk steunpunt aan de
grens van het graafschap Holland en het Sticht. Op 21 augustus 1300 kreeg
Schoonhoven van de graaf van Holland, Jan II, vergunning om een omwalling aan
te leggen. Of er daarvoor al sprake was van versterkingen rond de stad - per slot
was er al meer dan twintig jaar sprake van een ‘poort’ - is onbekend. Visser
suggereert dat, zo er een omwalling geweest is, het een tijdelijke verdediging geweest
kan zijn (Visser, 1964, 48). Waarschijnlijk begon men in de jaren 1304-1310 met
het graven van de grachten. De westelijke stadsgracht werd aangelegd
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met gebruikmaking van een kavelsloot, die de begrenzing met de jurisdictie
Bergambacht vormde. Met de uitgegraven grond werd vervolgens een wal
opgeworpen. De oostelijke stadsgracht is in ieder geval gereed in de jaren dertig
van de 14de eeuw. Aan de zuidkant maakte men voor de stadsverdediging gebruik
van de natuurlijke barrière die de rivier vormde.
Heden ten dage is het beloop van de westelijke stadsgracht en een deel aan de
noordkant nog steeds traceerbaar (Oude Singel en Beijlinggracht-Kruispoortstraat).
De gracht en muren aan de oostkant zijn aan het eind van de 16de eeuw verdwenen
bij de vernieuwing van de vestingwerken.

De stadsmuur
De aanleg van de ommuring van de stad volgde in de loop van de 14de eeuw. De
oudste vermelding daarvan dagtekent uit 1354 (Visser, 1964, 103-104). De muren
kwamen binnen de grachten te liggen. Alleen aan de rivierkant legde men de
stadsmuur aan ten zuiden van, dus buiten, de bestaande waterkering. De oostmuur
volgde het tracé langs de huidige Wal. Bij de verbetering van de verdedigingswerken
aan het einde van de 16de eeuw verdwenen, zoals gezegd, gracht en muren aan
de oostkant. In het derde kwart van de 17de eeuw werd de westelijke stadsmuur
bij de uitbreiding van de vestingwerken grotendeels gesloopt. De fundamenten van
de westelijke stadsmuur zijn ten dele onder de voorgevels van de huizen aan de
Havenstraatse wal terug te vinden.
Tijdens werkzaamheden in de jaren zestig en tachtig van onze eeuw hebben op
diverse plaatsen in de stad opgravingen plaatsgevonden, waarbij men de
fundamenten met spaarbogen en stukken van de muur gevonden heeft. De stukken
muur hadden vrijwel overal een baksteenformaat van 27-28 × 13-14 × 6-6,5 cm.,
hetgeen erop wijst dat de hele muur in een betrekkelijk korte tijd tot stand gekomen
is. Onder het nodige voorbehoud sluit het baksteenformaat een datering in het begin
van de 14de eeuw van de muur niet uit (Visser, 1964, 179-180).

De muurtorens
De middeleeuwse stadsmuur telde negentien muurtorens, twee waterpoorten (weinig
meer dan kleine openingen in de stadsmuur) en vijf stadspoorten. Zij staan
aangegeven op de kaarten van Van Deventer (omstreeks 1560) en Guicciardini
(1582). Van alle stadspoorten en een aantal muurtorens zijn de namen overgeleverd.
Op de stadpoorten wordt hierna uitvoeriger ingegaan. Over de muurtorens valt het
volgende te melden. De toren op de westhoek van de Lekdijk droeg de naam ‘Die
(n)stenborch’. Op de oosthoek van de vesting, aan het eind van de Korte Dijk, stond
volgens de kaarten van Van Deventer en Guicciardini vóór de muur een forse toren
op een eilandje in de gracht. De naam ‘Nieuw Slijkenborch’ die de toren droeg zou
alles te maken hebben met de

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

31 Kaart van de stad Schoonhoven. Detail van een tekening door Jacob van Deventer,
vervaardigd omstreeks 1560, die bewaard wordt op het Algemeen Rijksarchief te Den Haag
(ARA, coll. Hingman 3351). Het stratenplan, de voornaamste gebouwen en de vestingwerken
staan nauwkeurig aangegeven.
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32 ‘Schoonhouê’. Kopergravure door anonymus, gepubliceerd in L. Guicciardini, Description
de touts les Pais-Bas', autrement detti Germania inferiore..., Antwerpen, Ch. Plantijn, 1582.
Hoewel karthografisch minder waard dan Van Deventer, geeft deze kaart interessante
gegevens over de detaillering van de bebouwing die bij Van Deventer ontbreekt.

slechte grond waar hij op gebouwd was. Waarschijnlijk was deze stadstoren geen
onderdeel van de middeleeuwse ommuring maar een restant van het nooit voltooide
16de-eeuwse kasteel aan de Lek waaraan vanaf 1524 op die plaats gebouwd werd
(zie hierna). In het bestek voor de uitbreiding van de vestingwerken in 1582 noemt
men deze toren ‘Andriestoren’.
Een groot rondeel ter hoogte van de Tol, naast het Gat van de Haven, heette
‘Bartholomeustoren’. Onder het ‘Gat van de Haven’ verstond men het punt waar de
Voorhaven de verdedigingswerken aan de Lekzijde kruiste. Een weinig ten noorden
van de Bartholomeustoren lag aan de Tol een kleine toren die Blaeu op zijn kaart
uit 1648 ‘Cruyt tooren’ noemt. Tirion noemt het op zijn 18de-eeuwse kaart slechts
‘een toren’. Deze toren was niet opgenomen in de stadsmuur, maar behoorde tot
het aldaar gelegen tolhuis. De toren, die ook als gevangenis dienst deed, is in 1827
afgebroken, tegelijk met een deel van het tolhuis. Ter plaatse verrees een woonhuis.
Een groep huizen tussen het Gat van de Haven en de Vrouwepoort, genaamd
‘Gapenburg’ maakte deel uit van de zuidelijke stadsversterking. De achtergevels
stonden in het water. Zij moesten de functie van de stadsmuur ter plaatse overnemen
en waren derhalve van extra dikke muren voorzien.
De ‘Blauwe Toren’ lag aan het eind van de Kerkstraat in de westelijke stadsmuur.
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33 ‘'t Kasteel van Schoonhoven; nu de Kruittoren’, gewassen pentekening in grijs, 139 ×
198 mm, door C. Pronk uit 1733 (coll. Streekarchief Krimpenerwaard).

Ten tijde van de beschrijving van Schoonhoven door Van Berkum (1762) bestond
deze toren nog, hoewel Tirion hem niet aangeeft op zijn kaart uit 1743. In 1395
wordt het rondeel ‘de Kromme Grietentoren’ aan het eind van de Havenstraat
genoemd. In hetzelfde jaar is sprake van de ‘Beckevaertstoren’. De ligging van deze
toren is niet bekend. Het lijkt waarschijnlijk dat dit dicht bij de Beckevaertspoort
(Kruispoort) moet zijn geweest.
Ten noorden van de Lopikerpoort, op de noordoosthoek van de stadsmuur, lag
de ‘Kruittoren’ die Blaeu op zijn kaart ‘Keysers tooren’ noemt. Tirion (1743) beschrijft
deze toren als ‘Kruidtoren, zynde een overblijfsel van het Kasteel’. Hij doelt op het
in 1518 afgebrande kasteel aan de noordoostkant van de stad (zie hierna). Dit is
echter een misvatting. De ‘Kruittoren’ maakte wel degelijk deel uit van de stadsmuur
die zuidelijk van het kasteelterrein liep. In 1733 tekende Pronk het torentje dat toen
als opslag voor het kruit diende. In 1827, bij de egaliseren van de vestingwerken
aldaar, bestond deze toren al niet meer (O.A.S. 779; Van Berkum, 359; Elsing, 1987,
44, 53, 107; Hermans, 38; Lugard, 1938, 6; Visser, 1964, 61, 105-106, 154, 181).
Middeleeuwse stadsversterkingen bleken in de 16de eeuw door de verandering in
de techniek van het oorlogvoeren niet meer te voldoen. Verlaging en verzwaring
van muren en poorten, die een betere opstelling van geschut mogelijk maakten,
waren enerzijds het gevolg, de aanleg van een gebastioneerd stelsel met aarden
wallen anderzijds. Ook weer alleen in Schoonhoven zijn daarvan nog restanten
aanwezig.

De verdedigingswerken van Schoonhoven in de zestiende eeuw
De verdedigingswerken van de stad hebben nogal te lijden gehad gedurende de
eerste jaren van de Opstand. In 1572 was de stad door Lumey ingenomen voor de
Staten en de Prins. Na een belegering door Spaanse troepen viel de stad op 24
augustus 1575 weer in Spaanse handen. Pas in 1577 werd de stad defintief Staats.
Tijdens de oorlogshandelingen was er een groot gat in de zuidelijke stadsmuur
geschoten. Na provisorisch herstel - een gat in de wal werd gedicht en de
Vrouwepoort werd gerepareerd in 1573 - werd een deel van de verdedigingswerken
tussen 1582 en 1591 gemoderniseerd. De vestingbouwkundige mr. Adriaan
Anthonisz. van Alkmaar (1541-1620) maakte op last van de Staten van Holland het
ontwerp hiervoor. De bestekken zijn bewaard gebleven in het oud archief van de
stad Schoonhoven. Op 9 april 1582 zijn de eerste werken aanbesteed. Men begon
met de versterkingen aan de zuidkant van de stad bij de Andriestoren. Tussen 1582
en 1584 werden de wallen aldaar aangelegd. Daarna volgde de aanleg van de
bastions aan de oostkant, die omstreeks 1592 gereed waren. De Lopikerpoort werd
in 1591 vernieuwd. De Veerpoort werd in 1601 verplaatst. Het lag in de bedoeling
de stad van zeven bastions te voorzien. Het bleef voorlopig bij de drie bastions aan
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de oostkant. Aan de noord- en de westkant handhaafde men de met aarde versterkte
middeleeuwse muur met zijn rondelen en torens (O.A.S. inv. nr. 1091; 2246 18;
Elsing, 1987, 105-114).

De verdedigingswerken van Schoonhoven in de zeventiende eeuw
Bij de laat 16de-eeuwse verbeteringen waren de noord- en westkant van de stad
Schoonhoven niet aan de beurt gekomen. Vlak voor de inval van de Franse troepen
in 1672 hadden de Staten van Holland al gelast de stad te versterken. In combinatie
met Nieuwpoort werd immers het belangrijke acces van de Lek verdedigd. De
Schoonhovense vestingwerken waren sterk verwaarloosd, zoals blijkt uit een rapport
van de controleurs Genesis en Louys Paen. Na de Franse inval werd in allerijl de
voltooiing van de vesting ter hand genomen. De aanbesteding van het plan voor
het maken van vijf bastions aan de noord- en westkant vond plaats in mei 1673.
Het werk werd tussen 1673 en 1677 uitgevoerd. De aanleg was ruimer dan bij de
oorspronkelijke opzet was gepland. De bolwerken aan de westkant legde men buiten
in plaats van binnen de middeleeuwse stadsgracht. Na voltooiing was Schoonhoven
omringd door acht bastions volgens het Oudnederlands gebastioneerd stelsel, dat
wil zeggen bastions met een onderwal, een borstwering voor en onderlangs de
hoofdwal ten behoeve van de musketschutters
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34 Kaart van Schoonhoven, kopergravure door Julius Milheusser uit 1648, gepubliceerd in
Johannes Blaeu, Novum Ac Magnum Theatrum Urbium Belgicae..., Amsterdam [1649]. In
de atlas van Blaeu is de plattegrond van Schoonhoven de enige van de Noordnederlandse
steden waarop de naam van de graveur (‘I. Milheusser fec.’) vermeld staat. De drie bastions
aan de oostkant zijn verwezenlijkt. Aan noord- en westzijde ziet men nog de middeleeuwse
muur.

35 ‘Grondtekening der Stad Schoonhoven’, kopergravure door anonymus, afgebeeld in:
Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden..., Amsterdam,
I. Tirion, 1739-1803. De kaart zelf is gedateerd 1743. De beschrijving van Schoonhoven in
het deel Holland V verscheen in 1744. Schoonhoven is nu van acht bastions voorzien.
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36 De situering van de Koeneschans aan de Vlist aan het eind van de 18de eeuw (ARA,
Kaartafdeling, OPV H. 786).

en met de flanken loodrecht op de wal of courtine. Dit in tegenstelling tot Nieuwpoort
waar men in die jaren al tot het Nieuwnederlands stelsel was overgegaan.
Aan de oostkant kwamen twee ravelijnen ter dekking van de bestaande courtines
en de bastions. Aan de zuidzijde kwam bij het veer een klein ravelijn. Buiten de
wallen lagen diepe en brede grachten. De wallen werden met iepebomen beplant
(Van Groningen, 1992, 58; Schoute, 1979, 91).

Overige verdedigingswerken in de Krimpenerwaard: schansen en linies
Tijdens de beginjaren van de Opstand waren in de Krimpenerwaard, meest tijdelijke,
schansen opgeworpen door Geuzen èn Spanjaarden ter verdediging van de
scheepvaart en de verbindingsroutes in Krimpen aan de Lek, Haastrecht, Ouderkerk
aan den IJssel en aan de Vlist. Na de aftocht van de troepen zijn alle schansen
verlaten, in verval geraakt en geruimd. Hetzelfde beeld zien wij een eeuw later bij
de inval van Franse troepen in 1672: de tijdelijke schansen ter versterking van de
waterlinie werden geruimd. De ‘definitieve’ fortificaties en schansen bleven in staat
van verdediging van de linie.
In plaats van per vesting of schans strijd te leveren ontstond na het midden van de
16de eeuw het idee om grote delen van het land tegelijk tegen vijandelijke aanvallen
te beschermen, met name door gebruikmaking van terreinomstandigheden en de
aanleg van water- of inundatielinies als hindernis. Een dergelijke verdedigingslinie
bestaat uit een reeks onderwaterzettingen die voor de vijand door hun breedte en
ondiepte moeilijk doorwaadbaar en bevaarbaar zijn, waardoor het achterliggende
land met relatief weinig mankracht verdedigd kan worden. De inlaatpunten voor het
water in de linie en de accessen, de verhoogde wegen door het geïnundeerde
gebied, worden beschermd en afgesloten door fortificaties. Het onderwaterzetten
wordt gerealiseerd door het opstuwen en/of binnenvoeren van buitenwater uit een
rivier of een boezem.
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37 De huidige situatie van de Koeneschans bij de Vlist (foto RDMZ, 1994).
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38 Ontwerp van L. Springer voor een park aan de noordkant van Schoonhoven. Pen en
waterverf, 59 × 54,5 cm (coll. Speciale Collecties Bibliotheek L.U. Wageningen, Spr.
01.463.01).

In 1629 werd er een linie ter bescherming van Holland in staat van verdediging
gebracht, die langs het oostelijk deel van de Krimpenerwaard liep. In de
Krimpenerwaard vormde Schoonhoven de belangrijkste schakel. Bij de Franse inval
van 1672 werd de versterking van de Hollandse waterlinie ijlings ter hand genomen.
Ten westen van de Hoenkoopse boezem lag een schans die samen met de schans
van Goejanverwelle op de andere oever het acces in de Hollandsche IJssel
verdedigde. Bij het huis te Vliet onder Oudewater werd een tijdelijke schans
opgeworpen. De oude schans aan de Vlist, ook Koeneschans genoemd, verdedigde
het acces in de waterlinie dat gevormd werd door de weg naar Polsbroek.
De Koeneschans aan de Vlist is na de Opstand en de Franse inval nog lange tijd
in gebruik geweest. In 1784 staat hij nog op een militaire kaart afgebeeld. Pas in de
19de eeuw is de aarden borstwering verdwenen. Midden in de Vlist ligt op een
kruispunt van waterwegen (de Vlist en twee weteringen) en landwegen (naar
Polsbroek, Bergambacht, de Oost Vlisterdijk en de West Vlisterdijk) nu nog een
eiland. Alleen de naam ‘Schansbrug’ ter plaatse verwijst naar de voorbije functie
(Atlas vestingwerken, 1970, 38-39).
Tot 1815 heeft de oude Hollandse Waterlinie met min of meer hetzelfde beloop
vanaf Muiden, over Goejanverwelle en Schoonhoven, via Nieuwpoort en Gorinchem
naar het Land van Altena, bestaan. Na dat jaar werd de Nieuwe Hollandse Waterlinie
ingesteld, met het beloop langs de oostzijde van de stad Utrecht. Schoonhoven
functioneerde niet meer in deze linie. De vesting als zodanig werd dan ook in 1816
opgeheven.

De negentiende en twintigste eeuw
Na de opheffing van de vesting werden de vestingwerken van Schoonhoven door
de Rijksoverheid in beheer aan de dienst der Domeinen gegeven. Verkoop aan de
stad werd overwogen, maar was uiteindelijk pas in 1827 helemaal rond. Vanaf 1827
werden de vestingwerken geleidelijk aan geëgaliseerd. Er werden wandelpaden op
aangelegd. Het dempen van de grachten volgde veel later; in 1880 is de Beregracht
bij het Bastion gedempt en omstreeks 1900 de westelijke grachtengordel. Op twee
bolwerken aan de noordoostkant (de Trompertswal) kwam in 1918-1919 een park
tot stand naar ontwerp van de Haarlemse tuinarchitect Leonard A. Springer. In 1921
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ontwierp hij de beplanting rond het station (1913) ter plaatse van het meest
noordelijke bolwerk van de stad (Hoogerdijk, 1991, 65-66; Monumenten van
Schoonhoven, 29).

De kastelen
Aan de noordoostkant van de stad lag aan het riviertje de Zevender het 13de-eeuwse
kasteel van de heren van Schoonhoven. Het kasteel maakte deel uit van de
stadsverdediging. Op die plaats ontbrak tot in het begin van de 15de eeuw een
stadsmuur. Het gebouw ging tijdens de stadsbrand van 1518 voor het grootste deel
teloor. Hoewel het voor een deel gerepareerd werd, bleef de rest als ruïne liggen.
Pas na 1533 ging men over tot het ruimen van de resten. Eerst in 1542 was dat
werk gereed. Met het afkomend materiaal werden op last van Karel V in 1540 onder
andere de verdedigingswerken verbeterd. De grachten werden in die jaren verbreed
en verdiept. Het kasteelterrein ging uiteindelijk over naar de stad. Het zou echter
tot 1673 duren voordat het hele terrein binnen de vesting van de stad opgenomen
was.
Aangezien het kasteel aan de Zevender door de brand onbruikbaar geworden
was werd er een nieuw kasteel ontworpen aan de Lek op de grens met het Sticht.
De Langerakkerpoort zou in het nieuwe complex worden opgenomen. De
landvoogdes Margaretha van Oostenrijk verstrekte als representante van Karel V
de opdracht tot de bouw aan Rombout II Keldermans. Het op het Algemeen
Rijksarchief te Den Haag bewaarde ontwerp laat een burcht op rechthoekige
plattegrond zien met ronde hoektorens (ARA, kaartafdeling VTH 3352). Uit
rekeningen blijkt dat men op 3 april 1524 begon met het werk. Wegens de slechte
terreinomstandigheden - de grond was vlak bij de rivier te drassig, zodat
graafwerkzaamheden voortdurend onderbroken moesten worden - vorderde het
werk
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maar langzaam. Na 1527 zijn er geen rekeningen meer aangetroffen, zodat
aangenomen mag worden dat de bouw gestaakt was. Men was waarschijnlijk niet
verder gekomen dan de aanleg van één van de vier ronde hoektorens. Bij de
verbetering van de vesting na 1582 werd die toren in de nieuwe ommuring
opgenomen. Hierboven kwam dat al ter sprake (Hermans, 34-38; Visser, 1964,
50-52, 108-109).

De stadspoorten

39 De Vrouwepoort zoals weergegeven op de kaart bij Blaeu uit 1648.

Zoals eerder al is opgemerkt had de middeleeuwse stad Schoonhoven de
beschikking over vijf stadspoorten. Aan de zuidkant van de stad stonden de
Veer(stal)poort aan het eind van de Veerstraat en de Vrouwepoort op de plaats
waar Havenstraat en Voorhaven bij elkaar komen. Aan de oostkant stonden aan
het eind van de Korte Dijk de Williger- of Langerakkerpoort en aan het eind van de
Lopikerstraat de Lopikerpoort. De Beckevaerts- of Kruispoort stond aan het einde
van de Koestraat aan de noordkant van de stad. Een zesde poort, de Hofpoort bood
toegang tot het kasteelterrein. In de noordelijke stadsmuur waren bovendien twee
waterpoorten aangebracht, namelijk over de Oude Haven en de Zevender.
Vanaf de 14de eeuw zijn de stadspoorten bekend. Zo wordt in 1353 melding gemaakt
van de Beckevaertspoort, in 1356 van de Vrouwepoort, in 1387 van de Williger- en
de Lopikerpoort en in 1396 van de Veerstalpoort.
Met de wijzigingen aan de stadsmuur en de uitbreiding van de verdedigingswerken
werden de poorten - als zij tenminste bleven bestaan - tevens gerenoveerd. De
Vrouwepoort werd als eerste in 1573 vernieuwd. Nadat in 1588 bij de Vrouwepoort
een kat was aangelegd, noemde men deze poort ook wel Katpoort.
In de jaren rond 1590 vernieuwde men de Kruispoort en de Lopikerpoort. De
Williger- of Langerakkerpoort is in die jaren gesloopt toen ter plaatse de nieuwe
wallen en een stenen beer werden aangelegd.
Ook de middeleeuwse Veer(stal)poort werd toen afgebroken. Een nieuwe
Veerpoort verrees in 1601 ten zuiden van de oude. Bij werkzaamheden in 1985 ten
behoeve van de riolering op het kruispunt Veerstraat / Scheepmakershaven vond
men de funderingsmuren van die vroegere Veerpoort en een restant van de daarop
aansluitende middeleeuwse stadsmuur met steunberen. De breedte van de
poortdoorgang was vier meter.
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40 Plan van het kasteel door Rombout II Keldermans uit 1524. Het zuiden is aan de bovenkant
gesitueerd. Pentekening 59 × 40 cm. (coll. ARA, kaartafdeling, VTH 3352).

In 1673 werd de Kruispoort verplaatst naar het einde van de Kruispoortstraat. Het
fundament van de poort werd gelegd op 17 november 1673, zoals ooit te lezen was
op een in de poort aangebrachte inscriptie. De verplaatsing was onvermijdelijk
doordat er aan het eind van de Koestraat een bastion aangelegd werd, waardoor
de noodzaak van een poort op de oude plek verviel. De poort kreeg een Latijns
opschrift waarin ondermeer stond geschreven dat de stad in 1673 met nieuwe en
grotere wallen en grachten versterkt was (‘urbs haec novis & amplioribus Moenibus
Fossisque Munita’), onder toezicht van Adrianus van Bosvelt en Hermannus van
der Meer, heer van Hoogeveen als gemachtigden van de Staten van Holland en
Westfriesland.
De opheffing van de vesting in 1816 betekende ook het naderend einde van vrijwel
alle stadspoorten. Was de Lopikerpoort al eerder, in 1805, afgebroken en vervangen
door een hek, de andere poorten volgden in 1862. Op 6 februari van dat jaar nam
de raad der gemeente het besluit de Vrouwe- en de Kruispoort te doen afbreken
om reden van de hoge kosten van onderhoud, de slechte technische staat en de
wenselijk geachte verbetering van de ingangen van de gemeente. Alleen de
Veerpoort bleef bestaan (Archief van de gemeente Schoonhoven 1813-1932, inv.
nr. 778; Van Berkum, 360-363; Lugard, 1938, 5; Visser, 1964, 181)).

De Veerpoort
In 1601 kwam de Veerpoort tot stand. Het stichtingsjaar staat aan de rivierzijde op
het fries boven de doorgang vermeld: ‘ANNO TEMPORE CLUVTY ET DOMINI BLOCKHUSII
CONSVIVM 1601’. De poort heeft een rechthoekige, prismatische
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41 De Veerpoort zoals weergegeven op de kaart bij Blaeu uit 1648.

hoofdvorm en bestaat uit een onderbouw waaraan voor het grootste deel natuursteen
is verwerkt en een bakstenen wachtverdieping met hardstenen pilasters, banden,
hoekblokken en kruiskozijnen. Een rijzig opgaand, licht ingebogen schilddak geeft
de massa een sierlijke bekroning. Voor de poort lag een houten ophaalbrug.
Over de geschiedenis van de poort is nog niet veel bekend. In de 18de eeuw zullen
de bakstenen vleugelmuren met natuurstenen hoekblokken vernieuwd zijn. Hoewel
het onderhoud in handen van de stad was, zoals dat bij alle vestingwerken het geval
was, is er in het archief weinig terug te vinden in de jaarlijks terugkerende posten.
De meeste zaken betreffen eenvoudig onderhouds-werk als reparaties aan ramen
en dak. In 1822 vond bijvoorbeeld een intensieve reparatie plaats, waarbij het
natuursteenwerk werd afgenomen en herplaatst en de kruisramen werden gewijzigd:
ieder kruis kreeg vier ruiten. Op een foto van de Veerpoort van 1913 kan men dat
nog zien.
Een ingrijpende restauratie van de poort geschiedde in 1918-1920. Aan de
buitenzijde verving men nog al wat hard- en zandsteen stukken. Verflagen werden
van de steen afgekapt om zo het oorspronkelijke beeld te herstellen. De vleugelmuren
werden bijgemetseld en de houten buitentrap is vervangen door een stenen
exemplaar. De kruiskozijnen zijn toen aan het vroeg 17de-eeuwse uiterlijk van de
poort passend gemaakt door er glas-in-lood in aan te brengen. In het inwendige
werden schotwerken en plafond verwijderd.
In 1958 wilde de gemeente het inwendige weer restaureren. In een begeleidende
brief wordt gesproken over het feit dat het lokaal enige jaren als schildersatelier
heeft dienst gedaan en dat de gemeente voornemens is om na restauratie de ruimte
te benutten als vergaderruimte voor de Schoonhovense kunstkring en VVV-kantoor.
Om financiële redenen werd een en ander uitgesteld, maar eind jaren zeventig werd
het, wegens de slechte staat van de natuursteen urgent. Het was toch pas 1984
voordat met het werk begonnen kon worden. Vooral aan rivierzijde is nog al wat
natuursteenwerk vervangen. De wapenleeuw is gekopieerd. In het inwendige dateren
de schouw met tegels van deze restauratie. De vloer werd wat verhoogd.
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42 De Veerpoort aan stadzijde in 1913 (foto RDMZ, A. Mulder, 1913).

43 De Veerpoort aan rivierzijde in 1913 (foto RDMZ, A. Mulder, 1913).
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44 Schoonhoven, situatie van de huidige Veerpoort en de ligging van de funderingen van
de middeleeuwse Veerpoort en aansluitende stadsmuurrestanten.
Schaal 1:1000. Tekening door J.J. Jehee, 1994, naar gegevens van de Archeologische
Vereniging Schoonhoven uit 1985.

45 De Veerpoort aan rivierzijde, (foto RDMZ, 1985).

De begane grond van de poort is aan stadzijde opgetrokken van Gobertangesteen
met de sierelementen in hardsteen; aan rivierzijde is voornamelijk Namense steen
toegepast. Op de verdieping aan stadzijde is het helderrode baksteenwerk versierd
met Bentheimer zandstenen pilasters.
Ook al behoort de Veerpoort tot het eenvoudige type stadspoorten, de decoratie
in Hollandse Renaissance-stijl is bepaald rijk te noemen. Aan de stadzijde wordt de
rondbogige doorgang geflankeerd door gecanneleerde Dorische pilasters met
banden en knoppen. Op de basementen prijken leeuwemaskers, die nog net
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46 Schoonhoven, Veerpoort. Plattegronden en doorsneden. Schaal 1:250. Opgemeten en
getekend door J.J. Jehee, 1994.

boven het plaveisel uitsteken. De sluitsteen van de boog is ook met een masker
versierd. De consoles onder de dakrand zijn aan deze kant verlevendigd met
beslagwerk. Indrukwekkend is de rijke versiering van de poort aan de rivierzijde.
Aan de voorbouw is ook een Dorische pilasterorde toegepast, die hier door zware
behakte horizontale blokken wordt onderbroken. De pilasters dragen een fors
hoofdgestel met krachtig geprofileerde kroonlijst waarop in het fries de eerder
genoemde tekst die naar de stichtingsdatum en opdrachtgevers verwijst. Op de
kroonlijst rust een bekroning met in- en uitgezwenkte kanten waarop een leeuw het
wapen van de gemeente houdt. Aan weerskanten hier van staan bollen op een
basement. Ter hoogte van de verdiepingsvloer bevindt zich tegen de westgevel een
spuwer. Het is niet geheel duidelijk wat de functie daarvan geweest is. Misschien
was er op de verdieping van de poort een waterreservoir?
Inwendig bestaat de poort uit twee traveeën, overdekt door ribloze kruisgewelven
die uitkomen op gebeeldhouwde consoles. Het bakstenen muurwerk is door
speklagen van Ledesteen geleed. In de boog aan stadzijde is een sleuf uitgespaard
waardoor door middel van een hijswerktuig op de verdieping een (val)hek bediend
kon worden. In de poort zitten vloeddeuren. Hierachter zijn sleuven in de zijmuren
te zien waarin waterkerende schotbalken passen. In het wachtlokaal, dat thans als
atelier dienst doet, is de vloer met estrikken belegd. Een enkelvoudige balklaag rust
op gezwenkte consoles. Kruisvensters zitten aan de oost-, noord- en westkant.
Naast de schouw werd bij de laatste restauratie een kaarsnis gevonden. Tijdens
die restauratie vond men bij het ontpleisteren van de zuidmuur twee kijkspleten en
een dichtgezet luik. Van die kijksleuven heeft men, gezien het vloerniveau en de
hoge voorbouw aan rivierzijde nooit gebruik kunnen maken.
De eikehouten spantconstructie van de kap dateert van de bouwtijd en bestaat
uit elkaar kruisende dekbalkjukken. Op de jukken staan driehoekspanten met een
geschoorde nokstijl. De sporen met aanlopertjes zijn van rondhout. Het rook-
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kanaal wordt door middel van twee grenehouten balken gesleept naar de nok (Archief
van de gemeente Schoonhoven 1813-1932, inv. nr. 811).

De beer met monnik

47 De stenen beer met monnik (foto RDMZ, 1994).

Ter plaatse van de Williger- of Langerakkerpoort werd in 1590, verband houdend
met de vernieuwing van de vestingwerken, een stenen dam die men ‘beer’ noemt,
in de vestinggracht aangelegd. Op de kaarten van Blaeu (1648) en van Tirion (1743)
staat hij getekend met twee ‘monniken’ (gemetselde obstakels op een vestingbeer).
Dit is weliswaar geen doorslaggevend bewijs dat er daadwerkelijk twee gestaan
hebben, maar vooral de kaart van Blaeu wordt doorgaans als betrouwbaar
beschouwd. De huidige beer heeft slechts één monnik, gemetseld van baksteen
met een natuurstenen bonnet van een 18de-eeuws type. Het onderhoud van de
stenen beer was in de 17de eeuw een voortdurende bron van onenigheid tussen
het stadsbestuur en het Utrechtse dijkcollege van de Lekdijk Benedendams, dat
verantwoordelijk was voor het stuk dijk waar de stenen beer in opgenomen was. In
1653 namen de Staten van Holland het herstel op zich van de vervallen beer.
Daarmee waren de problemen niet van de baan. Uiteindelijk kwam men in 1670 tot
een compromis waarbij de stenen beer onder het opzicht en de zorg van de
Gecommitteerde Raden van Holland of de stad Schoonhoven zou blijven. Het
dijkcollege had het recht de werken te inspecteren. In de 18de eeuw is er diverse
malen sprake van werken aan het dijkvak met de stenen beer, bijvoorbeeld in 1724,
1743, 1748, 1771 en 1790. Over de aard der veranderingen aan de beer wordt niets
meegedeeld. Het lijkt waarschijnlijk dat de huidige toestand voornamelijk het resultaat
is van een verandering in de tweede helft van de 18de eeuw. De monnik is identiek
aan de monniken op de beer bij bastion I aan de Noorderlingedijk te Gorinchem.
Die dagtekenen uit 1772. Na de opheffing van Schoonhoven als vesting had de
beer geen militaire functie meer. Hoewel er plannen werden gemaakt de beer door
een stuk dijk te vervangen, is dat uiteindelijk niet gebeurd (Van Berkum, 372; Van
Groningen, 1992, 68; Teixeira III (I), 185-188).

De overige militaire gebouwen
Het Arsenaal, later Havenkazerne

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

In de 17de en de eerste helft van de 18de eeuw werden de troepen van het garnizoen
(in vredestijd weinig omvangrijk) in Schoonhoven hoogstwaarschijnlijk bij particulieren
ingekwartierd. Nergens is in die tijd namelijk sprake van een aparte huisvesting voor
de soldaten. Wel ontstond er ten behoeve van het garnizoen vraag naar opslagruimte
voor krijgsbehoeften. Op het terrein van het

48 Het Arsenaal met op de achtergrond de Doelen. De tekening is gedateerd ‘1842’.
Gewassen pentekening, 17 × 36 cm. (coll. Streekarchief Krimpenerwaard, Schoonhoven).
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49 Schoonhoven, Kazerneplein 4, het voormalige Arsenaal of Havenkazerne. Gedeelte van
de plattegrond, doorsneden en uitsnede.
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Schaal 1:150 en 1:600. Getekend door J.J. Jehee in 1995 naar opmetingen van R. Visser
(1976) en J.J. Jehee (1995).
Bij de ingebruikname tot kazerne in 1862 is het oude Arsenaal aanmerkelijk verhoogd. Op
de tekening is dat met een stippellijn aangegeven.
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50 Schoonhoven, Kazerneplein 4, het voormalige Arsenaal of Havenkazerne. Korbeelstel.
Schaal 1:20. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee, 1995.
Het korbeel is door middel van een originele beplanking aan het gezicht onttrokken.

voormalige St. Elisabethsklooster aan de Oude Haven werd daartoe in 1627 een
Arsenaal gebouwd, dat ook wel het Lands-Wapen of Tuyg-huys werd genoemd.
Het was een fors, rechthoekig gebouw van 45 meter lang, negen meter breed en
tot aan de goot ongeveer acht meter hoog. Dit gebouw is thans opgenomen in de
zuidvleugel van de ‘Havenkazerne’. Als noodzakelijke uitbreiding van zijn
opslagplaats kocht de gemeente in 1776 aan de noordkant van het Arsenaal een
stukje van het voormalige kloosterterrein aan en creëerde daar een opbergplaats
voor kogels en geschut. Dit terrein noemde men dan ook ‘Kogelplein’.
Op een tekening uit 1842 is dit Arsenaal aan de Oude Haven te zien. Het bestaat
dan uit twee bouwlagen en een kap met schilddak. De toegang zat aan de korte
zijde aan de Oude Haven en bestond uit een gebosseerde poort met
rondboogingang. Daarboven zat een gevelsteen (?) met een staande leeuw.
In 1816 werd Schoonhoven als vesting opgeheven. De vestingwerken werden vanaf
1826 aan de gemeente overgedragen. Het Arsenaal aan de Oude Haven was daar
echter niet bij. Dat kwam pas een jaar later, in 1827. De gemeente kon het aankopen
van Domeinen onder voorwaarde dat het gebouw niet afgebroken mocht worden,
zodat het in tijden van nood als kazerne dienst kon doen. De eerste verdieping van
het Arsenaal werd in 1827-1828 tot school verbouwd, de benedenverdieping werd
verhuurd als henneppakhuis aan de beheerder van de Waag. De zolder werd als
opslagruimte verpacht. Ten tijde van de Belgische Opstand diende het gebouw
tussen 1831 en 1833 als tijdelijke kazerne.
Tegen het midden van de 19de eeuw zocht men naar een nieuwe bestemming
voor het Arsenaal. Ideeën over een koehaarspinnerij in een gedeelte van de
benedenverdieping en een meisjesgevangenis ketsten in 1856 af. In 1862 werd bij
KB besloten tot de oprichting van een Artillerie-Instructie Compagnie te Schoonhoven.
Het Arsenaal kwam toen goed van pas: het werd tot kazerne verbouwd. Het
ingrijpende plan voor de verbouwing behelsde de gedeeltelijke afbraak en verhoging
van de bestaande vleugel en het bouwen van een oostelijke en een korte noordelijke
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vleugel van drie verdiepingen hoog. Het werk werd op 11 augustus 1862 aanbesteed
en aangenomen door Anthonis Oudijk uit Gouda. In december was het gereed.
De gebouwen van de Havenkazerne, zoals het Arsenaal nu genoemd werd,
hebben na die tijd diverse, niet altijd meer te achterhalen veranderingen ondergaan.
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51 De Havenkazerne met een gedeeltelijk afgebroken oost- en noordvleugel (foto RDMZ,
1981).

In de jaren '70 van de 19de eeuw werd bijvoorbeeld de noordervleugel aanmerkelijk
uitgebreid tot de huidige grootte.
De Schoonhovense Artillerie-Instructie Compagnie heeft tot 1 september 1922
bestaan. Na dat jaar verloor het gebouw zijn functie van kazerne en werd door de
gemeente als opslagplaats gebruikt. Tijdens de restauratie van het stadhuis heeft
het gemeentebestuur er onderdak gevonden (1926-1929). Overige wijzigingen in
het gebouw betroffen het vervangen van de houten, brandgevaarlijke trappenhuizen
door beton in de jaren vijftig en de afbraak van het dak en de tweede verdieping
van de noordoostelijke hoek van het complex in 1960 wegens instortingsgevaar
(Schoute, 1978, 50, 52, 53-54).
Vanaf 1978 is de zuidvleugel voor een gedeelte in gebruik gekomen bij het Goud-,
Zilver en Klokkenmuseum. Voor de rest van de gebouwen had de gemeente geen
bestemming. In 1981 werd door de gemeente een sloopaanvrage bij het Ministerie
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk ingediend voor de noord- en de
oostvleugel wegens de technisch slechte staat van dat deel. Hoewel dit werd
onderschreven, weigerde het Ministerie de gevraagde vergunning te verlenen. De
sloop zou een onaanvaardbare aantasting van het monumentale, streng symmetrisch
opgezette complex betekenen. Na uitvoerige discussies met

52 De Havenkazerne na de renovatie (foto RDMZ, 1994).

diverse instanties besloot de gemeente in 1983 toch tot renovatie van de beide
vleugels. Het slechtste deel is in 1984 gedeeltelijk afgebroken en in dezelfde stijl
herbouwd. De rest is gerenoveerd. Nu herbergt het complex kleine wooneenheden.
De opzet laat een strak symmetrisch gebouw zien. De gevels worden geleed door
op regelmatige afstand geplaatste vensters met roedeverdeling of blindnissen. De
decoratie is zeer bescheiden, een 19de-eeuws militair gebouw eigen: hoekrisalieten,
gebosseerde lisenen, een omlopende natuurstenen plint dito cordonlijsten en een
kroonlijst.
De rechtervleugel, het oudste deel, herbergt het museum. Aan de noordzijde,
aan pleinzijde, is het 17de-eeuwse muurwerk goed te zien en de 19de-eeuwse
verhoging in een donkerder kleur rode baksteen. Alleen op de benedenverdieping
is in het inwendige in een klein deel de oorspronkelijke houtconstructie te zien: een
zware, dicht bijeen liggende enkelvoudige balklaag met muurstijlen en korbeelstellen
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met zwanehalsversiering. Vrijwel overal op de begane grond zijn balklaag en
korbeelstellen aan het zicht onttrokken door een omtimmering en bepleistering. De
eerste en tweede verdieping hebben enkelvoudige balklagen (de eerste wat zwaarder
dan de tweede). De derde verdieping, de zolder, heeft een spantconstructie.

53 De Havenkazerne, overzicht (foto RDMZ, 1994).

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

71

De Gasthuiskazerne
Tegen het eind van de 18de eeuw ontstond er wel behoefte aan een eigen
huisvesting voor het garnizoen. In 1776 gaf de stad toestemming om de Gasthuiskerk
aan de Korte Dijk, in het bezit van het armhuis, tot een kazerne te verbouwen voor
vier compagnieën. De uitgang kwam aan de Scheepmakershaven. De ruimtes
werden door de armmeesters verhuurd en vormden voor hen aldus een aardige
bron van inkomsten. In 1827 werd de Gasthuiskazerne verkocht. Het gebouw mocht
in tegenstelling tot het Arsenaal wel door de koper gesloopt worden. Dat gebeurde
al snel. Op de kadastrale minuut van 1828 komt de Gasthuiskerk / kazerne al niet
meer voor (O.A.S. inv.nr. 2233; Hoogerdijk, 69-70; Schoute, 1978, 51).

De Doelenkazerne
In 1789 besloot de vroedschap, in de verwachting dat het garnizoen zich zou
uitbreiden, een ‘Caserne’ te bouwen, die plaats aan nog eens drie compagnieën
zou kunnen bieden. Kort voor of in 1790 werd op het Doelenplein gedeeltelijk tegen
de stadsmuur een nieuwe kazerne gebouwd. Bij de oplevering bleek het gebouw
tal van gebreken te vertonen. Uit een inspectierapport, in juli 1790 opgemaakt door
Jan Timmerman, fabriek van de stad Woerden en mr. metselaar Jacobus van Dam,
blijkt ondermeer dat de muren te ondiep gefundeerd waren, de stadsmuur ter plaatse
afgebroken had moeten worden, wat niet was gebeurd, en een slechte kwaliteit
steen was gebruikt. Bovendien was het gebouw ook kleiner dan het bestek had
verordonneerd. Het werd alsnog in de gewenste staat gebracht. Helaas bleef de
verwachte uitbreiding van het garnizoen achterwege, zodat het nieuwe gebouw niet
eens nodig was. Men besloot in 1806 de Doelenkazerne voor sloop te verkopen.
Dat gebeurde kennelijk niet meteen, want in 1809 werden er nog vluchtelingen voor
het water uit de Alblasserwaard gehuisvest. Uiteindelijk werd in 1816 te koop
aangeboden ‘een blok caserne bestaande uit twee rijen lang 118 voeten, breed 68
voeten, hoog 10 voeten Amsterdamse maat, staande op het Doelenplein’. De prijs
werd geschat op 900 gulden. Het gebouw werd tenslotte voor f 1270,- verkocht en
kort daarna afgebroken (Archief van de gemeente Schoonhoven, inv. nr. 797;
Schoute, 1978, 52).

Overig
Aan de kant van het Doelenplein kwam in 1876 een kantinegebouw, dat later tot
schoolgebouw werd ingericht. Het gebouw is in een sobere klassicistische
architectuur opgetrokken, militaire architectuur eigen. De bakstenen gevels zijn door
pilasters geleed en aan de voorzijde op regelmatige afstand van vensters voorzien.
De houten kroonlijst is gekornist.
In 1886 is op het Bastion een exercitieloods neergezet van negen traveeën diep.
De gemeente richtte die loods na 1922 in als kanonnenbergplaats, die daartoe
enigszins werd verbouwd. Thans is er een cultureel centrum in gevestigd.
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Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

72

Weg- en waterbouwkundige werken
Over de afwatering van de Krimpenerwaard is in het hoofdstuk van de
historisch-geografische inleiding het een en ander meegedeeld. Aan de aard van
de bemaling en de daarbij behorende werktuigen en kunstwerken in de verschillende
polders wordt in dit hoofdstuk aandacht geschonken. Tevens komen de weg- en
waterbouwkundige werken van de Lopikerwaardse boezems aan de orde, die
uitwateren via het grondgebied van de Krimpenerwaard. Kunsten waterwerken,
aangelegd in verband met de ‘Geoctroyeerde Vervening in de Krimpenerwaard’,
worden eveneens in dit hoofdstuk behandeld.

Archivalia
Diverse polderarchieven, aanwezig in het Streekarchief Krimpenerwaard te
Schoonhoven
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De polders
De bedijking van de Krimpenerwaard vond in de 12de en 13de eeuw haar beslag,
zoals in de historisch-geografisch inleiding is uiteengezet. Hiermee hing samen het
noodzakelijk onderhoud van de rivierdijken, dat aanvankelijk een lokale
aangelegenheid was. Na de schade toegebracht door de St. Elisabethsvloed van
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1421 werd de behoefte aan een centraal bestuurslichaam manifest. Landsheer Jan
van Beieren gaf in 1422 de ingelanden van de Krimpenerwaard dan ook een (tijdelijk)
dijkrecht waarin het toezicht op de dijken van de waard aan één college werd
opgedragen. Op 13 mei 1430 gaven Philips van Bourgondië en Jacoba van Beieren
een nieuw handvest, waarin zij vaststelden dat een college van een dijkgraaf
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55 Kaart van de Krimpenerwaard met daarop aangegeven de huidige polders. Schaal
1:150.000. Tekening door J.J. Jehee, 1993.

en zeven heemraden het toezicht op de rivierdijken zou uitoefenen. Tot 1855 bleef
dit handvest in principe de grondslag vormen voor het dijkbeheer van de
Krimpenerwaard (Teixeira III (I), 50-54).
De beheersing van de waterstand in de polders binnen de rivierdijken door middel
van inlaten en lozen van water was aanvankelijk de taak van de polderbesturen,
onder leiding van de schout. Deze polderbesturen werden vaak gevormd door
dezelfde eigengeërfden die het bestuur van het ambacht of dorp vormden. Op het
grondgebied van één ambacht kon meer dan één polder liggen. Zo bestond
bijvoorbeeld het ambacht Krimpen aan den IJssel uit de polders Langeland en
Kortland, het ambacht Ouderkerk uit de polders Kromme, Geer, Zijde en de Nesse,
het ambacht Gouderak uit de polders Kattendijksblok, Middelblok en Veerstalblok
en het ambacht Berkenwoude uit de polders Berkenwoude en de Achterbroek of
Agterbroek.
In de loop van de tijd zijn polders gesplitst of samengevoegd. In 1975 werden de
polders alle bestuurlijk opgeheven. Hun taak werd aan het hoogheemraadschap
van de Krimpenerwaard overgedragen. De polders ten oosten van de Vlist kwamen
bij de Lopikerwaard dat thans valt onder het hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden.
In de huidige situatie zijn er twintig polders of peilgebieden die behoren tot het
hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard: Langeland en Kortland, Krimpen
aan de Lek, Kromme, Geer en Zijde, De Nesse, Zuidbroek, Den Hoek en Schuwagt,
Kattendijksblok en Achterbroek, Middelblok, Stolwijk/Berkenwoude,
Bovenkerk/Schoonouwen, Kort-Schoonouwen, Laag-Bilwijk, Beneden-Haastrecht,
Vlist-Westzijde, Achterpoort (verstedelijkt en agrarisch), Bergambacht, de Nes, de
stad Schoonhoven en Stormpolder.
Peilgebieden die nu behoren tot het Utrechtse hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden maar uitwateren in de provincie Zuid-Holland zijn: Boven Haastrecht en
Polsbroek (Groot en Klein Keulevaart), Rozendaal, Hoenkoop, Vliet en Dijkveld,
Vlist-Oostzijde, Bonrepas en Noord Zevender. De hier genoemde peilgebieden
liggen in de provincie Zuid-Holland en hebben in het verleden deel uitgemaakt,
althans voor wat de dijken betreft, van de Krimpenerwaard. De polders waren, zoals
gezegd, zelfstandig en hoorden niet tot het hoogheemraadschap Krimpenerwaard.
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Ook het westelijk deel van de polders Willige Langerak en Zuid Zevender wordt bij
de Krimpenerwaard gerekend, al hoort het historisch gezien tot de Lopikerwaard,
evenals de uitwateringen van Benschop.

De bemaling
De meeste gebieden water(d)en direct af op de open Hollandsche IJssel beneden
Gouda of de gekanaliseerde Hollandsche IJssel boven Gouda. Dit riviervak werd
in 1860-1861 een boezem door de afdamming met een waaiersluis. Ook waren er
gebieden die indirect op de gekanaliseerde Hollandsche IJssel uitwaterden, door
eerst op de Vlist te lozen - die daardoor boezemwater werd - en via de Vlist op de
Hollandsche IJssel bij Haastrecht. Alleen de polder Bergambacht loost op de Lek.
In het verleden was dat met de polders Krimpen aan de Lek, Hoek en Schuwagt en
Zuidbroek ook het geval. In de huidige situatie slaan acht gemalen het overtollige
water direct uit op het buitenwater, waarvan zes op de Hollandsche IJssel, twee op
de gekanaliseerde Hollandsche IJssel en één op de Lek. Daarnaast zijn er nog vier
tussengemalen in gebruik en drie pompinstallaties die voor wateraanvoer zorgen.
De Stormpolder beschikt over twee opvoergemalen die uitkomen in een uitstroomput
met vrije lozing op de Hollandsche IJssel.
Door de steeds hoger wordende waterstanden op de rivieren en de maaivelddaling
werd vanaf de 15de eeuw natuurlijke lozing via sluizen in de dijken onmogelijk. Men
ging tot windbemaling over. Aanvankelijk kon men per polder met een één hoog
malende windmolen toe die uitsloeg op de boezem met natuurlijke lozing op het
buitenwater. Later versterkte men het gemaal door het bijplaatsen van bovenmolens
waardoor de opvoerhoogte vergroot en de maalcapaciteit versterkt werd. Na 1875
is overal de windbemaling door stoom- en later diesel en / of elektrische bemaling
vervangen.
De aanleg van de waterstaatkundige werken vereiste samenwerking tussen de
polderbesturen. Was het aanvankelijk elke polder voor zich, met name in de tijd van
de windbemaling kwam er een gecombineerd systeem van de grond,

56 De wipmolen ‘De Bachtenaar’ aan de Vlist met gesloten schepradkast vóór 1898 (repro
naar oude foto).
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57 De derde molen van de Hooge Boezem in zijn nadagen, gezien vanuit de Hooge Boezem
bij Haastrecht. De molen is ongeveer een meter gerezen, waarmee men de capaciteit
vergrootte. De donkere streep op de rechter waterloopmuur laat zien hoe hoog het water
kon rijzen (repro naar foto kort voor de afbraak).
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gebaseerd op coöperatie. De situatie kon zeer gecompliceerd zijn omdat sommige
polders verschillende uitwateringen hadden (Benschop, Bergambacht). Niet altijd
werden de problemen in goed overleg opgelost. Diverse conflicten zijn er bijvoorbeeld
geweest tussen Lekkerkerk aan de ene en Berkenwoude en Ouderkerk aan de
andere kant over de Loetboezem. Lekkerkerk sloeg maar water uit op de boezem,
zodat de kaden gingen lekken en soms zelfs overstroomden. De inwoners van
Ouderkerk en Berkenwoude zaten dan met de overlast en wilden soms de kaden
doorsteken om het water terug te laten stromen.

De molens
In het midden van de 17de eeuw waren er in de Krimpenerwaard 59 schepradmolens
werkzaam. Omstreeks 1850 was dat aantal toegenomen tot 62, verdeeld over twintig
polders. Hiervan waren er 22 ten behoeve van de bemaling van de Lopikerwaard
(Teixeira III (I), 20; Den Uyl II, 6). Het oudste en meest voorkomende type molen is
de wipmolen; het eerste molentje van Bonrepas en Noord Zevender uit het midden
van de 15de eeuw behoorde tot dat type. De wipmolen is van hout opgetrokken,
maar staat doorgaans wel op een stenen voet. Hij heeft een rechthoekige, draaibare
bovenbouw, het bovenhuis of de kop en een piramidevormige ondertoren, waarin
als regel de woning van de molenaar ondergebracht is. De bovenbouw dient
uitsluitend als bescherming van de houten overbrenging. Naast de ondertoren, aan
de buitenkant van de molen, is het scheprad, het wateropvoerwerktuig, geplaatst.
Het bovenhuis is veel kwetsbaarder dan de ondertoren. Vandaar dat die vaak
vernieuwd zijn. De jaartallen die op de molens kunnen voorkomen, slaan doorgaans
op een dergelijke vernieuwing.
Naast het type molen waarbij de hele bovenbouw in de wind kan worden gekruid,
zijn er poldermolens waarbij alleen de kap van de molen met de wieken in de wind
kan worden gekruid. Als algemene benaming wordt hiervoor de term ‘bovenkruier’
gehanteerd. Deze bovenkruiers kunnen een achthoekige vorm hebben en zijn dan
meestal van hout en met riet gedekt, of ze zijn van steen, rond gemetseld. Beide
types kwamen in de Krimpenerwaard voor, van beide zijn echter alleen restanten
over zoals hierna zal blijken.
Langs de Hollandsche IJssel kwam een aantal zeer hoge watermolens voor. De
molens moesten daar wegens de windvang boven de rivierdijken uitsteken en werden
daarom uitgevoerd als stellingmolens, ook wel ‘baliemolens’ genoemd. De nog
bestaande molen van de polder Beneden-Haastrecht is van dit bijzondere type een
van de laatste voorbeelden. De bovenmolen van de polder Hoek en Schuwagt
(Lekkerkerk) die men in 1819 buitendijks aan de Hollandsche IJssel liet bouwen,
was een kapitale achtkante stellingmolen met zelfs twee schepraderen. Ook de
bovenmolen van de polder Berkenwoude aan de IJsseldijk was een stellingmolen.
Alleen het onderste deel resteert nog. Ter bemaling van de polder Bergambacht
verrees in 1871 een stellingbovenmolen bij de Hoekse sluis. Bij de ingebruikneming
van een motorgemaal in 1926 is hetgeen over was van de molen geruimd.
Het ‘rijzen’ van bestaande molens was een andere mogelijkheid om het vermogen
te vergroten. Men vijzelde daartoe de houtconstructie op, metselde daaronder een
nieuwe stenen voet en kon daardoor het wiekenkruis vergroten. Dit geschiedde
bijvoorbeeld in 1848 bij de bovenmolen van polder De Nesse, in 1850 met de Vierde
molen van de Hooge Boezem onder Haastrecht (de overige volgden snel daarna)
en in 1876 bij de wipmolen van Vlist-Oostzijde.
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Over het algemeen werd er, zoals gezegd, een buiten de molen geplaatst scheprad
als opvoerwerktuig gebruikt. De vijzel als opvoermechanisme was een andere
mogelijkheid. Deze werd omstreeks 1635 voor het eerst toegepast. Het voordeel
van een vijzel was dat hiermee in principe een veel grotere hoogte kon worden
overbrugd dan met een scheprad. Op grote schaal werd de vijzel echter pas in de
19de eeuw gebruikt, vooral in Noord-Holland. In Zuid-Holland en Utrecht was de
toepassing niet gangbaar. Toch werd ook in de waard in de vorige eeuw op
vijzelbemaling overgegaan. De polder Vliet en Dijkveld maalde met een achtkante
vijzelmolen, Kattendijksblok kreeg in 1848 een achtkante windvijzelmolen ter
vervanging van een wipmolen, Middelblok ging er in 1832 op over en Rozendaal
verving in 1864 twee schepradmolens door een windvijzelmolen. In 1861 werd de
schepradmolen van Beneden-Haastrecht door een windvijzelmolen van groter
vermogen vervangen (Teixeira III (I), 421, 515, 521, 530).
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In de eerste decennia van de 20ste eeuw, toen windbemaling al grotendeels was
vervangen door stoombemaling, werden enkele ijzeren Hercules-Metallicus
vijzelmolens geplaatst. Dit type windmotors leende zich bij uitstek voor
polderbemaling bij lage opvoerhoogten. In Laag-Bilwijk werd in 1916 een Hercules
gebouwd om het water naar het peil van dat van Bergambacht te kunnen brengen.
De Hooge Boezem was na de overgang op stoombemaling in cultuurland omgezet
en werd vanaf 1919 met een dergelijke molen bemalen, terwijl het in Zuidbroek in
1922 om vervanging van een traditionele schepradmolen ging (Teixeira III (I), 369,
659, 735).

De gemalen
Het eerste stoomgemaal in de Krimpenerwaard werd in 1803-'04 aan de
Berkenwoudse boezem onder Ouderkerk aan den IJssel geïnstalleerd om de gronden
van de ‘Geoctroyeerde Vervening’, die in verschillende polders lagen, te bemalen.
De vervening was echter geen succes: het animo voor het project was gering en
de kwaliteit van de turf bleek beneden verwachting. Na enkele jaren ging men terug
naar de oude bemaling. Het stoomgemaal werd in 1813 buiten werking gesteld en
in 1832 gesloopt (Teixeira III (I), 16-17).
Het eerste ‘gewone’ stoomgemaal werd vervolgens in 1866 bij Gouderak als
bovengemaal (2de trap) in bedrijf gesteld. Het bovenstoomgemaal bediende de
polders Stolwijk, Het Beijersche en Achterbroek, later nog vermeerderd met de
polders Veerstalblok en Kattendijksblok. Binnen ongeveer twintig jaar stonden er
tien stoomgemalen in de Krimpenerwaard. Het gevolg was dat vrijwel alle windmolens
verdwenen. Aangezien de stoomgemalen veel krachtiger waren dan de windmolens
- één gemaal verving meerdere windmolens en sloeg direct uit op het buitenwater
- werden de boezems overbodig. Veelal werden ze verkaveld en als grasland in
gebruik genomen. Een aantal is nog zeer herkenbaar, zowel op de kaart als in het
veld. Ook het aantal sluizen nam door de opheffing van de boezems sterk af. Het
stelsel van waterlopen bleef echter grotendeels bestaan. Tussen 1910 en 1920
werden de stoommachines op hun beurt vervangen door dieselmotoren en wat later
door elektromotoren. Het aantal gemalen liep door vergroting van de capaciteit
terug. In 1927 vond de bemaling van de waard plaats door drie stoomgemalen, elf
motorgemalen, vijf windschepradmolens en drie
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58 ‘Figuratif Kaartje van de Geoctroijeerde Verveening in den Crimpenerwaard’ uit 1805.
Op de kaart staat het beloop van de ringvaart aangegeven, alsmede de plaats van het
stoomgemaal, de verschillende molens en de sluizen (ARA, VTH 2434).
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59 De nieuwe stoommachine en sluis, ontworpen in 1803 en 1804 door A. Blanken Jansz.
ten behoeve van de Geoctroyeerde Vervening.

windvijzelmolens, in 1991/92 via twee dieselgemalen, veertien elektrische gemalen
en een windmolen die tevens voorzien is van een elektromotor (Beneden-Haastrecht)
(Jaarverslag 1991/92, 9-10; Teixeira III (I), 20). De eerste gemalen werden nog met
een scheprad uitgerust. De centrifugaalpomp, die in het gebouw zelf kon worden
ondergebracht en die maar een relatief smalle persbuis door de dijk nodig had om
het water af te voeren, volgde het scheprad op. In de Krimpenerwaard is de
centrifugaalpomp voor het eerst toegepast in 1878 bij het gemaal Reinier Blok voor
de polder Hoek en Schuwagt. Dan volgen kort op elkaar Stolwijk (1880), Polsbroek
en Keulevaart (1881), Langeland en Kortland (1883), Hoenkoop (1883-1884) en De
Nesse (1884). In 1991/92 waren er als opvoerwerktuigen in gebruik zes
centrifugaalpompen, acht schroefpompen en vier vijzels.
Ten behoeve van de stoomgemalen waren grote gebouwen nodig waarin de ketels,
de machines en soms de schepraderen in ondergebracht moesten worden. Voor
het functioneren waren daarbij een kolenloods, een schoorsteen en een
machinistenwoning noodzakelijk. Bij overschakeling op een compactere
bemalingswijze had men een dergelijk groot gebouw niet meer nodig. Een ‘buitenhuid’
om de machines was voldoende. Men ziet dan ook een afname in omvang van de
bouwmassa naarmate het gemaal jonger is. De hoge schoorstenen had men ook
niet meer nodig. Zij zijn inmiddels alle verdwenen.
De decoratieve behandeling van de gevels van de gemaalgebouwen was
doorgaans weinig uitbundig. Toch zijn zij er niet helemaal van verstoken. Men speelt
met het afwisselend gebruik van pleisterlagen en baksteen (gemaal van de Hooge
Boezem achter Haastrecht), met stuclijsten rond vensters en deuren en met
gekanteelde lijsten langs de dakranden (Reinier Blok). De meeste gemaalgebouwen
hebben een gedenkplaat waarop de eerste steenlegging vermeld staat, alsmede
de namen van de toenmalige bestuursleden. Veel inventiviteit in de vormgeving kan
echter niet geconstateerd worden. De gemalen De Nesse en Langeland en Kortland
bijvoorbeeld zijn van dezelfde hand (L. Exalto), uit hetzelfde jaar (1883-'84) en
vertonen dezelfde aanblik met de opvallende, hoog opgemetselde maalkolk voor
het gebouwtje.

De uitwatering op de Lek en Nieuwe Maas
Krimpen aan de Lek

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

De polder Krimpen aan de Lek heeft altijd afgewaterd op de Lek/Nieuwe Maas. Een
boezem, waarschijnlijk aangelegd bij invoering van de windbemaling, eind 15de,
begin 16de eeuw, lag te weerszijden van de Molenweg aan de Lekdijk en loosde
via de Vrouwensluis. Om het water naar de boezems te brengen werden in
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60 ‘Plan van een Stoompompwerktuig voor den Polder Krimpen a/d Lek’. Ontwerptekening
uit 1878 (archieven van de polder Krimpen aan de Lek, Streekarchief Krimpenerwaard).

61 Het voormalige gemaal van de polder Krimpen aan de Lek aan de Molendijk 108. Links
naast de maalkolk is de stichtingssteen uit 1879 ingemetseld (foto RDMZ, 1994).

de polder watergangen gegraven, zoals de Oude Wetering en de Sluisvliet, dwars
op de verkaveling. In de eerste helft van de 18de eeuw werd tweetrapsbemaling
geïntroduceerd, de boezem werd verdeeld in een lage en een hoge en er werd een
bovenmolen bijgebouwd.
Het windgemaal werd in 1878-1879 opgeheven met de bouw van het stoomgemaal
met twee zuig- en perspompen ‘Hendrikus de Jong’, direct achter de Vrouwensluis.
De ketel moest al in 1901 vernieuwd worden, de zuig- en perspompinstallatie is in
1906-1907 vervangen door een centrifugaalpomp. Tot na de Tweede Wereldoorlog
heeft het stoomgemaal gewerkt. In 1948 werd de installatie tot een elektrisch gemaal
omgebouwd. Het gemaal is sedert 1981-1982 niet meer in werking - Krimpen aan
de Lek loost nu zijn water via de gemalen Langeland en Kortland en Reinier Blok
op de Hollandsche IJssel - en de sluis is gedicht. De boezem is in de percelering
nog herkenbaar.
Aan de Molendijk 108 te Krimpen aan de Lek staat het voormalige gemaalgebouw
met de daarvoor liggende maalkolk. Het gebouw bestaat uit een twee bouwlagen
hoog rechthoekig bouwlichaam met een lage aanbouw onder zadeldak aan de
linkerkant. Het is opgetrokken van gele baksteen en deels van een blokpleisterlaag
voorzien. In de voorgevel van het linkerbouwdeel zijn gevelstenen aangebracht met
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de stichtingsdatum 1879 en de namen van de bestuurders en de bouwkundige die
het gemaal ontworpen heeft (P.A. Korevaar). Daarnaast is een steen uit 1738
ingemetseld met de tekst: FREDERIK LUYT / HOOGHEEMRAET VAN
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/ CRIMPENSE WAERDT / WAERSMAN VAN DE POLDER / ANNO 1738, waarschijnlijk
verwijzend naar de hierboven genoemde wijziging in bemaling. De half ellipsvormige
maalkolk voor het gemaal heeft gemetselde muren. Hieroverheen ligt een met een
ijzeren balustrade afgezette brug. Naast het gebouw staat een houten schuur op
stenen voet. Het gemaal is als woning in gebruik. De machinerie is nog in het gebouw
aanwezig.
(Archieven van de polder Krimpen aan de Lek 1805-1974, inv. nrs. 304-306, 310,
312, 314, 323; Kroon en De Kunder, 1981, 105; Teixeira III (I), 267-268, 319-321).
DE

De uitwatering op de Lek, later naar de Hollandsche IJssel

Den Hoek en Schuwagt en Zuidbroek
Ook de polders Den Hoek en Schuwagt (Lekkerkerk) en Zuidbroek loosden
aanvankelijk hun water op de Lek. Omdat dat steeds moeizamer verliep, kregen de
ambachten in 1323 en 1329 van de ambachtsheer Peter van de Lecke toestemming
een watergang naar de IJssel aan te leggen. Dit kanaal liep van de zuidwesthoek
van de polder Zuidbroek, via het watertje de Loet, naar de noordwesthoek van de
polder Schuwagt en vervolgens langs de grens Ouderkerk-Krimpen aan den IJssel
naar een waal tegen de IJsseldijk (nu ‘De Waal’). Via twee sluizen werd op de
Hollandsche IJssel geloosd. Toch voldeed deze oplossing niet. In 1370 groef men
een nieuwe uitwatering naar de Lek langs de Breekade, de grens tussen Lekkerkerk
en Krimpen aan de Lek. Met de invoering van de windbemaling werd die
Lek-afwatering vermoedelijk eind 15de eeuw weer opgeheven. De lange watergang
naar de IJssel vanaf de Loet met aangrenzende boezemlanden werd ingericht als
boezem. Tegen het eind van de 15de eeuw sloegen de polders Den Hoek, Schuwagt
en Zuidbroek uit op de Loet met respectievelijk drie, twee en een molen. De boezem
waterde, als vermeld, af op de IJssel via een sluis in de dijk achter De Waal. Dit
systeem kon vrij lang functioneren. Pas in 1819-1820 werd een bovenmolen met
stelling gebouwd buiten de IJsseldijk om het

62 Plantekening van het gemaal ‘Reinier Blok’, uit 1878 vóór en ná de uitbreiding. Links het
gemaal uit 1868 met de twee ijzeren schepraderen, het dubbelwerkende stoomwerktuig en
de schoorsteen aan de voorzijde, rechts het uitgebreide gemaal met vier stoomketels en
twee centrifugaalpompen. De schoorsteen is naar achteren verplaatst (tekening aanwezig
in het archief van de polder Den Hoek en Schuwagt, inv. nr. 321, Streekarchief
Krimpenerwaard).
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63 Overzicht van het gemaal ‘Reinier Blok’ met maalkolk (foto RDMZ, 1994).
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64 De Hercules Metallicus windmotor van de polder Zuidbroek (foto RDMZ, 1994).

boezemwater bij hoge rivierstand te kunnen uitslaan, in 1868 gevolgd door een
bovenstoomgemaal. Dit stoomgemaal Reinier Blok genaamd naar de toenmalige
schout van de polder Den Hoek en Schuwagt, werd uitgerust met twee ijzeren
schepraderen die door een horizontaal dubbelwerkend stoomwerktuig werden
aangedreven. De benedenwindmolens bleven in gebruik. Toch voldeed deze situatie
niet geheel. Er werden plannen gemaakt voor een benedenstoomgemaal. Men koos
uiteindelijk voor een uitbreiding van de capaciteit van het bestaande bovengemaal
in 1878. De reconstructie bestond uit het bijplaatsen van vier nieuwe stoomketels,
waartoe de machinekamer aan de oostkant en achterzijde aanmerkelijk moest
worden vergroot. De twee schepraderen verving men door twee centrifugaalpompen.
In 1911 kwam er een dieselmotor in plaats van het stoomwerktuig. De stoommachine
en twee van de vier ketels werden in 1918 verkocht. In 1923-1924 plaatste men er
een grotere dieselmotor met centrifugaalpomp bij. Het gemaal werd gedeeltelijk
geëlektrificeerd in de jaren 1941-1942. De kleine dieselmotor uit 1911 is in 1962
vervangen. De grote dieselmotor is in 1984 vernieuwd. Het gemaal is nog in bedrijf.
Het gemaalgebouw Reinier Blok staat aan de Breekade 2 te Krimpen aan den IJssel.
Het bestaat uit drie gekoppelde bouwvolumina onder zadeldaken. Het gebouw is
uit gele baksteen opgetrokken en met blauwe pannen belegd. De plint is met een
cementlaag afgesmeerd. Boven de segmentbogen der vensters en deur is een
stuclijst aangebracht. Tussen de vensters van het rechterdeel zitten gietijzeren
ventilatieroosters. Met een profiellijst versierde halve bovenlichten, voorzien van
ijzeren traceerwerk, bevinden zich in de geveltoppen. Langs de dakranden van de
topgevels loopt een klimmende stucdecoratie. De zij- en achtergevels zijn in
vergelijkbare trant afgewerkt. In de voorgevel zijn naam en datering aangebracht.
In het gebouw zijn de twee pompen met dieselmotoren uit 1962 en 1984
ondergebracht. De schoorsteen van het stoomgemaal achter het gebouw is hier
niet helemaal afgebroken; de onderbouw heeft men laten staan.
Voor het gemaal ligt de ellipsvormige gemetselde maalkolk.
Omdat het peil van Zuidbroek wat lager lag, moest daar, na de invoering van de
verbeterde stoombemaling in 1878, toch een molen gehandhaafd blijven. De
bestaande schepradmolen werd in 1922 vervangen door een stalen windmotor type
Hercules Metallicus met een stalen vijzel en 24 rotorbladen. Deze deed dienst tot
1978. In 1978 werd een dieselmotor geplaatst, waarmee het einde voor de
windbemaling leek gekomen. Echter, men koos toch voor handhaving van de molen
aangezien hij de laatste van dit type in Zuid-Holland was. Op 28 april 1994 is de
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molen na revisie en automatisering herplaatst in de zuidwestelijke polderhoek, op
de hoek van de Opweg-Provinciale weg te Bergambacht.
(Archieven van de polders onder Lekkerkerk. Polder Den Hoek en Schuwagt
1814-1974, inv.nrs. 315, 320-321, 326, 348, 350; Archief van de polder Zuidbroek,
inv. nr. 126; Kroon en De Kunder, 1981, 104, 107-108; Teixeira III (I), 340-343,
348-352, 369).

De gecombineerde uitwatering op Lek, Hollandsche IJssel en Vlist
Bergambacht
De polder Bergambacht waterde aanvankelijk uit op de Lek, wellicht bij de huidige
Okkerskade, het laagste punt van de polder aan de rivier bij de Hoekse sluis. Toen
dit te moeilijk werd, kreeg men van Herbaren van Haastrecht in 1295 toestemming
een watergang naar de Vlist aan te leggen, de huidige Bachtenaar. Voor een nieuwe,
nu rechtstreekse watergang op de IJssel ten westen van Haastrecht verkreeg men
in 1341 toestemming. Zo ontstond de Bergvliet naar Haastrecht, voor een deel
aangelegd in bestaande watergangen.
De afwatering verliep in den beginne op natuurlijke wijze. Pas omstreeks 1470
werden de eerste watermolens geplaatst aan de Lek, om in 1473 al verplaatst te
worden naar de uitwatering van de Bergvliet op de IJssel. Men kocht een stuk land
in Bilwijk aan dat tot boezem werd ingericht. Vandaar liep het water via de Bergvliet
af op de IJssel. Wellicht werd spoedig daarna opnieuw windbemaling aan de Lek
geïnstalleerd. Windbemaling aan de Vlist volgde in navolging van of gelijktijdig met
(1486) de andere op de Vlist uitwaterende polders. Bergambacht plaatste daartoe
de molen ‘De Bachtenaar’.
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65 De twee ondermolens en de bovenmolen van de polder Bergambacht bij de Hoekse sluis
omstreeks 1906 (repro naar een oude foto).

Aan het eind van de 17de eeuw was de bemalingssituatie voor Bergambacht als
volgt:
twee ondermolens en een bovenmolen, de zogeheten Hoekse molens,
droegen zorg voor de rechtstreekse afwatering op de Lek via de Hoekse sluis
twee ondermolens en een bovenmolen, de Haastrechtse molens, maalden
het water via het boezemland van Laag-Bilwijk en de verbrede Bergvliet af op
de IJssel via de Bergambachtse sluis ten westen van Haastrecht
de (nog bestaande) Bachtenaarsmolen maalde af op de Vlist.
Tot na het midden van de 19de eeuw zou dit zo blijven. De molens waren alle
schepradmolens.

66 Stoomschepradgemaal P.J. Smits van de polder Bergambacht, gezien vanaf de IJsselzijde.
Het grote buitenscheprad met een middellijn van 8,40 meter en een schoepbreedte van 0,87
meter voerde het water tot een hoogte van omstreeks 2,50 meter op. Opmerkelijk bij het
scheprad zijn de gebogen schoepen die bedoeld waren om bij hoge IJsselstand het
opgemalen water toch nog te kunnen lossen. Links van het gemaal de houten kolenloods,
waarvoor een voorraad kolen ligt opgetast (reproductie naar foto van omstreeks 1900).

Aan het eind van de 19de eeuw ging met bij de uitwatering aan de IJssel op
stoombemaling over. Achter de Bergambachtse sluis in de IJsseldijk kwam in 1879
een stoomschepradgemaal dat de naam kreeg P.J. Smits naar de toenmalige
polderschout. Vrijwel de hele polder met Laag-Bilwijk werd door dit gemaal bemalen,
tezamen met de molens aan de Hoekse sluis. Niet tot volle tevredenheid van
Laag-Bilwijk overigens. In 1916 besloot dit polderbestuur dan ook tot de bouw van
een Hercules Metallicus vijzelmolen, die het polderwater op de Bergvliet moest
brengen. Tot 1926 bleef het gemaal P.J. Smits in gebruik. Daarna werd de functie
ervan overgenomen door het nieuwe, krachtige gemaal bij de Hoekse sluis aan de
Lek. De resterende windbemaling bij de Hoekse sluis werd opgeheven.
Van alle vroegere molens is de meest zuidelijke ondermolen bij Haastrecht als
ondertoren nog aanwezig. Deze met riet gedekte en deels gepotdekselde ondertoren
van de molen staat aan de Bilwijkerweg 121 te Stolwijk. Daarnaast bevindt
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67 Het enig overgebleven molenrestant van de Haastrechtse molens behorend tot de polder
Bergambacht. De ondertoren en molenaarswoning staan aan de Bilwijkseweg 121 te Stolwijk
(foto RDMZ, 1994).
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68 Doorsnede van het gemaal aan de Hoekse sluis.
Schaal 1:300. Tekening door J.J. Jehee in 1995 naar ontwerp aanwezig in archief van de
polder Bergambacht, inv. nr. 300 (Streekarchief Krimpenerwaard).

69 In 1871 gebouwde stellingbovenmolen bij de Hoekse sluis, gezien vanaf de Lekdijk.
Rechts naast de molen de keersluis die alleen bij hoge rivierstand, als deze molen dienst
moest doen, gesloten was. Te zien is dat bij normale rivierstand de uitstroom van de molen
zelfs droog stond (repro naar foto van omstreeks 1905?).

zich een eenvoudige molenaarswoning op rechthoekige plattegrond en onder een
met pannen gedekt zadeldak.
Het gemaalgebouw P.J. Smits is in 1926 tot woning verbouwd, waarbij aan het
exterieur de opvallendste wijziging aan de vensters heeft plaatsgevonden. Het
gebouw op een L-vormige plattegrond onder schilddaken bestaat nog steeds en ligt
aan de Hoogstraat 133 te Haastrecht. Op de gevel staat niet meer ‘P.J. Smits’ maar
‘Aletta’ als naam vermeld. Voor het gebouw ligt de voormalige ellipsvormige maalkolk
met aarden belopen.
Het probleem voor de polder Bergambacht bij de lozing op de IJssel was de afstand
die het water vanuit de polder moest afleggen. De lozing op de Lek, meer voor de
hand liggend, werd nog al eens verhinderd door hoge waterstanden. Toen in 1871
het besluit genomen werd tot de bouw van een bovenmolen met scheprad, een
stellingmolen, bij de Hoekse sluis, bedoeld als derde bemalingstrap, werd een deel
van de problemen opgevangen. De afwatering op de Lek verbeterde bovendien
door rivierwerken als aanleg van kribben en strekdammen (betere afvoer) en de
aanleg van de Nieuwe Waterweg tussen 1866 en 1872 van Rotterdam naar zee.
De bovenmolen kon daardoor in 1917 buiten gebruik gesteld worden.
De wens om de hoofduitwatering op de Lek te hebben leidde uiteindelijk tot het
opheffen van het windgemaal ter plaatse en tot de stichting in 1926 van een
dieselmotorgemaal met twee centrifugaalpompen bij de Hoekse sluis. W.C. en K.
de Wit uit Amsterdam waren de ontwerpers. In 1941 werd er een elektromotor
bijgeplaatst. Een tweede volgde in 1942.
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Het gemaalgebouw bij de Hoekse sluis staat aan de Lekdijk West 137 te
Bergambacht. Het is een eenvoudig bakstenen gebouw op rechthoekige plattegrond
onder een met pannen gedekt zadeldak. De geveltoppen zijn met een verticaal
houten beschot versierd. Naast het gemaal staat een machinistenwoning in dezelfde
eenvoudige bouwstijl met verticaal dakbeschot.
De geschiedenis van de Bachtenaarsmolen, die zorgde voor de afwatering van een
deel van de polder Bergambacht op de Vlistboezem, komt in de paragraaf over de
Hooge Boezem en de Vlistboezem aan de orde.
(Archief van de polder Bergambacht 1810-1974 (1975), inv. nr. 300, 307-310;
Kroon en De Kunder, 1981, 113-115; Teixeira III (I), 705-712; De molens van
Zuid-Holland, 100-101).

De uitwatering op de gekanaliseerde Hollandsche IJssel boven Gouda

Benschop
De oudste boezem die uitwaterde op het grondgebied van de Krimpenerwaard is
de Benschopse boezem, waarvan in 1289 voor het eerst sprake is. Heer Herbaren
van Haastrecht gaf in dat jaar toestemming voor het graven van een westelijke
uitwatering in zijn heerlijkheid vanaf de Benschopse wetering (bij de kerk van
Polsbroek) naar de IJssel. In de IJsseldijk mocht één sluis worden gelegd en
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70 Het 18de-eeuwse tegeltableau in het Voormalig Sluishuis aan de Provinciale weg Oost
89 te Haastrecht met een geromantiseerde weergave van de Benschopper uitwatering (foto
RDMZ, 1994).

indien nodig later meer. Voordien verliep de Benschopse afwatering zeer
waarschijnlijk op de Vlist. Vervolgens is in 1296 voor het eerst sprake van een
uitwatering via Rateles (tegenover Oudewater) en daarmee van een oostelijke
uitwatering op Utrechts grondgebied.
Rond 1485 werd bij de westelijke uitwatering de eerste molen gebouwd in de
Benschopse boezem, een tweede volgde in 1505 toen er een
bemalingsovereenkomst met de polder Hoonaard gesloten werd en in 1577 waren
er drie: de Hoekmolen, de Middelmolen en de Peilmolen. Tweetrapsbemaling werd
in 1640 ingevoerd en in 1739 zelfs, door het stijgen van het IJsselwater,
drietrapsbemaling met twee onder-, twee midden- en één bovenmolen.
Het windgemaal verviel en de Benschopse sluis werd gedicht toen in 1871-1872
op stoombemaling werd overgegaan in de oostelijke uitwatering. De waterstand in
de voormalige boezem van het westelijk gedeelte kon desondanks niet goed genoeg
beheerst worden, vandaar dat dit deel in 1882 bij de bemaling van Polsbroek werd
opgenomen.
De boerderij ‘Voormalig Sluishuis’ aan de Provinciale weg Oost 89 te Haastrecht
herinnert nog aan de westelijke boezem. Zij is in 1888 gebouwd naast de plaats
van de gedichte sluis. In de boerderij bevindt zich een tegeltableau uit 1771 waarop
de sluis en de molens staan weergegeven.
De boezem is in zijn geheel nog goed herkenbaar.
(Kroon en De Kunder, 1981, 149; Teixeira 588-590; Den Uyl, II, 244-265).

Polsbroek
Ook Polsbroek had een oostelijke uitwatering naar de IJssel ter hoogte van
Oudewater en een westelijke uitwatering op de Vlist. Mogelijk al in 1414 is de
laatstgenoemde verlegd naar de IJssel door het graven van een uitwatering door
de polder Keulevaart. In elk geval is de IJsseluitwatering met boezem tegen het
eind van de 15de eeuw rond. In 1486 werd dienaangaande een overeenkomst
gesloten. Bepaald werd dat de boezem uitgerust zou worden met kwelsloot en
kwelkade. De polder Keulevaart werd door de aanleg van kanaal en boezem gesplitst
in Groot en Klein Keulevaart. Beide polders gingen ook via de Polsbroekse boezem
lozen. In 1625 werd tweetrapsbemaling ingevoerd, waarvoor in totaal vijf molens
nodig waren. De boezem werd door de Tiendweg in een hoog en een laag gedeelte
verdeeld. Van de bestaande molens werd die van Groot Keulevaart omgevormd tot
bovenmolen, tevens werd een nieuwe bovenmolen gebouwd. De andere molens
gingen het water van Polsbroek en de Keulevaarten in de lage boezem malen. De
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hoge boezem bleef via de Polsbroekersluis op de IJssel afwateren. Vanuit de
Keulevaarten moesten nieuwe vlieten aangelegd worden naar de molens. De boezem
werd in 1662 nog vergroot.
In 1881 werd de windbemaling geruimd en werd op stoombemaling overgegaan.
Het nieuwe gemaal naar ontwerp van J. Paul was tevens bestemd voor de beide

71 De boezem van de Benschopper uitwatering aan de Provinciale weg Oost te Haastrecht
naast nr. 89 (foto RDMZ, 1994).

72 Het oude gemaalgebouw ‘Polsbroek, Groot en Klein Keulevaart’ aan de Provinciale weg
Oost te Haastrecht. Sinds 1990 is zijn taak door het nieuwe gemaal rechts overgenomen
(foto RDMZ, 1995).
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Keulevaarten en de westelijke boezem van Benschop. Het bestond uit twee
horizontale stoomwerktuigen, die elk een hevelcentrifugaalpomp dreven. In 1912
kwam het poldertje Hoonaard in de bemaling erbij. In 1913-1914 werd een van de
stoomwerktuigen met pomp door een dieselmotor met centrifugaalpomp vervangen
- het andere stoomwerktuig bleef als reserve in gebruik - en in 1942 werd de zaak
geëlektrificeerd. In 1990 werd het oude gemaal buiten gebruik gesteld en een nieuw,
‘De Keulevaart’, in gebruik genomen dat is uitgerust met twee verticaal gesloten,
volautomatische schroefpompen. Van de boezem is niet veel bewaard gebleven.
Het oude gemaalgebouw van Polsbroek, Groot en Klein Keulevaart uit 1881 staat
langs de Provinciale weg Oost nr. 113 te Haastrecht. Het rechthoekige gebouw met
een uitbouw halverwege de linkerzijgevel is van gele baksteen opgetrokken en met
blauwe pannen gedekt. Langs de voor- en zijgevels loopt een (opklimmende)
gekanteeld fries. In de gevels zitten getoogde vensters met segmentbogen, omgeven
met gestucte lijsten. De twee getoogde vensters met segmentbogen in de voorgevel
zijn blind. Op de hoeken van de voorgevel staan pilastervormige beëindigingen met
verdiepte velden en met een halve bol als bekroning. Onder het gebouw lopen de
buizen van de pompen. De ellipsvormige, gemetselde maalkolk is met planken
afgedekt.
(Kroon en De Kunder, 1981, 142-143, 147, 149; Teixeira III (I), 578-585; Den Uyl,
II, 298-313).

Hoenkoop, Vliet en Dijkveld

73 Het voormalige gemaal van de polder Hoenkoop staat aan de Provinciale weg Oost 67
in Haastrecht. Het in 1883-1884 gebouwde stoomgemaal met centrifugaalpomp is thans als
woning in gebruik (foto RDMZ, 1979).

Het Lopikerwaardse Hoenkoop waterde aanvankelijk af via de ontginningswetering
(Hoenkoopse Buurtweg) en vandaar in westelijke richting via de Oude Vliet naar de
Hollandsche IJssel. Toen de afvoer via de Oude Vliet moeilijker werd, groef men,
mogelijk op de grens van de polders Hoonaard en Rozendaal, een watergang naar
de IJssel. Voor nog een uitwatering kreeg Hoenkoop in 1438 toestemming tot het
graven van een nieuw kanaal naar de IJssel, de Schoolvliet, nu provincie- en
gemeentegrens. De westelijke uitwatering van Hoenkoop langs de westgrens van
de polder Rozendaal werd in 1487 omgezet in een boezem en er werd een molen
gebouwd. In 1638 werd hier tweetrapsbemaling ingevoerd.
In 1883-1884 ging men over op stoombemaling. De polder Hoonaard werd in dat
jaar in de bemaling opgenomen. Het stoomgemaal met een centrifugaalpomp naar
ontwerp van H. Paul, werd direct achter de IJsseldijk geplaatst. De hoge en de lage
boezem werden drooggelegd. De Schoolvliet had bij de vorming van de boezem bij
Rozendaal een andere functie gekregen, namelijk die van waterinlaat. In 1924 werd
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de stoomketel van het gemaal vernieuwd en in 1946 ging men over tot elektrificatie.
Het gemaal is niet meer in gebruik. Van de boezem zijn enkele resten over.
Aan de Provinciale weg Oost 67 te Haastrecht staat het voormalige
machinegebouwtje, een eenvoudig bouwwerk op rechthoekige plattegrond onder
een met pannen gedekt zadeldak. De ketels, machines en persbuizen zijn verwijderd.
Het gebouw is in 1994 tot woning verbouwd.
De bemaling van Vliet en Dijkveld, even ten oosten van de Schoolvliet, met een
windvijzelmolen heeft gefunctioneerd tot 1893. Daarna werd de polder opgenomen
in de stoombemaling van Hoenkoop. De boezem is nog enigszins herkenbaar.
(Kroon en De Kunder, 1981, 144, 146; Teixeira III (I), 530-531; Den Uyl, II,
334-354).

Rozendaal
Rozendaal had aanvankelijk een molen aan de Tiendweg aan een omkade
voorboezem. In 1660 werd door het leggen van een dwarskade de boezem verdeeld
in een hoge en een lage. In 1864 ging men over op windvijzelbemaling van één
hoog. Er werd een ronde stenen stellingmolen gebouwd waarvoor een nieuwe,
kleinere boezem werd aangelegd. In 1924-1925 verving men de windkracht van het
gemaal door een dieselmotor die in een restant molenromp werd ondergebracht en
die de vijzel bleef drijven. In 1962 werd de molenromp gesloopt en vervangen door
een eenvoudig rechthoekig gebouwtje dat op de
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74 De ronde stenen stellingmolen van Rozendaal met een opmerkelijk slank en ingezwenkt
silhouet, gezien vanaf de IJsselzijde. Onder de stelling is vaag de stichtingssteen uit 1864
te zien die thans in het gemaalgebouwtje is ondergebracht (repro van een foto, vermoedelijk
vlak voor de afbraak in 1924).

75 De stellingmolen met vijzel van de polder Beneden-Haastrecht dateert van 1861-1862
en is nog in gebruik (foto RDMZ, 1994).

fundering van de molen kwam te staan. In 1990 werd Rozendaal bij de bemaling
van ‘Keulevaart’ opgenomen. Het kleine gemaal raakt buiten gebruik. De sluis werd
door een duiker vervangen. Resten van de boezem nog zijn aanwezig.
Aan de Provinciale weg Oost 43 te Haastrecht staat het gemaalgebouw aan een
langgerekte, van aarden belopen voorziene maalkolk. Aan de buitenkant van het
voormalige gemaal is een gevelsteen geplaatst die melding maakt van de eerste
steenlegging in 1962. In het gebouw is een gevelsteen uit 1864 ingemetseld die
van de molen afkomstig is.
(Kroon en De Kunder, 1981, 145-146; Teixeira III (I), 304-305, 520-521, 528-531).

Beneden-Haastrecht

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

Van de op de gekanaliseerde IJssel uitwaterende polders was die van
Beneden-Haastrecht de meest westelijke. De boezem van Beneden-Haastrecht
maakte gebruik van een wiel: 't Waal. Over de geschiedenis van deze polder is
nauwelijks iets bekend. Over zijn de waterplas en de buitendijks gelegen molen.
Aanvankelijk had de polder een schepradmolen die via een voorboezem bij lage
standen van de IJssel uit kon slaan. Toen de rivier in 1860 gekanaliseerd werd, kon
dit niet meer. Ter verbetering van de bemaling werd in 1861-1862 buitendijks een
windvijzelmolen met stelling gebouwd onder supervisie van N. Exalto uit Moordrecht.
Aan de Provinciale weg West 64 te Haastrecht staat de aan de noord-westzijde
gepleisterde ronde stenen molen met rieten kap en stalen roeden. In de molen is
een woning ondergebracht. Op de sluitsteen van de toog boven de deur staat het
jaartal 1861. Op de baard ANNO 1862. Deze molen is de enig in Nederland nog
bestaande stenen poldermolen met stelling. In 1961 kreeg de molen een nieuwe
stalen vijzel. In 1971 is in de molen een elektromotor aangebracht. De molen is nog
in gebruik.
Naast de molen staat onder andere een houten loods op stenen voet.
Boezemrestanten zijn nog aanwezig.
(Archief van de polder Beneden-Haastrecht 1670-1974, inv. nrs. 1974 en 1976A;
Kroon en De Kunder, 1981, 151; Teixeira III (I), 293, 515-516; De molens van
Zuid-Holland, 114-115).
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De uitwatering via de Vlist naar de Hollandsche IJssel
De Hooge Boezem en de Vlistboezem
In den beginne waterde een aantal polders af op de Hollandsche IJssel via de Vlist,
zowel de aan dat water gelegen Krimpenerwaardse, als enkele Lopikerwaardse
polders. Dit waren Vlist-Westzijde, Vlist-Oostzijde, Bonrepas en Noord Zevender,
Lopik (vanaf 1155, via de Grote Kerkvliet die bij de Koeneschansbrug in de Vlist
uitmondt), Willige Langerak met Cabauw Zuid Zevender en Vijfhoeven (sinds 1272)
en Bergambacht (sinds 1295, via het water de Bachtenaar). De Vlist functioneerde
dus als boezem. Tussen Vlist en IJssel was voor de afwatering al in de 12de eeuw
een verbindingskanaal gegraven, de Grote Haven in Haastrecht. Het water werd
geloosd via de Havensluis. Nog in 1155 of kort daarna werd voor de uitwatering van
Lopik ter versterking van de lozingscapaciteit een tweede sluis aangelegd ten oosten
van Haastrecht, de Lopiker- of Oosterse Hooge Boezemsluis.
De eerste windmolens verschenen in het midden van de 15de eeuw: Bonrepas
en Noord Zevender (1449), Vlist-Oostzijde (ca 1450), Vlist-Westzijde met Hoog-Bilwijk
en de Achterpoort (ca 1450), Lopik (1454). In de tweede helft van de 15de eeuw
werd het aantal van vijf molens met drie uitgebreid: een tweede molen voor Lopik
(1469), de eerste molen van Willige Langerak (1486) en de molen De Bachtenaar
van Bergambacht (1487). Daar kwamen in de 16de eeuw nog twee molens bij, de
derde molen van Lopik (1520-1532/34) en de tweede molen van Willige Langerak
(1569).
Afdoende was een en ander niet; door de bemaling met windmolens op de boezem
werd het waterbezwaar vergroot. Bovendien verzandde de Vlistmonding steeds
meer en het IJsselwater steeg. In 1486 werd derhalve een overeenkomst gesloten
over de inrichting van een hoge boezem als bergingsbassin bij Haastrecht. Hiertoe
werd de ‘Grote Hofkamp’, pal ten oosten van de Vlist, aangekocht en tot hoge
boezem ingericht. De aangelegde hoge boezem werd begrensd door de IJsseldijk,
de Zijdwinde, de Vlist en de Langerakse kade. De uitwatering verliep via de Oosterse
sluis, later aangevuld met een tweede, de Westerse Hooge Boezemsluis. De
Havensluis bleef voor de rechtstreekse vrije lozing van de Vlistboezem bestemd.
Door de aanleg van de Hooge Boezem werd

76 De molens 1 t/m 5 van de Hooge Boezem langs de Vlist. Op de voorgrond de Vijfde
molen (repro naar foto uit het begin van deze eeuw).
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77 De Zesde molen (een ronde stenen molen) op de voorgrond en de Zevende molen (een
wipmolen) op de achtergrond. Op de aftekening van de rietkraag is te zien hoe hoog het
peil van de Vlist als boezem kon stijgen (repro naar foto rond 1905).

78 De stenen romp van de Zesde molen aan de Vlist, het laatste restant van de molens van
de Hooge Boezem (foto RDMZ, 1994).

de Vlist lage boezem. Aanvankelijk door één, geleidelijk opgevoerd tot zeven
bovenmolens in de 16de eeuw (vlak voor 1578) werd het water in de Vlist opgemalen.
Het waren alle wipmolens. In 1739 werd de Zesde molen door een ander type
namelijk een achtkante bovenkruier vervangen (en in 1873 na brand door een ronde
stenen molen).
De Hooge Boezem telde uiteindelijk zeven bovenmolens aan de oostzijde van de
Vlist. Tien ondermolens hoorden bij de uitmaling op de lage boezem. Hiervan stonden
er vijf op Krimpenerwaards grondgebied.
In 1871 werd ter versterking van de windbemaling op de hoge boezem een
hulpstoomgemaal met scheprad gebouwd achter de Westerse boezemsluis. Het
vermogen van het gemaal ‘S.I. van Nooten’, genoemd naar de voorzitter van het
waterschapsbestuur, maakte het mogelijk zowel de Hooge Boezem als de
Vlistboezem af te malen. De windbemaling van de Hooge Boezem bleef nog bestaan.
Pas in 1913 werd de hele hoge boezem met windbemaling opgeheven. De oude
hoge boezem werd als cultuurgrond in gebruik genomen. Het gemaal werd geheel
verbouwd en kreeg twee centrifugaalpompen, die via maalkolken het water door de
Oosterse en de Westerse sluis uitsloegen. Hierdoor werd nu ook de Vlistboezem
rechtstreeks op de IJssel bemalen. Elektrificatie van het gemaal volgde in 1948-1952.
De molens aan de Hooge Boezem raakten hierdoor buiten gebruik en werden, met
uitzondering van de romp van de Zesde molen, afgebroken. In 1990 is de functie
van het gemaal door het nieuwe gemaal voor het noord-westelijk gebied van de
Lopikerwaard, ‘De Keulevaart’, overgenomen.
Alleen van de Zesde molen, sedert 1873-1874 een ronde stenen molen als opvolger
van de achtkante molen, is de romp over. Deze staat aan de Oost Vlisterdijk 1. Er
is een woning in ondergebracht. De romp is aan de westkant van een pleisterlaag
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voorzien. Onder het dak wordt de romp afgesloten met tandlijsten. Ernaast staat
een houten loods.
De plaatsen van de overige bovenmolens op de rechteroever van de Vlist zijn in
het landschap als kleine heuveltjes terug te vinden.
Het gemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht (S.I. van Nooten) staat aan de
Hoogstraat 31 te Haastrecht, aan de noordwestpunt van de voormalige Hooge
Boezem. Het is een gebouw van drie gekoppelde bouwlichamen (het rechter is wat
korter) onder schilddaken. De gepleisterde wanden worden door bakstenen lisenen
geleed. Ook sierende details als bogen boven de vensters en een pseudotandlijst
onder de dakranden zijn in rode baksteen uitgevoerd. In de vensters zitten gietijzeren
raamtraceringen. Een stichtingssteen uit 1872 (EERSTE STEEN / GELEGD, DOOR, / S.I.
VAN NOOTEN / 11 MEI 1872) is in de voorgevel aangebracht. In het gebouw stonden
de ketels in het linkerdeel, de stoommachine in het middelste en de schepraderen
waren in het rechterdeel ondergebracht. Over de hele lengte van het gebouw bevindt
zich aan de noordzijde een keermuur waartegen de afsluitmuren der maalkolken
aansluiten. Een gedenkplaat die refereert aan de elektrificatie van het gemaal met
de namen van het toenmalige bestuur is binnen aangebracht. De houten
kapconstructie bestaat uit een serie
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79 Het voormalige stoomgemaalgebouw van de Hooge Boezem, S.I. van Nooten staat aan
de Hoogstraat 31 in Haastrecht (foto RDMZ, 1995).

80 De machinistenwoning uit 1873 aan de Hoogstraat 80 in Haastrecht (foto RDMZ, 1994).

driehoekspanten. Later heeft er nog een verbouwing van het gemaal plaats gehad
waarbij een inpandige machinistenwoning en een traforuimte werden gerealiseerd.
Tegenover het gemaal bevindt zich aan de Hoogstraat 80 de voormalige
machinistenwoning uit 1873. Het gebouw staat op een rechthoekige plattegrond en
heeft een met blauwe pannen belegd zadeldak, waarlangs gezaagde windveren en
een makelaar. De voorgevel is opgetrokken van gele steen. De gebosseerde
hoeklisenen, het gekanteelde fries langs de dakrand, de bogen boven vensters en
voordeur en de horizontale sierlijst op de verdieping zijn daarentegen in rode
baksteen uitgevoerd. Op de verdieping is een rond bovenlicht met gietijzeren
roosverdeling. Het huis is op rood bakstenen plaquettes gedateerd: ANNO en 1873.
De zij- en achtergevels zijn van pleisterlagen voorzien. Onder de dakrand van de
zijgevels zitten gegoten muurankers.
Van de vijf Krimpenerwaardse molens van de lage boezem, Vlist-Oostzijde,
Vlist-Westzijde, Bonrepas, Bergambacht en Achterpoort, zijn de molens van
Bonrepas en Noord Zevender en de molen ‘De Bachtenaar’ van Bergambacht
bewaard gebleven.
De bemaling van de polder Bonrepas en Noord Zevender dateert ongeveer van het
midden van de 15de eeuw en brengt het water van de polder op de vergraven
bovenloop van de Vlist, de Vorne. De bouw van een molen zou ìn of vlak vóór 1449
hebben plaats gehad. Die molen was, evenals de huidige, een wipmolen. Volgens
een kaart uit 1555 stond de molen aan de Vlist bij de Koeneschansbrug. De plaats
was wegens bebouwing en geboomte in de nabijheid minder geschikt, zodat tot de
bouw van een nieuwe molen ten oosten van de oude werd overgegaan (ca 1550).
Tot 1600 bleef hij daar staan. Rond 1600 werd de molen nog eens verplaatst naar
de plek waar die nog steeds te vinden is. In 1946-'47 is als hulpbemaling een

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

dieselmotor met centrifugaalpomp geplaatst. De molen is niet meer als maalinstallatie
in gebruik. Het oudste deel is de ondertoren, mogelijk uit het begin van de 17de
eeuw. Het bovenhuis, veel kwetsbaarder, is in 1973 voor de laatste maal vernieuwd.
De molen wordt bewoond. De ondertoren op stenen voet is met riet gedekt, het
bovenhuis is groen en zwart geschilderd. De molen heeft ijzeren roeden met een
vlucht van 26,20 meter en een ijzeren scheprad aan de buitenzijde. Naast de molen
staat een nieuw huis en een houten loods.
Ten behoeve van de bemaling van een deel van de polder Bergambacht op de
Vlistboezem diende sedert 1487 de molen De Bachtenaar. De molen werd gebruikt
tot 1939. In de oorlogsjaren werd hij weer in gebruik genomen, maar in 1946 volgde
de definitieve buiten dienst stelling. Sindsdien is hij alleen als woning in gebruik. De
molen staat aan de watergang de Bachtenaar ten zuidwesten van
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81 De wipmolen van Bonrepas aan de Vlist (foto RDMZ, 1995).

82 De molen ‘de Bachtenaar’ die een deel van de polder Bergambacht bemaalde (foto
RDMZ, 1994).

Vlist. Het is een wipmolen met scheprad uit vermoedelijk 1714. De ondertoren is
met riet gedekt. Het bovenhuis is groen geschilderd en ten dele gepotdekseld. De
molen heeft ijzeren roeden. Bij de molen staat een houten loods.
Vlist-Oostzijde maalde ook sedert het midden van de 15de eeuw met een eigen
schepradmolen op de Vlist. Heel laat, pas in 1935 is de molen vervangen door een
gemaal met een langzaam lopende Crossley dieselmotor. In 1990 heeft het gemaal
‘Keulevaart’ de functie van dit gemaal overgenomen.

83 De voormalige Agterpoortse molen bij Haastrecht met nog een houten scheprad in vol
bedrijf, gezien vanuit de polder. De schutting diende vermoedelijk om te voorkomen dat op
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de weg voorbijgaande paarden van schrik op hol sloegen (repro naar oude foto uit het begin
van de 20ste eeuw).

De polder Vlist-Westzijde heeft altijd uitgemalen op de Vlist, de wipwatermolen
met scheprad stond op territoir van Hoog-Bilwijk, waarmee gezamenlijk werd
afgewaterd. In 1929 plaatste men een dieselmotor met schroefpomp en een
machinistenwoning, deels op de fundamenten van de oude molen. De installatie
werd in 1942 geëlectrificeerd. In 1988 is het gemaal opgeheven en vervangen door
een vijzelgemaal ter hoogte van Bovenkerk met lozing op de Bergvliet.
De kleine polder Agterpoort of Achterpoort werd eveneens op de Vlistboezem
bemalen. Tot in de 19de eeuw geschiedde dat door een windwatermolen met
scheprad. De molen was in 1874 afgebrand, maar ter plekke herbouwd. De molen
werd in 1917 door een elektrisch gemaal met centrifugaalpomp vervangen.
Aangezien het gemaaltje niet voldeed, werd de polder in 1921 tijdelijk bij de bemaling
van Vlist-Westzijde opgenomen. In 1928-1929 ging men er toe over een nieuw
elektrisch gemaal te plaatsen met schroefpomp. Per 1 januari 1956 is de polder
opgeheven en gevoegd bij de polder Vlist-Westzijde.
(Archieven van de polders Vlist-Westzijde, Vlist-Oostzijde en Bonrepas 1584-1949,
inv. nrs. 1788, 1789, 1792, 1796A; Archieven van de Polders onder Haastrecht, II.
De Achterpoort, inv. nrs 1864-1866; Feteris, 1992, 70-78; Kroon en De Kunder,
1981, 141, 148-149; De Stichtse Rijnlanden, 81, 131; Teixeira III (I), 296-298,
626-627, 658-660, 667-668, 675, 693-694; Den Uyl, II, 391-407, 510-516, 519; De
molens van Zuid-Holland, 100-101, 202-204).

De uitwatering op de Hollandsche IJssel beneden Gouda
Veerstalblok, Middelblok en Kattendijksblok
Per 1 januari 1952 werden de polders Kattendijksblok, Middelblok en Veerstalblok
opgeheven. Zij gingen samen met de polder Stolwijk en loosden hun water via het
gemaal Verdoold bij Gouderak.
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84 Molenrestant van de windvijzelmolen ‘de drie Gebroeders’ uit 1869 van de polder
Middelblok (foto RDMZ, 1994).

De polders Veerstalblok, Kattendijksblok en Middelblok hadden aanvankelijk ieder
een eigen uitwatering op de IJssel, met boezem en molens.
Middelblok werd bemalen door een windschepradmolen die stond in het midden
van het zuidoostelijk polderdeel aan de Tiendweg. Via een voorboezem werd het
water op de IJssel gemalen. In 1832 werd deze molen vervangen door een
windvijzelmolen, die meer noordwestwaarts, ongeveer in het midden van de oude
boezem bij de Middenwetering, geplaatst werd, waarmee de boezem dus met de
helft werd verkleind. In 1869 volgde nogmaals een verplaatsing naar het noordwesten
en daarmee een verkleining van de boezem. Die molen kreeg de naam ‘De Drie
Gebroeders’. In 1913 werd de windbemaling opgeheven en vervangen door een
zuiggasmotor met centrifugaalpomp die in de romp van de oude molen werd
opgesteld. Tot 1951 bleef de installatie in gebruik.
De resterende achtzijdige stenen onderbouw van de molen van de polder staat aan
Middelblok 81 te Gouderak. De onderbouw is van gepleisterde baksteen, het
bovenste deel thans van gepotdekselde houten delen. In de onderbouw is een
gevelsteen ingemetseld die de eerste steenlegging (1869) vermeldt, alsmede de
namen van het toenmalige polderbestuur. De romp is als woning in gebruik.
Vóór 1525 had Veerstalblok een eigen molen en een voorboezem naar de IJssel.
In dat jaar besloten Veerstalblok en een deel van Stolwijk het water
gemeenschappelijk op de boezem van Veerstalblok af te malen. Dat is nadien steeds
zo gebleven. Aan de Tiendweg stond een molen, een sluis lag in de IJsseldijk. Het
onderhoud was gemeenschappelijk. In 1864 sloot Veerstalblok zich aan bij de in
dat jaar tot stand gekomen bemalingsgemeenschap met Stolwijk, het Beijersche en
Achterbroek. Er werd besloten één gemeenschappelijk bovenstoomgemaal bij de
Stolwijkse boezem bij Gouderak te plaatsen, hetgeen in 1866 tot uitvoering kwam.
De Veerstalse molen werd hierdoor overbodig en werd in 1872 dan ook gesloopt.
In 1880 werd het systeem vervangen door een direct uitmalend stoomgemaal dat
zo krachtig was dat ook Kattendijksblok zich in 1881 kon aansluiten. Middelblok
sloot zich als laatste aan, in 1951. Restanten van boezems zijn aanwezig.
Kattendijksblok, de meest zuidelijke van de drie Gouderakse polders, had zijn eigen
uitwatering en bemaling door een windschepradmolen, die stond aan de Tiendweg
in het noordoostelijk deel van de polder, die uitsloeg op een lange, in noordwestelijke
richting naar de IJssel voerende boezem. In 1848-1849 werd de boezem aanmerkelijk
verkleind doordat de molen noordwestwaarts richting IJsseldijk verplaatst werd en
als achtkante vijzelmolen werd herbouwd. In 1881
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85 Ontwerptekening voor het stoomgemaal van de polder de Nesse, aanwezig in het archief
van de polder de Nesse, inv. nr. 216 (Streekarchief Krimpenerwaard).

86 De gemaal ‘De Nesse’ met hoog opgemetselde maalkolk (foto RDMZ, 1994).
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87 De achtkante bovenmolen uit 1855 van de polder Kromme, Geer en Zijde (repro naar
foto uit het begin van de 20ste eeuw).

88 Gemaal Kromme, Geer en Zijde uit 1916 te Ouderkerk aan den IJssel (foto RDMZ, 1994).

werd de polder opgenomen in de bemaling van Stolwijk c.a. De boezem werd
opgeheven, de molen geruimd en de sluis in de IJsseldijk afgedamd (1883) om in
1925 uiteindelijk gedicht te worden. Restanten van de boezem zijn nog duidelijk in
het landschap te herkennen.
(Archief Polder Middelblok 1810-1951 (1954) inv. nrs. 249, 253, 254; Archief
Polder Kattendijksblok 1806-1951, inv. nr. 112; Kroon en De Kunder, 1981, 137,
138, 141; Teixeira III (I), 284, 421-422, 428, 435, 439, 444).

De Nesse
In de polder de Nesse, behorend tot het ambacht Ouderkerk, werd vrij vroeg
windbemaling toegepast en een boezem ingericht, namelijk bij een overeenkomst
op 1 december 1411. De molens, sinds 1571 waren er twee, stonden aan de boezem
de Molenvliet in het noordwesten van de polder. De boezem had het karakter van
een bergboezem. Deze raakte buiten gebruik met de invoering van
tweetrapsbemaling in 1739. In 1859 brandde de bovenmolen, een wipwatermolen
en werd door een houten achtkante schepradmolen vervangen.
In 1883 besloot het polderbestuur het systeem van windbemaling en de hoge en
lage boezems te vervangen door een stoomgemaal dat direct achter de molensluis
van de hoge boezem geplaatst werd. In 1884 volgde de stichting van het gemaal
met centrifugaalpomp, ontworpen door L. Exalto uit Moordrecht. Het kreeg de naam
‘De Nesse’. In 1924 werd het stoomwerktuig door een dieselmotor vervangen en in
1942 werd het gemaal geëlektrificeerd. Het gemaal is nog in gebruik.
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Het gemaalgebouwtje staat aan de IJsseldijk Noord 293b te Ouderkerk. Het is een
uit baksteen opgetrokken bouwwerk met een gepleisterde voorgevel. Langs de
dakrand aan de voorzijde loopt een gekanteeld fries. De naam ‘De Nesse’ en de
stichtingsdatum 1884 zijn boven het dubbele venster aangebracht. Voor het gemaal
ligt een cirkelvormige, gemetselde maalkolk.
Restanten van de boezems, die na de opheffing als wei- en bouwland in gebruik
genomen werden, zijn aanwezig.
(Archieven van de polders onder Ouderkerk aan den IJssel. De Nesse 1806-1969,
inv. nrs. 205, 207, 209, 216, 218, 220; Kroon en De Kunder, 1981, 125-126; Teixeira
III (I), 282-283, 393-395).

Kromme, Geer en Zijde
De drie Ouderkerkse polders Kromme, Geer en Zijde hadden waarschijnlijk oudtijds
elk een eigen uitwateringssluis in de IJsseldijk. In een vroeg stadium combineerden
Kromme en Geer al hun beheer. Van een gemeenschappelijke bemaling van de
delen - administratief bleven zij onafhankelijk - is eerst in 1470 sprake. Daarmee
was invoering van windbemaling een feit. De oude sluizen van
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89 ‘Plattegrondteekening van het Stoomgemaal voor den Polder Kortland en Langeland’ uit
1883, aanwezig in het archief van de polder Langeland en Kortland, inv. nr. 382 (Streekarchief
Krimpenerwaard).

90 Het gemaal Langeland en Kortland (foto RDMZ, 1994).

Geer en Zijde zullen toen geruimd zijn, die van Kromme bleef in stand. In de 17de
eeuw waren er drie schepradmolens, één voor het deel Zijde en twee voor het deel
Kromme en Geer. In 1739 werd het gemaal twee hoog gemaakt. Drie en later twee
beneden- en één bovenmolen zorgden voor de bemaling. In de 19de eeuw waren
dat een bovenmolen (wipmolen), in 1855 door een achtkant vervangen, en twee
ondermolens, een achtkante molen en een wipmolen. Pas in 1916 werd het
windgemaal opgeheven en vervangen door een zuiggasmotorgemaal met
centrifugaalpomp naar ontwerp van P.J. Hubregtse uit Ouderkerk. In 1950 werd de
installatie geëlektrificeerd.
Het gebouw staat pal tegen de dijk aan de IJsseldijk Noord 10 te Ouderkerk aan
den IJssel.
Aan de voorzijde is de gevel versierd met een klimmend gekanteeld fries langs
de dakrand. In de geveltop staat het jaartal 1916. In de voorgevel zitten twee
getoogde vensters en een dito deur, in de top ook een getoogd venster. De daken
zijn gedekt met rode kruispannen.
Aan de voorzijde bevat het gebouw de machinekamer en aan de achterkant een
lokaal voor generator, scrubber en een anthracietbergplaats. De maalkolk bestaat
uit muren van beton.
(Archieven van de polders onder Ouderkerk aan den IJssel. De polder Kromme,
Geer en Zijde (1765), 1805-1974 (1975), inv. nrs. 484, 492, 499; Teixeira III (I),
382-385).

Langeland en Kortland
De polders Langeland en Kortland, die voorheen het ambacht van Krimpen aan den
IJssel uitmaakten, waren vroeger twee afzonderlijke polders met een eigen
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uitwatering. Beide polders hadden een molen. In 1783(?) werd de boezem van
Kortland door een dwarskade verdeeld in een zuidoostelijke lage en een
noordwestelijke hoge boezem, waartoe een nieuwe bovenmolen gesticht werd.
Langeland volgde dit voorbeeld vlak na 1846 met de bouw van een achtkante
schepradwatermolen. Pas in 1883 is er sprake van een gecombineerde
stoombemaling. De vroegere windmolens en boezems werden opgeheven. Het
nieuwe gemaal kwam direct achter de oude molensluis van Kortland. De Langelandse
sluis werd inlaatsluis. Het stoomgemaal met centrifugaalpomp kreeg de naam
‘Langeland en Kortland’. De pomp sloeg het water uit in een ronde maalkolk tussen
het machinegebouw en de sluis. De uitwateringssluis verving men in 1886 door een
afvoerduiker. In 1920-1921 werd de stoommachine door een zuiggasinstallatie,
aangedreven door een elektromotor, vervangen. De zuiggasinstallatie beviel niet
en maakte in 1931 plaats voor een dieselmotor. Gedeeltelijke elektrificatie volgde
in 1941. Het gemaal is in bedrijf en maalt tevens het water af van Krimpen aan de
Lek. Assistentie wordt in deze geleverd door het gemaal Reinier Blok.
Achter het gemaal werd in 1910 een machinistenwoning gebouwd. Het ontwerp
voor de woning was van de architect B. van Dam Johz., architect te Capelle a/d
IJssel.
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Van de oude boezem is door de uitbreiding van Krimpen aan de IJssel niets meer
terug te vinden.
Aan de IJsseldijk 352 te Krimpen aan den IJssel staat het oude gemaalgebouw uit
1883 met maalkolk. Het rechthoekige gebouw is opgetrokken van (thans grijs-wit
geschilderde) ijsselsteen en wordt met een door pannen gedekt zadeldak overdekt.
In de voorgevel die eindigt met een tuit is een gekoppeld drielichtvenster aangebracht
onder een gemeenschappelijke gecementeerde segmentboog, alsmede een rond
venster in de geveltop. Een houten bord vermeldt de naam en stichtingsdatum: ‘18
Langeland & Kortland 83’. Langs de voorgevel loopt een klimmend, gekanteeld fries.
Onder de dakrand van de zijgevels eveneens een gekanteeld fries. Voor het
gemaalgebouw ligt de hoge rond gemetselde maalkolk met ijzeren hekwerk.
(Archief van de polder Langeland en Kortland onder Krimpen aan den IJssel
(1851) 1860-1974 (1982), inv. nr. 382, 389, 392, 395; Teixeira III (I), 270-272,
326-328).

Het binnenland

Berkenwoude
De binnenlandse polders hadden hun eigen specifieke problemen. Zo was
Berkenwoude voor de afwatering aangewezen op de aangrenzende polders voor
het transport van water naar de rivier. In 1371 kreeg Berkenwoude van Jan van
Polanen, heer van de Lek en van Breda het recht een watergang aan te leggen
naar de Hollandsche IJssel over het gebied van Ouderkerk tussen de polderdelen
Kromme en de Nesse. De watergang, met in het verlengde een boezem, met tegen
de IJsseldijk een dwars gedeelte, de Berkenwoudsche dwarsboezem, waterde af
via een sluis. In de loop van de 15de eeuw kreeg ook deze polder windbemaling.
De molen stond aan de zuidwestelijke polderrand. In 1723 werd de molen
noordwestelijk verplaatst. De boezem werd daarbij ingekort maar tevens verbreed.
Ten behoeve van de afwatering werd de polder Berkenwoude opgenomen in het
gebied van de Geoctroyeerde Vervening. In de noordelijke hoek van de boezem
werd in 1803-1804 een stoommachine met zuig- en perspomp geplaatst met een
nieuwe (veenderij)sluis in de IJsseldijk, ten oosten van de oude sluis. In 1813, het
project was geen succes, werd de machine buiten gebruik gesteld en in 1832
afgebroken. De oude poldermolen en sluis kwamen weer in gebruik. Deze sluis was
rond het midden van de 19de eeuw zo slecht geworden dat men in 1867 de
voormalige veenderijsluis weer ging benutten. In hetzelfde jaar werd ten zuidoosten
van de veenderijsluis nog een ronde stenen bovenmolen met stelling en scheprad
gebouwd. De oude sluis en de dwarsboezem werden afgedamd in
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91 De ronde stenen stellingbovenmolen met scheprad van de polder Berkenwoude in 1908
(repro naar oude foto).

92 De thans resterende molenstomp met aanbouw uit 1917 aan de IJsseldijk Noord 208 te
Ouderkerk (foto RDMZ, 1994).
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93 Restant van de Berkenwoudse ondermolen (foto RDMZ, 1995).

respectievelijk 1866 en 1872. De dwarsboezem werd bij de polder Kromme, Geer
en Zijde getrokken. De oude Berkenwoudse sluis werd uiteindelijk in 1908-1909
geruimd.
In 1917 werd de bovenmolen gedeeltelijk afgebroken en omgebouwd tot een
zuiggasmotorgemaal met centrifugaalpomp. Aan de zuidkant bouwde men een
generatorgebouwtje aan. In 1953 werd er een nieuwe dieselmotor geplaatst die tot
in de jaren tachtig zou blijven functioneren. De polder watert thans via het gemaal
Verdoold uit.
De achtkante ondermolen verviel in 1917. Deze werd niet onmiddellijk afgebroken:
de romp bleef als woning tot in de jaren zeventig in gebruik.
Aan de IJsseldijk Noord 208 te Ouderkerk is de ronde molenstomp van de
bovenmolen nog aanwezig. Deze is opgetrokken van gele baksteen en gedeeltelijk,
aan de westkant, van een pleisterlaag voorzien. Aan de achterkant is in 1917 in
rode baksteen een rechthoekig bouwlichaam aangebouwd met rondboogramen en
gietijzeren roeden. Het gebouw is als woning in gebruik. Voor het
molen/gemaalrestant ligt een langgerekte maalkolk of voorboezem met aarden
belopen. De uitwateringssluis in de dijk is gedicht.
Resten van de hoge en lage boezem zijn aanwezig.
(Archief van de polder Berkenwoude 1860-1966, inv. nrs. 285, 286, 294; Kroon
en De Kunder, 1981, 131, Teixeira III (I), 278-280, 403-408, 410).

Stolwijk
De polder Stolwijk had al vroeg, samen met de Achterbroek, twee uitwateringen
naar de IJssel: één via de Goudsche Vliet naar de Stolwijkersluis tegenover Gouda
en één onder Gouderak. Op 24 maart 1370 kregen Stolwijk en de Achterbroek
toestemming van Jan van Blois, heer van Schoonhoven en van Gouda voor de
aanleg van een vrije watergang naar de IJssel te Gouderak met zoveel sluizen en
vlieten als nodig zou blijken voor de afwatering. Aangezien het gebied van Stolwijk
onder twee heren viel, gaf ook Jan van Polanen, heer van de Lek en van Breda,
een jaar later, op 31 december 1371, toestemming met dezelfde bepalingen. In het
handvest van Jan van Blois werd de begiftigden tevens vergund een uitwatering
naar Stolwijkersluis te maken. Die watergang kwam ongeveer ter plaatse van de
oude uitwatering.
De sluis onder Gouderak had al spoedig te lijden onder verlanding. In 1476 is zij
dan ook in oostelijke richting verplaatst naar de grens met de polder Kattendijksblok.
Voorwaarde was dat Gouderak geen wateroverlast zou ondervinden. Stolwijk moest
onder andere een kwelsloot en een kwelkade aanleggen.

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

In 1492 sloten Stolwijk en de Achterbroek met het Beijersche een overeenkomst,
waarbij het Beijersche ook van de Stolwijkse en Achterbroekse uitwatering bij
Stolwijkersluis tegenover Gouda gebruik kon maken. In 1652 werd daar een
tweetrapsbemaling ingevoerd.
In verband met de al genoemde ‘Geoctroyeerde vervening’ werd de
uitwateringssituatie gedurende korte tijd gewijzigd. De scheidingskaden tussen de
polders waarin de vervening lag, Stolwijk, Het Beijersche, Achterbroek en
Berkenwoude, werden doorgraven om tot een gemeenschappelijke bemaling te
kunnen komen. Dit was de al genoemde stoombemaling via de Berkenwoudse
boezem. Na het fiasco van de vervening werd de oude situatie in 1813 hersteld.
De bemalingsgemeenschap tussen Stolwijk en Veerstalblok dateert van 1525. Het
betekende voor Stolwijk dat de polder nu over drie uitwateringen de beschikking
had: te Stolwijkersluis, in het Veerstalblok en onder Gouderak.
In het midden van de 19de eeuw was de bemalingssituatie voor Stolwijk als volgt:
- op de uitwatering naar Stolwijkersluis tegenover Gouda waterde mede af het
Beijersche. De boezem was verdeeld in een laag en een hoog gedeelte en
werd bemalen met twee beneden- en een bovenmolen, de Kleine, de Beijersche
en de Hooge molen;
- op de uitwatering onder Gouderak waterde mede af het Westeinde van de
Achterbroek met Tienviertel en het Oosteinde van de Achterbroek met
Kranepoort. Hier stonden vier molens, drie van Stolwijk en een van het
Westeinde;
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- Veerstalblok had zijn eigen uitwatering waar een deel van Stolwijk tevens
gebruik van maakte;

94 Gemaal M. Verdoold Cz. uit 1880 met de ellipsvormige maalkolk (foto RDMZ, 1994).

De bemalingssituatie was nauwelijks ideaal. Na ampele discussie werd er voor
alle betrokken polders, inmiddels verenigd tot één administratieve polder onder de
naam ‘Stolwijk, het Beijersche, den Agterbroek en Veerstalblok’, in 1864 tot de
inrichting van een gemeenschappelijk bovengemaal besloten, dat in 1866 werd
gebouwd. Het was een stoomgemaal met scheprad. Het gemaal werd ‘M. Verdoold
Cz.’ genoemd, naar de toenmalige voorzitter van de polder Stolwijk. Het werd
geplaatst in de Stolwijkse boezem bij Gouderak. De resultaten bleven echter bij de
verwachtingen achter, hetgeen de stichting in 1880 van een nieuw stoomgemaal
tot gevolg had, met opheffing van de trapsgewijze bemaling. Het nieuwe gemaal
had twee centrifugaalpompen die ieder aan een stoomwerktuig gekoppeld waren.
Het machinehuis van het oude gemaal werd daartoe verbouwd. De pompen en
werktuigen werden ondergebracht in een nieuwe machinekamer die achter tegen
het oude gebouw werd gezet. Tussen het machinehuis en de uitwateringssluis werd
een maalkolk gerealiseerd. Alle nog resterende molens en de boezems werden
opgeheven, evenals de oude uitwateringssluis van de Stolwijkse boezem bij
Stolwijkersluis. Na aanvankelijk te zijn afgedamd, werd zij in 1905 geruimd. Het
nieuwe gemaal bleek zo krachtig te zijn dat ook Kattendijksblok in de bemaling kon
worden opgenomen. Hierboven kwam dat al ter sprake. Het gemaal werd in 1920
tot zuiggasmotorgemaal omgebouwd. In 1948 en 1950 zijn de zuiggasmotoren door
elektromotoren vervangen.
Het gemaalgebouw aan Kattendijk 1 te Gouderak is opgetrokken uit rode baksteen.
De daken zijn met pannen belegd. Het bestaat uit twee gekoppelde hoge
bouwlichamen onder zadeldak met schild aan de achterzijde, aan de achterkant
uitgebreid met twee lagere delen onder op het hoofdblok aanlopende schilddaken.
De voorgevels zijn versierd met spaarvelden en hoeklisenen met geprofileerde
lijsten en worden afgesloten door een getrapt fries langs de tuitgevels. De zij- en
achtergevels hebben onder de dakrand hetzelfde gekanteelde fries. In de voorgevels,
die ten opzichte van elkaar gespiegeld zijn zitten rondboogdeuren met pilasters. In
de bovenlichten is een ijzeren vulling aangebracht. In de geveltoppen ronde lichten,
eveneens met ijzervulling. Op de gevels staat: ‘M. VERDOOLD CZ.’ en ‘ANNO 1880’.
De half ellipsvormig gemetselde maalkolk voor het gebouw is door een ijzeren
hekwerk met balusters afgesloten.
(Archief Waterschap Stolwijk c.a. 1863-1951, inv. nr. 67; Kroon en De Kunder,
1981, 135; Teixeira II (I), 424-434, 438-439, 443-444, 448).

De kunstwerken
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De sluizen
In de ringdijk van de Krimpenerwaard liggen de sluizen die dienen tot waterlozing
of -inlaat van de boezems van de polders van de Krimpenerwaard en een aantal
van de Lopikerwaard. De sluizen in de steden Schoonhoven en Haastrecht, de
oudste in de Krimpenerwaard, ten behoeve van het scheepvaartverkeer en de
waterverversing komen aan de orde. Voorts ligt bij Stolwijkersluis in de dijk de
schutsluis van de voormalige Geoctroyeerde Vervening. Dan lag er bij Krimpen aan
de Lek en het Kortland een noodsluis, aangelegd in 1800 eveneens ten behoeve
van de vervening. Zij diende voor de afvoer van overstromingswater in geval van
inundatie van de Krimpenerwaard. Deze sluis is in het kader van de Deltawet
afgebroken in de jaren '60. In de Hollandsche IJssel tenslotte bevindt zich boven
Gouda een afsluitdam waarin een uitwateringssluis en een schutsluis zijn
opgenomen.

De sluizen te Schoonhoven
Tussen de Buitenhaven en de Voorhaven ligt een gemetselde keersluis die is
voorzien van twee paar vloeddeuren, een paar ebdeuren en een paar
schotbalksponningen.
De mond van de Voorhaven stond tot 1762 in open verbinding met de Lek. In dat
jaar kwam er tussen de fortificatiewerken een keersluis. De sluis werd slecht
onderhouden, mede doordat het niet duidelijk was wie er voor het onderhoud
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95 De Vischbrug met de sluisdeur in Schoonhoven (foto RDMZ 1995).

96 De Stenenbrug bij het Schoonhovense stadhuis (foto RDMZ, 1995).

verantwoordelijk was, de provincie of de stad. Vernieuwing leek geen oplossing en
in 1855 werd de sluis geruimd. Ervoor in de plaats kwam een waterkering met
inlaatduiker. Dit beviel niet en in 1860 kwam er, op aandrang van de stad weer een
keersluis ter plaatse. Die ligt er nog steeds. Ebdeuren om het binnenwater op peil
te houden zijn in 1957 toegevoegd (Teixeira III (I), 193-199; Den Uyl, II, 106).
De Haven is met drie bruggen overkluisd. Dat zijn van zuid naar noord de Vischbrug
aan de zuidkant, de Stenenbrug ter hoogte van het stadhuis en de Dam. De oudste,
sinds lang verdwenen sluis lag in de Dam en zou in 1348 zijn gelegd. In de Vischbrug
werden de eerste sluisdeuren in 1637 aangebracht. Toen in 1718 in de Stenenbrug
deuren gemaakt werden was er in verband met de Vischbrug een schutsluis ontstaan.
Die situatie is nog steeds herkenbaar: in de Vischbrug en de Stenenbrug bevinden
zich een paar naar de Voorhaven gekeerde puntdeuren die samen een schutsluis
van 115,50 meter vormen. De deuren zijn

97 Jaartalsteen in de brug in de gedempte Haven van Haastrecht (foto RDMZ, 1995).

doorgaans een weinig geopend. Onder de Vischbrug is in de zeventiger jaren een
kering geplaatst die voorkomt dat bij laag water het stadwater op een te laag peil
komt (Teixeira III (I), 554).

De Havensluis te Haastrecht
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In de kom van Haastrecht lag al in de 12de eeuw aan het eind van de Grote Haven
een sluis, de ‘Havensluis’. De sluis die de afsluiting van de Vlist was, diende voor
de directe uitwatering van het Vlistwater bij eb op de IJssel en voor de doorvaart
van kleine scheepjes. Na de afsluiting van de IJssel boven Gouda werd de betekenis
van de sluis nog minder. Alleen voor de waterinlaat had zij nog betekenis. In 1908
werd de sluis gedicht. Ter plaatse werd een inlaatopening met schuif aangebracht.
In 1969 is de Grote Haven gedempt.
In de brug zitten twee stenen, aan stadzijde een cartouche, versierd met
o

vruchtfestoen en masker en het jaartal A 1603, aan de rivierkant een cartouche
o

met A 1704, beide verwijzend naar reparaties in die jaren. In de gemetselde
brugleuning zit een steen met een vaag leesbare tekst PYL STEEN. Buiten en
binnen de sluis zijn nog gemetselde vleugelmuren over (Teixeira III (I), 294-296).

De Stolwijkersluis
Op 12 februari 1800 werd de bouw aanbesteed van ‘eene capitaale Communicatie
of Sas sluis By de Stolwykersluis, in de Yseldyk tegen over de Stad Gouda, ten
dienst der Geoctrojeerde verveenig in den Crimpenerwaard’. De ‘kapitale’ sluis aan
het noordwestelijke uiteinde van de net gegraven ringvaart naar ontwerp van Arie
Blanken, werd in de dijk gelegd en kreeg een houten ophaalbrug. Na de aanleg
raakte de sluis, zoals alle werken van de Geoctroyeerde Vervening, bij gebrek aan
geld in verval. De ophaalbrug werd in 1831 door een vaste brug vervangen. De sluis
werd in 1832 afgedamd. Zij was niet meer van nut nu er geen
verveningswerkzaamheden meer werden uitgevoerd. Nadat het octrooi van de
vervening in 1853 bij KB was ingetrokken kon het beheer over de werken en de
eigendommen worden overgedragen aan de dijkgraaf en hoogheemraden van de
Krimpenerwaard. In 1887-1888 werd de sluis grondig hersteld. De afdamming uit
1832 werd verwijderd. Zij kon toen gebruikt worden voor de scheepvaart naar de
polder Stolwijk c.a. Tot 1982 werd van ringvaart en schutsluis door de beroepsvaart
veel gebruik gemaakt. In dat jaar stopte de beroepsvaart uiteindelijk. Daarna
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98 ‘Conceptplan van een te Bouwen Communicatie of Sas Sluis ten diensten der
Geoctroieerde Verveening in den Crimpenerwaard’, 1799 (ARA, VTHR 4601).

99 De Stolwijkersluis in 1983 (foto RDMZ, 1983).

had de sluis geen functie meer. In 1988 is aan de rivierzijde van de sluis een
damwand als afsluiting geslagen.
De sluis ligt in de Gouderaksedijk en is een gekoppelde schutsluis. Aangezien bij
hoge bevaarbare rivierstanden het verschil tussen binnen- en buitenwater te groot
voor één schutting zou kunnen worden, is de sluiskolk door een zogeheten middenof tussenhoofd in twee kolken verdeeld. Zij is 30,90 meter lang en 6,40 meter breed
en is voorzien van drie paar puntdeuren die het laatst in 1964 en 1970 zijn vernieuwd.
De schutkolkwanden zijn opgetrokken van ijsselsteen. De hoekblokken en
afdekplaten zijn van natuursteen. In de sluis bevinden zich metalen ringen in
natuursteenblokken om de boten aan vast te leggen. In de benedenhoofden is een
stel schotbalksponningen aangebracht. Hierin zitten tevens rondbogige, met schuiven
afsluitbare riolen. De bovenhoofden hebben een dubbel stel schotbalksponningen.
De ijzeren bedieningsmechanismen op de sluishoofden zijn nog aanwezig. De sluis
verkeert in een slechte staat.

De Waaier- en de Duikersluis in de Hollandsche IJssel
De toestand van de Hollandsche IJssel was in de loop der tijden wegens verlanding
voor een goede waterafvoer steeds ongunstiger geworden. Door de inrichting van
de Hooge Boezem achter Haastrecht in 1486 was de uitwatering van de polders in
de 15de eeuw aanmerkelijk verbeterd. In de loop der tijden volgden diverse pogingen
om de IJssel op diepte te houden (zie hiervoor Den Uyl, II, 28-49). Pas in 1854 werd
een plan tot verbetering uitgevoerd dat de uitdieping, afsluiting en kanalisatie inhield
van de IJssel boven Gouda. De afsluiting bestond uit een dam. Ten behoeve van
het scheepvaartverkeer werd daarnaast een schutsluis aangelegd, ook bekend als
de ‘Waaiersluis’, wegens de in de sluis aangebrachte waaierdeuren. Hoge vloeden
konden daarmee worden gekeerd en bij lage ebstanden bleef de rivier boven de
dam op hoogte. In 1855 werd op aandrang
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100 Een van de waaierdeuren van de Waaiersluis in de Hollandsche IJssel (foto RDMZ,
1986).

van de Provinciale besturen van Zuid-Holland en Utrecht besloten naast de schutsluis
ook een uitwateringssluis te bouwen, de Duikersluis, die het jaar daarop gereed
kwam. In 1863 bouwde men bij de Waaiersluis nog een woning voor twee
sluisknechts. In de jaren 1919 en 1920 is de hele waterkering verhoogd, omdat de
keerhoogte van dam en sluizen door Gedeputeerde Staten te laag werd bevonden.
In 1970 is de Duikersluis vernieuwd. De Waaiersluis is in 1984 gerenoveerd.
De Waaiersluis in de afsluitdam is gemetseld van rode baksteen met natuurstenen
hoekblokken en betonnen afdekplaten. De twee sluismuren lopen over de gehele
lengte van de sluis (42 meter) door. In de sluis bevinden zich van buiten naar binnen
een stel schotbalksponningen, een paar buitenvloeddeuren (1959), een paar
buitenebdeuren (1954), een paar waaierdeuren, een paar binnenvloeddeuren (1960),
een paar binnenebdeuren (1956) en wederom een stel schotbalksponningen. Op
het sluishoofd staan de lieren waarmee de schotbalken in de sponningen gelaten
kunnen worden. In de sluismuren zijn gewelfvormige riolen uitgespaard naar de
kassen van de waaierdeuren. Deze riolen zijn met een schuif

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

98

101 De Duikersluis aan de Hollandsche IJssel (foto RDMZ, 1986).

afsluitbaar. Over de schutsluis ligt een kraanbrug. De sluis wordt nog met de hand
bediend.
De Duikersluis heeft twee gedeeltelijk overwelfde openingen die door een penant
worden gescheiden. Iedere opening is voorzien van een metalen valschut en
schotbalksponningen aan de benedenzijde en dubbele schotbalksponningen aan
de bovenzijde. In de sluitstenen van de kokers staat het jaartal 1856 (Stichtse
Rijnlanden, 130; Teixeira III (I), 313-316).

De bruggen
De ophaalbruggen
Ten behoeve van de vervening van de Krimpenerwaard was een ringvaart gegraven
vanaf Stolwijkersluis, over Stolwijk, zuidelijk om Berkenwoude naar Ouderkerk aan
den IJssel. Aan het eind van de 19de eeuw werden acht bruggen over de ringvaart
gebouwd.
Over het deel de Goudsche vliet werden in 1888 vijf gietijzeren bruggen door de
ijzergieterij De Prins van Oranje te Den Haag geleverd:
een naar de Gouderakse Tiendweg voor de polder Veerstalblok
een naar het Beijersche
twee bruggen naar Benedenkerk, noord- en zuidzijde
een naar Koolwijk

Alle bruggen waren van hetzelfde type, een ijzeren ophaalbrug. Het hameigebint
en de balanspriemen zijn uit plaatijzer geconstrueerd, de balansbak en de
hameistijlen van gietijzer. De achter- en voorhar zijn eveneens van plaatijzer. Op
een van de palen staat het plaatje met de naam van de gieterij. Op de dwarsbalk
is het jaartal te lezen. De balustrades kregen gietijzeren balusters.
De brug bij Koolwijk bestaat niet meer. Die bij Het Beijersche werd in 1993 door
een vrachtauto kapot gereden en wacht op herstel.
Eenzelfde type brug ligt in Haastrecht over de IJssel. Deze is wat vroeger, 1883,
en ook van de Haagse ijzergieterij de Prins van Oranje.
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102 De twee ophaalbruggen bij de Benedenkerkseweg (foto RDMZ, 1985).
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103 De Algerabrug met stormvloedkering over de Hollandsche IJssel bij Krimpen aan den
IJssel (foto RDMZ, 1994).

Voorts lagen er ophaalbruggen van hetzelfde type aan de Berkenwoudse Opweg
en de Oudelandse weg-Westeinde bij Berkenwoude waar hij de Molenvliet kruist.
Deze ophaalbruggen en een draaibrug over de ringvaart in de Groeneweg onder
Berkenwoude zijn inmiddels door vaste bruggen vervangen.

De Algerabrug en stormvloedkering bij Krimpen aan den IJssel
De Algerabrug met stormvloedkering bij Krimpen aan den IJssel dateert van 1958
en was een direct gevolg van de ramp van 1953. Verhoging van de IJsseldijken kon
wegens de slechte ondergrond niet in overweging genomen worden. In de
benedenmond van de Hollandsche IJssel werd als eerste Deltawerk in de
Krimpenerwaard daarom een beweegbare stormvloedkering gebouwd om in de
toekomst hoge waterstanden te kunnen weren. De dubbele stormvloedkering werd
van 82 meter brede stalen schuiven voorzien die tussen vier, 45 meter hoge,
heftorens zijn opgehangen. Bij dreigend hoog water zouden de schuiven neergelaten
kunnen worden. Onder normale omstandigheden kan het scheepvaartverkeer
onbelemmerd doorgang vinden. Naast de stormvloedkering kwam een schutsluis.
Deze dient ten eerste om het scheepvaartverkeer te laten passeren wanneer de
stormvloedkering gesloten is en ten tweede om schepen met een te hoge opbouw
voor de geheven schuiven toch door te kunnen laten. Over de stormvloedkering
werd een vaste brug ontworpen, over de schutsluis een beweegbare. Met het werk
werd op 18 januari 1954 begonnen. Op 22 oktober 1958 werd de - sedert 1927 al
geplande - vaste oeververbinding in gebruik genomen.
De eerste fase bestond uit de aanleg van twee betonnen drempels op de rivierbodem
als ondersteuning van de twee metalen schuiven. Daarna volgde de bouw van de
schutsluis, de constructie van de heftorens, de beide bruggen en uiteindelijk de
eerste stalen schuif. De verticale wand van de schuif heeft een
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totale lengte van 81,20 meter, een hoogte van 11,50 meter en is samengesteld uit
een aantal secties van 10 × 6 meter. Het geheel is verstijfd met langsliggers en
dwarsdragers en wordt aan de achterkant gesteund door twee horizontaal verlopende
bogen, die de waterdruk overdragen op de torens. De eerste schuif kan uitsluitend
op en neer bewogen worden op de kentering van eb naar vloed of omgekeerd. De
tweede schuif werd pas in 1976 geplaatst. In tegenstelling tot de eerste kan deze
wèl bij stromend water worden neergelaten.
De schutsluis heeft een kolklengte van 120 meter en een breedte van 24 meter.
In het boven- en het benedenhoofd heeft zij een stel eb- en vloeddeuren. In het
benedenhoofd zit nog een extra stel stormvloeddeuren.
De brug kreeg de naam van de toenmalige, met de uitvoering van de Deltawerken
belaste, minister van Verkeer en Waterstaat J. Algera.
De brug bleek al gauw te smal voor het sterk toegenomen verkeer en werd in
1988 verbreed (Kiemeneij-Hommes, 1988, 1-23; Stuvel, 48-62).

Diversen

104 Verguld zilveren hensbeker en zilveren kop van het hoogheemraadschap van de
Krimpenerwaard (foto RDMZ, 1995).

Het hoogheemraadschap heeft tot 1977 nooit de beschikking gehad over een
eigen kantoorgebouw. De vergaderingen van het hoogheemraadschap vonden
doorgaans plaats in herbergen zoals in ‘De Zalm’ in Gouda. De
secretaris-rentmeester en de Fabriek-landmeter hielden kantoor aan huis. Dit was
ook bij de (zelfstandige) polderbesturen het geval. Ten huize van de voorzitter of
secretaris werden de archieven bewaard in daartoe bestemde kisten.
Voordat het hoogheemraadschap in 1977 zijn intrek nam in een nieuw gebouwd
waardhuis in Krimpen aan den IJssel, was het, sedert 1955, gevestigd in een
voormalige, laat 19de-eeuwse steenbakkerswoning, aan de IJsseldijk 442-444 te
Krimpen aan den IJssel.
Dijkmagazijnen van het hoogheemraadschap zijn over het algemeen opgenomen
in de gemaalgebouwen.
In het bezit van het hoogheemraadschap zijn een zogeheten bodebus, een verguld
zilveren hensbeker uit 1706 en een zilveren kop uit hetzelfde jaar. De bodebus, een
onderscheidingsteken dat door brievenbezorgers aan een ketting om de hals
gedragen werd, is een met renaissance rolwerk versierde zilveren plaquette, waarop
een gekroond schild met het wapen van de Krimpenerwaard. Aan de plaquette zijn
drie zilveren kettingen bevestigd, die samenkomen in een klimmende leeuw. Op
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basis van archiefgegevens blijkt de niet van merken voorziene bodebus tussen 1675
en 1677 gemaakt te zijn. Een zilversmid kon nog niet getraceerd worden (Schoute,
1990, 18).
Hensbekers werden onder andere gebruikt bij de inauguratie van nieuwe
heemraden, die in één keer de niet geringe inhoud van de beker - in dit geval 800
cl. - moesten ledigen. In een aantal gevallen dragen hensbekers wapen en naam
van de stichter van het betreffende waterschap. Bij de Krimpenerwaardse beker is
zelfs een ‘portret’ van de stichtster Jacoba van Beieren aangebracht in de vorm van
een borstbeeld op de deksel van een gehelmde vrouw. Haar wapen en dat van het
hoogheemraadschap staan daaronder gegraveerd. De cuppa is van wapens en
opschriften voorzien die refereren aan de schenkers en het jaar van schenking. De
iets ingezwenkte cuppa is aan de onderzijde met een staande knorrenlijst versierd.
De beker staat op een balustervormige stam en een geprofileerde voet en heeft
eveneens een versiering met een knorrenlijst. De deksel heeft een knorren- en een
vlechtbanddecoratie met rozetten, alsmede het reeds vermelde borstbeeld van
Jacoba van Beieren. De beker is 35,5 cm. hoog en is gemerkt met het stadskeur
van Den Haag, de Hollandse leeuw, de jaarletter H (1706) en een meesterteken,
dat aan de Haagse zilversmid Arend Ooms toebehoorde. De bijbehorende gladde,
eveneens vergulde, zilveren kop met een horizontale geprofileerde band draagt de
inscriptie ‘Crimpenre Weert’ op de bodem en heeft dezelfde stadskeur en jaarletter.
Alleen het meesterteken verschilt. Tot dusver kon deze meester niet getraceerd
worden (Ter Molen, 1977, 649-665).
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Openbare gebouwen
In dit hoofdstuk worden gebouwen met een openbare functie behandeld waarin het
bestuur van het land, de provincie of de gemeente zetelt. Voorts verstaan wij
hieronder bouwwerken waarin overheids- en semi-overheidsdiensten zijn gevestigd.
Raad- en rechthuizen, tolhuizen, politiebureaus, brandspuithuisjes, postkantoren
en zelfs bankgebouwen kunnen tot deze categorie gerekend worden. Ook doelen
en waaggebouwen hebben een openbare functie (gehad). De openbare functie die
de kerkgebouwen kunnen hebben komt in het hoofdstuk over de kerken aan de
orde. Met name in de dorpen vonden in de kerken ‘openbare handelingen’ plaats
als het jaarlijks afhoren van de dorpsrekeningen. De bergplaats voor brandspuit en
-slangen en de locale gevangenis konden eveneens in de kerkgebouwen en de
torens ondergebracht zijn.
Over het algemeen zijn de openbare gebouwen op een plaats en in een stijl
opgetrokken die hen onderscheidt van de ‘gewone’ huizen in de omgeving. Waar
er aanleiding toe bestaat wordt dit nader toegelicht.
De belangrijkste groep in de categorie van openbare gebouwen vormen de
raadhuizen. De oude stadhuizen van Haastrecht en Schoonhoven komen, mede
wegens hun - in het Schoonhovense geval veel gekritiseerde restauratiegeschiedenis, vrij uitgebreid aan de orde.

Archivalia
ARA, Tweede Afdeling, Binnenlandse Zaken, Kunsten en Wetenschappen
1875-1918, inv. nr. 971 (Raadhuis Haastrecht); idem, inv. nr. 1286 (Vm stedelijk
graanpakhuis te Schoonhoven); Oud archief van de stad Schoonhoven (aanwezig
in het Streekarchief Krimpenerwaard te Schoonhoven); Dossiers RDMZ 1921-1930;
1926-1927-1928; 1929-1930; 1931-1954; 1955-1968; 1972-1978; 1985; 1990 (stadhuis te Schoonhoven); 1958-1966; 1974 (carillon); Dossiers RDMZ, 1935-1963
(raadhuis te Haastrecht); Dossiers RDMZ, 1972 (Waag te Schoonhoven).
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De raad- en rechthuizen
Het gebouw waar het dagelijks bestuur van een stad zetelde duidde men gewoonlijk
aan met de naam ‘raadhuis’ of ‘stadhuis’. De eerste benaming is afgeleid van het
college dat tot de Franse tijd met het begrip ‘vroedschap’ of ‘(oud)raad’ wordt
aangeduid, een in bestuursaangelegenheden adviserende vergadering. Een
dorpsbestuur kwam bijeen in een ‘rechthuis’, overigens meestal een speciaal voor
het doel gehuurde kamer in de plaatselijke herberg. De schout vervulde soms de
functie van herbergier, waardoor het één eenvoudig met het ander gecombineerd
kon worden. De naam ‘rechthuis’ of ‘rechtkamer’ herinnert aan één van de
belangrijkste taken van het lokale bestuur, die van de rechtspraak. Tot de Franse
tijd waren schout en schepenen bevoegd om recht te spreken in civiele
aangelegenheden, alsmede over kleine strafrechtelijke vergrijpen. Op het platteland
was de rechtspraak anders geregeld dan in de stad. In de stad speelden heerlijke
rechten geen rol. De ambachtsheer of -vrouwe ontbrak daar immers. Schout en
schepenen - samen het gerecht geheten - spraken in de stad ook recht in andere
dan civiele zaken, inclusief de zware strafrechtelijke zaken. Op het platteland waren
zware zaken of voor de heer (hoge jurisdictie, hoge heerlijkheid) of voor een
rechtscollege elders. Pas na 1805 kwam de term ‘gemeente’ in zwang.
De beide steden in de Krimpenerwaard, Haastrecht en Schoonhoven, hebben nog
steeds de beschikking over een historisch stadhuis. De rechthuizen of rechtkamers
in de dorpen hebben in de loop van de 19de eeuw plaats gemaakt voor
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105 Voormalig raadhuis aan de Lekdijk 162 te Ammerstol (foto RDMZ, 1994).

gemeentehuizen. De gemeentehuizen werden of nieuw gebouwd of men maakte
gebruik van een bestaand, monumentaal pand. Dit laatste was het geval in
Ammerstol en Krimpen aan de Lek. Vaak is de plaats van het oude rechthuis annex
herberg wel te achterhalen, mede omdat er thans nog steeds een ‘herbergfunctie’
aan verbonden is, zoals in Bergambacht (café Het Centrum), Berkenwoude ('t
voormalige Regthuis') en Ouderkerk (café de Harmonie).

De dorpen
De laat 18de-eeuwse stad- en dorpbeschrijver Van Ollefen noemt de rechthuizen
en rechtkamers in de dorpen allemaal en geeft daarbij een waardering die vrijwel
steeds op hetzelfde neerkomt: ‘Hebben wy, Gouderak betreffende, niets
aantetekenen, aangezien de rechtkamer, naar een vry algemeen gebruik op het
platte land van onze republiek, gehouden wordt in eene herberg, die tegen over de
stad Gouda gelegen is...’ of in het geval van Bergambacht: ‘Alzo hier niet anders
dan een ordinaire Herberg, voor Rechthuis gehouden word’ dan wel bij Ammerstol:
‘Wereldlyke gebouwen hier niet te vinden zyn, alzo het Rechthuis maar een ordinaire
Herberg is, en daarom in dit Articul niet te pas komt’ (Van Ollefen, 261, 272, 287).
Een 17de-eeuwse boerderij aan de Lekdijk 172 te Ammerstol beschikte in 1884 nog
over ‘... eene bovenkamer, uitzigt hebbende op de Rivier de Lek door drie ramen,
en zulks om te strekken tot eene Gemeentekamer en alzoo tot het houden van
vergaderingen van den gemeenteraad en van burgemeester en assessoren....’. Het
gebouw is eind jaren zeventig van deze eeuw na uitvoerige discussie gesloopt. De
raadhuisfunctie bezat het al lang niet meer. Bij testamentaire beschikking
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106 In 1894 werd het raadhuis van Bergambacht gebouwd (foto RDMZ, 1994).

in 1885 had Cornelis Zanen zijn woning aan de Lekdijk 162 aan de gemeente
geschonken om daar het gemeentehuis in te vestigen hetgeen direct daarna is
gebeurd. Het huis staat er nog steeds, is in 1940 verbouwd en heeft het wapen van
Ammerstol boven de voordeur (Leeuwis, 65-69).
In 1894 werd het raadhuis van Bergambacht aan de Raadhuisstraat gebouwd in
een voor die tijd gangbare neorenaissance-stijl. De ruimte in de herberg voldeed
niet meer. Het gebouw is opgetrokken uit rode baksteen en met stucbanden en
-blokken versierd. Boven de middenrisaliet prijkt een houten klokketorentje. In de
risaliet is het gebouw gedateerd: 1894. Het is ook nu als gemeentehuis in gebruik,
zij het dat het van binnen geheel is verbouwd en aan de achterkant een uitbreiding
kreeg.
Ten tijde van Van Ollefen waren er in Berkenwoude drie herbergen waarvan er een
als rechthuis diende. ‘Aan dit huis is in den jaare 1791 een nieuwe rechtkamer uit
de grond opgemetseld, welke kamer zeer fraai en over-bezienswaardig is’ aldus de
schrijver. Al in de 16de eeuw werd in dit dorp het rechthuis ten huize van de schout
gehouden die tevens herbergier was. De vierschaar vergaderde dan in een van de
gelagkamer afgeschoten ruimte. Na het midden van de 19de eeuw werd aan de
Dorpsstraat 21 een secretarie annex burgemeesterswoning gebouwd die tot 1973
dienst heeft gedaan (Van Ollefen, 312; Van der Wouden, 1980, 67, 221 nt. 70).

107 Voormalig raadhuis annex burgemeesterswoning aan de Dorpsstraat 21 te Berkenwoude
(foto RDMZ, 1994).

Het dorpsbestuur van Gouderak kwam bijeen in een herberg die binnendijks
gelegen was tegenover het Goudse Veerstal (bij Stolwijkersluis). De plaats van dit
rechthuis lag voor de hand want de Goudse schout was tevens schout te Gouderak.
Tot aan de Franse tijd bleef het rechthuis in gebruik. Als herberg en uitspanning
bleef het tot in het begin van de 20ste eeuw bestaan. In 1905 is de herberg tot
woonhuis verbouwd. Tot omstreeks 1925 was er in een van de zijgevels een
gevelsteen met Jacoba van Beieren ingemetseld. In de jaren zestig van deze eeuw
is het voormalige rechthuis/herberg/woonhuis afgebroken.
In de dorpskom van Gouderak werd in 1842 een nieuw raadhuis in een sobere
neoklassicistische stijl gebouwd dat er nog steeds staat. Het met blokpleister
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versierde gebouw aan de Dorpsstraat 52 is twee bouwlagen hoog en drie
gevelopeningen breed. De gevel wordt met een fronton afgesloten. Aan de voorzijde
is boven de voordeur de eerste steen die de toenmalige burgemeester G.J. ten
Brummeler op 5 april 1842 legde, ingemetseld. In het driehoekige fronton is het
oude gemeentewapen van Gouderak te zien, de zespuntige ster. De voorgevel
wordt aan weerszijden door pilasters met bossingen en spaarvelden beëindigd. Alle
vensters hebben geprofileerde omlijstingen. Het gebouw is thans als hulpsecretarie
in gebruik (Dane, 1955, 8-9; Voet, 1982, 6, 33, 34, 48).
In Krimpen aan de Lek was het rechthuis in de 18de eeuw met de school
gecombineerd: ‘De Rechtkamer was in vroeger tyden boven het Schoolhuis,
naderhand in laatstgemelde herberg, vervolgends in de Krimp-Zalm en nu, na onze
gezegende revolutie, weder boven het Schoolhuis, waarom men thans ook aan dit
huis het bord vindt waarop de huwelyksproclamaties geschreven worden’. Het
voormalig raadhuis van Krimpen aan de Lek staat aan de Dorpsstraat 7 en is aan
het eind van de 19de eeuw als woonhuis gebouwd. Het is een groot, vrijstaand
gebouw van twee bouwlagen en een kap, opgetrokken in een Frans aandoende
neorenaissance-stijl. De donkerrode baksteen wordt verlevendigd door stuclijsten

108 Gouderak, het raadhuis uit 1842 aan de Dorpsstraat 52 (foto RDMZ, 1994).

109 Het voormalige raadhuis aan de Dorpsstraat 7 te Krimpen aan de Lek (foto RDMZ,
1994).
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110 Het voormalige raadhuis uit 1879 te Lekkerkerk met de uitbreiding links uit 1938 (foto
RDMZ, 1994).

en -blokken. De middenrisaliet eindigt met een topgevel. Hierin zit de terug liggende
voordeur waarboven een balkon op consoles rust, versierd met hoofden. De gevel
wordt afgesloten met een kroonlijst met consoles. De vakken daartussen zijn versierd
met geometrische decoratie in rode en blauwe baksteen en met diamantkoppen
van kunststeen. Het gebouw is als hulpsecretarie in gebruik (Van Ollefen, 327-328).
Lekkerkerk heeft aan het Raadhuisplein 5 (voorheen Achterweg) een monumentaal
raadhuis staan. Het gebouw kwam in 1879 tot stand, getuige een jaartalsteen in
een cartouche in de geveltop. De aanleiding tot de bouw was het feit dat de tot dan
toe gebezigde vergaderruimte in café Het Bonte Paard aan de Lange Stoep 33
(alleen de gevelsteen resteert) niet meer aan de eisen voldeed. De eigenaar weigerde
verbeteringen aan te brengen, zodat de raad noodgedwongen naar een andere
oplossing moest omzien. Tegelijk speelde de behoefte aan een eigen post- en
telegraafkantoor. Uiteindelijk koos men voor een combinatie: ‘een vereenigd posten telegraafkantoor met woning voor den beambte te bouwen, met een raadkamer,
zoo ruim dat die desnoods tevens tot secretarie zou kunnen worden gebezigd’.
Plannen en bestek werden gemaakt door L. Exalto uit Moordrecht, ‘fabryk’ van de
Zuidplaspolder. Als bouwlocatie was aanvankelijk gekozen voor de niet meer in
gebruik zijnde begraafplaats naast de kerk. Wegens verzet onder de bevolking
moest men naar een andere bouwplaats omzien. Het werd uiteindelijk de tuin van
de plaatselijke bovenmeester. Op 9 april 1880 kon het gebouw eindelijk in gebruik
genomen worden. Het was toen symmetrisch van opzet, drie traveeën breed met
een middenrisaliet met fronton. Iedere travee had zijn eigen schilddak. Het gebouw
is in een voor die tijd gangbare eclectische stijl opgetrokken in rode baksteen met
gestucte banden, lijsten en blokken. De toegangen tot raadhuis en postkantoor
zaten in de rechterzijgevel.
In 1909 ging het postkantoor eruit. De vrijgekomen ruimte werd in 1911-'12 bij
het raadhuis getrokken. In 1938 werd het gebouw aan de linkerkant in dezelfde stijl
uitgebreid, waarvoor een brandspuithuisje moest wijken.
Het twee bouwlagen hoge rechthoekige gebouw heeft thans derhalve een
asymmetrisch ingedeelde voorgevel. Rechts van het midden verrijst een met een
fronton bekroonde risaliet, waarin gekoppelde vensters en een balkon zijn
opgenomen. De toegang zit nu in het linkerdeel. Die in de zijgevel zijn dichtgezet.
Het gebouw is in 1990, bij de ingebruikname van een nieuw gemeentehuis van
Nederlek, buiten gebruik geraakt. Het heeft nu een sociaal-culturele en een
horeca-bestemming (Van den Dool, 17, 19, 32).
In 1880 werd in Ouderkerk een gemeentehuis gebouwd aan de Dorpsstraat 42. De
levendige werking van de gevel door het gebruik van verschillende kleuren baksteen
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is teloor gegaan nadat men hem wit geverfd had. Aan de linkerzijde is, bij de
uitbreiding van de gemeente, nieuwbouw verrezen.
Het aardige neoklassicistische raadhuis van Stolwijk uit 1862 moest in 1961 wijken
voor een nieuw gemeentehuis.
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111 Boerderij Roosenburg aan de Tiendweg 1 te Willige Langerak (foto RDMZ, 1994).

Midden in de kern van de langgerekte (voormalige) gemeente Vlist werd in 1911
een raadhuis gebouwd, dat nog aanwezig is, maar nu als woning gebruikt wordt.
Het pand met mansardekap aan de Oost Vlisterdijk 36 staat haaks op de kavel aan
de kant van de Vlist en is opgetrokken in een stijl die zich vrijwel niet onderscheidt
van de in die tijd gebouwde boerderijen langs de Vlist. Boven de vensters in de
voorgevel zitten getoogde strekken met tegels in de boogvelden. De voordeur is in
een bescheiden portiek opgenomen. De voorgevel wordt door een lijst afgesloten.
In Willige Langerak had de ambachtshuis nabij de Lek de naam ‘Jachthuis’. Een
deel daarvan werd van 1923 tot 1942 als raadzaal gebruikt voor de toenmalige
gemeente. Later bood het gebouw nog een onderkomen aan een politiebureau. Het
eigenlijke rechthuis van Willige Langerak stond in de 18de eeuw ten oosten van het
jachthuis, tussen de Lekdijk en de Tiendweg. Op die plaats staat nu de kapitale
boerderij Roosenburg (Tiendweg 1). Hierin fungeerde ook een vertrek tot 1927 als
raadzaal (Monumenten van Schoonhoven, 294, 401; Den Uyl, I, 128).

De steden
Het oudst bekende stadhuis in de Krimpenerwaard is dat van Schoonhoven. De
bouwdatum is precies bekend: 1452. Ook het bouwjaar van het Haastrechtse
stadhuis is ons overgeleverd. Dit gebouw verrees in 1618. Beide gebouwen werden
opgenomen in de bestaande verkaveling en staan op een prominente plaats binnen
de bebouwing. In Schoonhoven midden aan de Haven, in Haastrecht op het snijpunt
van IJsseldijk (Hoogstraat) en de verbinding naar het veer over de IJssel. Beide
gebouwen verenig(d)en in zich functies als vergaderplaats, vierschaar, gevangenis
en wachtlokaal. Beide zijn door de tijden heen niet ongeschonden tot ons gekomen.
Hoewel ‘het geval Schoonhoven’ door de extreme restauratieopvatting van eind
jaren twintig de gemoederen in den lande hevig in beroering heeft gebracht, zijn de
resultaten van de restauraties aan het Haastrechtse stadhuis in 1907 en 1957 op
de keper beschouwd zeker niet minder extreem. Bij die gelegenheden is vrijwel
alles dat na 1618 aan het gebouw was toegevoegd vervangen, teneinde te komen
tot een zo ‘gaaf’ mogelijk, vroeg 17de-eeuws beeld. De voorgevel werd in 1907
gereconstrueerd waarbij vensters, deuren en bordes uit 1823 plaats maakten voor
nieuwe exemplaren in oude (?) vormen. Zekerheid over die oude vorm is er echter
niet, want een afbeelding van een oudere fase was niet bekend. In het inwendige
werd in 1956-'57 op een enkel zolderspant na de volledige houtconstructie vernieuwd.
Een 18de-eeuwse schouw overleefde dit geweld, hetgeen niet gezegd kan worden
van de lambrizering uit dezelfde tijd. Alleen de kelder onder het voorste deel en
twee zandstenen kolommen van een schouw op de verdieping resteren nog van
het gebouw uit 1618. Zo bekeken is de restauratie van het Schoonhovense stadhuis
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bepaald minder ingrijpend te noemen. De hoeveelheid aan bewaard gebleven
authentieke onderdelen en materiaal is daar vele malen groter dan in Haastrecht.

Haastrecht

112 De van ribloze kruisgewelven en een gemetselde middenkolom voorziene raadhuiskelder
(foto RDMZ, 1993).

Vóór 1618 had Haastrecht geen stadhuis. De baljuw van Schoonhoven was tevens
baljuw van Haastrecht. De civiele zaken deden de plaatselijke bestuurders af in een
vertrek in een herberg. Op den duur was deze situatie weinig bevredigend. Daarnaast
vormde de behoefte aan een eigen gevangenis - overtreders werden in Schoonhoven
gevangen gezet - mede aanleiding tot de bouw van een stadhuis waar de
verschillende functies onderdak konden vinden.
De bouw van een eigen stadhuis vond uiteindelijk plaats in 1618. Het gebouw
werd opgetrokken uit gele ijsselsteen en versierd met blokken en lijsten van
natuursteen in Hollandse renaissance-stijl. Het kreeg een trapgevel aan de voorzijde,
een puntgevel aan de achterkant en een rank klokketorentje op het dak. Aan de
voorzijde kwam een trap met bordes, evenals een klokketoren een vast gegeven
bij raadhuizen in die tijd. Fraai gekrulde muurankers werden aangebracht aan vooren achtergevel.
De indeling van het raadhuis is die van een voor- en een achterhuis met een trap
in de hoek op de scheiding van beide delen. Beide delen hebben een overwelfde
beganegrondse kelder, waarboven twee bouwlagen en een zolder.
In 1618 was het raadhuis voorzien van een ruimte voor het houden van de
rechtspraak (de via het bordes toegankelijke hal in het voorhuis), een vergaderkamer

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

106

113 Haastrecht, Stadhuis. Plattegronden en doorsneden. Schaal 1:250. Getekend door J.J.
Jehee in 1993 naar gegevens van architectenbureau ir. T. van Hoogevest, 1956 en eigen
waarneming.
De huidige toestand is het resultaat van restauraties in 1907 en in 1956-1957, waarbij op
enkele onderdelen na, vrijwel al het materiaal is vernieuwd.

114 De 18de-eeuwse schouw in de burgemeesterskamer (foto RDMZ, 1993).

voor het bestuur (de kamer op de hoofdverdieping van het achterhuis), een
gijzelkamer (de kamer daarboven, op de verdieping van het achterhuis) en twee
gevangenhokken (in de met tongewelven overwelfde achterkelders). De grote van
ribloze kruisgewelven voorziene kelder onder het voorhuis diende waarschijnlijk
mede als verblijf voor de wacht. In de linkerzijgevel zijn in 1905 tijdens de
voorbereidingen voor de restauratie sporen gevonden van een schouw die erop
wijzen dat deze kelder voor meer dan alleen opslagruimte in gebruik was. Van alle
overige vertrekken in het raadhuis hadden alleen de beide vertrekken in het
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achterhuis een schouw. De ramen in de zijgevel van de gijzelkamer had men met
ijzeren staven verstevigd.
In de tweede helft van de 18de eeuw kreeg de zaal op de hoofdverdieping van
het achterhuis, die toen als raadzaal gebruikt werd, een nieuwe betimmering en
een hangschouw. De verdeling der vensters in de achtergevel werd daaraan
aangepast. Op 18 juli 1823 is, getuige een jaartalsteen die daar gezeten heeft, het
bordes
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115 Het stadhuis van Haastrecht in 1899 vóór de restauratie. Op de begane grond en in het
bovenlicht van de deur heeft het een 19de-eeuwse vormgeving. De stoep dagtekent volgens
een gevelsteen links naast de keldertoegang uit 1823 (foto RDMZ, coll. Mulder, 1899).

116 Het Haastrechtse stadhuis na restauratie. Het bordes is vernieuwd, de leeuwen herplaatst
en de ramen hebben een nieuwe 17de-eeuwse indeling gekregen (foto RDMZ, 1994).

veranderd in een nieuwe hoge stoep met hardstenen bloktreden en een ijzeren
hekwerk. Uit dezelfde tijd zullen de voordeur met gesneden bovenlicht en het
vijftienruits venster rechts daarvan gedagtekend hebben. Op een foto uit 1899 is
deze situatie goed te zien.
In de laatste jaren van de 19de eeuw was de gemeente voornemens ‘eenige
onoordeelkundige herstellingen’ aan de gevel weer te corrigeren. Ad. Mulder maakte
daartoe in 1899 een rapport over de toestand van de gevel en voegde daar een
restauratieplan bij, waarbij hij deur en benedenvenster reconstrueerde en op de top
een leeuw plaatste. Voorlopig kwam het er niet van wegens het ontbreken van de
financiën.
Tijdens een gemeenteraadsvergadering in december 1904 werd er een schenking
gedaan ten behoeve van de restauratie van het stadhuis. Naar aanleiding daarvan
besloot de gemeenteraad om verdere plannen te ontwikkelen voor de uitwendige
restauratie naar de situatie van 1618. Voor het maken van een restauratieplan en
het samenstellen van de begroting werd een opdracht verstrekt aan de Delftse
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architect L. Couvée, die dit moest klaren in overleg met de heer F. van der Straaten,
gemeente-opzichter en architect te Gouda.

117 De deur met luchtgaten, een kijkgat en grote sloten sloot een gevangenhok af. De stenen
trap leidt op naar de hal (foto RDMZ, 1993).

118 Het met ijzeren staven versterkte raam in de burgemeesterskamer, die vroeger als
gijzelkamer werd gebruikt (foto RDMZ, 1993).
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119 Het restauratieplan van A. Mulder uit 1899, waarbij hij het bordes handhaaft, maar de
voordeur en het venster daarnaast een 17de-eeuwse vormgeving geeft (Coll. RDMZ).

In 1907 is de buitenzijde naar plannen van Couvée gerestaureerd. Hij veranderde
de stoep uit 1823, die verzakt en gescheurd was en zette er weer de leeuwen en
een bol op die ergens in het stadhuis lagen opgeslagen. De stenen voor de nieuwe
stoep betrok hij van een 17de-eeuws huis in de buurt dat net in die tijd werd
afgebroken. De leeuwen werden gerestaureerd door A. Kok te Amsterdam. Op het
ene schild stond het wapen van Holland. Dat werd in dat van Zuid-Holland veranderd.
Op het andere schild kon men nog zeer vaag een kroon zien. Bij de restauratie is
er het wapen van Haastrecht op gebeiteld. Ook de gevelsteen tussen de ramen
werd onderhanden genomen. Vóór de restauratie stonden hier de geschilderde
wapens van Zuid-Holland en Haastrecht. Dat van Zuid-Holland is door het
Arkelwapen vervangen dat er vroeger op gestaan heeft. Het geslacht Van Arkel
bezat de heerlijkheid Haastrecht in de 13de en 14de eeuw. In de
burgemeesterskamer (ooit gijzelkamer) werden tien wapens in het glas aangebracht,
uitgevoerd door het atelier W.J. Gips in Den Haag.
De visie van Couvée op de restauratie blijkt uit een rapport uit 1905 waarin hij onder
andere stelde ‘het beginsel voorop stellende van te behouden wat maar eenigzins
te behouden is’.
Na afloop van de restauratie schreef hij in de ‘Bouwwereld’:
Het restauratieplan van den gevel was gemakkelijk uit den nog
bestaande toestand op te maken. Alléén moest de vraag overwogen
worden of de kozijnen
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120 Een van de schildhoudende leeuwen met het wapen van Haastrecht (foto RDMZ, 1994).

121 Een van de vroeg 17de-eeuwse zandstenen kolommen van de schouw in de zaal op
de verdieping (foto RDMZ, 1993).
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op de verdieping en de vliering den oorspronkelijken vorm hadden
behouden of dat ze vroeger door een kruis in gelijke deelen waren
verdeeld geweest. Nauwgezet onderzoek gaf mij de overtuiging dat de
kozijnen onveranderd moesten blijven, welke overtuiging versterkt werd
door dat in Haastrecht verscheidene kozijnen in oude gevels van dit type
thans nog worden aangetroffen. Alléén de roeden, welke blijkbaar uit later
tijd waren, werden weggenomen en ook deze bovenlichten beglaasd met
glas in lood (Couvée, 1908, 3-4).
Restauratie en herindeling van het inwendige, door Couvée al voorgestaan, konden
om financiële redenen voorlopig niet geëffectueerd worden. In 1948 wordt G. van
Hoogevest met het plannen maken belast. Zijn voorstel, dat uiteindelijk uitgevoerd
zou worden, behelsde de verplaatsing van de hoofdtrap en de verandering van de
hal. Deze was onaantrekkelijk en benepen doordat er een vertrek van afgescheiden
was. Op de hoofdverdieping overwoog men de verwijdering van ‘de niet zeer
waardevolle schouw’, de lambrizering en publieke tribune uit de raadzaal, alsmede
het herstel van alle zolderingen. Al het glas-in-lood moest door roeden vervangen
worden. Uiteindelijk zou de 18de-eeuwse schouw toch gehandhaafd blijven, maar
de lambrizering haalde het niet. Die werd verwijderd. Het ‘herstel’ van de zolderingen
zou ‘vernieuwing’ worden. In 1956 begon men met het werk, op 20 december 1957
was het klaar.

Schoonhoven
Over de vroegste geschiedenis van het stadhuis in Schoonhoven zijn wij door
archiefonderzoek goed geïnformeerd. Op 7 april 1452 werd de eerste steen voor
het Schoonhovense ‘stedehuys’ gelegd door de slotvoogd Gerijt van Poelgeest. Het
gebouw kwam in de rooilijn te staan op de hoek van de Haven en de Stadhuisstraat,
die voorheen Schoenmakersstraat heette. Voordien is er echter in archiefstukken
al sprake van een stadhuis. De oudste gegevens daaromtrent dagtekenen van 1389.
Of dat stadhuis op dezelfde plaats stond als het huidige is niet zeker (Visser, 1964,
152).
Wat de reden was om het 14de-eeuwse stedehuis te vervangen - Van Berkum
houdt het op een brand, waar Visser echter zijn bedenkingen over heeft (Van Berkum,
375; Visser, 1964, 152) - is evenmin helder. Hoe het ook zij, de bouw van het nieuwe
stadhuis zal zeker twee jaar in beslag genomen hebben. In 1454 werden namelijk
nog boetes opgelegd ‘tot ter timmeringe van der stedehuys’ (Lugard, 1932, 1).
Het gebouw werd opgetrokken uit baksteen, bekleed met Lede- en
Gobertangesteen. Er zaten spitsboogvensters in voor- en zijgevel die op een waterlijst
stonden. Beide gevels waren voorzien van pilasters (aan de zijgevel overhoeks
geplaatst), versierd met casementen die uitmondden in een pinakel en aan de
onderzijde op een kraagsteen werden opgevangen. De gevels werden met een lijst
beëindigd. Boven de daklijst liep een schijnweergang. Restanten van bakstenen
kantelen (steenformaat: 22,5-22,8 × 11,7-12 × 4,8-5,2, 10 lagen = 68 cm) zitten nog
aan de achterzijde. Zij zijn opgenomen in het muurwerk van het waakhuis dat in de
16de eeuw tegen de achterkant van het stadhuis is gebouwd. Er stonden
arkeltorentjes op de hoeken van de gevel aan de Stadhuisstraat. In de loop van de
tijd zijn in het dakvlak dakkapellen geplaatst. Of er vanaf het begin een klein torentje
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op het stadhuis stond is uit de houtconstructie niet op te maken, maar is wel
waarschijnlijk.
Oorspronkelijk had het stadhuis maar twee vertrekken: een overwelfde ruimte als
onderverdieping en een onverdeelde hal op de bovenverdieping.
De onderverdieping, toegankelijk via een spitsbogige toegang in de zijgevel aan
de Stadhuisstraat, is sedert de bouw weinig veranderd. In de ruimte staan vier
vrijstaande zuilen en langs de wand geplaatste bakstenen halfzuilen die netgewelven
dragen. Alle zuilen staan op een achtzijdig basement. Hun kapitelen gaan over in
de gewelfribben. De ribben, gordel- en muraalbogen zijn van tufsteen, de
gewelfvelden en de muurvlakken van helderrode baksteen. Aan de zuilen is trachiet
verwerkt. Deze ruimte heeft als markthal dienst gedaan. Gezien de sporen van een
schouw aan de zuidmuur lijkt het waarschijnlijk dat er tevens een andere bestemming
voor de ruimte was, bijvoorbeeld voor de wacht.
In de aanvankelijk onverdeelde hal op de bovenverdieping werd onder andere
de vierschaar gehouden. De hal bestond uit drie balkvakken waarschijnlijk met
korbeelstellen. De strijkbalken hadden een enkele console met een drievoudige
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122 Schoonhoven, Stadhuis.
Plattegronden van de kapconstructie over de zolderbalklaag (onder) en over de torenaanzet
(boven).
Schaal 1:150. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee, 1993.
De plattegronden worden in de dwarsrichting door twee van gesneden telmerken voorziene,
15de-eeuwse, eiken spanten in drie vakken verdeeld. Deze spanten staan op 17de-eeuwse
balken, waarvan de linker door korbeelstellen wordt ondersteund. De eveneens gemerkte
halfspanten en hoekkeperspanten staan op blokkeels. Bij de bouw van de dakruiter in 1535
(?) is in het midden een extra eiken spant in de vorm van een dekbalkjuk geplaatst. Op de
onderste jukken is een kruis gelegd waarop de stijlen en de schoren van de dakruiter staan.
Wegens de onstabiliteit van het geheel, veroorzaakt door het gewicht van het carillon, is de
constructie meerdere malen versterkt. In de dwarsrichting zijn ter plaatse van de hoofdspanten
aan het eind van de 17de eeuw twee aan twee extra balken gelegd waarop kespen zijn
aangebracht met daarop de stijlen die de dekbalken van de onderste jukken ondersteunen.
De kinderbalkjes werden in 1789 herlegd.

peerkraal. Alleen de kinderbalken in het zuidelijke balkvak en de zuidelijke strijkbalk
resteren hiervan. Hier stond er een schouw tegen de zuidelijke wand. Aangezien
er geen sporen van een inwendige trap gevonden zijn, mag men aannemen dat de
bovenhal altijd via een buitentrap bereikbaar geweest is.
In de eerste helft van de 16de eeuw werd aan de Schoenmakersstraat tegen de
achtergevel van het stadhuis een waakhuis gebouwd ten behoeve van de schutters
die de wacht hadden. Het is een rechthoekig gebouw tussen trapgevels van twee
verdiepingen en een zolder hoog. Het vier vakken diepe pand had een stookplaats

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

111

123 Schoonhoven, Stadhuis.
Dwars-en lengtedoorsneden met aanzichten van de kap.
Schaal 1:150. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee, 1993.
De twee nog originele eiken spanten zijn opgebouwd uit twee op elkaar staande
dekbalkjukken met daarop een makelaar. De opbouw van de halfspanten die de dakschilden
dragen en de hoekkeperspanten is gelijk. Op de onderste spanten liggen aan alle zijden
dubbele flieringen, waarop blokkeeltjes lagen met standzonen die de sporen ondersteunen.
De spantbenen zijn voorzien van windschoren tegen de buitenste flieringen. De in 1535
ingebouwde dakruiter is enige malen versterkt door middel van onder andere extra balken,
stijlen en schoren. De geveltop van het voormalige ‘waakhuis’ is in het begin van de zestiende
eeuw gebouwd op de bakstenen kantelen van de voormalige weergang van het stadhuis.

in het vertrek tegen de achtergevel. Het bakstenen muurwerk is door speklagen
geleed. In de hoek die ontstond tussen stadhuis en waakhuis verrees een achtzijdige
traptoren.
In 1535 werd een carillon gekocht. Daartoe kreeg het stadhuis een grote dakruiter
die in de kap werd ingebracht. Hiervan zijn de grote kruishouten op de onderste
jukken en een dekbalkjuk in het midden bewaard gebleven. De huidige dakruiter is
een replica uit 1963.
Van Berkum meldt het jaartal 1593 aan de gevel. Hij veronderstelt dat in dat jaar
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124 Schoonhoven, Stadhuis.
Reconstructie van de kap uit 1452. De tekening is tot stand gekomen op basis van vondsten
in de huidige kap.
Doorsneden schaal 1:150 en details schaal 1:6. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee,
1993.
De gemerkte sporenparen tussen de eveneens, maar apart, gemerkte spanten zijn bovenin
voorzien van drie haanhouten. De sporen achter de spanten, waarmee ze door middel van
toognagels verbonden zijn, lopen boven door tot de makelaar, waarmee ze verbonden zijn
door middel van twee haanhouten. De telmerken van de sporen zijn te zien op de binnenste
fliering (zie detail). De console met drievoudige peerkraal is teruggevonden aan de zuidelijke
strijkbalk.

125 De overwelfde onderverdieping van het stadhuis (foto RDMZ, Antonietti, 1929).
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het uitwendige van het stadhuis tot stand gekomen is. Dat is zeker niet het geval.
Waar het (thans verdwenen) jaartal 1593 wel naar verwees is niet duidelijk (Van
Berkum, 375). In 1604 volgde wèl een verbouwing van het stadhuis. De oude
borstwering maakte plaats voor een opengewerkte balustrade in laat-gotische
vormen waar men aan de voorzijde op de tussenpijlers vier leeuwen met
wapenborden zette. Op twee van de pijlers werd het jaartal 1604 aangebracht dat
daar nog steeds te zien is. In 1611 werd aan de voorzijde het bestaande bordes
door een nieuw vervangen met een opengewerkte leuning waarop ook vier
schilddragende leeuwen stonden. Ruim anderhalve eeuw zou dit zo blijven staan.
Op de gravure bij Van Berkum ziet men dit bordes en de jaartallen op de borstwering
en het bordes weergegeven.
In de 17de eeuw vonden regelmatig reparaties aan stadhuis en dakruiter plaats.
Een ingrijpende interne verbouwing geschiedde in 1694. Door het gewicht van de
dakruiter was de zuidelijke steunbalk op zolder gescheurd. Om dit op te vangen
bracht men in onder- en bovenverdieping een 50 cm dikke scheidingsmuur onder
het korbeelstel aan. Mogelijk werden tegelijkertijd de beide moerbalken versterkt
met nieuwe zware balken met kespen (De Hoog, 396). Van de hal werden aan de
zuidkant vóór twee kamers afgescheiden. Om de hoogte in overeenstemming met
de breedte van de vertrekken te brengen werd ter plaatse van de kamers het plafond
verlaagd, waardoor er een tussenverdieping gecreëerd werd. Zij deed dienst als
bergruimte. De tussenvloer liep ter hoogte van de boogaanzet der
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126 Schoonhoven, Stadhuis.
Kapconstructie van het voormalige ‘waakhuis’ met het aanzicht van de achtergevel van het
stadhuis. Latere constructieve onderdelen zijn weggelaten.
Schaal 1:150. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee, 1993.
De kap dateert uit het begin van de 16de eeuw, toen het ‘waakhuis’ gebouwd werd. De
ruimte is door middel van vijf gemerkte eiken spanten in vier vakken verdeeld. Ieder spant
is opgebouwd uit drie op elkaar staande dekbalkjukken met daarop een geschoorde nokstijl.
De spanten zijn voorzien van gesneden merken. Bij de laatste restauratie zijn de sporen
verwijderd. Aan weerszijden van de doorgang naar de zolder van het stadhuis zijn de
restanten aanwezig van de gekanteelde bakstenen weergang met daaronder een
geprofileerde lijst.

127 De kantelen van het stadhuis in het muurwerk van het waakhuis (foto RDMZ, 1977).

gotische vensters. De oorspronkelijke hoogte is in de hal nog te zien, maar de
enkelvoudige balklaag is daar van 1694. In 1697 kwam in één van die van de hal
afgeschoten vertrekken de burgemeesterskamer. De andere werd voor de secretaris
ingericht. De beide kamers hebben die functie nog steeds.
Ook in 1694 werd de bovenverdieping van het waakhuis bij het stadhuis in gebruik
genomen. Deze verdieping werd opnieuw ingericht tot schepenkamer en na 1697
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als vroedschapskamer (thans raadzaal). Hierin staat tegen de achterwand een
schouw uit 1695. Het snijwerk op de schouw is een nadere bestudering waard. Op
de houten schoorsteenboezem is het portret geschilderd van koningstadhouder
Willem III, omgeven door de gesneden wapens van Schoonhoven, het baljuwschap
van Blois, de burgemeesters Cornelis Woel en Dirk Versteeg, de baljuw Johan van
der Putte en de thesauriers C. Koen, R. de Laet en A. van Kempen. Aan de linkerkant
van de schoorsteenboezem symbolen van de scheepvaart: een scheepsroer en
-toeter, aan de rechterkant symbolen van het bestuur:
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128 Plattegronden van het stadhuis van de begane grond en de verdieping uit 1913 door
Willem Hemsing. In de kelder zijn heel dun de scheidingswanden te zien die bij de restauratie
verwijderd zijn. Ook de ruimtes op de verdieping zijn nog met schotten verdeeld (coll. RDMZ).

twee gekruiste stadssleutels. Op de boezembalk aan de linker- en rechterkant fasces
en een caduceus, als symbolen van bestuur en handel, in het midden van links naar
rechts als symbolen van het overheidsgezag gekruisde fasces, een zwaard en een
alziend oog, alsmede twee slangen om een zon. Het houten plafond is gesierd met
een ovale lijst, bestaande uit palmetten en knorren. In de vier hoeken zijn eenvoudige
hoekstukken afgebakend.

129 De Raadzaal met de fraai bewerkte schouw uit 1694-1695 (foto RDMZ, 1994).

Een hiervoor gelegen klein vertrek diende aanvankelijk als burgemeesterskamer
en na 1697 als schepenkamer (thans commissiekamer). Vandaar de grisaille met
de Justitiavoorstelling uit 1697. Het houten plafond is vlak gehouden.
Hoewel harde gegevens niet in het oud-archief van de stad zijn aangetroffen, kan
men met vrij grote zekerheid twee namen aan deze verbouwing verbinden: die van
de architect Leendert van der Willigh en de schilder Bartholomeus Meyburg. Van
der Willigh, ‘opsiender’ van 's Lands fortificatiewerken en in die hoedanigheid in
dienst van de Staten van Holland en West-Friesland, hield onder andere in
Schoonhoven het toezicht op het onderhoud aan de fortificatiën. Zo is hij in 1702
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belast met het maken van een bestek voor en het houden van het toezicht op de
8

uitvoering van een nieuwe brug bij de Veerpoort (O.A.Sch. inv. nr. 788 ). Dat hij
meer kon dan toezicht houden op de verdedigingswerken blijkt uit een ontwerp en
het bestek van zijn hand voor een tuinhuis op het Doelenterrein in 1701

130 De schouw in de Raadzaal met het portret van koning-stadhouder Willem III (foto RDMZ,
1977).

131 De schouw met een afbeelding van Justitia op de boezem in de Commissiekamer uit
1697 (foto RDMZ, 1977).
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132 Het ‘Stadhuys tot Schoonhoven’ in 1733. Pentekening uit 1733 door C. Pronk. 127 ×
203 mm (Coll. RPK inv. nr. A 1732).

133 Het stadhuis in 1762. Gravure door J. Punt naar W. Fortuyn, afgebeeld bij Van Berkum
in diens ‘Beschryving der Stadt Schoonhoven’.
7

(tekeningen, bestek en begeleidend schrijven in O.A. Sch. inv. nr. 777 ). In de
begeleidende brief verwijst hij naar een bijgevoegde tekening van het stadhuistorentje
(niet aanwezig in het archief), hetgeen impliceert dat hij kennelijk werkzaamheden
verrichtte aan het stadhuis in opdracht van de magistraat. Vreemd is dat niet want
in Nieuwpoort had hij in 1697 in opdracht van de magistraat het nieuwe stadhuis
ontworpen en het toezicht op de uitvoering gehouden. Een en ander was
voortgevloeid uit zijn betrokkenheid bij de bouw van de nieuwe inundatiesluis ter
plaatse (Van Groningen, 1993, 79-81).
In Nieuwpoort had Van der Willigh zich verzekerd van de medewerking van de
Haagse schilder Meyburg, die in 1698 twee allegorische schilderijen vervaardigde,
‘een afbeeltsel van de Iustitie’ en ‘een uitbeeltsel vande bou kunste’ (Van Groningen,
1993, 83-86). Als men de Justitia-voorstellingen van Nieuwpoort en Schoonhoven
vergelijkt, blijkt meer dan een sterke overeenkomst: de stijl èn de voorstellingen zijn
vrijwel identiek. Beide voorstellingen staan op hetzelfde voetstuk, beide Justitia's
hebben hetzelfde gewaad en dezelfde fysionomie, beiden zitten schrijlings naar
rechts op een leeuw (de kracht van het Land), beiden hebben een uit segmenten
samengestelde weegschaal bij zich, in beide voorstellingen is een dreigende
wolkenlucht met sterk licht-donker contrast op de achtergrond geschilderd.
Op een tekening van Pronk uit 1733 en de gravure bij Van Berkum is de toestand
van het stadhuis in het midden van de 18de eeuw weergegeven. Hoewel de
afbeeldingen onderling verschillen kan men een aantal overeenkomsten
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134 De Justitiavoorstelling in het stadhuis van Nieuwpoort van 1698 (foto RDMZ, 1992).

opmerken. Aan de voorzijde zaten op de begane grond twee toegangen, een aan
de rechterkant, min of meer in een drielichtsvenster ingebroken en een in een
spitsboogvormige omlijsting. De spitsboogvensters hadden geen traceerwerk meer.
Pronk en Van Berkum verschillen in de weergave van de roedeverdeling. Of de
tussenvloer achter de vensters zichtbaar is, valt niet op te maken. De deur met
bovenlicht bij het bordes was eveneens gevat in een spitse boog. Onder de
balustrade loopt een dwergfries. In het dakvlak aan de voorzijde ziet men vijf
dakkapellen, in het linkerdakvlak drie.
Tussen 1775 en 1777 werd het stadhuis aan de buitenzijde veranderd. De gotische
vensters werden uitgezaagd en door ‘leelijke, stijve, rechte Engelsche ramen’
vervangen (Lugard, 1932, 2). Het zandstenen bordes van 1611 maakte plaats voor
een bordes van hardstenen platen met een ijzeren balustrade. De dakkapellen
werden gesloopt en gedeeltelijk vervangen door nieuwe exemplaren. In hetzelfde
jaar werd het carillon aanzienlijk uitgebreid, ten gevolge waarvan het uiterlijke aspect
van het dakruitertje zich wijzigde. Op een foto uit 1913 is te zien dat er na 1775 nog
veranderingen hebben plaats gehad. De gevels zijn gepleisterd. De waterlijst onder
de vensters blijkt afgehakt te zijn en de muurpilasters zijn ingekort. De overblijfsels
worden door wit geschilderde terracotta consoles opgevangen. Het dwergfries onder
de dakrand werd eveneens weggekapt en door
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135 Het stadhuis in 1913 met de gepleisterde gevels en de 18de-eeuwse stoep, deur en
ramen. De terracotta consoles onder de pilasters zijn goed te zien (foto RDMZ, collectie
Mulder, 1913).

136 De gevel na ontpleistering in 1913 waarbij de afgehakte waterlijsten en pilasters duidelijk
zichtbaar zijn (foto RDMZ, coll. Steenbergh, z.j.).

137 Het restauratieontwerp uit december 1913 van Ad. Mulder met gotische vensters en
dakkapellen (coll. RDMZ).

een nieuw van ijsselsteen gemetseld fries vervangen dat ook werd gepleisterd. Van
het waakhuis werd een deel van de gevel opnieuw opgetrokken. Moderne vensters
werden aangebracht.
Desondanks raakte het gebouw in verval. Het werd opgemeten in het voorjaar van
1913. Kort daarop werd de gevel ontpleisterd waarbij de sporen van de afgehakte
pilasters en waterlijsten aan het licht kwamen. Ad Mulder maakte in december 1913
een restauratieontwerp waarin hij de gotische ramen en de pilasters weer aanbracht.
Het dwergfries moest verdwijnen maar de gotische dakkapellen keerden wel terug.
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Hij baseerde zijn ontwerp grotendeels op de gravure uit 1762 die bij Van Berkum
staat afgebeeld. Om financiële redenen is dit plan niet uitgevoerd. In 1921 vatte
men toch het plan op het stadhuis te restaureren en opnieuw in te richten. Dit was
urgent geworden door ruimtegebrek. Door de onderdirecteur van het Rijksbureau
voor de Monumentenzorg, G. de Hoog Hz., werd de helpende hand geboden bij het
maken van plannen en het opmaken van een begroting. Toch werd er aan de plannen
wederom geen uitvoering gegeven. De gemeente kocht in 1922 het naastliggende
pand Haven 39 aan, waarmee het ruimtegebrek voorlopig werd opgelost.
In 1925 werden nieuwe plannen gemaakt. Geen moment is ook maar overwogen

138 Een van de terracotta consoles die in de 19de eeuw onder de ingekorte muurpilasters
waren aangebracht (foto RDMZ, 1994).

om de toenmalige situatie met de 18de-eeuwse schuiframen en de gepleisterde
gevels te handhaven. Bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg wordt een aantal
(ongedateerde) plannen van De Hoog bewaard. De uiteindelijke visie komt in het
vierde plan duidelijk naar voren: een aanpassing in de trant van de moderne
vormgeving. Een opvatting die ook bepalend is geweest voor het restauratieplan
van de Grote kerk in Schoonhoven enige jaren daarna. Deze invalshoek stuitte in
Schoonhoven op veel tegenstand. Ter plaatse hechtte men zeer aan de gotische
ramen, die overigens heel goed gereconstrueerd hadden kunnen worden. Er waren
nog voldoende gegevens aanwezig. Tillema wijdt een uitvoerige beschouwing aan
deze kwestie die tot op de dag van vandaag de gemoederen in Schoonhoven
bezighoudt (Tillema, 127-135). Op 14 mei 1926 wordt in een
gemeenteraadsvergadering node de goedkeuring gegeven. In juli 1927 wordt de
restauratie onder architectuur van De Hoog onderhands opgedragen aan de fa de
NV voorheen H. Boel te Voorburg. Als opzichter fungeerde G. Wisse. Aan de gevels
van het stadhuis werd een grote hoeveelheid steen verwerkt, afkomstig van de in
WO I verwoeste Lakenhal te Yper (België). Onder de consoles is beeldhouwwerk
aangebracht van J.C. Altdorf. De vier bordesleeuwen keerden daar niet meer terug.
Zij werden op de dakrand gezet. Op 19 december 1929 was het werk gereed en
werd het stadhuis officieel heropend.
Het gevoelen over het resultaat was direct na de restauratie er een van voldoening.
E.H. ter Kuile meldt in een artikel: ‘wat nieuw werd aangebracht draagt het stempel
van dezen tijd maar is ondergeschikt gehouden aan de architectuur van
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139 Vier ongedateerde ontwerpen van G. de Hoog Hz. (coll. RDMZ). Hieruit valt de
ontwikkeling in diens denken af te leiden. In twee plannen sluit hij vrijwel naadloos aan bij
de opvatting van Mulder uit 1913: gotische vensters, dakkapellen en geen dwergfries onder
de dakrand. In het derde plan laat hij wèl de moderne tijd spreken in de Art Décoachtige
behandeling van het traceerwerk in de vensters en de detaillering der colonnetten. De
nieuwste visie komt in het vierde plan duidelijk naar voren, ingegeven door de opvatting dat
indien de vroegere toestand niet meer precies gereconstrueerd kon worden een aanpassing
in de trant van de moderne vormgeving de voorkeur verdiende.

140 Het stadhuis direct na restauratie (foto RDMZ, Antonietti, 1929).

het geheel en steunt deze naar vermogen’. Vijftig jaar later is het Tillema die het
tegenovergestelde beweert: ‘Juist de architectuur is veranderd, alleen de vorm bleef
behouden’ (Tillema, 135).
Nadien vonden er ondergeschikte restauraties plaats zoals die van de
bovenverdieping (1974) en een uitbreiding aan de achterzijde in 1975. De dakruiter
was al eerder onder handen genomen. In 1961 bleek de constructie van de spits
heel slecht te zijn. Het hout- lood- en leiwerk moest bijna integraal vervangen worden.
Dat vond in 1963 zijn beslag.
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141 Het beeldhouwwerk van J.C. Altdorf, de olifant en de stier (foto's RDMZ, G. Wisse,
1931).

Het carillon
In de 16de eeuw was al sprake van een aantal klokken in de stadhuistoren. Medardus
Waghevens uit Mechelen leverde in 1535 zes kleine klokken. Hierboven kwam al
ter sprake dat bij die gelegenheid de stadhuistoren tot stand kwam. Uit 1619 is een
anoniem klokje dat in de spits van de dakruiter hangt. Een grote verandering
onderging het carillon in 1775. De Leuvense klokkengieter Andreas Josephus van
den Gheyn leverde toen aan de stad 36 klokken. Twee klokjes volgden in 1776. De
Schoonhovense magistraat had de oude klokken ingeleverd, alsmede een bronzen
kanon dat afkomstig was uit het bezit van de Olivier van Noort, de eerste Nederlander
die de wereld in 1598-1601 rondzeilde. Hij bezat twee in 1578 door Thomas Both
gegoten kanonnen. Na zijn dood zijn zij in Utrecht terecht gekomen waar zij in 1629
op de stadswal stonden. Één is in 1698 aan de stad Schoonhoven geschonken.
Dat kanon werd aan Van den Gheyn gezonden om als klokkenspijs te dienen. Of
het ook werkelijk daarvoor gebruikt is is nog maar de vraag. De samenstelling van
het brons voor een kanon is anders dat die voor een klok. De gieter Van den Gheyn,
die ook geschut leverde zal het toch goed hebben kunnen gebruiken en de
Schoonhovense magistraat bezuinigde zo op de kosten voor een carillon. De
Schoonhovense stadssmid Paulus in der Maur leverde het ijzerwerk voor de
ophanging der klokken. Hij knapte tevens de oude speeltrommel op.
In 1869 wordt het klokkenspel en speelwerk voor het eerst sedert de bouw
gerepareerd. In 1891 wordt een nieuwe trommel aangebracht. Met de restauratie
van het stadhuis werd ook het carillon weer ter hand genomen. In 1927-1928 is het
door de fa B. Eijsbouts hersteld. De ophanging van de klokken werd veranderd.
Van de klokken zelf werden alleen de kroonarmen vernieuwd. In 1963 werd het
carillon gerepareerd en tot 50 klokken uitgebreid met een aantal klokken van Van
der Gheijn, afkomstig van de St. Servaas te Maastricht, van de Hervormde kerk te
Nijkerk en met 13 nieuw gegoten klokken. De klokkestoel werd vernieuwd.
Alle klokken zijn van opschriften voorzien. De grootste klok is het uitvoerigst
gesigneerd: ‘Andreas Josephus van den Gheyn et Andreas Lud. filius eius me
o

fuderunt Lovanni A 1775’. Ook staat er een verwijzing op naar het kanon dat voor
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het gieten zou zijn gebruikt: ‘Mijn schor geloeij op reijs, voor dapperen Van Noort,
klonkt na een lange rust, thans in een fray akkoort’.

142 Een van de gekleurde ontwerptekeningen uit 1929 naar ontwerp van Van der Stok voor
de glas-in-lood ramen in het stadhuis (coll. RDMZ).

De beiaard bestaat nu uit:
25 klokken uit 1775 door Van den Gheyn voor Schoonhoven
1 klok uit 1770 door van den Gheyn voor?
5 klokken uit 1775 door Van den Gheyn voor de St. Servaas
1 klok uit 1767 door Van den Gheyn voor de St. Servaas
1 klok uit 1768 door Van den Gheyn voor de St. Servaas
3 klokken uit 1769 door Van den Gheyn voor de St. Servaas
1 klok uit 1777 door Van den Gheyn uit Nijkerk
13 nieuwe klokken door Eijsbouts. (Zwart, 10, 19, 22-26, 28, 36, 42, 51)

De stenen cirkel
Voor het stadhuis ligt midden op de Stenenbrug een blauwe steen, omringd door
een mozaïek van veldkeien die twee concentrische cirkels vormen. Iedere cirkel is
door ‘spaken’, die vanuit de blauwe steen ontspruiten onderverdeeld in zestien
segmenten. De toegepaste maatvoering is de Rijnlandse roede. Over de betekenis
van deze ‘kring’ zijn verschillende lezingen. Van der Aa vermeldt de meest populaire
versie, de steen als gerechtplaats: ‘Voor het stadhuis is een ronde kring in de straat
te zien, waarin, volgens de overlevering, zekere Marrigje Ariens, den 4 October
1597, wegens tooverij geworgd en tot stof verbrand zoude zijn. Volgens anderen
zoude die steen echter, zooals op meer andere plaatsen gediend hebben, om er
eenen nieuwen Heer op te huldigen’. Een andere voor de hand liggende verklaring
is dat de blauwe steen het middelpunt van de stad markeert.
Schoonhoven is niet de enige stad in Nederland met een blauwe steen: in
Amsterdam, Leiden, Hoorn, Alkmaar, Delft en Groningen liggen of lagen dergelijke
stenen voor het stadhuis, volgens kaarten van Guicciardini en Blaeu. Schoonhoven
is wel de enige stad waar het complete mozaïek (zij het diverse malen gerestaureerd)
nog aanwezig is. Opmerkelijk is dat Blaeu geen cirkel op zijn plattegrond van
Schoonhoven tekent. Op de gravure van het stadhuis die Van
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Berkum in zijn stadsbeschrijving (1762) opgenomen heeft ziet men wel de cirkel die
daar overigens meer weg heeft van een windroos (Van der Aa, deel S., 260; Elsing,
1987, 87; Kauhsen, 123-125).

De doelen

143 Het Doelhuis met toren en het doelenterrein op de kaart bij Blaeu van 1648.

Op een manuscriptkaart uit 1710 van de polder De Hooge Boezem bij de Vlist
ten zuidoosten van Haastrecht die bewaard wordt op het Rijksarchief te Utrecht
(RAU, kapittel St. Marie 2454) staan de Haastrechtse Doelen als terrein getekend
op het eiland dat door de Grote Haven en de monding van de Vlist in de Hollandsche
IJssel wordt gevormd. Hoewel er op de kaart enige gebouwen zijn aangeduid, blijkt
nergens uit dat er sprake is van een specifiek Doelhuis. Over een doelenterrein in
Haastrecht vernemen wij ook iets bij Van der Aa. Over een gebouw spreekt hij niet:
‘... ook is er een plaats die het Klooster, en eene andere, die de Doele heet..’ (Van
der Aa, deel H, 79).
In Schoonhoven lag al in de 14de eeuw een doelenterrein aan de noordkant buiten
de stad aan het Hofland. Het terrein strekte zich uit vanaf de Botersloot naar het
oosten. Een Schoonhovens schuttersgilde is in 1394 bekend (Schutters in Holland,
22). Hoewel de oudste vermelding van het terrein er een is uit 1399 heeft de aanleg
hiervan vermoedelijk al eerder plaats gehad. Visser veronderstelt dat dit terrein na
1368 bij de schutters in gebruik was. Dit doelenterrein, dat men ‘oude doelen’
noemde, was het eigendom van de schutters van de voetboog. Over een gebouw
aldaar is niets bekend (Visser, 1964, 108).
De nieuwe (St. Joris) doelen werden binnen de stad gelegd ten oosten van de
Stinkvliet op een terrein dat ooit deel uitmaakte van de zuidboomgaard van het
kasteel. Hoewel het pas in 1492 voor het eerst wordt genoemd is het niet ondenkbaar
dat het er al eerder lag en kort na de bouw van het Elisabethklooster aldaar (1412)
in gebruik genomen is. Hoe het oudste doelengebouw eruit zag is onbekend.
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144 ‘Doelen te Schoonhoven’. Gewassen pentekening uit omstreeks 1735, toegeschreven
aan C. Pronk. 110 × 206 mm (coll. Streekarchief Krimpenerwaard te Schoonhoven).

145 De Doelen in 1994 (foto RDMZ, 1994).

In 1618 verrees op dat terrein een sierlijk dwarsgeplaatst gebouw in Hollandse
renaissance stijl tussen trapgevels met een in- en uitgezwenkte geveltop aan de
voorkant en een hoge toren aan de achterzijde (Visser, 1964, 154-155). Dit
doelengebouw staat afgebeeld bij Blaeu (tekening uit 1648). Hierop is de toren
zichtbaar. Op een tekening door C. Pronk van omstreeks 1735 is de toren niet te
zien. Naast verblijfplaats voor de schutterij diende het ook als ontvangst- en
vergaderruimte voor de stedelijke overheid, het hoogheemraadschap en verder als
verkooplokaal en tijdelijke gevangenis. In de tuin lag een kolfbaan (Elsing, 1987,
3-4).
In 1779 was het 17de-eeuwse gebouw bouwvallig geworden. Het werd gesloopt en
een nieuw doelenhuis werd aanbesteed en gebouwd. Niet precies op dezelfde
plaats: het werd ongeveer tien meter naar achteren verplaatst ten opzichte van het
oude gebouw, waardoor er een ruim plein voor het gebouw ontstond. De functies
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146 De ‘krijgsraatskist’ van 1700 uit het Doelengebouw in de hal van het stadhuis (foto
RDMZ, 1994).

van ontvangstruimte, herberg en logement bleef het houden. De bouw vond plaats
onder de supervisie van de stadsfabryk Willem Littel en was in 1783 gereed (Elsing,
1987, 6). Het deftige, symmetrisch opgezette gebouw van drie bouwlagen en een
zolder werd opgetrokken in de modieuze neoklassicistische stijl. Middenrisaliet en
hoekpilasters kregen een bossering van baksteen. Enige versiering aan het overigens
sobere gebouw werd aangebracht rond het raam op de eerste verdieping, bestaande
uit tien wapenschilden van de directeuren. De schilden zijn nog aanwezig maar de
wapens ontbreken. Waarschijnlijk waren zij op de schilden geschilderd en zijn zij
tijdens het Franse bewind verwijderd. In het fronton boven de risaliet ziet men een
voorstelling met St. Joris en de draak, gevat in bloemfestoenen.
Verschillende vertrekken hadden schoorstenen met schoorsteenstukken. De
centrale gang werd met hardstenen tegels geplaveid en een gebeeldhouwde trap
voerde naar de eerste verdieping. Op de verdieping waren de kamers voor de
schutterijdirectie. Hier stond de fraai beschilderde kist met schuttersbescheiden
(O.A. Sch. inv. nr. 405: 5 april 1700: tot betalinge vant schilderen van de
krijgsraatskist: 20,-). De kist staat nu in de hal van het stadhuis. Ook op deze
verdieping was een kamer met een biljarttafel voor het gezelschap Concordia, een
sociëteit. Een kamertje midden voor deed dienst als gijzelkamer. Het beeldhouwwerk
aan het gebouw werd uitgevoerd door Jan Berkman. De naamloze stadsschilder
(in de rekening staat: ‘den schilder van des sta’) was verantwoordelijk voor de
schoorsteenstukjes. Paulus Inder Maur verzorgde het smidswerk, J.G. Oosthout
nam het steenhouwerswerk aan, Willem de Bruijn het loodgieterswerk. Een kleine
post van 31 gulden is voor de schrijnwerker Coenraad van Valkenburg. Mogelijk
was hij de vervaardiger van de houten trap.
Na de Franse tijd werd de schuttersplicht afgeschaft waarmee ook de
belangstelling voor het oefenen met de wapenen terugliep. In het begin van de 19de
eeuw werd de St. Jorisdoelen dan ook voornamelijk gebruikt als herberg en logement.
Enkele vertrekken stonden ter beschikking van het stadsbestuur. Een gedeelte van
de vliering werd gebruikt als opslagplaats van wapens en andere goederen van de
Gewapende Burgerwacht. Naast het gebouw was een groot terrein met kronkelende
waterlopen door de stad als ‘tuin van vermaak’ bestemd, overgaand in een particulier
‘bosch van vermaak’ dat tot aan de Oude Haven liep. In 1828 kreeg het een nieuwe
functie: er werd een kostschool (Het Instituut) in gevestigd alsmede een woning
voor de onderwijzer. Tot 1908 heeft het gebouw dienst gedaan als behuizing voor
een school en als woning voor het schoolhoofd. In 1908 volgde een verbouwing tot
Waarborgkantoor en kantongerecht. De eerste functie is tot 1985 gehandhaafd.
Toen werd het gebouw voor één- en tweepersoonshuishoudens verbouwd en
gerestaureerd.
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De waaggebouwen

147 Het inmiddels gesloopte waaggebouwtje van Ammerstol aan de Lek (foto RDMZ, Ter
Kuile, 1938).

Waaggebouwen zijn bekend in Ammerstol, Lekkerkerk, Haastrecht, Stolwijk en
Schoonhoven. Alleen het waaggebouw in Schoonhoven bestaat nog steeds, zij het
dat de oorspronkelijke functie is vervallen. In Stolwijk was de eerste travee tussen
toren en kerk als ‘kaaswaag’ in gebruik. In Ammerstol werd de waag gebruikt ten
behoeve van de zalmvisserij, in Lekkerkerk voor het wegen van hennep, kaas en
later vee dat per boot over de rivier naar Rotterdam werd afgevoerd. De waag in
Schoonhoven werd overwegend gebruikt voor het wegen van hennep.
Het waaggebouw van Ammerstol, dat tevens als tolhuis fungeerde, lag buitendijks
in de bocht schuin tegenover het rechthuis. Volgens een opschrift op het gebouw
zou het gedateerd hebben uit 1321. Na de sloop van de waag is de bascule
tegenover de kerk opgesteld. Op de kadastrale minuut van Ammerstol ziet men het
waaggebouw met de tekst ‘waag’ weergegeven.
Ook de Lekkerkerkse waag lag aan de rivier, tegen de stenen muur. Het oudste
waaggebouw aldaar dateert van 1798. In dat jaar zette men een houten gebouwtje
neer waar enige jaren later een luifel aan werd toegevoegd om de te wegen waren
droog te houden. In 1890 is dit bouwwerk door een stenen gebouwtje onder zadeldak
vervangen. Tot 1941 is de waag in gebruik geweest. Zij is na de stormramp van
1953 afgebroken (K. Boon, 1984, 108).
Over een waag van Haastrecht schrijft Van der Aa: ‘... ook is hier eene Waag,
waarschijnlijk gebouwd ten tijde dat de kaashandel hier in bloei was...’ (Van der
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148 De Schoonhovense waag in 1913 (foto RDMZ, coll. Mulder, 1913).

Aa, deel H, 80). Over het uiterlijk en de plaats waar die waag zou staan geeft hij
geen nadere bijzonderheden.
Al in 1356 is er sprake van een waag in Schoonhoven. In dat jaar wordt de waag
aan de poorters van Schoonhoven verpacht door Jan van Blois, heer van
Schoonhoven. Een waaggebouw brandde af tijdens de stadsbrand van 1518 en
zou direct daarna herbouwd zijn. Het huidige waaggebouw op de Dam, de
overkluizing van de Haven, kwam in de jaren 1616-1617 tot stand. Vóór 1616 zal
er ook een waaggebouw op de Dam gestaan hebben: Van Deventer geeft omstreeks
1560 op die plaats, zij het niet erg duidelijk, een gebouw aan, evenals Guicciardini
in 1582 (Visser, 1964, 153).
De min of meer vierkante kern is boven het water opgetrokken van baksteen in
kruisverband gemetseld. De oudste onderdelen uit 1616-1617 bevinden zich aan

149 De waag gezien vanaf de Oude Haven (foto RDMZ, 1994).

150 Interieur van de waag met de balans uit 1662 (foto RDMZ, 1994).

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

123
de voorzijde, te weten het met renaissance snijwerk versierde raamwerk met de
dubbele deuren en luiken waarvan de openingen zijn afgesloten met bewerkte
houten spijlen, de gesneden korbelen aan de voorzijde en de twee eiken balken
aan de binnenzijde. De kozijnen met de deuren in de zijgevels kunnen ook tot deze
periode gerekend worden (gehengen met een lelie). Deze toestand is nog te zien
op de kaart van Schoonhoven van Johannes Blaeu, die in 1648 door Julius
Milheusser in prent gebracht is. De kap was toen ongeveer een meter lager dan de
huidige en de overstekken waren ongeveer een meter korter. De voormalige spanten
stonden toen op de nu nog aanwezige eikehouten balken. De verkleuring in het
metselwerk geeft de vermoedelijke plaats aan van de oude muurplaat. Aan de
voorzijde geeft de las aan de liggers de vermoedelijke plaats aan van de oude
beëindiging van het overstek.
In 1758 besloot men de overstekken te verbreden. Daartoe werd het metselwerk
verhoogd en de liggers aan de stijlen werden vernieuwd of aangelast (voorzijde).
De daknok bereikte toen zijn huidige hoogte. Om het veel bredere overstek te dragen
zijn aan de voorzijde de hardstenen Ionische kolommen aangebracht. Het metselwerk
aan de achterzijde werd waarschijnlijk in zijn geheel vernieuwd. Daarin zijn toen de
nu nog aanwezige kozijnen geplaatst. De zonnewijzer op het dak aan de voorzijde
is daar in 1771 geplaatst. Het ijzerwerk is toen nieuw gemaakt, de zonnewijzer stond
voordien bij de Doelen (OAS, 783 (3). In 1936 tenslotte zijn de kap en de
korbeelstellen aan de zijgevels geheel vernieuwd.
Het gebouw was lange tijd in gebruik als dependance van het Utrechtse museum
van speeldoos tot pierement. Nadat in 1971 de museumruimte in Utrecht werd
uitgebreid is die functie komen te vervallen. Men vond een nieuwe bestemming voor
de waag als restaurant. In 1972 vonden daartoe enige aanpassingen plaats.

151 Schoonhoven, Waaggebouw. Doorsneden, plattegrond en voorgevel. Schaal 1:250.
Getekend in 1993 door J.J. Jehee naar een opmeting van Gemeentewerken Schoonhoven
uit 1936 en eigen waarneming.
Dit van oorsprong uit 1616-1617 daterende gebouw onderging in 1758 en in de jaren dertig
van deze eeuw een aantal verbouwingen.
De twee zijgevels zijn aan de binnenzijde met elkaar verbonden door twee nog originele
eiken balken. De eigenlijke kapconstructie begint ter hoogte van de muurplaten waar hij rust
op elkaar kruisende grenen balken. De kap bestaat uit twee grenehouten spanten met
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aangeklampte tussenligger en doorlopende spantbenen. Bij de zijgevels zijn de stijlen als
het ware tegen de muur geplakt. Aan de voorzijde is de constructie 17de-eeuws. Aan de
eiken stijlen die tevens fungeren als deurstijlen zijn met snijwerk versierde korbelen en de
(later verlengde) liggers bevestigd.
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Overige openbare gebouwen
Een opmerkelijk ‘openbaar gebouw’ is het voormalige Stadskorenpakhuis aan de
Koestraat 72 te Schoonhoven. Het besluit tot stichting werd op 30 november 1565
door de vroedschap genomen. Om de aankoop van het aan de Commanderij van
de Duitse Orde toebehorende erf te kunnen bekostigen moest men echter overgaan
tot de verkoop ‘der stede schael’, de stadsbokaal. Het gebouw kwam in 1566, het
‘Hongerjaar’ gereed. De begane grond diende als school. Op de zolders daarboven
werd het stadskoren opgeslagen (Lugard, 1938, 10). De aanleiding tot de stichting
staat vermeld aan de gevel op een fraai gebeeldhouwde cartouche met
leeuwekoppen: ‘DOER TWTVRIESEN DES COORNS / VOERLEDEN WAER WT VOLGHDE
DVERTYT / BEN ICK GHEBOVT TOT STADSCOORN / BEHOVT TER GEMEENTE PROFYT’. De
tekst refereert aan een ‘...groote Dierte in de Graanen, veroorzaakt door de sterke
Vorst, in het Jaar 1564...’ (Van Berkum, 383-384), waarna de vroedschap tot stichting
van het graanpakhuis besloot. Op de cartouche staat een schelpnis met het
stadswapen, geflankeerd door karyatiden met een zandloper (links) en een
doodshoofd (rechts). In later tijd werden de zolders verhuurd. Volgens Van Berkum
werd het pand in 1748 verkocht, waarmee zijn kennis omtrent dit gebouw ophoudt.

152 Schoonhoven, voormalige Stadskorenpakhuis. Opmeetschets van Ad. Mulder uit 1905
waarop de 19de-eeuwse lijstgevel staat aangegeven (coll. RDMZ).

153 Uitgewerkte opmeting en reconstructie ten behoeve van de restauratie van Ad. Mulder
uit 1906 (coll. RDMZ).

Over de verdere geschiedenis van het gebouw is maar weinig bekend. In de 19de
eeuw had men de geveltop afgebroken en vervangen door een lijstgevel. Op de
opmeetschets van A. Mulder uit 1905 tekent hij die lijst. In dat jaar bleek de
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toenmalige eigenaresse, de Spaar- en Hulpbank juist daar een nieuw Nutsgebouw
te willen zetten. Van de zijde van het Rijksbureau voor de Monumenten reageerde
Mulder met een uitvoerig rapport over de waarde (‘een gevel die, om zijn
architectonische waarde zoowel als om het doel waarvoor hij, met het daarachter
liggend gedeelte, gesticht werd, de belangstelling van elken kunstliefhebber, zoowel
als leek, tot zich trekt’) en een daarbij gevoegd voorstel tot restauratie, dat uiteraard
de reconstructie van de verdwenen topgevel met zes trappen inhield.
Desondanks bracht hij begrip op voor de plaatselijke omstandigheden:
‘In Augustus l.l. is de omschreven gevel met de daarachter en daarnaast liggende
gebouwen publiek geveild en door eenige heeren gekocht met het doel na afbraak,
daar ter plaatse een Nutsgebouw te stichten. Op behoud van den gevel kan dus
moeielijk aangedrongen worden. Maar wenschelijk en mogelijk is het, het
merkwaardigste deel, n.l. den siersteen, die de plaats aanwijst, waar en met
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154 Het pakhuis direct na de restauratie van de gevel (foto RDMZ, coll. Steenbergh, z.j.).

155 De gevelsteen (foto RDMZ, 1995).

welk doel het gemeentebestuur van Schoonhoven in 1566 een dusdanig gebouw
stichtte, op zijne plaats te behouden’ (Mulder, 1905, 187).
Uiteindelijk bleek niet alleen de gevelsteen maar de hele voorgevel gehandhaafd
te kunnen blijven. In overleg met architect Redeker maakte Mulder een tekening en
een begroting. Eind 1906 is het nieuwe nutsgebouw tot stand gekomen, maar de
gevel van het pakhuis werd gerestaureerd overeenkomstig de plannen van de
rijksarchitect: de bestaande witte steen is van de verflaag ontdaan, de afwezige top
is herbouwd met dezelfde witte steensoort en met baksteen van hetzelfde formaat.
De deur en blinden zijn van eikehout en gemaakt volgens de verstrekte
detailtekeningen.
Het is een uit baksteen opgetrokken gevel (formaat 20-20,8 × 9,6-10,2 × 3,8-4
cm, 10 lagen = 46,8 cm) met trapgevel, waaraan rijkelijk natuursteen (Naamse steen
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156 Het Schoonhovense postkantoor (foto RDMZ, 1995).

en zandsteen) voor sierende elementen aan de hoeken, rond deur en vensters en
aan de gevelsteen is verwerkt. Boven de deur ziet men het jaartal van de bouw:
1566.
Van de postkantoren die nog over zijn in de Krimpenerwaard is alleen dat van
Schoonhoven nog in gebruik. Het gebouw, op de hoek van de Lopikerstraat 9 en
de Korte Weistraat kwam in 1899 tot stand en is een ontwerp van de
rijksbouwmeester 2e district D.E.C. Knuttel. De afgeschuinde hoek wordt met een
gekrulde geveltop met fronton afgesloten. De variatie in de gevels wordt voorts
bereikt door de per verdieping afwisselende venstertypes, de gevelankers, de
toepassing van sierblokken en consoles in natuursteen. Boven de voormalige ingang
prijkt een gecementeerd tableau met schilderwerk van J.H. de Vries uit Groningen.
Het inwendige is verbouwd en gemoderniseerd.
Het voormalige post- en telegraafkantoor van Ammerstol uit 1901 staat aan de
Lekdijk 128-130. Het is een breed opgezet gebouw waarvan de middenrisaliet met
een dakhuis met trapgevel wordt afgesloten. Wegens de ligging tegen de dijk heeft
het aan de achterzijde een onderverdieping. Het metselwerk van rode baksteen is
verlevendigd met banden en velden in decoratieve patronen in afwisselende kleuren.
De omvang van het postkantoor, dat in het begin ook nog een bankinstelling
onderdak bood, heeft te maken met het feit dat Ammerstol in het begin van de 20ste
eeuw door de zalmvisserij belangrijke zakelijke contacten tot in het buitenland te
onderhouden had. Hierbij waren de post en de telegraaf onontbeerlijk. Het gebouw
is thans als woonhuis in gebruik.
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Kerkelijke gebouwen
Vrijwel alle kernen in de Krimpenerwaard bezitten een van oorsprong middeleeuws
kerkgebouw. Alleen de dorpen Krimpen aan den IJssel, Gouderak en Vlist met
Bonrepas zijn daarvan verstoken. De inwoners van Vlist en Bonrepas gingen in
Polsbroek ter kerke, die van Gouderak te Moordrecht aan de overkant van de rivier
en die van Krimpen aan den IJssel en Stormpolder behoorden tot de kerkelijke
gemeente van Ouderkerk. Na de Reformatie kreeg Gouderak zijn eigen Hervormde
kerkgebouw in 1658. Krimpen aan den IJssel volgde twee eeuwen later: in 1861
ontstond daar een zelfstandige Hervormde gemeente. Het kerkgebouw is van
1862-1866. Het dorp Vlist kreeg nooit een eigen kerk.
De geschiedenis van de middeleeuwse kerkgebouwen in dit gebied is turbulent.
De Krimpenerwaard heeft veel geleden van natuurrampen zoals stormen en
overstromingen, maar meer nog van oorlogshandelingen door de tijden heen. De
kerken zijn daar nog al eens het slachtoffer van geworden. Na de Reformatie namen
de Hervormden overal de als gevolg van de godsdienstige twisten vaak ernstig
beschadigde kerkgebouwen in gebruik. In Haastrecht en Schoonhoven bleven echter
katholieke gemeenschappen bestaan, die al snel hun eigen bedehuizen stichtten,
aanvankelijk in kerken die in particuliere huizen werden ondergebracht, maar vanaf
het eind van de 17de eeuw in het openbaar. Remonstranten hadden vanaf het
midden van de 17de eeuw in Schoonhoven hun kerkgebouw. In de 19de eeuw
waren het de afgescheidenen (1834) en de christelijke gereformeerden (1886) die
hun kerkgebouwen neerzetten. Kleine joodse gemeenten bevonden zich vanaf de
18de eeuw in Schoonhoven en Lekkerkerk. Alleen in Schoonhoven is de synagoge
(thans met een andere functie) herkenbaar bewaard gebleven.
Aan alle facetten van de kerkbouw, de geschiedenis, de kunsthistorische aspecten
en de bouwtechnische invalshoeken, wordt in dit hoofdstuk aandacht geschonken.
Daarbij hoort onlosmakelijk de geschiedenis, de beschrijving en

157 De kruiskerk van Ammerstol in 1733, getekend door Cornelis Pronk. Gewassen
pentekening 121 × 183 mm (Coll. RPK, Amsterdam, inv. nrs. A 1661).
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158 De westkant van de kerk in Haastrecht vóór de brand in 1964 (foto RDMZ, 1958, G.Th.
Delemarre).

de analyse van de vaak rijke kerkinventarissen: het meubilair, het koper en het
kerkzilver, de grafzerken, de orgels en de klokken.
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Dateringen

159 Jaartal 1650 op de bovenbouw van de toren van de Grote kerk te Schoonhoven. Tussen
de krullen van het kapiteel is een steenhouwersmerk te zien (foto RDMZ, 1981).

De dateringen van de kerkelijke gebouwen en hun onderdelen kwamen langs
verschillende wegen tot stand: via archief- en literatuuronderzoek, via stilistische
vergelijkingen en op basis van bouwhistorisch onderzoek. Hoewel de eerste bron
het zekerste lijkt is dat niet altijd het geval. Met name de oude archiefstukken blijken
soms voor meer dan een interpretatie vatbaar te zijn. Ten tweede is het niet altijd
zeker of men datgene wat er in een archiefstuk genoemd wordt ook daadwerkelijk
nog ter plaatse aantreft. Voor het traceren van vroege handelingen aan een
kerkgebouw moest mede van andere gegevens en bronnen gebruikt gemaakt
worden.
Directe bewijsvoering is natuurlijk een ‘jaartalsteen’, aanwezig aan de toren van
Stolwijk (1501), het schip van Bergambacht (1503?), de toren van Willige Langerak
(1627), de toren van de grote kerk te Schoonhoven (1649 en 1650), de kerk van
Gouderak (1658), de toren van Lekkerkerk (1780) en kerk en toren te Ammerstol
(1880).
Incidentele bronnen- en literatuurgegevens over stichting, bouw, verbouw, dan
wel indirecte bewijsvoering als berichten over plunderingen (door Hoeken en
Kabeljauwen in de 15de eeuw, Gelderse en Spaanse troepen in de 16de eeuw),
stormen en overstromingen waarbij met enige zekerheid verondersteld kan worden
dat het kerkgebouw schade opgelopen had, werden gekoppeld aan het nog
aanwezige authentieke bouwmateriaal en aan zichtbare sporen van vernieuwing.
Het is dus steeds de combinatie van archiefgegevens en gegevens uit het werk die
een uiteindelijke, vaak voorzichtige, datering tot stand bracht. Aangaande
ontwikkelingen in de 18de, maar vooral de 19de en 20ste eeuw deden zich minder
interpretatieproblemen voor. De verbouwingen en restauraties waren meestal redelijk
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tot goed in literatuur en archieven terug te vinden. De bestekken zijn vaak bewaard
gebleven, hetgeen niet gezegd kan worden van de daarbij horende tekeningen.
Hoewel in de 19de-eeuwse bestekken steeds verwezen wordt naar tekeningen van
de te vernieuwen onderdelen, zijn zij vrijwel nergens meer gevonden.
Andere problemen kwamen voor bij het dateren op stilistische en bouwhistorische
gronden. Een gebied als de Krimpenerwaard levert, vooral in de dorpen, nauwelijks
stilistische hoogstandjes op. Bouw- en stijlvormen manifesteren zich soms vijftig en
honderd jaar nadat zij zich voor het eerst in de grote centra

160 ‘Eerste steen’ uit 1627 aan de westkant van de toren van Willige Langerak (foto RDMZ,
1979).
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voordeden. Het gevolg is dat men dan vaak een (onbegrepen) ontlening van die
bouwvormen ziet of een regionale interpretatie. Het verklaren op stilistische en
bouwhistorische gronden werd in alle gevallen bemoeilijkt door de restauraties die
de gebouwen in de 19de en de 20ste eeuw ondergaan hebben. Nogal eens werd
datgene aan bouwsporen verwijderd dat niet paste in de opvattingen die men had
van het desbetreffende kerkgebouw zoals dat in het verleden geweest moest zijn.
Bij restauraties in de 20ste eeuw werd gestreefd om te komen tot een ideaalbeeld
van een kerk in de 14de of 15de en soms 16de eeuw, zonder de fase vóór de
restauratie goed te documenteren. Dit heeft het naspeuren van de geschiedenis
van de gebouwen aan de hand van ‘stijl’ en aan de hand van het bouwmateriaal in
ernstige mate belemmerd.

De Reformatie
De invloed van de Reformatie op de aanwezigheid, het uiterlijk en de aankleding
van de kerkelijke gebouwen is aanmerkelijk geweest. Vóór de Reformatie was er
sprake van een aantal kapellen en kloosters in de Krimpenerwaard. Daarvan is nog
maar een enkel spoor traceerbaar.
De overgang naar de Reformatie en het aanstellen van predikanten vond voor
de meeste steden en dorpen plaats in de jaren direct volgend op het begin van de
Opstand. Vaak is het moeilijk een exacte datum aan te geven, omdat, vooral in de
eerste jaren, het moment van de definitieve overgang niet altijd duidelijk was. In
Haastrecht bleef bijvoorbeeld naast de hervormden een grote groep
roomskatholieken aanwezig. De strijd tussen de Spanjaarden en de Geuzen golfde,
vooral in de eerste jaren van de oorlog, op en neer. Daarmee gelijke tred hield de
godsdienstige gezindheid van de plaatselijke bestuurders. In Lekkerkerk is
bijvoorbeeld in 1574 de eerste predikant bekend. Daarna namen de katholieken
weer enige tijd het heft in handen. Pas vanaf 1579 is de Reformatie daar definitief.
Voor Schoonhoven is eenzelfde verhaal van toepassing. In 1566 is de eerste
predikant bekend. Na de inname van de stad door de Geuzen in oktober 1572 viel
de stad op 24 augustus 1575, St. Bartholomeusdag - hoe toepasselijk voor een stad
wier patroonheilige Bartholomeus was - weer in Spaanse en dus katholieke handen.
In 1577 werd zij opnieuw en nu definitief Staats.
Voor de steden en de dorpen in de Krimpenerwaard kreeg de Reformatie zijn
beslag in de volgende jaren:
1573: Berkenwoude (eerste predikant)
1574: Stolwijk (eerste predikant)
1574: Lekkerkerk (eerste predikant; tot 1614 samen met Nieuw-Lekkerland)
1577: Schoonhoven
1578: Bergambacht en Ammerstol (eerste predikant)
1579: Ouderkerk en Krimpen aan den IJssel (eerste predikant)
1580: Krimpen aan de Lek, tot 1591 met Lekkerkerk gecombineerd
1581: Haastrecht
1633: Willige Langerak (kerk voor de Reformatorische godsdienst
opengesteld; eerste eigen predikant in 1652; daarvoor werden de diensten met
die van Langerak aan de andere kant van de Lek gecombineerd)
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Hieronder zal eerst de geschiedenis worden besproken van de kapellen en kloosters
en daarna die van de kerken.

Kapellen
Ouderkerk
In de 16de eeuw stond er te Ouderkerk een kapel aan de westkant van de Lageweg,
waar die uitkomt op de IJsseldijk, precies tussen Ouderkerk en Gouderak in. Het
punt waar de kapel lag heet daar nog steeds ‘Vrouwenstoep’, waaruit men zou
kunnen opmaken dat zij aan Maria gewijd was. Nadere gegevens ontbreken. Het
is wel voor de hand liggend dat op deze plaats een kapel lag. De dichtbijzijnde
kerken waren immers die van Ouderkerk en van Moordrecht (Gouderak had geen
eigen kerk). Voor de bewoners langs dit deel van de dijk betekende dat in beide
gevallen een uur gaans (De Keijzer, 1980, 7, 9).

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

130

161 Schoonhoven, Koestraat 101.
Situatie, plattegrond van de verdieping en doorsneden van de voormalige Heilige Kruiskapel
uit 1518.
Schaal 1:300. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee, 1995.
Op de tekening staan de restanten aangegeven van de kapel en de 17de-eeuwse verbouwing
tot woonhuis, waarbij een verdiepingsvloer werd ingebracht en de eerste verdieping een
tussenbalklaag kreeg.

162 Schoonhoven, Koestraat 101.
Restant van de voormalige Heilige Kruiskapel. Detail van de kruising van de houten
gewelfribben van het tongewelf. Gedeeltelijk gereconstrueerd.
Schaal 1:20. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee, 1995.

163 Spitsboogspant van de voormalige kapel op de zolder van Koestraat 101 (foto RDMZ,
1995).

H. Kruiskapel te Schoonhoven
Afgezien van de vermelding van een kapel op het Schoonhovense slot - de heer
van Schoonhoven, Jan van Blois kreeg in 1361 toestemming van de Utrechtse
bisschop aldaar een kapel in te richten - lag er omstreeks 1280 onder Bergambacht
ten gebruike van de inwoners van Schoonhoven een H. Kruiskapel aan de weg
tussen Schoonhoven en Bergambacht. Deze weg heette dan ook Kerkweg. De
kapel was aan de buitenkant tegen de Beckevaarts- of Kruispoort aangebouwd. In
archiefstukken wordt de kapel voor het eerst in 1389 genoemd. De Broederschap
of Gilde van het H. Kruis hield de kapel, die tot de commanderij van de Duitse Orde
behoorde, in stand. Op last van Karel V is de kapel in 1518 gesloopt en herbouwd
op de hoek van de Koestraat en de Kruissteeg, thans Koestraat 101. De kapel was
vijf traveeën diep en had een veelhoekige koorsluiting. Na de Reformatie werd het
in 1637-1638 tot een woonhuis verbouwd. De koorsluiting werd in die tijd afgebroken,
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maar het houtskelet met spitsboogspanten en de aanzetten voor een tongewelf zijn
vrij gaaf bewaard gebleven. In de zuidmuur van het pand aan de Kruissteeg en in
de noordgevel is bovendien het (secundair gebruikte) baksteenwerk van de kapel
te zien, waarin vaag sporen van een spitsboogvenster zich aftekenen. Ook de
steunberen van de kapel vindt men aan het metselwerk terug (Visser, 1964, 156-157).

Vlist
Even onduidelijk als bij Ouderkerk is de aanwezigheid van een kapel te Vlist. Volgens
overlevering stond op een buitendijks stuk grond aan de oostkant van de West
Vlisterdijk ter plaatse van de huidige nr. 30 vóór de Reformatie een ‘cappeltgen of
Vrouwenhuysge’. De priester van Polsbroek zou daar enige malen per jaar gepredikt
hebben. De brug ter plaatse heet nog steeds ‘Vrouwenbrug’. Hier lijkt de
tegenwoordigheid van een kapel om dezelfde redenen als bij
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Ouderkerk logisch. De inwoners van Vlist hadden geen eigen kerkgebouw. Zij gingen
te Polsbroek naar de kerk (Muilwijk, 1987, 117).

Kloosters
In Schoonhoven waren vier kloosters, twee mannen- en twee vrouwenkloosters.
Over de geschiedenis zijn nogal wat gegevens voorhanden. Van de
kloostergebouwen zelf zijn echter geen restanten meer aanwezig. Uit
archiefgegevens is bekend dat bij de grote stadsbrand van 1518 drie van de vier
kloosters afbrandden. Welke dat waren wordt helaas niet in de archieven genoemd
(O.A. Schoonhoven, inv. nrs. 2262-2264). Buiten Schoonhoven lag het klooster van
St. Michiel op de Hem en voorts is er sprake geweest van een commanderij van de
Duitse orde in de stad.

Carmelietenklooster
Het Carmelietenklooster of Onze Lieve Vrouwe Broederklooster, een
bedelordeklooster, is omstreeks 1330 gesticht door Jan van Henegouwen, die vanaf
1310 heer van Schoonhoven was. Het kloostercomplex was gesitueerd in de
zuidoosthoek van de stad in het gebied tussen de huidige Molenstraat, Het Klooster
en de Carmelietenstraat. Aan de west- en zuidkant van het complex liep de Zevender,
een veenriviertje dat vanuit de Lopikerwaard naar de Lek stroomde. Het klooster
lag buiten de stadsparochie. Waarschijnlijk behoorde het tot de parochie van Willige
Langerak. Deze veronderstelling wordt gestaafd door het feit dat er jaarlijks (tot
1670) door het klooster aan de kerk van Willige een bedrag in geld betaald werd.
In 1347 is er sprake van de wijding van de kloosterkerk aan de Maagd Maria,
patrones van de orde. In 1375 werd tijdens een stadsbrand het klooster in de as
gelegd, om vervolgens herbouwd te worden door Jan van Chastillon, graaf van Blois
en heer van Schoonhoven. De werkzaamheden waren in 1387 voltooid. In een der
gevels had men bij de herbouw een chronogram aangebracht met de
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164 Schoonhoven. Overzichtskaart op huidige kadastrale ondergrond met de ligging van
bestaande en verdwenen kerkelijke gebouwen, objecten en begraafplaatsen.
Schaal 1:7500. Getekend door J.J. Jehee, 1993-1994.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Voormalige H. Kruiskapel
Voormalig Carmelietenklooster
Voormalig Cellebroedersklooster
Voormalig Sint Agnesklooster
Voormalig Sint Elisabethklooster
Voormalige Commanderij van de Duitse Orde
Oud-katholieke kerk aan de Wal 30 uit 1905
Voormalige remonstrantse kerk aan de Lange Weistraat (1644-1815)
Voormalige rooms-katholieke kerk aan de Wal 14 (1784-1873) met pastorie
aan de Molenstraat
Voormalig zusterklooster uit 1906 aan de Wal 40
R.K. St. Bartholomeus aan de Wal 63
Grote kerk
Remonstrantse kerk aan de Kruispoortstraat
Voormalige synagoge aan de Haven 13 en mikwe aan de Lange Weistraat 4
Voormalig kerkgebouw van de remonstranten aan de Korte Dijk (1861-1881)
Voormalige Ned. Geref. kerk uit 1886
Voormalig gasthuis met kerk, later Armhuis

I.
II.
III.
IV.
V.

Voormalige begraafplaats bij de Grote kerk
Algemene begraafplaats aan de Wal uit 1828
Joodse Begraafplaats uit 1767
Voormalige R.K. begraafplaats uit 1784
R.K. begraafplaats uit 1872
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tekst: ‘SChoonhoVen InsIgnIs CVM CLaVstro deVorat IgnIs’ (Een geweldig vuur
verslint Schoonhoven met het klooster bemint; vertaling door Van Berkum). De
hoofdletters vormen opgeteld het jaartal 1375.
Het is niet bekend of het klooster tijdens de stadsbrand van 1518 nogmaals schade
opliep. Het lijkt waarschijnlijk, maar harde bewijzen ontbreken.
Over de aard en indeling der gebouwen is niets bekend. Van Deventer tekent
omstreeks 1560 een kerkgebouw op de hoek van de Carmelietenstraat en de
Molenstraat.
In 1579 werd het complex verlaten. De gebouwen werden gesloopt. Het
vrijgekomen terrein werd verkaveld en de erven werden tussen 1594 en 1598
verkocht. Tussen 1598 en 1610 werden er woningen gebouwd (O.A. Schoonhoven,
1-4

inv. nrs. 1254 , 1255; BBH, XXXV (1913), 115-117; Van Berkum, 415; Visser,
1964, 87, 104, 123, 158).

Cellebroedersklooster
In de 15de eeuw werd aan de oostzijde van de Oude Haven ter hoogte van de
Provenierstraat het Cellebroedersklooster gebouwd. Dit klooster had de naam
‘Emmaus’. De Cellebroeders waren leken die zich met het verplegen en verzorgen
van zieken en met name pestlijders bezig hielden. Visser vermeldt de aankoop in
1393 van een huis dat de kern van het latere complex zou zijn. Ook hier stond een
kerk (pas na 1473 bekend). Omstreeks 1578 is het klooster opgeheven. Het complex
werd daarna als Oude Mannenhuis in gebruik genomen (zie hiervoor de paragraaf
over de gebouwen van Sociale Zorg) (Visser, 1964, 64, 161).

Sint Agnesklooster
Op de hoek van de Koestraat en de noordzijde van de Schapenstraat (voorheen
Bagijnestraat) lag het vrouwenklooster van Sint Agnes. In 1402 kreeg Aleid van
Diest toestemming van hertog Albrecht van Beieren een klooster te stichten. Er is
dan al sprake van een zusterhuis in de Koestraat. Pas in 1409 is er een kerk en
kerkhof aangelegd en gewijd. De zusters volgden de derde regel van St. Franciscus.
In 1578 werden de kloostergoederen geconfisceerd en de gebouwen zijn korte tijd
als weeshuis in gebruik genomen (1581-1582 en 1594-1607). Daarna werd het
armenhuis.
Tot in het begin van de 18de eeuw heeft de kerk aan de zuidkant van het
kloostercomplex, op de hoek van Koestraat en Schapenstraat bestaan. In 1608
deed zij zelfs enige tijd dienst als bedehuis voor de remonstranten en de
contraremonstranten. Wegens bouwvalligheid moest zij echter worden afgebroken
(Van Berkum, 439; Visser, 1964, 158, 159).

Sint Elisabethklooster
In het noorden van de stad lag het St. Elisabethklooster. Hoewel al in 1393 sprake
is van een begijnengemeenschap ‘op de Haven’ werd eerst in 1412 door de bisschop

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

van Utrecht vergunning verleend tot het stichten van een klooster met kerk en
kerkhof. De kerk kwam tot stand aan de oostzijde van de Oude Haven (achter de
huidige nrs. 11 en 13). Voorts waren er een zusterhuis, een boomgaard en enkele
bijgebouwen. Ook deze zusters volgden aanvankelijk de derde regel van St.
Franciscus, in 1464 namen zij de regel aan van St. Augustinus. Het klooster maakte
deel uit van het kapittel van Sion dat viel onder het Mariënklooster te Sion bij Delft.
In 1518 brandde het klooster bij de stadsbrand af en werd herbouwd. Lang zou het
niet blijven bestaan want in 1572 werd Schoonhoven door de Geuzen onder leiding
van Lumey belegerd. Sommige kloosterzusters vluchtten naar Utrecht maar keerden
in 1575 weer terug. In 1579 werd op last van de Geuzen begonnen met de afbraak
van de kerk. De kloostergebouwen kregen een andere bestemming.
Het meest zuidelijk gelegen gebouw werd als Arsenaal in gebruik genomen. In
1627 bouwde men ter plaatse een nieuw Arsenaal. De overige kloostergebouwen
werden ingericht tot een Oude Vrouwenhuis. Dat werd in 1716 opgeheven. Die
gebouwen werden in 1726 voor afbraak verkocht. Op het vrijgekomen terrein werd
een tuin aangelegd. In 1776 kocht het Gemeene Land het aan en vestigde er een
ruimte voor opslag van kogels en geschut (zie verder: Verdedigingswerken) (Van
Berkum, 438; Schoute, 1978, 49-51; Visser, 1964, 159-161).
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Commanderij van de Duitse Orde
De Commanderij van de Duitse orde te Schoonhoven werd omstreeks 1390 gesticht.
Sedert 1395 was de Commandeur tevens pastoor van de parochiekerk. Het huis
van de Orde lag tegenover de kerk aan de westkant van de Koestraat, ten noorden
van de huidige nr. 78. Na de Reformatie deed het gebouw enige tijd dienst als
pastorie. Alle middeleeuwse sporen van de Commanderij zijn thans verdwenen
(Visser, 1964, 157).

Klooster Sint Michiel op de Hem

165 Detail uit de kaart van Jacob van Deventer van de stad Schoonhoven (omstreeks 1560)
met het klooster de Hem.

Ten westen van Schoonhoven lag ook een klooster. Op 15 mei 1396 gaf Guy van
Chastillon, heer van Schoonhoven aan Claes Hoec, Frederic Smit, priesters en Jan
Aerntsz. van Diest verlof een klooster met kapel te stichten op een terrein waar al
enige ‘timmeringe’ en een boomgaard waren. Het complex lag in de Hem tussen
Schoonhoven en Bergambacht, maar viel onder het gerecht van Bergambacht,
onder de kerkelijke jurisdictie van de pastoor van 's-Heeraartsberg. Naar de bij het
complex liggende boomgaard werden de bewoners ook wel Broeders van den
Boomgaart genoemd.
De huisjes van de gemeenschap werden tijdens de Arkelse oorlog in 1401 verwoest.
In 1407 is het herbouwd. Hendrik de Luners, pastoor te Bergambacht gaf de
kloosterlingen verlof om aan het klooster een kapel en kerkhof te mogen verbinden.
Zij bleven echter afhankelijk van Bergambacht. Op 14 juni 1407 werd dit door Frederik
van Blankenheim, bisschop van Utrecht bevestigd. De kerk werd op 23 juli 1409
aan St. Michiel gewijd. In 1414 namen de broeders de regel van St. Franciscus aan.
In 1418 gingen zij over tot de regel van St. Augustinus en sloten zich aan bij het
kapittel van Sion. Sedertdien werden zij regulieren genoemd. De kerk en het klooster
werden door blikseminslag in 1495 zwaar beschadigd. Met financiële steun van de
gezamenlijke kloosters van Sion en met de inkomsten uit het schrijven en drukken
van boeken kon de schade weer hersteld worden. In het begin van de 16de eeuw
onderging het klooster een aanzienlijke uitbreiding. Omstreeks 1511 bouwde men
een sacristie en een oostelijke vleugel, in 1534 een vleugel aan de zuidkant. Op de
kaart die Van Deventer omstreeks 1560 vervaardigde van Schoonhoven en
Nieuwpoort met omgeving staat het geheel weergegeven: aan de zuidkant van de
weg naar Bergambacht liggen de gebouwen. Daarachter is de boomgaard te zien.
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Op 6 juli 1572 werd onder aanvoering van Lumey het klooster St. Michiel op de Hem
door de Geuzen verwoest. Het zou niet weer opgebouwd worden. De landerijen
werden in 1590 verkocht. De opbrengsten werden op last van de Staten van Holland
aangewend tot verbetering van de gereformeerde kerken in de omgeving en het
weeshuis te Gorinchem. Enige grondwerken en vervallen muren waren in 1654 nog
te zien, maar ten tijde van Van Berkum (1762) was zelfs dat niet meer het geval.
Nu resteert enkel nog de naam (Van der Aa, 5de deel, (H), 411-412; Van Berkum,
441; Joosting en Muller II, 405; Van Ollefen, 270-271; Verhoofstad, 148).

Kloosters in de twintigste eeuw
Pas in de 20ste eeuw kwamen er weer nieuwe kloosters in de Krimpenerwaard. In
1903 werd te Haastrecht links naast de R.K. kerk en pastorie aan de Grote Haven
het Catharinagesticht met bijbehorende scholen gebouwd. Het gesticht was opgericht
door de congregatie van de H. Catharina van Siena. Lang heeft het niet gestaan.
In 1967 verlieten de laatste zusters Haastrecht. Direct daarna zijn de gebouwen
gesloopt ter vergroting van het kruispunt Grote Haven-Provinciale weg (Van
Someren, 1987, 101, 107).
In 1906 werd in Schoonhoven aan de Wal 40 een onopvallend klooster met kapel
gebouwd voor de zusters van de orde van de H. Franciscus. Het uit rode baksteen
opgetrokken gebouw heeft een onderhuis. De decoratie is bescheiden gehouden
en bestaat voornamelijk uit segmentbogen boven de vensters en siermetselwerk
onder de daklijsten. Het linkergedeelte van de voorgevel eindigt met een trapvormig
uitgebouwde tuit. De functie van zusterhuis heeft het inmiddels verloren.
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Van 1921 dateert het klooster van de Paters Passionisten aan de Provinciale weg
60-62 te Haastrecht. De kapel is van een jaar later. Het uit rode baksteen
opgetrokken kloostercomplex is samengesteld uit een lange vleugel evenwijdig aan
de weg en een haaks daarop staande kortere vleugel. Het gebouw bestaat uit een
sousterrain, twee verdiepingen en een zolder. De daknok heeft een met lood bekleed
torentje. In de lange gevel vindt men twee ingangsportieken. Via een tussenlid is
het klooster met de kapel verbonden. De kruisvormige kapel heeft een toren met
tentdak aan de voorzijde, aan de achterkant een rechtgesloten koor. Het muurwerk
is vlak gemetseld. In de driehoekige, gekoppelde vensters is glas-in-lood
aangebracht. Achter het complex liggen een boomgaard en moestuin en een kleine
begraafplaats voor kloosterlingen.

De ligging der kerkgebouwen
Alle van oorsprong middeleeuwse kerkgebouwen zijn (met graduele afwijkingen)
georiënteerd. Bij de kerken die na de Reformatie gebouwd zijn, speelde de oriëntatie
een minder belangrijke rol, hoewel de Gouderakse kerk van 1658 ook weer oost-west
gelegen is. De situering wordt dan aangepast aan de beschikbare ruimte in de
bebouwde kom.
In Bergambacht, Stolwijk, Lekkerkerk en Haastrecht ontwikkelde de bebouwing zich
(geheel of gedeeltelijk) als een ring rondom de kerk. In Schoonhoven en Ammerstol
ontstond de kerk in een reeds bestaande verkaveling die niet geheel oost-west liep.
Vooral bij Schoonhoven is dat duidelijk te zien: de Grote kerk staat scheluw ten
opzichte van de rooilijn.
De Berkenwoudse kerk ligt op een verhoogd terrein en is (met een geringe
afwijking) georiënteerd. Aan de noordzijde is het kerkhof. Kerk en kerkhof zijn aan
drie zijden met water omgeven. Via een met linden beplant laantje vanaf de openbare
weg is het toegangsportaal in de toren bereikbaar. Vanaf de weg leidt eveneens
een lindenlaan naar de pastorie achter de kerk.
Ook de kerk van Willige Langerak was met water omgeven. Op de kaart die Van
Deventer omstreeks 1560 van Schoonhoven en omgeving maakte is dat duidelijk
te zien.
Van ouds her lag de kerk van Krimpen aan de Lek als enige in de Krimpenerwaard
buitendijks. Ondanks de problemen die dit opleverde, de fundamenten bleken aan
het begin van de 20st eeuw ernstig verzakt te zijn, handhaafde men men bij
nieuwbouw in 1939 toch de buitendijkse situering.

Kerkhoven en begraafplaatsen
Tot in de eerste helft van de 19de eeuw mocht er in de kerken begraven worden,
maar tegelijkertijd vonden al eeuwen begravingen plaats op het kerkhof rondom de
kerk. De middeleeuwse kerken waren altijd omringd of begrensd door een kerkhof.
In vrijwel alle gevallen is dat verdwenen of gereduceerd. Alleen de kerken van
Ammerstol, Berkenwoude en Willige Langerak hebben aan de noordzijde een kerkhof
dat nog in gebruik is. Kerkhoven en begraafplaatsen zijn over het algemeen met
een ijzeren hek afgesloten. Op de hekpijlers die de toegang flankeren ziet men in

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

de meeste gevallen vanitas- of doodssymbolen afgebeeld als gevleugelde zandlopers
of een zeis, die de eindigheid van het leven verbeelden.

166 De huidige, buitendijks gelegen kerk van Krimpen aan de Lek aan de rivier (foto
Hervormde kerk, Krimpen aan de Lek).

Van 1828 is de begraafplaats aan de Dijklaan bij de Bergstoep onder Bergambacht.
Met de ingebruikname kwam een einde aan het begraven rond de kerk. Aan de
Dijklaan 21 ligt de begraafplaats achter een achtzijdige aula onder een puntdak uit
de jaren dertig van deze eeuw, die voorzien is van drie lagere uitbouwen. Een der
meest sprekende en oudste monumenten op deze begraafplaats is het 19de-eeuwse
graf van de burgemeestersfamilie Smits. Dit bestaat uit een gerezen hardstenen
grafplaat waarop een sokkel staat met gietijzeren vaas.
Het kerkhof van Berkenwoude naast de kerk is toegankelijk via een fraai gietijzeren
hek met ronde, deels gecanneleerde hekpijlers waarop gevleugelde zandlopers
staan. De gebogen hekken bestaan aan de onderkant uit traliewerk en voor het
overige uit spijlen met pijlpunten.
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167 Berkenwoude, Hervormde kerk. Situatie van kerk, kerkhof en pastorie. Schaal 1:750.
Tekening door J.J. Jehee, 1993.

168 Toegang tot het kerkhof naast de kerk in Berkenwoude. De hekpijlers zijn bekroond met
gevleugelde zandlopers als vergankelijkheidssymbolen (foto RDMZ, 1994).

Het kerkhof van Gouderak ligt niet direct naast de kerk maar op enige afstand
ten westen daarvan. Die situatie is op de kadastrale minuut van omstreeks 1830 al
zo aanwezig. Voordien vonden begravingen buiten de kerk plaats aan de noordkant
van de kerk (de armenbegraafplaats) en na de Franse tijd ook aan de zuidkant.
Toch dateren de meeste graven op deze begraafplaats uit de 20ste eeuw. Een
uitzondering daarop vormt een van de meest markante monumenten, een obelisk
met vaas, van predikant H. Bron († 1863).
In Haastrecht is het kerkhof - aan het eind van de 18de eeuw nog beschreven als:
‘het kerkhof ligt aan de zyde van het choor, en is gedeeltelyk met een’ muur
omvangen, en gedeeltelyk met boomen omplant’ - ook verdwenen. Tot ver in de
19de eeuw heeft het daar gelegen. Nu vindt men buiten de kerk tegen de oostmuur
van de kerk nog zes zerken.
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Bij de rooms-katholieke kerk te Haastrecht werd het kerkhof in 1825 achter de
kerk aangelegd. Bij de ingang stond sedert 1864 een baarhuisje. In 1883 werd het
kerkhof vergroot.
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169 Toegang tot de Algemene Begraafplaats in Schoonhoven op de Wal (foto RDMZ, 1994).

170 Houten baarhuisje op de voormalige begraafplaats aan de IJsseldijk Noord t.o. 67 te
Ouderkerk (foto RDMZ, 1995).

Rond de kerk van Lekkerkerk lag een kerkhof dat was beplant met iepen, linden
en notebomen. Op de kerkhofmuur legde men de zalm te drogen. Het is lange tijd
in gebruik geweest want er zijn posten bekend over het opruimen en effenen van
het kerkhof in 1781-1782 en 1808. In 1828 gaat het naar de gemeente over, die het
vervolgens met een muur omringt. In 1867 werd de begraafplaats bij Opperduit 438
in gebruik genomen, hetgeen het einde betekende van de begravingen bij de kerk.
Op deze begraafplaats staat een aula uit de jaren dertig van deze eeuw. Aan dijkzijde
is een gietijzeren toegangshek met de gevleugelde zandlopers op de beide hekpijpers
(Hoogenboezem, 1981, 53-55, 146-147; Schoute, 1979, 27-28; Van der Wouden,
1959, 34).
Van de oude begraafplaats te Krimpen aan de Lek aan het Middelland 32 is alleen
het gietijzeren hek aan de straat nog over. Aan weerskanten van het toegangshek
ziet men de doodssymbolen: een gevleugelde zandloper. Aan de Molenweg in
Krimpen aan de Lek ligt de grote begraafplaats. Er staan onder andere een aantal
laat 19de-eeuwse markante grafmonumenten met monumentale toegangspartijen,
die van geprofileerde pilasters en frontons voorzien zijn.
Van oude en niet meer in gebruik zijnde de begraafplaats in Krimpen aan den IJssel,
buitendijks gelegen aan de IJsseldijk bij nr. 359, bestaan nog een grote tombe,
enkele zerken en een gietijzeren hek met spijlen en granaatappels.
Aan de IJsseldijk Noord t.o. 67 in Ouderkerk ligt een uit 1825-1850 daterende
begraafplaats die evenmin meer in gebruik is. Wel ligt er nog een aantal graven,
een monument in de vorm van een gebroken zuil en een houten baarhuisje. Aan
de weg staat een gietijzeren hek. Wel nog in gebruik is de begraafplaats aan de
IJsseldijk Noord 12. De aula uit de jaren dertig is weer achtzijdig onder een tentdak,
met lagere aanbouwen aan de zijkanten. Op de windvaan zijn twee zeisen en een
zandloper weergegeven. Op het gesmede toegangshek staan de woorden ‘Rust in
Vrede’.

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

171 Joodse begraafplaats aan de Nes in Schoonhoven (foto RDMZ, 1994).

De Algemene Begraafplaats in Schoonhoven dateert van 1828. Aan de Wal wordt
de begraafplaats afgesloten door een met vazen bekroonde hardstenen
toegangspoort en bakstenen muren tussen twee neoklassicistische paviljoens met
fronton. In 1857 is een gedeelte van de gebouwen en de muur van de Algemene
Begraafplaats afgebroken en weer opnieuw opgebouwd in dezelfde vorm. Er kwam
een nieuw hek (Archief van de gemeente Schoonhoven 1813-1932, inv. nr. 787).
Achter de Schoonhovense H. Bartholomeuskerk ligt op het bastion een begraafplaats
uit 1872 met een Lourdesgrot van tufsteen. Op de begraafplaats is onder andere
een priestergraf te vinden met steen, ciborie en kruisbeeld. In de landschappelijk
aangelegde tuin achter de kerk en de pastorie, die tevens als processietuin diende,
staat een houten met riet gedekte constructie waarin een klok uit 1859 hangt (Petit
et Fritsen me funderunt. Bartholomaeo sacr. 1859). Het bouwwerkje stond ooit als
klokketoren op de pastorie (Monumenten van Schoonhoven, 325).
In 1767 is de Israëlitische of joodse begraafplaats aan de Nes te Schoonhoven
aangekocht en in gebruik genomen. Zij diende niet alleen voor overleden
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inwoners van Schoonhoven, maar ook voor overledenen uit Lekkerkerk en zelfs uit
de Alblasserwaard. In 1867 werd de begraafplaats uitgebreid. Zij is nog steeds
aanwezig. Er staan ongeveer vijftig zerken.
In Lekkerkerk werd in 1886 aan de Kerkweg, hoek Tiendweg West uiteindelijk
een joodse begraafplaats gesticht, hoewel er vanaf 1874 al sprake was van een
zelfstandige joodse gemeenschap aldaar. Door het opheffen van de joodse
gemeenschap in 1922 kwam de begraafplaats buiten gebruik. In 1947 werd het
lijkenhuisje gesloopt. De Nederlands Israëlitische Gemeente Rotterdam is thans
eigenaresse. Er staan vijf grote en een kleine grafsteen (Davidson, 17, 22, 26, 33).

De verschillende typen gebouwen
Het geven van een typologie voor de kerken in de Krimpenerwaard is in zoverre
een gecompliceerde zaak omdat er vrijwel geen kerk meer is die haar oorspronkelijke
type bewaard heeft. Door oorlogsgeweld, branden en aanpassing aan de eredienst
veranderden eenbeukige kerken in een- of driebeukige kruiskerken, maar ook
omgekeerd werden zij gereduceerd van kruiskerken tot eenbeukige gebouwen.
Bij de van oorsprong middeleeuwse kerken is het koor en een stenen, van de grond
opgaande, westtoren bij het kerkgebouw een vast gegeven. Als er een koor ontbreekt
is dat in de loop van de geschiedenis afgebroken (Haastrecht, Bergambacht,
Lekkerkerk en waarschijnlijk Willige Langerak). In Berkenwoude zal de lage, recht
gesloten aanbouw aan de oostkant, thans als consistorie in gebruik, eens het koor
van de kerk geweest zijn.
In de Krimpenerwaard is voor en na de Reformatie de eenbeukige kerk bestaande
uit een koor, een schip en een (west) toren of dakruiter het eenvoudigste type. De
meeste oude kerken zijn hier, voor zover valt na te gaan, aanvankelijk als zaalkerk
gebouwd (Ouderkerk, de oudste kerk van het gebied uit de 12de-eeuw; Bergambacht,
het oudste gebouw uit de 13de- of 14de eeuw; Haastrecht, de 14de-eeuwse kerk;
Willige Langerak, oorspronkelijk een 14de-eeuwse (?) kerk; Berkenwoude,
15de-eeuwse kerk; Gouderak uit 1658; Krimpen aan den IJssel uit 1862-1866).
Sommige kerkgebouwen werden in een latere fase van hun bestaan, dit was
steeds na de Reformatie, tot zaalkerk gereduceerd. Grote meerbeukige of
kruisvormige ruimtes had men lang niet altijd meer nodig en na rampen waarbij
gedeelten van het gebouw vernietigd werden, kwam men vaak niet tot herbouw. In
Lekkerkerk zijn de transeptarmen afgebroken na 1576; in Stolwijk is de kruiskerk
na een brand in 1869 door een zaalkerk vervangen en nogmaals door een zaalkerk
in 1948; de 14de- of 15de-eeuwse kruiskerk van Ammerstol is wegens bouwvalligheid
tot zaalkerk verkleind in 1822 en geheel herbouwd in 1880.
De gereformeerde kerken uit de tweede helft van de 19de eeuw hebben meestal
een rechthoekige, schuurachtige indeling, praktisch aangezien de ruimte daardoor
optimaal benut kon worden. In feite is dit type niets anders dan een
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172 De oostzijde van de kerk van Lekkerkerk. De triomfboog tussen schip en koor is na de
afbraak van het koor gedicht. De plaats van het afgebroken koor is in het plaveisel ongeveer
aangegeven (foto RDMZ, 1993).

173 De eenvoudige schuurkerk van de Gereformeerde Gemeente Nederland aan het
Westeinde 26 te Berkenwoude (foto RDMZ, 1994).
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174 Schematisch overzicht van de plattegronden van de belangrijkste kerken in de
Krimpenerwaard.
Schaal 1:600. Getekend door J.J. Jehee in 1992-1993 naar gegevens in het archief RDMZ
en op basis van eigen opmetingen. De in de plattegronden zwart aangegeven onderdelen
behoren tot de oudste gedeelten van het gebouw. De met een kruisarcering aangegeven
onderdelen dateren van na de Reformatie. Afgebroken gedeelten zijn met een stippellijn
gemarkeerd.
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bescheiden voortzetting van de zo vaak toegepaste zaalkerk. Het koor en een
dakruiter ontbreken meestal bij deze kerkjes.
Om meer ruimte te verkrijgen kon het schip van de kerk worden verbreed of kon de
kerk met een of twee transeptarmen worden uitgebreid. In het laatste geval ontstond
er een kruiskerk. Daar waren nogal wat voorbeelden van in de Krimpenerwaard. Te
vermelden zijn de kerken van Schoonhoven (later tot hallenkerk vergroot), de
middeleeuwse kerk van Ammerstol, Bergambacht (in de 15de eeuw is de zuidelijke
arm, in de 16de eeuw de noordelijke arm aangebouwd), Krimpen aan de Lek (de
kruiskerk van na 1425 heeft tot 1939 bestaan), Lekkerkerk (kruiskerk tot 1576),
Ouderkerk (transepten aangebouwd
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175 De middeleeuwse kruiskerk van Krimpen aan de Lek voor de sloop (foto RDMZ, 1929,
W. Scheepens).

176 De zuil met koolbladkapiteel van de afgebroken kooromgang aan de oostkant van de
kerk te Haastrecht (foto RDMZ, 1975).

in het midden van de 16de eeuw) en Stolwijk (de laat 15de-eeuwse kruiskerk met
forse transeptarmen werd in 1869 door een zaalkerk vervangen). De Haastrechtse
kerk werd aan het eind van de 15de eeuw van transepten voorzien en kreeg daarmee
haar kruisvorm.
Ook een vergroting in de vorm van het verbreden van het schip tot een driebeukige
aanleg behoorde tot de mogelijkheden om in het kerkgebouw ruimte te winnen. In
Haastrecht bijvoorbeeld leidde dat in vermoedelijk de tweede helft van de 15de
eeuw tot een driebeukige, pseudobasilicale aanleg. Opmerkelijk bij deze kerk was
de smalle, omlopende kooromgang in het verlengde van de zijbeuken. Na de
verwoesting van de kerk in 1575 is het koor met omgang niet meer herbouwd. De
twee halfzuilen met koolbladkapiteel aan de buitenkant tegen de oostwand van het
dwarsschip zijn de laatste herinnering aan die omgang. In dit gedeelte van Nederland
komt een dergelijke omlopende kooromgang meer voor aan kerken. In Nieuwpoort
en Woerden (St. Petruskerk) kwamen de kooromgangen in het eerste kwart van de
16de eeuw tot stand (Van Groningen, 1992, 168).
Naast het voordeel van ruimtewinst had de pseudobasiliek echter een groot
nadeel: de ongunstige verlichting van het interieur via betrekkelijk laag geplaatste
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177 De oostzijde van de kerk te Berkenwoude met de consistorie. Dat die ruimte eens als
koor in gebruik was blijkt uit sporen in de noordmuur. Daar zitten aan de binnenzijde
symmetrische uithollingen die wijzen op de vroegere aanwezigheid van een sacramentshuis
(foto RDMZ, 1994).

ramen in de zijbeuken. Een lichtbeuk ontbrak immers. Toch stapte men niet definitief
van dit type af. Aan het eind van de 19de eeuw vindt men de pseudobasiliek nog
steeds toegepast. Tussen 1872-1873 werd te Schoonhoven de R.K. kerk H.
Bartholomeus als pseudobasiliek gebouwd met een hoog, vijfzijdig gesloten koor.
Om het lichtprobleem op te lossen zocht men naar oplossingen. In dit opzicht
vermeldenswaard bij de Haastrechtse kerk zijn de topgevels met steekkapjes die
om de andere travee in de zijbeuken zijn aangebracht ter verkrijging van een betere
verlichting.
De oude kerk van Stolwijk had, hoewel niet gevonden is dat het een pseudobasiliek
was, waarschijnlijk eveneens hoge ramen onder steekkappen in de zijgevels. Oude
afbeeldingen en een beschrijving van direct na de brand van 1867 over de
aanwezigheid van zeer brede ramen (die toch een zekere hoogte gehad moeten
hebben) wijzen daarop: ‘Het schip werd verlicht met twee zeer breede vensters elk
van 6 lichten, aangebragt in den oostelijken [bedoeld is zuidelijke] muur, aan den
westelijken [bedoeld is noordelijke] waren die vensters digt gemetseld’ (Verslagen
van de commissie der Koninklijke Akademie van Wetenschappen over 1867, 29).
De enige driebeukige hallenkerk in de Krimpenerwaard, een type kerk waarbij
zijbeuken en middenschip even hoog zijn opgetrokken, is de grote kerk in
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Schoonhoven. In het begin van de 16de eeuw werd de kruiskerk tot hallenkerk
verbreed en verhoogd. Het gevolg was dat het gebouw zowel meer ruimte als meer
licht kreeg.
De eenvoudigste kerken kunnen in het begin een recht gesloten of een rond
gesloten koor gehad hebben. Uit de funderingsrestanten die tijdens de restauratie
van de Bergambachtse kerk in 1972-1974 gevonden zijn zou men kunnen opmaken
dat er in de 13de eeuw sprake was van een smaller rond gesloten koor. Bij
Berkenwoude was het smallere koor zeker recht gesloten. De detaillering van het
nog aanwezige oude muurwerk duidt daarop. De oostgevel van het voormalige koor,
thans consistorie, heeft een ezelsrugboog-nis. De zijkoren van de grote kerk in
Schoonhoven waren vóór de uitbreiding van omstreeks 1500 eveneens recht
gesloten.
Meestal hebben de kerkkoren een driezijdige (Gouderak, Krimpen aan de Lek:
voor 1939 en Lekkerkerk) of een vijfzijdige sluiting. Bij Bergambacht, Haastrecht en
Stolwijk zijn zij afgebroken. Alleen bij Ouderkerk aan den IJssel en het middenkoor
van Schoonhoven is het vijfzijdige koor gespaard gebleven. Het uitzonderlijke koor
met omloop van de Hervornmde kerk te Haastrecht kwam hierboven al ter sprake.

Lotgevallen van de kerkgebouwen
De oudste parochie is naar alle waarschijnlijkheid die van Ouderkerk aan den IJssel.
Misschien stond daar al in 944 een kerk (Schoute, 1994, 95). In de 12de eeuw was
daar zeker een kerkgebouw. Resten van dat gebouw in de vorm van tufsteen zijn
aan de noordwesthoek van het gebouw opnieuw toegepast bij herbouw in later tijd.
Tijdens de restauratie van de kerk in de jaren zestig van deze eeuw bleek ook een
deel van de fundering te zijn opgetrokken van tufsteenblokken. Aannemelijk is dat
Ouderkerk de moederkerk was van het decanaat Infra Yselam et Leccam.
Ook Krimpen aan de Lek zou een oud, 12de-eeuws? kerkgebouw gehad hebben.
Fysiek na te gaan is het niet meer, want het middeleeuwse kerkgebouw is gesloopt
en in 1940 door een nieuw gebouw vervangen.
In het derde kwart van de 13de eeuw zijn er kerken in Willige Langerak, Lekkerkerk
en Haastrecht bekend. Eveneens uit de 13de eeuw dateert het vermoedelijk oudste
kerkgebouw van Bergambacht. Bij de laatste restauratie van 1972-1974 zijn de
resten van enig muurwerk en funderingen van dit gebouw aangetroffen die op een
bouwdatum in die tijd wijzen.
Van Ammerstol is een stichtingsdatum bekend: kort voor 1331 had de graaf van
Holland een kapel gesticht te Ammerstol, waarvan de rechten op 22 juli 1331 zijn
vastgelegd. Een van de ‘jongste’ middeleeuwse kerken is die van Schoonhoven:
een parochiekerk aldaar wordt pas in 1354 vermeld. De kerken van Berkenwoude
en Stolwijk worden in de 14de eeuw genoemd.

Oorlogen
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178 In het torenportaal van de Hervormde kerk te Stolwijk is een gevelsteen uit 1617
ingemetseld met een primitieve afbeelding van de kerk en toren. Hieruit blijkt dat de vroeg
16de-eeuwse kerk waarschijnlijk een pseudobasiliek was met hoge ramen onder steekkappen
in de zijgevels en een transept aan de zuidkant (foto RDMZ, 1993).

Over de lotgevallen van die oudste kerkgebouwen zijn wij in de eerste eeuwen
van hun bestaan maar incidenteel geïnformeerd. Vooral in de 15de en 16de eeuw
is er herhaaldelijk sprake van (lokaal) oorlogsgeweld, waardoor kerkgebouwen
geheel of gedeeltelijk in de as gelegd werden. Tussen 1425 en 1428 is de kerk van
Ouderkerk aan den IJssel totaal verwoest tijdens de oorlog tussen Jacoba van
Beieren en Philips van Bourgondië (Hoek, 1969, 103).
De stad Schoonhoven werd in 1425 belegerd. In Willige Langerak werd in die
jaren het kerkhof als bolwerk gebruikt. Bij opgravingen tijdens de restauratie van
kerk en toren in 1990 werden onder de toren zeer zware funderingsresten gevonden
die op een weerbaar karakter van het oude opgaande werk kunnen wijzen. Over
eventuele schade aan de beide kerkgebouwen kon niets gevonden worden. Zo die
er al was, dan zijn de sporen daarvan sedertdien door verbouwingen en
vernieuwingen verdwenen.
Het dorp Stolwijk werd in 1489 door troepen uit Woerden in brand gestoken.
Waarschijnlijk zijn kerk en toren toen ook (partieel) verbrand. Zekerheid daarover
is er niet. Het feit echter dat op de toren een jaartalsteen voorkomt van 1501 en
bovendien de stijl van het bouwwerk een oudere datum uitsluit, duidt in ieder geval
bij de toren sterk op een herbouw. Hoe het met het kerkgebouw zat is
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onduidelijk. Mogelijk is dat toen gerepareerd, want in 1547 blijkt het in zo'n slechte
staat te zijn dat een deel van de kerk gesloopt moest worden en daarna weer werd
opgebouwd (Van der Aa, deel S, 754).
In 1511 en 1512 raasden Gelderse troepen door de Krimpenerwaard. Zij staken de
huizen (en daarmee zeer waarschijnlijk ook de kerken) van Haastrecht, Lekkerkerk,
Bergambacht en Berkenwoude in brand. De kerk van Krimpen aan de Lek wist de
dans te ontspringen: de pastoor kocht het verbranden van dorp en kerk in 1512 af
(Schoute, 1985, 40).
Een van de belangrijkste gevolgen van de Reformatie was dat de kloosters werden
geconfisceerd en in de jaren daaraanvolgend werden verlaten. Hierboven werd dat
uiteen gezet. Alle kerken, met uitzondering van Schoonhoven waar het fraaie midden
16de-eeuwse oxaal gespaard bleef, verloren hun oorspronkelijke aankleding en
inrichting. Dit ging meestal op weinig zachtzinnige wijze. Op 25 november 1567
werden in Lekkerkerk beelden en schilderijen gebroken en verbrand (Van der
Wouden, 1959, 42). De verwoesting van het kerkgebouw vond enige jaren daarna
plaats.
Door broeder Wouter Jacobsz. (Gualtherus Jacobi Masius), laatste prior van het
klooster te Stein bij Gouda, is tussen 1572 en 1579 een dagboek bijgehouden waarin
hij verslag deed van de gebeurtenissen in den lande. Uit zijn dagboek komen het
oorlogsgeweld dat de Krimpenerwaard teisterde en de gevolgen daarvan voor de
kerkgebouwen duidelijk naar voren.
Omstreeks 1575 is de kerk van Haastrecht verwoest. Het zou 35 jaar duren voordat
het gebouw weer opgeknapt werd. Hoe en wanneer precies de verwoesting plaats
vond is niet precies te achterhalen. Op 6 augustus 1573 schrijft Wouter Jacobsz.:
‘Van Haestert werde ons vertelt, dat die guesen geplondert hadden
ende soe vandaen gescheyden waren’ (Van Eeghen, 285).
Of bij die plundering de kerk inbegrepen was vermeldt hij niet. De maanden daarna
blijven turbulent. Op 12 oktober 1573 schrijft Wouter Jacobsz.
‘Tot Haestrecht lach op desen tyt een vaendel geusensoudaeten, waerdeur
dat bedroufde derp seer getribuleert werde, twelck nochtans tevoeren
meer als te veel geleden hadde, als geplondert...’ (Van Eeghen, 324).
Toen in 1575 de Spanjaarden Oudewater belegerden, bevond zich ter verdediging
van die stad onder andere bij Haastrecht een schans. De gevechten golfden in dat
gebied op en neer en het laat zich aanzien dat de Haastrechtse kerk, indien niet
afgebrand in 1573, dan toch zeker in 1575 het slachtoffer was van de
oorlogshandelingen (Kölker, 1974, 172).
Op 6 mei 1576 werd Bergambacht door de Geuzen platgebrand. In het dagboek
van broeder Wouter Jacobsz. staat dit feit als volgt vermeld:
‘Op den VIen of daeromtrent werd Berchambocht buyten Schoonhoven
deerlick van den guesen geheel verbrant ende werden die clocken van
die kerck aldaer binnen Schoonhoven gebrocht’ (Van Eeghen, 571).
Dat de kerk gevaar liep is duidelijk. Of er daadwerkelijk sprake was van enige
schade aan de kerk staat overigens nergens vermeld.
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Oorlogsgeweld trof ook de kerk van Krimpen aan de Lek. Het hele dorp werd in
de jaren 1575-1576 verwoest toen er tussen de Spaanse troepen en de Prins van
Oranje gevochten werd om de schans te Krimpen. Ook hier zou, evenals te
Haastrecht, de kerk pas tijdens het Twaalfjarig Bestand hersteld worden. Een zelfde
verhaal gaat op voor de niet ver daarvandaan gelegen kerk te Lekkerkerk. In 1575
of 1576 is de kruiskerk afgebrand door hetzij Spaanse troepen of door de Geuzen
die bij de schans te Krimpen in deze jaren herhaaldelijk slag leverden. In het dagboek
van Wouter Jacobsz. leest men op 30 januari 1576:
‘Op den XXXen werde geseyt, dat die goesen tegenwoerdelick seer
doende waeren op Crimpen om des conincks soudaeten vandaen te
verdriven. Sy hadden by hem wel XXVIII scepen, met volck ende
gereeschap ten oerloge daerin, ende hadden nu Leckerkeck verbrant,
soe men seyde’ (Van Eeghen, 556).
Pas in 1615 is zij ten dele weer opgebouwd.
De gevolgen van de krijgshandelingen voor de kerk van Ouderkerk waren minder
ingrijpend. Hoewel ook hier sprake was van een kerk die door krijgsvolk ‘seer was
gespolieert van houtwerk, loot, lijdak en gooten die geraseert waaren’, bleken de
uiteindelijke herstelkosten uitsluitend het dak te betreffen (De Keijzer, 37).
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Na de Opstand en de schade die daaruit voortkwam is er in de Krimpenerwaard
geen sprake meer van grootschalige verwoestingen door oorlogsgeweld.
Bij de aanval der Franse troepen in 1672 werd Schoonhoven in staat van
verdediging gebracht. Daartoe is in Willige Langerak een aantal huizen afgebroken
aangezien zij in het schootsveld van de vesting lagen. Het is denkbaar dat het
bovenste deel van de toren toen tijdelijk is gesloopt en daarna weer opgebouwd.
De constructie van de houten spits spreekt dat niet tegen.
In 1942 ontploften bij de toren van Bergambacht twee bommen die enige schade
toebrachten, echter niet zodanig dat er onmiddellijk actie voor herstel nodig was.

Overstromingen
Overstromingen en stormen hebben, in combinatie met gebrekkig onderhoud,
bijgedragen tot het verval der kerkgebouwen, maar ook tot vaak opmerkelijke
maatregelen. Zo berichtte men na de overstroming van januari 1726 de
ambachtsheer van Bergambacht:
‘De kerk staet vol koeye...’ en ‘Hocke om beesten te setten zijn opgeslagen
op 't kerkhoff om de kerk’ en ‘Het dorp van de pomp off tot de kerk en
rontom de selve staen alle goeder hutte opgeslagen voor de koeye.
Alsmede de kerk staet vol zoo dat ruijm 500 beesten daer staen. De
elende en gekerm van menschen en beesten die daer gevlugt zijn is
onuytsprekelijck’ (Den Hoed, 1984, 66-67).
Ook in Ammerstol stond een schuthok voor het vee op de grond van de Hervormde
gemeente. Meestal lag het kerkgebouw en de onmiddellijke omgeving wat hoger
dan de rest van de bebouwing, zodat een toevluchtsoord aldaar voor de hand lag.
In Willige Langerak was het niet anders tijdens de overstroming van januari 1760:
‘Daar zyn in deese Kerke veele Koeyen voor het water bewaart
geworden: ook ziet men buyten aan de Zuydzyde daar tegen, nog heden
twee Koestallen, in de nood van Riet en Strooi gemaakt, en nu van de
Beesten weder ontruymt’ (Een terugblik etc., 3).
In Haastrecht, dat ook door de overstroming van 1726 getroffen werd, vielen in
de kerk vele graven in. Tijdens het verhogen van de vloer werd er tijdelijk kerk
gehouden in een pakhuis (Kölker, 1974, 199).
Vloeren werden nogal eens verhoogd in de kerken: te Lekkerkerk geschiedde dat
in 1722, in 1780, in 1816 en in 1871. Aangezien het niet nodig was om de vloer van
het torenportaal eveneens te verhogen, ziet men bijvoorbeeld in Ouderkerk een
niveauverschil.
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179 Detail van de ‘Caerte der heerlijckheijt van 's Heeraertsberge Bergambacht en der Stede
Ammerstol’ uit 1683, waarop duidelijk het vervallen koor van de kerk staat weergegeven.
Het schilderij hangt in het raadhuis te Bergambacht (foto RDMZ, 1994).

De kerk van Krimpen aan de Lek stond (en staat) buitendijks. Hier deden zich
weer heel andere problemen voor zoals valt te lezen uit een rapport dat in 1906
door A. Mulder is opgesteld in verband met een sloopaanvraag voor de kerk:
‘Dat de kerk buitendijks ligt en soms eens in het jaar voor eenige uren
dreigt overstroomt te worden is een werkelijk bezwaar; dat echter met
eenige moeite het water uit de kerk is te houden heeft men het vorige
jaar echter nog getoond’.
Mulder voegt daar als een van de argumenten tegen de voorgenomen afbraak
van de kerk aan toe:
‘Mijns inziens is het laatste bezwaar niet van dien aard dat hiervoor
eene nieuwe kerk moet gebouwd worden’ (ARA, Tweede Afdeling,
Binnenlandse Zaken, Kunsten en Wetenschappen, 1875-1918, inv. nr.
1079).

Stormen
Stormen leverden hun aandeel in de achteruitgang van vooral daken en torenspitsen.
De orkaan van 1 augustus 1674 die met name het midden van het land teisterde
en die onder andere het schip van de Utrechtse Dom heeft doen instorten, bracht
zware schade toe aan de kerk van Bergambacht. Schout en gezworenen van
Bergambacht dienden bij de Staten van Holland een verzoek tot geldelijke
ondersteuning in voor het herstel van
‘haere kerk, die met de groote orcaan geweest op den eersten Augusti
1674 seer was gedewaliseert ende boven geheel ingestort,...’ (O.A.
Bergambacht, inv. nr. 131).
Het koor was ingestort en de kapellen aan noord- en zuidzijde waren ernstig
beschadigd. Men begon, waarschijnlijk wegens geldgebrek, pas in 1681 met de
herstelwerkzaamheden. In 1683 was het werk gereed (Blanken, 17-19). De
triomfboog tussen schip en koor is toen gedicht. De noorder- en zuiderkapel
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zijn hersteld. Het koor is echter niet meer herbouwd. Op een schilderij van
Bergambacht uit 1683 dat in het raadhuis ter plaatse bewaard wordt is de ruïneuze
toestand van de kerk nog afgebeeld.
In 1717 werd de Krimpenerwaard wederom door een storm geteisterd. De bovenste
geleding van de Stolwijkse toren moest het ontgelden. De spits waaide van de romp
af. De toren zou daarna met een geleding ingekort zijn (ongeveer negen meter).
Deze informatie wordt verstrekt in de beschrijving die Van Ollefen in 1795 van de
kerk geeft:
‘... de kerk der Gereformeerdem; zy is eene dubbelde kruiskerk, waarop
een toren staat die vry hoog is; hy is voorzien van twee klokken - deeze
toren is in den jaare 1717 door een zwaaren storm, in de maand Augustus,
omgewaaid; na dien tyd is dezelve weder bygebouwd, doch wel 30 voeten
laager, dan hy weleer geweest is...’ (Van Ollefen, 251-252).
Dat de Stolwijkse toren ooit negen meter hoger was, lijkt onwaarschijnlijk. Hij zou
dan letterlijk met kop en schouders boven de andere torens in de Krimpenerwaard
hebben uitgestoken. De smalle torenvoet spreekt die door Van Ollefen
gesuggereerde hoogte ook tegen.

Branden

180 Het schip van de kerk van Haastrecht direct na de tweede brand, in 1964 (foto RDMZ,
G.Th. Delemarre, 1964).

Branden hebben door de eeuwen heen grote schade aangericht. De kerk van
Schoonhoven werd tijdens de stadsbrand van 1375, waarbij vrijwel de gehele stad
in vlammen opging, voor een goed deel verwoest. Zij werd als eenbeukige kruiskerk
herbouwd. Waarschijnlijk is toen het muurwerk van de transeptarmen hergebruikt.
Na uitbreidingen, vergrotingen en restauraties in de loop van de tijd is dit niet meer
met zekerheid na te gaan.
In 1518 woedde er wederom een stadsbrand in Schoonhoven. Hierboven werd
al gezegd dat er toen drie kloosters verbrand zijn. Over schade aan de grote kerk
reppen de archieven niet. Toch lijkt het niet onwaarschijnlijk dat ook de kerk is
getroffen, gezien de omvang van de brand. Ongeveer 320 huizen werden door het
vuur dat zich van zuidwest naar noordoost heeft verplaatst in de as gelegd. Bij het
bestuderen van de bouwgeschiedenis van de kerk valt een grote bouwcampagne
op in het begin van de 16de eeuw. De kerk werd tot een driebeukige hallenkerk
vergroot. Maar nogmaals, of dit in relatie gebracht kan worden met de stadsbrand
van 1518 is vooralsnog niet zeker.

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

De toren van Berkenwoude was in 1732 door de bliksem getroffen en in brand
geraakt. Aan de Staten van Holland werd door de kerkmeesters een bijdrage in de
hoge herstelkosten gevraagd. Van de gelegenheid werd tevens gebruik gemaakt
om te wijzen op de noodzaak van de aanschaf van een nieuwe luidklok:
‘...sij het ongeluk hadden gehad, dat het Hemels Weer in den jaare
1732 in haare kerketooren geslaagen en daardoor brant ontstaan zijnde,
seer veel schade aan de kerke had toegebragt, zodanig dat een somma
van elf honderd drie en tagtig guldens tot herstellinge van dezelve had
moeten worden geëmploijeert: waarbij gekomen zijnde de nodige
reparatien van tijd tot tijd tot en met den jaare 1752 incluis de gemelde
kerke (...) Dat ook de klok in de kerke tooren hangende, zedert eenige
jaaren geborsten zijnde, nu bijna geheel geen geluijd konde geeven, om
zig soo bij den Godsdienst als in tijden van watersnood daarvan te kunnen
bedienen....’ (O.A. Berkenwoude, inv. nr. 75).
Het kerkgebouw en de toren lijken evenwel blikseminslag en een brand die ‘seer
veel schade toebragt’ tegen te spreken. De kap boven het schip is grotendeels vroeg
16de-eeuws en vertoont nergens sporen van een brand. Wel heeft een reparatie
plaatsgevonden, waarbij het oude hout opnieuw is gebruikt. Die reparatie was aan
de derde, vierde en vijfde travee van het schip. Alle sporen van de kap zijn op die
plaatsen namelijk aangelengd en de haanhouten verplaatst. De schade aan de toren
lijkt nog geringer te zijn: in een der spantbenen van de torenspits staan ‘C.V.H.’ en
‘1720’ ingekrast. Het hout is niet secundair gebruikt en de ingekraste initialen en
het jaartal zijn origineel. Dit spreekt dus brandschade in 1732 tegen.
Op 19 maart 1867 brandde de kerk van Stolwijk af. Een der leden van de
commissie der Koninklijke Academie van Wetenschappen bracht een bezoek aan
het gebouw en deed hiervan verslag. Over de toren werd gemeld dat deze zeer
veel geleden had van de brand. De exacte omvang kon niet meegedeeld worden:
men had het inwendige niet bekeken! Aangenomen mag worden dat in ieder geval
de houten spits van 1717 de brand niet doorstaan zal hebben. De toren kon,
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181 De kerk en toren van Bergambacht na de brand van 1891 (foto RDMZ, 1891, A. Mulder).

182 De toren van Bergambacht met de neogotische spits (foto RDMZ, 1954, G.Th.
Delemarre).

aldus het verslag, nog wel hersteld worden. Voor de kerk lag dat anders: alleen een
deel van de muren stond nog overeind. In 1868 was de toren gerepareerd. Met de
sloop en de nieuwbouw van de kerk begon men pas in de loop van 1869 (Verslagen
van de commissie etc. over 1867, 28-29).
Kerk en toren van Bergambacht brandden in 1891 geheel uit. De brand was op 26
april ontstaan in een boerderij en sloeg via de met riet gedekte woningen over naar
kerk en consistorie. Verloren gingen het kerkelijke archief, de wapenborden van de
ambachtsheer, de preekstoel en de herenbanken. De toren kreeg daarna een nieuwe
spits in neogotische vormen en de constructie werd in ijzer uitgevoerd ter
vermindering van het brandgevaar. De kerk bouwde men ‘op de oude voet’ weer
op, dat wil zeggen men maakte voor een deel gebruik van de fundamenten en het
nog overeind staande muurwerk.
De kerk van Haastrecht brandde in de laatste honderd jaar zelfs tweemaal af: in
1896 en 1964.
De brand van december 1896 was ontstaan doordat men de rookleidingen van
de nieuwe kachels verkeerd geïnstalleerd had. Het dak werd daardoor oververhit
en vatte vlam. Kerk en toren zijn direct daarna herbouwd.
Op 12 juni 1964 werden de kerk en toren wederom, maar nu tijdens
loodgieterswerkzaamheden,
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183 De in 1896 uitgebrande kerk van Haastrecht (foto RDMZ, 1896, A. Mulder).
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door brand verwoest. Alleen de muren stonden nog overeind. De toren en de kerk
werden vervolgens gerestaureerd naar de toestand van vóór 1896. De bovenbouw
van de toren is daarentegen een kopie van de laat 19de-eeuwse.

Verval
De geschiedenis van de kerkbouw in de Krimpenerwaard is de geschiedenis van
de onophoudelijke strijd tegen het verval. Alle kerken zijn na de Reformatie bij
voortduring hersteld en in het uiterste geval voor een deel afgebroken. Geen van
de kerken is na de Reformatie aan een uitbreiding toegekomen. De archieven en
de literatuur maken regelmatig melding van onhoudbare en vaak levensgevaarlijke
situaties in de kerkgebouwen. De kerkelijke en locale overheden waren maar zelden
in staat de niet geringe kosten voor het onderhoud van de (te) grote kerkgebouwen
zelf op te brengen. Men was afhankelijk van subsidies die niet altijd even snel
afkwamen. Het komt dan ook maar weinig voor dat er over de technische staat van
een kerk in positieve zin bericht wordt.
Over de kerk van Haastrecht wordt in 1795 bekend gemaakt:
‘De kerk is zeer net, en wordt bij uitneemendheid wèl onderhouden;’
(Van Ollefen, 236).
Dit blijkt ook uit de bewaard gebleven archieven uit de 18de eeuw (GAH, 378,
379). Ieder jaar zijn er hoge posten voor het onderhoud aan de kerk, waar met name
de reparaties aan muurwerk, verfwerk en het met leien bedekte kerkdak eruit
springen. Rond 1780 is zelfs het hele kerkdak vernieuwd, evenals de torenbekroning.
Het is waarschijnlijk dat het ontwerp daarvan van de hand van Jan T. Blanken is.
Ook omtrent de technischer staat van de kerk te Ouderkerk wordt in het midden
van de 18de eeuw positief geschreven:
‘Het Gebouw der Kerk, 't welk een Kruiskerk is, ziet 'er, niettegenstaande
zynen hoogen Ouderdom, vry deftig uit; waar aan het zindelyk onderhoud
veel toebrengt’ (Tegenwoordige Staat, 463).
Dit zijn echter momentopnamen, want aan het eind van de eeuw is de technische
staat van deze laatste kerk zo slecht dat er serieus aan afbraak werd gedacht.
Bovendien stond de toren dermate scheef dat de klok niet meer geluid mocht worden.
Betreffende de toestand van de kerk van Berkenwoude meldde Van Ollefen:
‘... deeze was tot zo verre vervallen, dat er zonder gevaar den
Godsdienst niet in geoefend konde worden; ....’ (Van Ollefen, 307).
In Gouderak stortte in 1849 tijdens een kerkdienst een der dwarsbalken naar
beneden, hetgeen uiteindelijk de start zou betekenen van een uitvoerige reparatie
van het interieur.
Het onderhoud van de kerk van Stolwijk was vlak voor de brand van 1867 al niet
best geweest. De gebrandschilderde ramen waren reeds verdwenen. Over de staat
van de kerk voor de brand zegt het verslag van de commissie van de Koninklijke
Academie van Wetenschappen:
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‘... was in de laatste weken het schoollokaal als kerk gebezigd, waar
men beter beschut was tegen koude en ongemak, dan in de togtige, slecht
onderhouden kerk met hare vele gebroken glazen...’ (Verslagen van de
commissie der Koninklijke Akademie van Wetenschappen over 1867,
29).
Toch moet men de verslaggeving over ‘ernstig verval’ in perpectief zien. Zo schreef
de pastoor van het schuurkerkje in Haastrecht in 1819 een larmoyante brief over
de deplorabele staat van het kerkgebouw. De toestand was zodanig dat er naar zijn
mening niets anders opzat dan een nieuw gebouw neer te zetten. Twee architecten
hadden een rapport uitgebracht waaruit bleek dat muren, balken en houten vloeren
verrot waren en bovendien de vloeren waren aangetast door zwam. Het was zelfs
zo erg, aldus de pastoor, dat er gelovigen ‘uit hoofde van de bedomptheid’ onwel
werden en uit het gebouw gedragen moesten worden. Een jaar later al blijkt deze
betreurenswaardige staat van het gebouw mee te vallen. Het gemeentebestuur
schreef zulks desgevraagd aan het college van Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland. De kerk vereiste weliswaar reparatie, maar verkeerde niet in zo'n
toestand dat er gevaar te duchten viel. ‘Het was in genen dele noodzakelijk’, aldus
het gemeentebestuur, ‘om een nieuwe kerk te bouwen’ (Kölker, 201; Van Someren,
1987, 39-40).
Zeer ernstige, tot gevaar opleverende verwaarlozingen zijn niet aan de 18de en
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184 Het nieuwe westwerk van de kerk van Lekkerkerk uit 1781 (foto RDMZ, 1982).

de 19de eeuw voorbehouden. In 1946 bijvoorbeeld meldde de kerkvoogdij van
Willige Langerak dat het dak slecht was:
‘.. bij iedere regenbui [is] het gehele interieur doorweekt. Het houtwerk
(er is mooi snijwerk bij) lijdt daar zeer onder. Bovendien is het dit voorjaar
al voorgekomen dat een hele zondag het gebouw niet gebruikt kon
worden, daar het van binnen even hard regende als buiten’.
Naast de verwaarloosde, lekkende en soms levensgevaarlijke kerkgebouwen bleken
de torens een voortdurende bron van zorg te zijn. Op de slappe bodem en door
veranderingen in het waterpeil verzakten zij met alle desastreuze gevolgen van
dien.
De oorzaak van de verzakking van de Schoonhovens toren lag niet aan het
waterpeil, maar waarschijnlijk aan het feit dat de fundamenten van ieder pijler
afzonderlijk op een houten raamwerk rustten, waardoor zij apart van elkaar konden
verzakken. Bovendien waren er tegen de oostkant van het torenlichaam geen
steunberen gezet. Men was ervan uitgegaan dat het schip voldoende tegendruk
zou bieden. Al in de 16de eeuw moesten er maatregelen genomen worden. De
vroedschap had in 1560 moeten besluiten tot het zo goed mogelijk rechtzetten van
de toren. Om de kosten te dekken verkocht men het zilveren Bartholomeusbeeld
(Lugard, 1938, 6-7). In de 19de eeuw verslechterde de situatie van toren en kerk
in een snel tempo. Wij komen hier later uitvoerig op terug.
Op zondag 29 augustus 1779 stortte de toren van Lekkerkerk in. Kennelijk was
hij al wankel, want er waren al steunberen tegen de westgevel gebouwd. De
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek vond de aanzetten daarvan terug
bij graafwerkzaamheden tijdens de restauratie in 1980-1982. Een en ander blijkt
ook uit het verslag van de in 1779 ijlings bijeengeroepen vergadering van schout,
heemraden en kerkeraad:
‘Nadien door 't instorten van den tooren deezen morgen circa vier uuren
op eene onverwagte wijze, deeze plaets in uyterste consternatie is
gebragt, te meer nadien denzelve op de wester pilaren hangen blijft en
dus niet alleen een akelig schouwspel vertoond, maer de vrees voor nog
grotere onheylen doed dugten ...’ (Hoogenboezem, 1981, 30).
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Ook in 1779 bleek de toren van Ammerstol drie voet en negen duim uit het lood
te staan. Er wordt een bestek gemaakt, waarbij de toren wordt rechtgezet en de
scheuren gepleisterd (Hamoen, 1988, 56).
De scheefstand van de torenspits van Ouderkerk was het gevolg van inrotting
van de neuten waarop de constructie steunde (Memorie van januari 1794, O.A.
Ouderkerk, inv. nr. 252). Over de restauratieperikelen van deze kerk zal hierna
worden bericht.
In Haastrecht, Schoonhoven, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk waren het
de fundamenten die de scheefstand van de torens veroorzaakten. Had men
aanvankelijk geprobeerd dit met correctie van de stand van de bekroningen
(Haastrecht en Schoonhoven), funderingsverbeteringen en het aanbrengen van
steunberen op te vangen (Haastrecht en Schoonhoven), in de 20ste eeuw bleken
rigoureuzere maatregelen noodzakelijk.

Restauraties van kerkgebouwen en torens
Zoals uit het voorgaande duidelijk moge zijn ondergingen alle kerkgebouwen na de
Reformatie meer dan één verbouwing of restauratie. Vanaf het eind van de 18de
eeuw zijn wij hierover over het algemeen goed geïnformeerd. De meest markante
voorbeelden volgen in chronologische volgorde hieronder.

De achttiende eeuw
In 1780 was de kerk van Ouderkerk aan den IJssel dermate bouwvallig dat men het
niet meer met normaal onderhoud aan kon. De kerkmeesters van Ouderkerk voelden
wel voor restauratie, maar die van Krimpen aan den IJssel en Stormpolder, die ook
tot de kerkelijke gemeente behoorden, wensten daar niet aan mee te betalen. Men
stond daar op het standpunt dat de slechte technische staat zulks niet meer
rechtvaardigde. De controverse werd uitgevochten via rapporten van deskundigen
als onder anderen Phillipus Verhagen uit Capelle aan den IJssel (in 1780), G. van
der Linden, opzichter en ‘controlleur’ van H. Edele Mogende
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185 Het onderste deel van de toren van Ouderkerk waartegen men in 1795 een klamplaag
zette en een nieuw westportaal aanbracht (foto RDMZ, 1994).

werken (in 1785), A.T. Blanken Fz. te Gouda, Jasper Bleuland, mr. metselaar te
Gouda en Bastiaan de Baas, mr. timmerman te Den Haag (op 19 oktober 1785). In
de gedetailleerde rapporten werden zowel voor restauratie als voor afbraak en
nieuwbouw lansen gebroken, een en ander afhankelijk van de opdrachtgevers. In
1785 werd de kerk in opdracht van de Staten van Holland gesloten. Met het gebouw
gebeurde verder niets want het geharrewar duurde voort. De Staten bepaalden op
3 mei 1787 uiteindelijk de kerk te laten opknappen omdat de fundamenten nog goed
waren. Op 27 mei 1787 werd het gebouw tijdelijk weer geopend maar werd pas in
1795 gerestaureerd. (De onenigheid tussen Ouderkerk en Krimpen en de politieke
ontwikkelingen tussen 1787 en 1795 belemmerden een vluggere gang van zaken).
Men ging in principe uit van het bestaande gebouw, met dien verstande dat er
een nieuwe consistorie gebouwd werd en een andere westingang tot stand kwam.
Tijdens een vergadering van schout en heemraden op 6 augustus 1793 was
daaromtrent besloten:
het cousijn in den toorn staande te verplaatsen in het zuijderuitstek en inden
Toorn een Nieuw Steene cousijn te stellen.
de consistorie te maken langs het Choor ende gevel in het oost te stellen.
De consistorie te maeken in Lengte ruim twintig voeten ende de wijtte vijftien
voeten (O.A. Ouderkerk, inv. nr. 251).
De bestekken van de herstellingen zijn bewaard gebleven in het oud archief van
de gemeente Ouderkerk (inv. nr. 252). De reparaties blijken aanzienlijk geweest te
zijn. Vooral de constructie van de toren, waarvan de spits rechtgezet moest worden
en men nogal wat houtwerk had te vervangen, werd stevig onder handen genomen.
Het muurwerk werd aan buiten- en binnenzijde voor een deel beklampt. Voorts
dichtte men de scheuren in het metselwerk en vernieuwde de balustrade. Zuinig
was men wel: van het afkomende hout moesten formeels voor de metselaar gemaakt
worden voor herstel van het torengewelf. Alle stenen die nog bruikbaar waren paste
men opnieuw toe.
Zo moeizaam als het geval Ouderkerk verliep is gelukkig een uitzondering. In
Lekkerkerk stortte, zoals gezegd, op 29 augustus 1779 de toren in. Direct daarna
werd de kerk geïnspecteerd door Reinier (van) Hondhorst, meester timmerman te
Schoonhoven, die de voorgevel onmiddellijk liet stutten. Voorlopig werd de kerk bij
de ‘pilaren’ tot in de nok afgetimmerd, opdat de kerkdiensten doorgang konden
vinden. Hondhorst maakte twee plannen: één waarbij de ingestorte toren door een
dakruiter werd vervangen en één plan voor herbouw van de toren. Bij inspectie van
de kerk kwam hij tot de (voor de hand liggende) conclusie dat de kap zeer slecht
was evenals de oostgevel, zodat het beter zou zijn de hele kerk te herbouwen. Op
verzoek van de ambachtsvrouwe volgde er een contra-expertise door Cornelis van
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Twisk, meester metselaar uit Amsterdam, G. van der Linden architect te Den Haag
(dezelfde als de bovengenoemde Van der Linden in Ouderkerk?) en de al eerder
genoemde Hondhorst. De conclusie van dit driemanschap luidde dat het gebouw
toch kon worden gerepareerd. Van der Linden moest het bestek en de tekeningen
maken. Op 20 mei 1780 is het werk aanbesteed, een jaar later was het klaar. Er
kwamen nieuwe glazen in de kerk en een nieuw portiek aan de zuidkant. Bij de
laatste restauratie is dit gesloopt, omdat het geen deel zou uitmaken van het
oorspronkelijke gebouw, alsdus de argumentatie voor afbraak. In het interieur
kwamen bovendien nieuwe banken, een bank voor de predikantsvrouwe en nieuwe
Leerdamse stoelen. De consistorie werd betegeld. Het ingestorte beenderhuis werd
weer opgebouwd.
Het grootste werk was de toren. De romp en het westwerk werden herbouwd. Het
uurwerk werd gerepareerd en er kwam een nieuwe klokkestoel. Het houten
bovendeel van de toren werd met lood bekleed en beschilderd in ‘Bentheimer
couleur’. Het houtsnijwerk werd uitgevoerd door een beeldhouwer Berk uit Den
Haag (Hoogenboezem, 1981, 30-36; Schoute, 1979, 30-33).

De negentiende eeuw
In 1830 zou het bovenste gedeelte van de Lekkerkerkse toren dat was uitgevoerd
‘in eenen Zeer eenvoudige bouwtrant’ door een geheel nieuwe grenehouten
constructie vervangen worden. De wijzerborden werden weliswaar opnieuw gebruikt,
maar verfraaid met een rondlopende architraaf, consoles en gedraaide vazen die
met lood werden bekleed. Ook ditmaal schrijft het bestek de kleur verf
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voor: ‘eene zeer ligte bentheimer steen couleur’. De wijzerborden werden verguld.
In de eerste helft van de 19de eeuw werd van de kerken te Berkenwoude (1833)
en Willige Langerak (1836) het schip vernieuwd. In Lekkerkerk vond in 1838 uitvoerig
constructief herstel aan fundamenten, metselwerk, kap, dak en interieur van de kerk
plaats.
Bij dit soort werk werden nog bruikbare gedeelten en onderdelen hergebruikt,
zoals de kap en een deel van het muurwerk in Berkenwoude en muurwerk in Willige
Langerak. In Berkenwoude werd het direct in het zicht zijnde gedeelte van de kerk,
de zuidgevel, met nieuwe steen beklampt. Voor de noordgevel, aan de kerkhofzijde,
gebruikte men de oude steen opnieuw. Het werk werd door plaatselijke timmerlieden
en loodgieters uitgevoerd, De bestekken werden in eigen beheer geschreven.
Het toezicht op het werk in Lekkerkerk geschiedde wel door iemand van buitenaf,
J.A. Scholten Hz. uit Rotterdam, landmeter van Schieland.
In 1851 werden de interieurs van de kerken te Haastrecht en Gouderak
gemoderniseerd naar de smaak van de tijd met gestucte plafonds en dito lijsten.
De werkzaamheden aan de kerk in Haastrecht behelsden meer dan alleen de
modernisering van het interieur waar een stucplafond tegen het 17de-eeuwse
kapgebint werd aangebracht. Interessant is de vermelding in het bestek der
werkzaamheden dat ‘de Kapiteelen met Gothische figuren versierd worden’. De
bestaande ramen werden door ijzeren glasramen vervangen. Het zuidertransept
werd voor een deel afgebroken en opnieuw opgemetseld en er verrees een nieuwe
consistorie. De oude consistorie werd als knekelhuis in gebruik genomen.
In Gouderak moest men in 1851 wel grote reparaties aan het gebouw verrichten
omdat de kerk zeer bouwvallig geworden was. De 17de-eeuwse inventaris werd
verkocht om de kosten voor het herstel te kunnen opbrengen. Preekstoel en doophek
gingen naar de kerk van de Afgescheiden gemeente in Gouda, de koperen kronen
werden naar Nieuwerkerk aan den IJssel verkocht en de gebrandschilderde ramen
kwamen in handen van een particulier in Haarlem. Alleen het kerkzilver behield
men.
Nieuwbouw van de kerk te Stolwijk in 1869 was noodzakelijk geworden na

186 Stolwijk, het kerkgebouw uit 1869 tegen de vroeg 16de-eeuwse toren (foto RDMZ, A.
Mulder, 1904).

een brand waarbij weinig meer dan de muren van de kerk waren overgebleven.
Hierboven kwam het al ter sprake. Het geld voor een ongetwijfeld dure restauratie
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ontbrak. Men besloot tot de bouw van een kleine zaalkerk tegen de toren die wel
gerepareerd werd. Tijdens de afbraak van de oude kerk werd een middeleeuwse
muurschildering ontdekt, die een heilige voorstelde in een veelkleurig gewaad met
een gesloten boek in de rechter- en een palmtak in de linkerhand. De schildering
is afgenomen en nagetekend. Het Stedelijk Museum te Gouda bewaart de tekening
in zijn collectie (inv. nr. 51.543). De muurschildering zelf is vernietigd.
Over de onvermijdelijkheid van de afbraak van de kerk te Ammerstol verschilde
men in 1878 niet van mening:
‘Het sloopen van het kerkje te Ammerstol is eene noodzakelijkheid wegens
den bouwvalligen staat van het gebouwtje, dat alom gescheurd is en het
regenwater binnen laat, terwijl uit een oogpunt van Kunst en Geschiedenis
het verdwijnen er van niet te betreuren is, bevattende het noch in- noch
uitwendig iets van eenige Kunstwaarde (ARA, tweede Afdeling,
Binnenlandse Zaken, Kunsten en Wetenschappen, 1875-1918, nr. 773).
Interessant in dit geval is het (voor het eerst in deze context aangevoerde) motief
van de ‘kunstwaarde’. Tot dan toe was steeds het geld (of het ontbreken daarvan)
een doorslaggevend argument geweest om een kerkgebouw te laten staan dan wel
af te breken en door nieuwbouw te vervangen. Victor de Stuers had in 1873 zijn
aanklacht ‘Holland op z'n smalst’ in de Gids gepubliceerd om de natie wakker te
schudden en te wijzen op het belang van een goede monumentenzorg. Sedertdien
wordt bij waardebepalingen schoorvoetend de ‘kunstwaarde’ betrokken, maar nog
niet bij het ‘kleine’ monument.
In dit licht bezien is er in twintig jaar een enorme stap voorwaarts gemaakt. Als
in 1896 de kerk te Haastrecht is afgebrand schrijft de rijksarchitect A. Mulder in zijn
rapport:
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‘Wenschelijk is het, nu de kerk verbrand is, dat de assurantie penningen
besteed zullen worden voor eene degelijke restauratie, in den bouwstijl
van het begin der 17de eeuw, hetgeen verstandiger handelen zou zijn
dan het bouwen eener nieuwe kerk, daar tevens de nog bestaande en
nog bruikbare kerkmuren benut kunnen worden.
Bij eventuele restauratie is het wenschelijk de teekening van de
tegenwoordige kerk te volgen. De ijzeren ramen in de vensters dienen
echter plaats te maken voor eenvoudige baksteene traceringen met ijzere
roeden en glas in lood, terwijl de kap van het transept meer in harmonie
met de oude kap van het schip dient gebracht te worden.
Eene restauratie op deze wijze, zal de Ned. Herv. gemeente te Haastrecht
eene schooner kerk bezorgen dan eene nieuwe; zij zal duurzamer zijn,
met minder of met hetzelfde geld kunnen geschieden terwijl de gemeente
dan tevens zal medegewerkt hebben tot het behoud van een der oude
kerkgebouwen die helaas langzaam doch zeker verdwijnen’ (ARA, Tweede
Afdeling, Binnenlandse Zaken, Kunsten en Wetenschappen 1875-1918,
inv. nr. 971, 1-4).

De twintigste eeuw
De belangrijkste kerkrestauratie in de 20ste eeuw was die van de grote kerk te
Schoonhoven. Door het verzakken van de toren - al in de 16de eeuw geconstateerd
- ontstonden er vanaf het midden van de 19de eeuw ernstige problemen. Het zakken
van de toren is vanaf die tijd regelmatig gevolgd: in 1815 was de afwijking 0,85 m.,
in 1864 0,98 m, in 1875 0,99 m, in 1900 1,24 m., in 1902 1,29 m., in 1903 1,33 m.
en 1925 1,38 m. (De Bruyn, 1931, 121). Om dit proces te doen stoppen had men
in de 19de eeuw in de kerk al een dikke pilaar aangebracht (Van der Aa, deel S,
261). Het zakken ging echter door, hetgeen tot gevaarlijke situaties leidde: in 1864
knapte tijdens het klokluiden een der ankers tussen de kolommen af. De enige
maatregelen die men nam, was het regelmatig loden van de toren. In 1907 knapte
weer een der verbindingsankers naar de toren en brak een nabijstaande zuil. Naar
aanleiding van die gebeurtenissen maakte Rijksarchitect Ad. Mulder een rapport.
Hieruit bleek dat de toren niet op een doorgaande fundering stond, maar dat iedere
pijler afzonderlijk op een vlotfundering rustte (ARA, Tweede Afdeling, Binnenlandse
Zaken. Kunsten en Wetenschappen 1875-1918. Inv. nr. 1286). Het voorstel om
steunberen ter versteviging aan te brengen ketste af op de feit dat daardoor veel
zitplaatsen verloren zouden gaan, hetgeen niet wenselijk werd geacht. Na uitputtende
discussies, die zich bewogen tussen afbraak en nieuwbouw dan wel herstel, alles
uitvoerig verwoord door Tillema (136-140), werd de toestand zo gevaarlijk - alle
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187 De noordgalerij in de Grote kerk van Schoonhoven direct na de restauratie (foto RDMZ,
1932, Antonietti).

zuilen in het schip waren in oostwaartse richting ontzet - dat in 1925 de kerk op
bevel van de directeur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg gesloten werd.
De herstellingen en vernieuwingen werden uiteindelijk onder leiding van architect
W. Kromhout en onder toezicht van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg
uitgevoerd in de jaren 1928-1935.
Kromhout begon met het werk in juli 1928. Als eerste moest de toren gefixeerd
worden. Hiertoe werd er onder de twee in het kerkgebouw gelegen torenpijlers een
fundering van gewapend beton aangebracht die bestond uit zestig betonnen cilinders
die door middel van lieren in de grond gewonden werden. Heien was wegens de
onstabiele toestand onmogelijk. Op de cilinders kwam een blok als steun voor twee
negentien meter hoge steunberen. Daarmee werd de eerste schiptravee dicht gezet.
Na het fixeren van de toren begon men met het herstel van het kerkgebouw. Om
de door de ingreep in de eerste schiptravee verloren gegane ruimte weer terug te
winnen werd langs de zuid- en de noordgevel een galerij gebouwd versierd met
beeldhouwwerk van Theo Vos met negen aan het Oude testament (noord) en negen
aan de Nieuwe testament (zuid) ontleende voorstellingen. Het beeldhouwwerk aan
de noordelijke buitentranseptgevel met de vier evangelisten en hun symbolen is
van de hand van Theo van Reijn (Kromhout, 256). Ter verlichting van de zitplaatsen
onder de galerij maakte men lage lichtopeningen in de muren met
dubbellichtsvensters. Het transept, met tot dat moment het oudste muurwerk van
de kerk, werd zes meter verhoogd en naar het westen toe verbreed. De inwendige
ruimte werd door het westwaarts verplaatsen van twee vieringpijlers en het laten
vervallen van vier Toscaanse zuilen totaal veranderd.
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188 Het schip van de Schoonhovense kerk naar het westen bij de aanvang van de restauratie
(repro van een foto uit 1928).

Opmerkelijk genoeg werd het koor niet bij de kerk getrokken. Het ruimteprobleem
had op die manier eenvoudig opgelost kunnen worden. Er werd een gemetselde
afscheiding gemaakt tussen het transept en de beide zijkoren (voorheen stond er
een houten schotwerk uit omstreeks 1650). De restauratiecommissie gaf de voorkeur
aan een kerkruimte ‘met eene natuurlijke oostelijke beëindiging’, zijnde het oxaal
op de scheiding van transept en middenkoor. Bij alle plannen die gemaakt zijn is
dat steeds een uitgangspunt geweest.
De vormgeving van de restauratie en de aankleding van de ‘nieuwe’ preekkerk was
geheel eigentijds en paste in de opvattingen die in de begin van de jaren '20 opgang
deden in monumentenzorgkringen. Alleen wanneer er voldoende aanwijzingen
bestonden kon er gereconstrueerd worden. Indien behoud noch reconstructie tot
de mogelijkheden behoorde, stond het de restaurator vrij een eigen oplossing te
vinden in een eigentijdse vormgeving. Zo beschouwd deed het probleem zich dan
meteen voor tussen noodzakelijke vernieuwingen -
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189 De zuidoostkant van de kerk vóór de restauratie (foto RDMZ, 1913, A. Mulder).

190 De zuidoostkant van de kerk na de restauratie met het hoge transept (foto RDMZ, 1979).

terwille van het voortbestaan - en het bewaren van de ‘huid’ - terwille van de
geschiedenis. Dit probleem probeerde men te overbruggen door het gebruik van
dezelfde grondstoffen bij de restauratie aan te wenden als waaruit het oude gebouw
is samengesteld. Vervangend beeldhouwwerk zou van een moderne kunstenaar
moeten zijn. De kunstenaar van de eigen tijd maakte bij het restaureren zijn entree,
staande naast en gelijkwaardig aan allen die in de loop der eeuwen de monumenten
‘gemanipuleerd’ hebben (Tillema, 123, 126-127). In Schoonhoven zijn twee
restauraties volgens deze principes toegepast: die van het stadhuis en van de kerk.

191 Het nog niet gerestaureerde koor van de kerk te Schoonhoven met de ontwrichte zuilen
en de ijzeren ramen uit 1861 (foto RDMZ, 1932, Antonietti).
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192 De indeling van het schip, gezien naar het westen, direct na de restauratie (foto RDMZ,
1932, Antonietti).

193 Detail van een der 17de-eeuwse pijlers in het schip van de Grote kerk te Schoonhoven
(foto RDMZ, 1993).

Kromhout toonde zich na afloop van de restauratie in een artikel in het Bouwkundig
Weekblad Architectura bijzonder tevreden over het resultaat. De
‘Renaissanceomwerking’ van de 17de eeuw duidde hij weliswaar niet als een
verminking van het kerkgebouw aan, integendeel, maar de wijzigingen uit de 18de
eeuw (de klokverdieping) en de 19de eeuw (de verandering der vensters) konden
in zijn visie niet door de beugel. Niet alleen technische overwegingen hadden tot
zijn ruimte-oplossing geleid, maar ook esthetische, namelijk het scheppen van een
warm-omsloten ruimte, mooi afstekend tegen het wit-grijs gesausde baksteenwerk.
De verlichting met de Art Déco-achtige, doorschijnende witte kubussen paste
volkomen in zijn visie. Naar zijn mening lag zijn werk, ondanks de moderne
vormgeving, volledig in het verlengde van de traditie van het Nederlands protestants
kerkinterieur.
Het algemene gevoelen over deze restauratie was een postieve in die tijd: J.A.
de Bruyn prijst in haar artikel uit 1931 de prachtige kleur van de handvormsteen die
tevoorschijn kwam na het afbikken van de vele lagen witkalk. Zij prijst het fraaie
raam met glas van Bogtman in het torenraam. Zij prijst het ontwerp van de elektrische
lichtkronen van Kromhout. Zij prijst de nieuwe details die onvermijdelijk waren, maar
die de architect dusdanig heeft weten aan te passen aan het oude dat er een eenheid
is ontstaan, waarvan ongetwijfeld ieder zal zeggen: Wat is dat mooi! Wat doet die
kerk warm, verheven en evenwichtig aan! (De Bruyn, 123).
De laatste middeleeuwse kerk die werd afgebroken in de 20ste eeuw was die van
Krimpen aan de Lek. Dit vond plaats in 1939, na een slepende discussie tussen
overheid en kerkvoogdij die meer dan dertig jaar in beslag genomen had. De
rijksarchitect Ad. Mulder pleitte in 1906 (zoals gebruikelijk) voor behoud, inspelend
op de financiële problemen en de verantwoordelijkheden van de kerkvoogdij met
de woorden:
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‘Wil men een nieuw bedehuis stichten met dezelfde zware muren als deze
kerk bezit, dan zal dit zware geldelijke offers aan de kerkelijke gemeente
kosten, en wanneer een Godshuis gebouwd wordt met beperkte middelen
dan zal deze den tand des tijds niet lang kunnen weerstaan.
Daarom verdient het alle aanbeveling gebruik te maken van het bestaande
bedehuis en dit gebouw zoodanig te herstellen dat het aan de gestelde
eischen voldoet hetgeen de middelen der kerkelijke gemeente ten goede
zal komen. Dat dit niet mogelijk zou zijn wordt door mij ten stelligsten
ontkent.
De muren zijn nog bruikbaar, veel hout van de kap kan gebruikt worden,
en een doelmatiger indeeling der zitplaatsen met aantrekking van het
koor is mogelijk (...) Een goed en voordeelig beheer der kerkelijke fondsen
is eene eerste vereischte van een kerkbestuur’.
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194 De noordzijde van de middeleeuwse kerk van Krimpen aan de Lek (foto RDMZ, 1929,
W. Scheepens).

Aanvankelijk was men van goede wil. In 1907 werd het gammele houten torentje
opgeknapt. Begin jaren '30 worden er nog restauratieplannen gemaakt, zelfs subsidie
voor restauratie wordt van rijkswege toegezegd. Gebaat heeft het niet. In september
1939 is de (14de- en 15de-eeuwse) kerk afgebroken en ter plaatse door een nieuw
gebouw vervangen naar ontwerp van ir. M.C.A. Meischke en ir. W. Vermeer uit
Rotterdam. De fraaie inventaris keerde wel terug.
De afbraak en nieuwbouw van het 19de-eeuwse kerkgebouw te Stolwijk in 1947-1948
had twee oorzaken. Ten eerste was er in 1869 niet al te degelijk gebouwd. Voorts
lag daar het probleem dat door verlaging van het polderpeil het gebouw ernstig
verzakt was. Een probleem dat ook gold voor de toren. Deze was twee jaar daarvoor
onderheid met 28 palen en had een betonnen korset gekregen. Bovendien waren
er aan de zuid- en oostkant tegen de toren zware steunberen gezet, waardoor de
ruimte in de kerk was verminderd. Men had de keus tussen een aanbouw om
voldoende ruimte te krijgen of nieuwbouw. Men koos voor de tweede mogelijkheid.
Om zoveel mogelijk aansluiting te krijgen bij het metselwerk van de 16de-eeuwse
toren gebruikte de architect voor de nieuwbouw baksteen die was vrijgekomen na
het bombardement van het Bezuidenhout in Den Haag. Ook in de gotiserende
uitwendige vormgeving van het kerkgebouw volgde men de traditie van het regionale
bouwen. Het inwendige met een breed houten tongewelf op forse bakstenen
spitsbogen weerspiegelt wel de architectuuropvattingen van die tijd.
Na de Tweede Wereldoorlog zijn alle kerken en torens gerestaureerd met de nadruk
op vaak zeer ingrijpende reconstructies. De restauraties waren eerder noodzakelijk
door de constructieve problemen die zich voordeden dan door achterstallig
onderhoud. Veel torens en kerkgebouwen hadden namelijk te lijden van de
verandering in waterstand in de polder waardoor de paalkoppen van de funderingen
werden aangetast met verzakkingen van de gebouwen als gevolg. Dat dit geen
probleem van de 20ste eeuw was blijkt al uit maatregelen die men vroeger had
getroffen als steunberen tegen de toren (Haastrecht en Lekkerkerk) of rechtzetting
van de torenspits (Berkenwoude). Bij de torens bestonden de maatregelen doorgaans
uit het aanbrengen van een betonnen korset of betonnen vloeren in het torenlichaam
en het verbeteren van de funderingen door middel van ondergrondse
betonconstructies. Tevens werd de gelegenheid aangegrepen om het uiterlijk van
de toren meer in overeenstemming te brengen met de stijl uit
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196 Het interieur van de Stolwijkse kerk (foto RDMZ, 1981).

195 Het kerkgebouw van Stolwijk uit 1948. De zware steunberen van de toren zijn in het
kerkgebouw weggewerkt (foto RDMZ, 1981).

de tijd waarin hij tot stand was gekomen. Aangezien in geen enkel geval toren en
kerk gelijktijdig onder handen genomen werden, verband houdende met de
verschillende eigenaars, had de verbetering van de funderingen van de toren meestal
een versnelde verslechtering van het kerkgebouw tot gevolg door de ongelijke
zettingen die daarna optraden.
De toren van Stolwijk was de eerste die na de Tweede Wereldoorlog werd aangepakt,
hoewel daar al in 1904 sprake was van verzakkingen. In 1945 stond de toren in
zuidelijke richting 0,92 m. en in oostelijk richting 1,11 m. uit het lood. Afgezien van
de hierboven genoemde maatregelen, nam men de gelegenheid te baat om de
19de-eeuwse torentrans af te breken die het gotische karakter van de toren zou
verstoren.
Hetzelfde verhaal is van toepassing op de toren van Berkenwoude. In 1931 bleek
uit een onderzoek dat hij sterk naar het zuidwesten overhelde. Tevens werd
geconstateerd dat de stand van de spits al enigszins gecorrigeerd was door het
aanbrengen van spieën tussen muurplaat en spantbenen aan de lage kant.

197 De matige staat van de torenvoet van Haastrecht vóór de restauratie. De laatgotische
toegang werd bij de restauratie door een ‘romaanse’ variant vervangen (foto RDMZ, 1958,
G.Th. Delemarre).
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Kennelijk had het probleem zich dus al eerder voorgedaan, en had men door dit
‘lapmiddel’ gehoopt de verzakking te kunnen opheffen. Tussen 1949-1950 werden
de funderingen, metselwerk en vloeren verbeterd. Het kerkgebouw kwam later aan
de beurt.
De eveneens naar het zuidwesten zakkende toren van Haastrecht was in een vroeger
stadium (waarschijnlijk in de 17de eeuw) al eens gestut met een grote gemetselde
steunbeer tegen de westkant. De toren zelf was in 1771 onderheid en de
fundamenten waren toen verbeterd onder leiding van Jan T. Blanken (GAH, inv. nr.
379). Uiteindelijk had het metselwerk echter het meest te lijden gehad van de na
de brand van 1896 ingebrachte vloeren die bestonden uit ijzeren profielbalken
aangestort met beton. De roestende uiteinden deden de muren scheuren. Door de
later aangebrachte grote ramen aan de westkant ging het scheuren nog
gemakkelijker. Bij de restauratie van 1960-1962 werden die ramen verwijderd en
vervangen door getraceerde blindnissen. Bovendien kwam er een romaanse ingang
in plaats van de bestaande gotische met de gedrukte boog. Tijdens
loodgieterswerkzaamheden aan het kerkdak in 1964 brandden kerk en toren
wederom geheel uit. De opdracht aan de restauratiearchitect T. van Hoogevest
luidde: restauratie naar de toestand van vóór 1896, hetgeen geschiedde. Alleen de
torenbekroning was een kopie naar die van 1896.
De restauratie van de kerk te Gouderak tussen 1949 en 1952 was constructief van
aard: ook hier werden de fundamenten verbeterd. Tevens werd het 19de-eeuwse
pleisterwerk verwijderd en tegen de voorgevel kwam een portaaltje in ‘bijpassende’
stijl.
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198 De kerk van Bergambacht in 1811. Op de toren staat een kleine spits met tentdak die
uit het eind van de 17de eeuw dagtekent (potloodtek, tekst in inkt, 162 × 192 mm; coll. RKD,
afd. Topografie).

Tussen de restauratie van de toren en de kerk in Bergambacht zaten bijna tien
jaar. De toren werd gerestaureerd van 1960 tot 1965 en de kerk tussen 1972 en
1974. Afgezien van de verbetering van de fundamenten bij de toren is het meest
opmerkelijke feit dat de in 1891 aangebrachte neogotische spits plaats moest maken
voor een tentdakje dat een reconstructie zou zijn naar de situatie van vóór de brand.
Bij het herstel na de brand had men niet alle pinakels, casementen en traceringen
weer teruggebracht. Dit werd in de jaren '60 hersteld. Bij de restauratie van het
kerkgebouw werden alle ingrepen van 1891 teniet gedaan. Op basis van vondsten
in het werk (door het bouwhistorisch onderzoek bleek dat de kerk veel ouder was
dan men aanvankelijk had aangenomen) volgde een reconstructie van de gotische
kerk. In het metselwerk zijn zoveel mogelijk de sporen van oudere bouwfases
aangegeven.
In Berkenwoude was de toestand van het kerkgebouw na het herstel van de toren
er niet beter op geworden. De funderingen waren verzakt, de muren dientengevolge
gescheurd en er zat zwam in de kap. Tussen 1972 en 1974 vond de restauratie van
het kerkgebouw plaats waarvan de fundamenten werden verstevigd. Bij de consistorie
aan de oostkant liet men dat na om financiële redenen, met het gevolg dat het
muurwerk thans grote scheuren vertoont.

199 Het exterieur van de kerk te Lekkerkerk aan de zuidkant voor de restauratie met een
van de portalen uit 1780 en de honingraatramen van 1851 (foto Den Oudsten, Lekkerkerk).
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200 Dezelfde gevel van de kerk te Lekkerkerk na de reconstructie in de jaren '80, waarbij
het portaal is verdwenen en de ramen zijn veranderd (foto RDMZ, 1982).
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Het interieur van de kerk te Lekkerkerk was in 1954 ingrijpend verbouwd en
gemoderniseerd. Het hele gebouw is toen door binnenhuisarchitect H.G. Reitsma
van ‘zinloze’ ornamenten ontdaan. Zo werd het snijwerk van het orgel verwijderd
en de grote koperen kroon uit het eind van de 16de eeuw opgeslagen. De bij de
vroeg 17de-eeuwse preekstoel horende omtimmering en het doophek verdwenen.
Het laatste vond in de kort daarvoor uitgebrande Hervormde kerk van Ameide een
nieuwe bestemming. Banken maakten plaats voor stoeltjes naar ontwerp van
Rietveld. Het interieur kreeg een strakke witte uitmonstering en een ‘prachtige
onverslijtbare vloer’. De contemporaine reacties waren zeer enthousiast. Voor
sommigen ging de modernisering van het interieur zelfs nog niet ver genoeg. In een
kranteartikel prijst een schrijver het feit dat met uitzondering van de preekstoel en
het orgel alles is weggebroken. In dat licht bezien is zijn verzuchting begrijpelijk:
‘Wanneer men evenwel ziet dat de rare ramen in de vensters behouden zijn en dat
het gebouw uitwendig nog alle sporen van de vergleden eeuwen vertoont, dan
vraagt men zich of of volgens het restauratiesysteem [sic!] niet een meer omvattend
resultaat bereikt had kunnen worden’ (Hoogenboezem, 1981, 58 ev.). Het tij keerde
al snel. Toen tussen 1980 en 1982 reparaties aan fundamenten en kappen moesten
plaatsvinden besloot men tevens tot reconstructie en herinrichting van het gebouw.
Alle sporen van de revolutionaire inrichting uit 1954 zijn thans verdwenen.

Nieuwe kerkgebouwen na de Reformatie
Het eerste kerkgebouw dat na de Reformatie voor de hervormde eredienst is
gebouwd op een plaats waar voordien geen kerk stond, is dat van Gouderak.
Voordien gingen de inwoners van dat dorp in Moordrecht ter kerke. Op volkomen
traditionele wijze bouwde men in 1658 achter de dijk een georiënteerde zaalkerk
met een driezijdig gesloten koor.

201 De rooms-katholieke schuurkerk uit 1682 te Haastrecht, vlak voor de afbraak. Aquarel
uit 1853 door A. Brouwer (coll. R.K. kerk te Haastrecht).

De meeste nieuwe kerkgebouwen van na de Reformatie kwamen echter in de
19de eeuw tot stand. Een uitzondering vormt de eerste rooms-katholieke kerk te
Haastrecht. Die werd in 1682 als schuurkerk gebouwd op de plaats waar de huidige
19de-eeuwse kerk staat.
Voor de hervormden in Krimpen aan den IJssel, die altijd in Ouderkerk ter kerke
hadden moeten gaan, kon pas in 1862-1866 een eigen kerkgebouw met pastorie
neergezet worden in een voor die tijd gangbare eclectische stijl. Deze kerk was niet
georiënteerd, maar met de voorgevel naar de dijk gericht.
Na de Reformatie bleven, zoals al eerder opgemerkt, in Schoonhoven, maar vooral
Haastrecht grote katholieke gemeenschappen bestaan. In Haastrecht maakten de
rooms-katholieken bijna de helft (48,95%) van de bevolking uit. In 1637 kreeg
Haastrecht een Jezuïtenstatie. Na 1647 werd zij als bedevaartplaats steeds meer
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van belang, wegens het wonderdoende beeld van de Onze Lieve Vrouwe van Foy,
dat vanaf dat jaar vereerd werd. Kerkdiensten hield men aanvankelijk in het geheim
in particuliere huizen. Tot 1682 was dat in een huis aan de noordoostkant van de
Hoogstraat dat thans het nummer 98 draagt. In 1682 stichtte men het eerste
openbare kerkgebouw aan de ‘Oosthavenstraat’, op de plaats van het huidige

202 G. van Vogelpoel ontwierp de H. Barnabas te Haastrecht in neoklassicistische stijl. De
kerk kwam in de jaren 1853-1854 tot stand. Aquarel uit 1854 door A. Brouwer (coll. R.K.
kerk te Haastrecht).

kerkgebouw. De 17de-eeuwse schuurkerk was een simpel rechthoekig gebouw,
noord-zuid gericht, onder een met riet gedekt zadeldak. Aan de noordzijde stond
een lage woning met schoorsteen. De oude huiskerk aan de Hoogstraat werd
verbouwd tot kapel en aan de H. Barnabas gewijd. De pastorie daarnaast bleef in
gebruik.
Een nieuw kerkgebouw, ontworpen door G. van Vogelpoel in neoklassicistische stijl,
kwam in de jaren 1853-1854 tot stand. Op 10 juli 1855 werd het ingewijd. De brede
voorgevel met een door een driehoekig fronton gedekt middenstuk is uit rode
baksteen opgetrokken en met gestucte pilasters, lijsten en een beeldnis verlevendigd.
De achterste travee bevat een sacristie, een ‘biechthuis’ en de onderkelderde
kosterswoning. In de vijfzijdig gesloten absis zitten gebrandschilderde glazen. Uit
het schip zijn zij verwijderd. De inventaris van de kerk, met uitzondering van het
rijke 17de- en 18de-eeuwse kerkzilver, is deels van elders afkomstig. Zo komt de
preekstoel uit de Martelaren van Gorcum en O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen te
Gorinchem en het altaar uit de voormalige St. Bonifatiuskerk te Dordrecht. De grote
koperen kroon die in de kerk hangt
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203 Het interieur van de H. Barnabas. Het altaar is afkomstig van de H. Bonifatiuskerk te
Dordrecht na sluiting in 1979. Het werd in 1868 vervaardigd door L. Veneman uit
's-Hertogenbosch. De drie delen worden onderling door zuilen gescheiden. Bovenaan staat
een aedicula met segmentvormig fronton waarin de H. Bonifatius is afgebeeld die een heiden
doopt. De grote koperen kroon, afkomstig uit de Grote of St. Bavokerk te Haarlem, dateert
van de 17de eeuw. De rijk gesneden preekstoel stond oorspronkelijk in de kerk, gewijd aan
de Martelaren van Gorcum en O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen te Gorinchem (foto RDMZ,
1993).

dateert van omstreeks 1700 en hing ooit in de Grote of St. Bavokerk te Haarlem.
In Schoonhoven, waar het percentage katholieken veel lager lag (omstreeks 1700
bedroeg dat bijna 20%) was vanaf 1629 een seculier werkzaam. Ook hier vonden
de kerkdiensten in het begin in het geheim plaats. Tussen Wal en Nes bezat de
rooms-katholieke gemeente een kerk, die vanaf de Lopikerstraat (ter plaatse van
nr. 55) toegankelijk was. De parochie was zo groot dat zij in 1680 werd gesplitst:
voor parochianen buiten Schoonhoven (Langerak, Jaarsveld, Lopik, Cabauw,
Zevender en Bonrepas) werd een kerk in Cabauw gesticht. In 1708 sloten de
Schoonhovense pastoor en een deel van de gemeente zich aan bij de partij die later
zou worden aangeduid als de Oud-Bisschoppelijke Cleresie (thans meestal
aangeduid als Oud Katholieken). Zij hielden het kerkgebouw aan de Wal 30 in
gebruik. De rooms-katholieken moesten voorlopig in Cabauw ter kerke. Daar dit
niet praktisch was, kochten zij in december 1783 aan de Molenstraat een pand
waarin hun kerkdiensten gehouden werden. In september 1784 werd er aan de Wal
14 een kerk gebouwd. Het huis aan de Molenstraat ging dienst doen als pastorie.
In 1871 kocht de R.K. gemeente het Keizersbolwerk aan voor de aanleg van een
nieuwe begraafplaats en voor het bouwen van een kerk met pastorie. De kerk is
een ontwerp van E.J. Margry. Op 15 oktober 1871 werd het werk aanbesteed.
De eerste steen werd in april 1872 gelegd. Het werk was in 1873 voltooid. De aan
de H. Bartholomeus toegewijde kerk is een driebeukige pseudobasiliek van acht
traveeën lang onder een groot zadeldak. Het koor is vijfzijdig uitgebouwd en heeft
kleine luchtboogjes. Tegen de lange gevel staat de toren van drie geledingen, die
met een ingesnoerde naaldspits wordt bekroond. De huidige toegang is een latere
aanbouw. De kerk is niet georiënteerd. Het driebeukige interieur heeft een
schijntriforium met ronde bogen in de middenbeuk. In 1909 werd het interieur
beschilderd door Jan Dunselman, kunstschilder te Amsterdam. De versiering bestond
uit taferelen ontleend aan de schilderijen van de catacomben en mozaïeken uit
Ravenna. In de jaren '70 van deze eeuw zijn al die beschilderingen verdwenen
onder de witkalk. De kerk heeft een Mitterreitherorgel uit 1784.
De oude kerk en pastorie werden in 1877 verkocht. Ter plaatse werd een
beschuitbakkerij gevestigd. Sedert 1920 bevindt zich daar de plateelfabriek. In de
fabriek is het kerkgebouw van 1784 vrijwel integraal terug te vinden. Het was een
driebeukig gebouw van vijf traveeën diep en voorzien van een galerij in de zijbeuken.
Op de verdieping heeft men de tien houten Toscaanse zuilen op hoge basementen
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laten staan. De vorm van het plafond is echter niet meer na te gaan. De kerk was
op de galerij vanaf de Wal via een brug toegankelijk (De Korte, 6-7, 10, 16, 20-21).

204 Haastrecht, H. Barnabas.
Plattegrond.
Schaal 1:300. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee in 1993.
De uitgebouwde biechtstoelen aan de zuidkant en de doopkapel tegen de westgevel zijn in
1927 toegevoegd. Opmerkelijk is het koor dat omsloten wordt door een sacristie, biechtkamer
en een voormalige kosterswoning met een kelder, twee bouwlagen en een zolder. De
koorvensters krijgen hun licht via lichtkokers.
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205 Het interieur van de oud-katholieke kerk te Schoonhoven vóór de vernieuwing. Het
altaar dagtekent van direct na 1690 (foto RDMZ, 1904).

206 De oud-katholieke kerk met pastorie uit 1905 aan de Wal 30 te Schoonhoven (foto
RDMZ, 1994).

207 De rooms-katholieke kerk H. Bartholomeus (1871-1873) aan de Wal 25 te Schoonhoven
(foto RDMZ, 1993).

Het kerkgebouw van de oud katholieken aan de Wal 30 was tegen het eind van
de 19de eeuw in slechte staat. In 1903 kwam een nieuwbouwplan op tafel van de
architect J.G. Copper dat een jaar later, in vereenvoudigde vorm zou worden
uitgevoerd met als aannemer G.H. Kuylenburg. De ligging van kerk en pastorie is
zo ontworpen dat de hoofdgevels van beide aan de Wal liggen. De kerk werd op
16 mei 1905 gewijd. Deze eveneens aan de H. Bartholomeus gewijde kerk is
opgetrokken uit rode waalsteen en versierd met hardstenen elementen in bescheiden
Jugendstilvormen. Rechts is een traptoren aangebouwd met een zeszijdige spits
en daar weer naast staat de pastorie. Aan de andere zijde bouwde men de
kosterswoning. Links op de hoek van het kerkgebouw prijkt een beeld van
Bartholomeus in een nis. Het interieur met driezijdig gesloten koor heeft een fraaie
inventaris waarvan onder andere de 17de-eeuwse koperen kroon, de drie
18de-eeuwse lindehouten beelden van Bartholomeus, Maria en het Kind en Anna

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

en de jonge Maria alsmede het kerkzilver uit de vorige kerk afkomstig zijn
(Monumenten van Schoonhoven, 327).
Door de Dordtse synode van 1618-1619 waren de ‘remonstrantse gevoelens’
veroordeeld. Dit was aanleiding voor geestverwanten om een eigen weg te gaan
en de stichting van remonstrantse broederschappen was het gevolg. In Schoonhoven
was al direct na 1619 sprake van een actieve remonstrantse gemeente die toen
reeds een vaste vergaderplaats had. Men kwam samen in een oliemolen bij de
Lopikerpoort. In 1644 kocht de gemeente een pand aan de Korte Weistraat ter

208 Het kerkgebouw uit 1881 van de Remonstrants Gereformeerde gemeente aan de
Kruispoortstraat 6 te Schoonhoven (foto RDMZ, 1994).

hoogte van nr. 19 dat tot 1815 in haar bezit zou blijven. Als inventaris worden in de
18de eeuw een bewerkt doophek en kerkeraadsbanken te weerszijden van een
kansel genoemd. In 1787 namen Pruisische soldaten het gebouw als
fouragemagazijn in gebruik. In 1815 was het weer raak: de kerk werd gevorderd als
militair hospitaal en van het grootste deel van het daklood beroofd. De remonstrantse
gemeente was inmiddels sterk teruggelopen en werd in 1815 dan ook opgeheven.
Het gebouw werd verkocht, de stoelen en bijbels gingen naar de remonstrantse
gemeente te Nieuwpoort. De Schoonhovense remonstranten gingen voortaan in
Nieuwpoort ter kerke. Toen in 1860 in Nieuwpoort de diensten gestopt werden en
het gebouw aan de Binnenhaven verkocht en vervolgens gesloopt werd keerden
de remonstranten weer terug naar Schoonhoven. Hier vonden zij aan de Korte Dijk
een nieuw onderkomen. De gemeente groeide een weinig en in 1881 werd hun
huidige kerkgebouw aan de Kruispoortstraat 6 gezet. Het gebouw met zijn tuitgevel
die versierd is met lisenen en een klimmend boogfries behoort tot het bescheiden
type van de schuurkerken (Bloemendaal, 16-17, 19, 21-22, 23; Van Groningen,
1992, 164-165).
De kerkgebouwen der gereformeerden zijn in de 19de eeuw alle van hetzelfde
eenvoudige type: een rechthoekige ruimte van vier of meer vakken diep, ingegeven
door een zo efficiënt mogelijke indeling van de plaatsruimte. De
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209 De voormalige synagoge aan Haven 13 te Schoonhoven (foto RDMZ, 1994).

uitwendige decoratie is over het algemeen strak en eenvoudig. Het muurwerk is
met vlakke lisenen geleed. Onder de dakrand kan een muizetandversiering
voorkomen. Voorbeelden van deze kerkgebouwen vindt men in Ouderkerk,
Bergambacht, Berkenwoude en Krimpen aan de Lek. Zij zijn niet alle meer in gebruik.
De Dolerenden te Ouderkerk gingen aanvankelijk in Nieuwerkerk aan den IJssel
ter kerke. In 1905 bouwden zij een kerkje aan de IJsseldijk Noord nr. 79, dat enige
jaren later door een groter gebouw vervangen werd. De voormalige Gereformeerde
kerk - het gebouw is thans als kantoor in gebruik - is vrij rijk van uitvoering met de
vijf traveeën diepe zaal en driezijdige koorsluiting. De muren zijn van helder rode
baksteen en natuursteenblokken zijn aangebracht op de aanzetten van de
vensterbogen. Tussen de vensters is het muurwerk met lisenen geleed. Door de
ligging tegen de dijk werd deze kerk met een ‘onderhuis’ uitgerust. Hier was plaats
voor een kosterswoning, kerkeraadskamer, vergaderlokaal en stalling. De kerk
kwam in 1910 tot stand en was van een toren met spits voorzien. Het gebouw was
een ontwerp van de architect Kruithof uit Charlois. De toren is nu afgebroken (Voet,
39, 40).
In Bergambacht onttrokken zich omstreeks 1860 ongeveer 48 personen aan de
Hervormde kerk en vormden een gemeenschap onder de naam ‘Christelijk
Gereformeerde Kerk van de Afscheiding’. Later heette zij ‘Gemeente onder het
Kruis’. Rond 1885 ging deze groep over naar de Christelijk Gereformeerde kerk van
Schoonhoven. Hun kerkgebouw uit 1868 kwam leeg te staan. Op 13 augustus 1891
werd de Gereformeerde kerk te Bergambacht gevormd. De gemeente sloot zich
aan bij het landelijk verband van de Gereformeerde kerken in Nederland en ging
op zoek naar een gebouw. Aan de Hoofdstraat stond nog het gebouw van de
Christelijk Gereformeerde gemeente. In juni 1893 werd de Gereformeerde Gemeente
eigenares. Daarvoor hield men zijn diensten in een verbouwde varkensschuur ook
aan de Hoofdstraat.
Het kerkgebouw is van het eenvoudige schuurtype met een geknikte kap. Vlakke
lisenen zitten op het muurwerk tussen de spitsboogvensters in de zijgevels. Het
interieur is in de jaren '60 geheel vernieuwd. Aan de kerk kwam in 1988 een
aanbouw. Het kerkorgel is in 1992 vervangen (Kamer, 7, 9-10, 22).
De kerk van de Gereformeerde Gemeente Nederland aan het Westeinde te
Berkenwoude uit 1912 is eveneens een heel duidelijk voorbeeld van dit type. Het
rechthoekige gebouw ligt onder een zadeldak. In het boogzwik boven de ingang is
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het jaartal van de bouw aangebracht. De voorgevel is met gegoten ankers en lisenen
verlevendigd. De zijgevels hebben lisenen tussen de vensters.
In 1889 vond de eerste vergadering plaats van Dolerenden in Krimpen aan de Lek.
Een kerkgebouw had men nog niet, de diensten werden in de eerste jaren gehouden
in het voorhuis van een boerderij aan de Noord 50. Vanaf 1894 maakte men gebruik
van een loods aan de Molendijk. Pas in 1926 werd een nieuw kerkgebouw

210 Het rituele bad achter de synagoge in het pand Lange Weistraat 4 (foto RDMZ, 1995).

in gebruik genomen aan de Molendijk. Tot 1968 ging men hier ter kerke. Het aan
de voet van de dijk liggende kerkgebouw vertoont in zijn opbouw de invloed van de
Art-Déco (Boon, 173-174).
Omstreeks 1800 zou bij de Hoogstraat te Haastrecht ongeveer ter plaatse van het
gebouw van de Protestantenbond een Lutherse kerk gestaan hebben (Van Balen,
1937, 32). De schrijver geeft echter geen bronvermelding. Bij Van der Aa, die
doorgaans in dit opzicht goed geïnformeerd is, is over Lutheranen in Haastrecht
niets te vinden. Van der Aa vermeldt wel twee Evangelisch-Luthersen in
Schoonhoven. Deze gingen in Gouda ter kerke en hadden dus niet de beschikking
over een eigen kerkgebouw (Van der Aa, deel S. 1847, 257).
In Schoonhoven vestigden zich de eerste joden in het midden van de 18de eeuw.
De bouw van een synagoge liet echter nog op zich wachten. De gemeente kwam
aanvankelijk bijeen in een particulier huis. Vanaf 1817 huurde men een huis aan
de Kerkstraat 3, waarin een van de vertrekken geschikt gemaakt werd als kerk met
vrouwenbalcon.
Hoewel op 1 november 1823 namens de joodse gemeenschap het 17de-eeuwse
huis ‘Brandenburg’ aan de oostzijde van de Haven (het huidige nr. 13) werd
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gekocht teneinde dit tot een synagoge te verbouwen, kon dit pas in 1838
plaatsvinden. De synagoge kreeg in 1868 een nieuwe voorgevel. Na de Tweede
Wereldoorlog kwam de synagoge in particuliere handen. Het gebouw is nu als
expositieruimte in gebruik. Het uitwendige vertoont met zijn gepleisterde gevel en
de rondboogvensters en deur neoklassicistische stijlvormen. Op de plint ziet men
de jaartallen 5598 (1838) en 5628 (1868). In het inwendige is, ondanks de
functiewijziging, de plaats van het vrouwenbalcon nog aanwezig.
In 1875 werd in een pand achter de synagoge aan de Lange Weistraat 4 het
rituele bad of mikwe gebouwd (Muilwijk, 1987, 5, 11)
In Lekkerkerk was ook een joodse gemeenschap. Vanaf 1759 is het bekend dat er
joden in het dorp woonden. Pas na de tweede helft van de 19de eeuw kreeg
Lekkerkerk een eigen synagoge; voordien werden de godsdienstbijeenkomsten in
particuliere huizen gehouden en ressorteerde de gemeente formeel onder
Schoonhoven. In 1862 stelden de bewoners van Voorstraat 148-150 de bovenste
verdieping van hun huis ter beschikking, die tot synagoge werd verbouwd. Over de
inrichting is slechts bekend dat er aan het plafond een gebogen houten betimmering
was aangebracht (die onlangs is gesloopt). Aan de rechterkant van het pand kwam
een speciale ingang voor de synagoge. Hoewel het huis zelf nog bestaat, zijn de
zichtbare sporen van de synagoge verdwenen, nadat bij gebrek aan ingezetenen
de joodse gemeente in 1922 werd opgeheven. De inventaris werd verkocht
(onbekend waarheen). De enig overgebleven herinnering aan deze periode in de
Lekkerkerkse geschiedenis is de naam voor de zuidelijke zijstraat van de Korte
Achterweg die thans ‘Joden Breeplaats’ heet. Hier stonden tot in de jaren zeventig
van deze eeuw negen kleine huisjes, die inmiddels voor een parkeerterrein geweken
zijn (Davidson, 11, 13, 32).

Constructie
Door de vele verbouwingen en reparaties die de kerken en torens in de loop van
hun geschiedenis hebben moeten ondergaan zijn de meeste originele materialen
en daarmee de constructiemethoden verloren gegaan. Vervolgens zijn bij
20ste-eeuwse restauraties de 18de- en 19de-eeuwse reparaties en veranderingen
vaak weer teniet gedaan, aangezien zij als ‘onhistorisch’ en dus niet bij het
kerkgebouw passend werden ervaren. Om de oude constructies te stabiliseren zijn
in deze eeuw nogal eens moderne materialen en methoden toegepast. Daardoor
hebben in vele gevallen de historische constructies het veld moeten ruimen. Aan
het muurwerk werden bij reparaties in het minste geval de voegen en het pleisterwerk
vernieuwd. Vaak werden ook hele oppervlakten met ‘nieuwe’ (van elders afkomstige
oude) bakstenen opnieuw ingeboet. Een goed voorbeeld in dit opzicht vormt de
zuidmuur van de kerk te Bergambacht. Het muurwerk was tot aan de waterlijst
gepleisterd. Na de brand van 1891 heeft men de pleisterlaag niet weer aangebracht.
Het muurwerk werd met rode waalsteen gerepareerd. Tijdens een reconstruerende
restauratie in de jaren 1972-1974 werd de waalsteen vervangen door ‘beter bij het
historische gebouw passende’ oude baksteen. Dergelijke handelingen aan de
kerkgebouwen bemoeilijkten het onderzoek ter plekke.

Gewelven en kapconstructies
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Geen van de kerkgebouwen in de Krimpenerwaard is uitgevoerd met een stenen
gewelf. Voor Zuidhollandse kerken is dit geen uitzondering. Een dergelijke betrekkelijk
zware constructie was in verband met de slappe grond waarop gebouwd moest
worden over het algemeen ongewenst. Bij de torenportalen treffen we wel stenen
gewelven aan.
De oudste in de Krimpenerwaard nog aanwezige houten kerkkappen zijn die van
Berkenwoude (schip, na 1512) en Ouderkerk aan den IJssel (schip, transept en
koor). In beide gevallen gaat het om restanten. Van complete constructies is nergens
meer sprake. De kerkkappen van zowel Berkenwoude als Ouderkerk hebben eiken
sporenparen met haanhouten ter plaatse van de traveeën. Kenmerkend bij deze
kappen is de afwezigheid van een nokgording.
De schipkap van Berkenwoude (getuige dendrochronologisch onderzoek dateert
zij van direct na 1512) heeft vijf (ongelijke) traveeën. De oostelijke
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211 Berkenwoude, Hervormde kerk. Kapconstructie van het schip.
Schaal 1:150. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee, 1993.
De gewelfconstructie met de gemerkte schenkels uit 1512 (d) is in 1833 opnieuw opgehangen.
Het dekbalkjuk is gepend en getoogd. De verbindingen van de sporenparen zijn, op de
nokverbinding na, gespijkerd.

travee is de breedste en de meest westelijke de smalste. Vier spanten vormen de
kapconstructie. Zij zijn als volgt samengesteld: op een korbeelconstructie, waarvan
de stijlen, sleutelstukken en neuten vernieuwd zijn, staat een eiken gepend en
getoogd dekbalkjuk, met daarop een spant met twee haanhouten. Het onderste is
geschoord. Daarvan bestaan de verbindingen uit een gespijkerde halfhoutse liplas
met zwaluwstaartverbinding. Ter plaatse van de nok zijn de sporen halfhouts aan
elkaar bevestigd met een toognagel. De sporen en spanten zijn ongemerkt behalve
de sporen in de derde travee vanaf de toren. Die zijn gemerkt van 1-7,

212 Berkenwoude, Hervormde kerk. Isometrische schets van de half gedemonteerde situatie
van de kapconstructie uit 1512 (d).
Schaal ca 1:50. Tekening J.J. Jehee, 1993. Tegen het doorlopende spoor zijn de onderdelen
halfhouts gespijkerd. De sporen komen bij de nok bij elkaar via een halfhoutse
toognagelverbinding.

gegutst en met halve maantjes. Dit zal in de 18de eeuw gebeurd zijn: de oude
kaponderdelen zijn op de grond gerepareerd en bij die gelegenheid gemerkt. Enkele
kaponderdelen en de schenkels zijn met getrokken merken gemerkt.
De vroeg 16de-eeuwse eikehouten kap van Ouderkerk is bij restauraties in de late
18de eeuw en in de 20ste eeuw ingrijpend gewijzigd. Oude onderdelen zijn opnieuw
gebruikt. De sporen met haanhouten zijn gedeeltelijk oud. De kappen van het schip
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en het koor zijn wat ouder dan die van de transeptarmen. De beide transeptarmen
hebben boven het tongewelf een eikehouten juk zonder nokgording met gehakte
merken. De spantbenen lopen niet door tot aan de nok, in het schip en koor wel.
De jukken zijn oud, de rest is nieuw werk.
De vroeg 17de-eeuwse kerkkap van Lekkerkerk vertegenwoordigt een latere
ontwikkeling. De vier middentraveeën worden verdeeld door vier jukspanten. Het
dakschild aan de oostkant wordt gevangen door een halfspant (1780). Elk spant
bestaat uit een gebintconstructie (met stijlen, korbelen en sleutelstukken met een
ojief met neusje. Tussen korbeel en stijl is een extra schoor aangebracht), een
dekbalkjuk (waaruit de gewelfrib gesneden is) met daarop een tweede dekbalkjuk
met daar weer op een geschoord nokstijlspantje.
Na het begin van de 17de eeuw wordt het eikehout vervangen door grenen. Een
voorbeeld hiervan biedt de kerkkap van Gouderak (1658). Constructief gezien is de
kap gelijk aan die van Lekkerkerk.
In het gebied zijn tijdens het onderzoek van de kerken geen 18de-eeuwse kappen
gevonden. De hervormde kerken van Krimpen aan den IJssel, Ammerstol en de
R.K. kerken te Haastrecht en te Schoonhoven dateren uit de 19de eeuw. Bij de
eerst genoemde kerk is in verband met de minder steile dakhelling gekozen voor
een meervoudig hangwerk, waarbij de trekbalk is gelamineerd. De kerkkappen
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213 Lekkerkerk, Hervormde kerk.
Kapconstructie van het schip.
Schaal 1:150. Tekening door J.J. Jehee uit 1993 naar gegevens van architectenbureau ir.
R. Visser uit 1979. De grenehouten onderdelen zijn weggelaten.
Kenmerkend voor deze vroeg 17de-eeuwse eiken kap is het gebruik van de nokgording en
de tussenribben bij het tongewelf.

van Willige Langerak, Krimpen aan de Lek en Stolwijk dagtekenen uit de 20ste
eeuw.

Houten tongewelven
In de Krimpenerwaard is in de oude kerken sprake van twee soorten tongewelven,
namelijk gewelven die constructief gezien een geheel vormen met de kapconstructie
en houten gewelven die aan de kap zijn opgehangen.
Van het eerste type is het tongewelf van het schip en transept van de kerk te
Ouderkerk aan den IJssel, zij het sterk vernieuwd, het oudste in het gebied (1589)
(Schoute, 1985, 46). Kenmerkend bij dit type is dat er slechts sprake is van één
middennaald in de nok van het gewelf. Om het doorzakken van het gewelf te
voorkomen zijn door middel van zogenaamde kalfjes verbindingen gemaakt tussen
de gewelfribben en de kapconstructie.
Een latere ontwikkeling op dit gebied zien we bij de overwelving van het schip
van de kerk te Lekkerkerk (vroeg 17de eeuw). Het doorzakken is hier tegengegaan
door het gebruik van geprofileerde gordingen.
In Gouderak is sprake van een betrekkelijk zeldzaam verschijnsel. Uit nader
onderzoek boven het huidige 19de-eeuwse gewelf is gebleken dat de constructie
van het tongewelf uit 1658 gelijk was aan die van de kerk te Lekkerkerk. Alleen in
Gouderak was het uitgevoerd in grenehout, een houtsoort die voor deze
constructiewijze ongebruikelijk is voor die tijd.
Tot het eerste type gewelf behoort ook het veel latere tongewelf van de kerk te
Krimpen aan den IJssel daterend uit 1864-1866. De lichte boog in het gewelf is
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214 Gouderak, Hervormde kerk. Plattegronden en doorsnede van de dakruiter.
Schaal 1:150. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee, 1993.
Het niet opgemeten spant en tongewelf zijn met een stippellijn aangegeven.

hier verkregen door de trekbalk samen te stellen uit vier op elkaar gelijmde,
kromgebogen planken.
Het tweede type gewelf is het zogenaamde hanggewelf. De tongewelfconstructie,
bestaande uit schenkels met daar tegenaan de houten beschieting, is door middel
van kalfjes opgehangen aan de kap. Restanten van de kerkkap te Berkenwoude
duiden erop dat hier reeds in de late middeleeuwen een hanggewelf is toegepast.
De eikehouten schenkels waren opgehangen aan de trekbalken en de sporen van
de kap. Voor zover bekend komt deze constructie in die tijd alleen veelvuldig voor
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215 Ter plaatse van de steunberen en midden tussen de traveeën van de kerk te Gouderak
zijn aan de buitenzijde half onder het maaiveld ankers zichtbaar waarvan de staaf een lengte
heeft van ongeveer anderhalve meter met een doorsnede van acht bij acht centimeter. Deze
dienen ter verankering van de trekconstructie onder de vloer (foto RDMZ, 1993).

in Friesland (Janse, 224-225). Deze opgehangen tongewelven vindt men wel op
grote schaal in de 19de eeuw, zowel als vervanging van een ouder gewelf, zoals
te Berkenwoude (1833) en Gouderak (1851), als als nieuw gemaakte constructie.
Voorbeelden hiervan zijn te vinden in Willige Langerak, Ammerstol en in de R.K.
kerken te Schoonhoven en Haastrecht.

Verankering van de constructie
Steunberen en trekbalken dienen om de kapconstructies te ondersteunen en de
muren te verankeren. De trekbalken vangen bovendien de zijdelingse druk op van
de kapconstructie. Ook de steunberen moeten voor voldoende tegendruk zorgen.
De soort kapconstructie is uiteraard afhankelijk van de breedte die overspannen
moet worden. Bij kleinere overspanningen, bijvoorbeeld in een koor, werden in
sommige gevallen geen trekbalken gebruikt. Een voorbeeld hiervan is het, zij het
tijdens de laatste restauratie gedeeltelijk gereconstrueerde, koor van de kerk te
Ouderkerk aan den IJssel (eerste helft 15de eeuw). Om de krachten naar de
fundering over te brengen gaan de gewelfribben ter plaatse van de steunberen
gelijkmatig over in de stijlen langs de muren. Ter hoogte van de onderkant van de
ramen worden de stijlen vervolgens ondersteund door een console met
peerkraalprofiel. Vergelijkbaar zijn het koor van de Hervormde kerken te Heukelum
(ook eerste helft 15de eeuw) en te Hei- en Boeicop (16de eeuw) (Van Groningen,
1989, 71-73). Bij de grotere overspanningen in het schip wordt wel gebruik gemaakt
van een trekbalkconstructie, bestaande uit een horizontale balk op stijlen met
sleutelstukken en korbelen. Vanaf de 19de eeuw ziet men dat de houten
trekbalkconstructie door een ijzeren vervangen wordt (Hervormde kerk te Ammerstol
en in Haastrecht H. Barnabas).
Om afschuiven van het muurwerk te voorkomen heeft de kerk te Gouderak als
enige in de Krimpenerwaard onder de vloer waarschijnlijk eveneens een
trekconstructie.

Materiaal
Natuursteen
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216 Zandsteen en Ledesteen in combinatie met rode baksteen aan het torenportaal van de
kerk van Stolwijk uit 1501 (foto RDMZ, 1993).

Bij geen van de kerken is natuursteen niet langer meer het
hoofdconstructiemateriaal. Alleen in het geval van de kerk te Ouderkerk aan den
IJssel wijst de secundair gebruikte tufsteen aan de noordwestmuur en in de fundering
uit, dat de kerk eens geheel uit tufsteen bestaan moet hebben. Natuursteen aan en
in kerkgebouwen werd wel gebruikt maar meestal voor sierende onderdelen als
plinten, lijsten en traceringen. In de kerk te Schoonhoven vormen de hoge spitsboog
toegang aan de westkant, de kolommen van het koor (Gobertange) en de
17de-eeuwse torenbekroning (Bentheimer zandsteen) hierop een uitzondering. De
toegang bestond in 1934 nog uit Drachenfelstrachiet aan de onderzijde en
Gobertange en Ledesteen voor het bovenste stuk. De trachiet is in dat jaar door
tufsteen vervangen.
De meeste natuursteen aan de kerkgebouwen is echter toegepast om de
baksteenconstructies te verduurzamen. Dit geschiedde in de vorm van hoekblokken
zoals onder meer bij de torens van Stolwijk, Bergambacht en Schoonhoven
(Ledesteen). Om dezelfde reden zijn waterlijsten, plinten, steunberen, gootlijsten,
hogels en kruisbloemen in natuursteen uitgevoerd. Tijdens de laatste restauraties
zijn deze op enkele uitzonderingen na echter bij alle kerken vervangen. Originele
traceringen van zandsteen heeft alleen nog de kerktoren van Stolwijk. Baksteen
muurwerk wordt in de 16de eeuw nogal eens afgewisseld door natuurstenen
speklagen, zoals ondermeer te zien is bij de steunberen van het koor van de kerk
te Ouderkerk (tufsteen) en de steunberen van de kerk te Lekkerkerk, de torens van
Schoonhoven, Bergambacht en Stolwijk (Ledesteen). In de 17de eeuw maakte het
gebruik van Gobertange en de Ledesteen plaats voor dat van Bentheimer zandsteen.
Dit ziet men dan aan de kerkportalen (Schoonhoven bij toren en koor (1650) en te
Ouderkerk bij zuider- (1671) en noordertransept (1661). Ook in de interieurs wordt
natuursteen gebruikt. De kolommen in de Schoonhovense kerk getuigen daarvan.
Grafzerken en vloertegels zijn in de regel van hardsteen. Het grafmonument in het
koor van de kerk van Ouderkerk is gemaakt van hardsteen en wit marmer.
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217 Berkenwoude, Hervormde kerk. Isometrische schets van het baksteenverband van de
toren.
Schaal 1:20, getekend door J.J. Jehee. De toren is in het begin van de 16de eeuw gebouwd.
De toepassing van drieklezoren op de hoeken is derhalve zeer vroeg te noemen. Bovendien
lopen de koppen en de strekken om de hoek in dezelfde laag door.
Gebruikelijk is dat om de hoek deze lagen verspringen.

Baksteen
Voor het opgaande werk is altijd baksteen toegepast. Dit geldt zowel voor het
muurwerk als voor de kolommen. De uitzonderingen kwamen hierboven al ter sprake.
Het metselverband is in de regel kruis- of staand verband. Bij de oudere kerken is
bij de hoekoplossingen het gebruik van klezoren in de koppenlagen het meest
gangbare. Bij het latere werk, wat ongeveer in de 17de eeuw begint, komt de
drieklezoor op de hoeken in zwang. Uitzondering hierop vormt het metselwerk van
de toren van Berkenwoude. Deze dateert van de eerste helft van de 16de eeuw en
is opgetrokken van een geel-rode baksteen, formaat 18,5-18,7 × 8,3-8,7 × 4,2-4,7;
10 lagen = 55 cm. Het toegepaste metselverband, staand verband met een
drieklezoor in de koppenlaag op de hoeken, is voor de tijd van ontstaan vrij zeldzaam.
Het oudste muurwerk, dat wil zeggen uit de 13de of 14de eeuw, onderscheidt
zich door de volgende kenmerken: een diep rood-oranje kleur en een groot formaat
(Bergambacht noordzijde van het schip 29-28,5 × 12,2-12 × 5,4-5,1 cm. en de toren
van Haastrecht 26,5-28-29,7 × 12,2-12,4 × 6,5-6,6 cm., 10 lagen = 78,5 cm.). De
muurrestanten van het koor te Lekkerkerk (formaat 24,8-27 × 12-14 × 5,5-7 cm.)
wijzen ook op een ontstaansdatum in de 14de eeuw. Dit komt overeen met
archivalische gegevens die het bestaan van een kerkgebouw in de 14de eeuw
aldaar bevestigen. Bij later muurwerk worden de baksteenformaten kleiner. Aan het
na 1375 herbouwde koor van de kerk te Schoonhoven vindt men een
baksteenformaat van 24,4-24,8 × 11-11,8 × 4,8-5,8 cm; 10 lagen = 67,5 cm.
Vanaf de 17de eeuw wordt de baksteen door het gebruik van kalkhoudende klei
uit de Hollandsche IJssel gelig van kleur. De kerk van Gouderak is in 1658 in gele
baksteen opgetrokken.
In de 18de en 19de eeuw wordt een strakkere rode of gele steen toegepast. Een
mooi voorbeeld is te vinden aan het westwerk van de kerk van Lekkerkerk (rood).
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Exterieur
In de loop van de 19de eeuw zijn veel kerken geheel of gedeeltelijk van een
uitwendige afwerklaag voorzien in de vorm van een pleisterlaag, al dat niet met
getrokken voegen. Een dergelijke laag diende in eerste instantie om vochtdoorslag
van het muurwerk tegen te gaan. Het feit dat een witte pleisterlaag bovendien
appelleerde aan de smaak van die tijd mag men hierbij niet uit het oog verliezen.
Met de 20ste-eeuwse restauraties zijn bijna alle afwerklagen weer verdwenen,
aangezien zij als niet passend geacht werden bij de opvattingen die men koesterde
aangaande oorspronkelijk materiaalgebruik. Slechts in een enkel geval (Willige
Langerak) handhaafde en repareerde men bij restauratie de later aangebrachte
pleisterlaag.
Bij een aantal kerken is het muurwerk op een of andere manier versierd.
Metseltekens in de vorm van Andreaskruisen en ruitvormen treft men aan te
Bergambacht aan de noordmuur van het schip. Aan deze gevel kwamen bij de
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218 Stervormige gaten in het metselwerk van de kerk te Bergambacht (foto RDMZ, 1993).

laatste restauratie op ongelijke hoogte wonderlijke stervormige gaten binnen een
cirkel tevoorschijn. Op de muurvlakken en steunberen van de toren van Berkenwoude
zitten metseltekens in de vorm van Andreaskruisen.
De westzijde van de toren te Gouderak is opgesierd met twee sterren van rode
baksteen met daar boven het jaartal 1658 dat eveneens in rode baksteen is
aangegeven. De sterren komen voor in het wapen van Gouderak.
Bij de 18de- en 19de-eeuwse nieuwbouw en herstellingen van de kerken maakte
men duidelijk onderscheid tussen gevels die wel of niet in het zicht kwamen. De
zichtbare gevels kregen een andere, een betere behandeling. Bij het herstel van
de kerk te Berkenwoude in 1833 vernieuwde men de vanaf de straat zichtbare
zuidgevel met een klamp van helder gele ijsselsteen. Aan de noordgevel maakte
men ook een klamplaag maar hier van secundair gebruikte, roodachtige baksteen.
Bij de vanaf de tweede helft van de 19de eeuw tot stand gekomen kerkgebouwen
is de uitwendige afwerking gevarieerder door bijvoorbeeld het toepassen van meer
sierende motieven als boogfriezen (kerkgebouwen van de H. Bartholomeus en van
de Remonstrantse gemeente aan de Kruispoortstraat te Schoonhoven) of de
afwisseling van baksteen met pleisterwerk of natuursteen (H. Barnabas te Haastrecht;
Oud-Katholieke kerk aan de Wal te Schoonhoven).
Een andere modieuze verandering in de 19de eeuw was het aanbrengen van
gietijzeren ramen in plaats van de houten die de meeste kerken in de 18de eeuw
hadden gekregen. Lekkerkerk heeft in de meest westelijke travee ijzeren ramen
met honingraattracering uit 1850. De andere zijn bij de laatste restauratie vervangen
door vensters met een middenmontant, die een reconstructie beogen te zijn van de
situatie uit het begin van de 17de eeuw. De ijzeren ramen met spitsboogroeden in
de Gouderakse kerk dateren van een verbouwing van 1851. De vulling van de
rondboogvensters te Ammerstol dagtekent van de bouw van de kerk: 1880.
De daken zijn door de tijd heen de meest kwetsbare onderdelen gebleken van de
kerkgebouwen. In de verschillende archieven blijken de meeste en hoogste posten
van reparatie te slaan op herstel of vervanging van het kerkdak. De dakvlakken van
de meeste kerken en torens zijn afgedekt met leien, waarbij de Maasdekking het
meest is gebruikt. Deze dekking met rechthoekige leien die elkaar in dubbele dekking
als halfsteensverband overlappen blijkt in alle gevallen een restauratieprodukt te
zijn. In de 17de en 18de eeuw werd voornamelijk de Rijnse dekking toegepast,
waarbij de schubvormige leien in schuin oplopende lijnen elkaar overlappen. Zo is
er in 1750 te Ouderkerk in de jaarrekening van
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219 Westaanzicht van de toren van Gouderak met de sterren en het jaartal 1658 (foto RDMZ,
1993).

het onderhoud van het kerkgebouw sprake van ‘...nieuwe Schalkomse off Rijnse
leijen...’ (Oud archief Ouderkerk, inv. nr. 249). Bij de grote restauratie van die kerk
aan het eind van de 18de eeuw staat echter te lezen in de condities voor het leien
dak dat men de oude leien moet afnemen en ‘...Den Aannemer zal het spits na dat
het door den timmerman in order zal zijn gebragt in de Eerste order moeten dekken
zullende het zelve tot een Maas of Couvedak gedekt moeten worden, waartoe hij
zal leveren en tijds genoeg besorgen, beste Rijnsche Leijje ...’ (Oud archief
Ouderkerk, inv. nr. 252).
Bij een reparatie van het kerkdak in 1722 te Lekkerkerk moet de aannemer ook
‘Salkomse’ leien leveren (Oud Archief Lekkerkerk, inv. nr. 129).
In 1779 krijgt de kerk te Haastrecht een nieuw dak. Aan Jan T. Blanken wordt
1195:7 betaald voor de reparatie en ‘het dekken van het oostdak op de kerk met
beste rijnsche leijen’ (GAH inv. nr. 378).
In 1838 te Lekkerkerk schrijft men in het bestek: ‘De zuidzijde van het dak zal van
af het wolvendak aan de oostzijde tot dat hetzelve tegen het nieuwe leijendak aan
de zijde van den Toren aanschiet, over deszelfs geheel oppervlakte met nieuwe
dakleijen worden gedekt, hiertoe te gebruiken Rijnsche dakleijen van bekwame
grootte en vorm (...)’ (Kerkelijk archief Lekkerkerk, bestek 1838).
Zoals gezegd hebben bijna alle kerkgebouwen en torens thans een Maasdekking.
Wanneer men foto's van kerken van voor de restauratie bekijkt, is de oude
dakbedekking nog te zien. Bergambacht voor de brand van 1981, Haastrecht voor
de brand van 1896 en Schoonhoven voor de restauratie van 1928 hadden leien
daken met Rijndekking. Alleen op de torens van Berkenwoude en Bergambacht ziet
men nu nog een Rijnse dekking. Ook de drie koren van de kerk te Schoonhoven
zijn voorzien van leien in Rijnse dekking.
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Het buitendakse torengedeelte en de spits van de kerk te Gouderak tenslotte zijn
in 1938 met koperen schaliën beslagen.

Interieur
Het muurwerk en de kolommen van het interieur van de middeleeuwse kerkgebouwen
waren gepleisterd. In de kerkrekeningen vindt men jaarlijkse de posten voor het
onderhoud daarvan terug. Hier en daar zullen er schilderingen gezeten hebben.
Geen is er bewaard gebleven. De schildering in de kerk van Stolwijk die een heilige
voorstelde in een veelkleurig gewaad met een gesloten boek in de rechter- en een
palmtak in de linkerhand, is bij de afbraak van het kerkgebouw in 1869 afgenomen
maar wel nagetekend. De potloodtekening is in het bezit van het museum te Gouda.
De schildering zelf is verdwenen. Met de 20ste-eeuwse restauraties verdwenen ook
de oude pleisterlagen. Steeds werden de muren geheel afgehakt en opnieuw gewit.
Alleen bij de restauratie van het interieur van de kerk te Schoonhoven in 1928 en
bij de nieuwbouw van de kerk in Stolwijk in 1947 paste men voor de wanden (voor
een deel) schoon metselwerk toe.
Na de Reformatie werden de kerkruimtes anders gebruikt. Altaren, beelden,
sacramentshuizen en piscinae verdwenen. De verkondiging van het Woord stond
nu letterlijk centraal. Dat betekende dat de preekstoel met de dooptuin een centrale
plaats in het kerkgebouw kreeg. De zitplaatsen werden zo opgesteld dat een ieder
de predikant en de voorlezer goed kon horen en zien en bovendien de gelegenheid
had te volgen wat zich op de kansel en aan de voet daarvan afspeelde. Ruimtes
voor altaren waren nu overbodig geworden. De middeleeuwse kerkgebouwen waren
voor de protestantse eredienst dan ook meestal te groot. Met schotten en banken
werd in dat geval de plaats van samenkomst afgeperkt. De ruimtes die door een of
meer schotten van de kerkruimte waren afgeschoten hadden doorgaans een
opslagfunctie of deden dienst als consistorie.

220 Het interieur van de kerk van Schoonhoven vóór de ingrijpende restauratie van Kromhout.
Achter het orgel was in 1649 een schot aangebracht als scheiding tussen schip en koor, dat
met een doek beschilderd was. De preekstoel met dooptuin staat opgesteld tegen één van
de in 1649 gerealiseerde Toscaanse zuilen (repro naar foto uit het begin van de 20ste eeuw).
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221 Lichtkroon naar ontwerp van W. Kromhout in de Grote kerk van Schoonhoven (foto
RDMZ, 1993).

Voor het koor van de Schoonhovense kerk, dat tussen 1932 en 1934 zo ingrijpend
was gerestaureerd, had men nadien geen duidelijke functie. Het maakte, door de
afscheiding, immers in geen enkel opzicht deel uit van de kerkruimte waar diensten
gehouden werden. Wel waren er na restauratie alle grafzerken bijeen gelegd. In
1955 bleek het koor tijdens de kerkdiensten als fietsen- en bromfietsenstalling in
gebruik te zijn, iets waarover de directeur van het Rijksbureau voor de
Monumentenzorg zijn grote verontrustheid liet blijken en wat hij zelfs in bedekte
termen, verbood.
Opmerkelijk is de vernieuwing die de interieurs van de kerken van Schoonhoven
en Lekkerkerk in de 20ste eeuw hebben ondergaan. Die van Schoonhoven kwam
voort uit constructief herstel: door het aanbrengen van twee steunberen tegen de
pijlers van de toren in de kerk verviel een travee, waardoor de ruimte anders
ingedeeld moest worden. Aangezien men de beslotenheid van een protestantse
preekkerk rond de preekstoel niet prijs wilde geven, moest er aan de zuid- en de
noordkant worden overgegaan tot de bouw van galerijen om aan het aantal gewenste
zitplaatsen te komen. De galerijen naar ontwerp van W. Kromhout zijn uitgevoerd
in een bescheiden Art Déco vormgeving met bijpassend beeldhouwwerk van de
hand van de Amsterdamse beeldhouwer Theo Vos: Oud testamentische
voorstellingen aan de noordkant en Nieuw testamentische aan de zuidkant. De
lichtarmaturen, samengesteld uit kubussen, sluiten daar in stijl bij aan. Zij hangen
er nog steeds, hoewel er aan het eind van de jaren '50 het voornemen bestond ze
te doen vervangen door kronen.
In Lekkerkerk was de modernisering van het interieur een kwestie van smaak en
mode. Hetzelfde gevoel voor smaak en mode leidde er toe dat het hele interieur in
de jaren '80 terug gerestaureerd werd naar de vroeg 17de-eeuwse situatie.

Torens
Bij de van oorsprong middeleeuwse kerken is een stenen, van de grond opgaande,
westtoren bij het kerkgebouw een vast gegeven. Dakruiters ziet men pas na de
Reformatie aan de kerkgebouwen toegepast, zoals bij de Hervormde kerk van
Gouderak in 1658, de R.K. kerk te Haastrecht (1852-1854) en de Hervormde kerk
van Krimpen aan den IJssel (1862-1866). Een tussenvorm tussen de stenen torens
en de dakruiters zijn de ingebouwde torens waarvan de houtconstructie op de
begane grond begint. Lekkerkerk is daar een voorbeeld van.
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Na de Franse revolutie zijn de torens der kerkgebouwen overgegaan in
overheidshanden. Dit had gevolgen voor het gebruik (bijvoorbeeld als bergplaats
voor de brandspuit) en voor het onderhoud (restauraties aan kerk en toren vonden
niet altijd gelijktijdig plaats).

Type en verschijningsvorm
De zeven torens in de Krimpenerwaard die van voor de Reformatie dateren zijn
grofweg in twee typen te verdelen, een rechtopgaand, zich weinig of niet verjongend
type, dat betrekkelijk sober is van decoratie en doorgaans geen steunberen bezit,
en de Kempische torens, een type toren dat zich naar boven toe in een vloeiende
lijn verjongt en bovendien rijk versierd is met steunberen, nissen, natuursteenblokken
en lijsten, banden en traceringen. De ‘rechte’ torens zijn in oorsprong de oudste, zij
het dat zij in de loop van de tijd aangevuld en verbouwd kunnen zijn. De beide
Kempische torens (Bergambacht en Stolwijk) kwamen in het eerste kwart van de
16de eeuw tot stand. Van Stolwijk is zelfs de datum van de ‘eerste steenlegging’
bekend: 1501. De Schoonhovense toren is Brabants van karakter, een gegeven dat
men bij veel gotische Hollandse stadstorens vindt.
Het type van de weelderige Kempische toren, weelderig in vormentaal en
materiaalgebruik in de afwisseling van baksteen en natuursteen, is ontstaan in de
Brabantse Kempen. Vandaar zijn zij uitgewaaierd over een deel van Gelderland en
Zuid-Holland. In Gelderland vindt men Kempische torens in Beesd en Acquoy, in
Zuid-Holland in het zuidelijk deel van de Vijfheerenlanden, te weten in Asperen.
Dan valt de lijn door te trekken van Gorinchem naar Groot-Ammers in de
Alblasserwaard. De Krimpenerwaardse torens zijn de meest noordelijke
representanten van dit type.
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De oudste toren is die van Haastrecht. Het onderste gedeelte van deze ‘rechte’
toren dagtekent uit het eind van de 13de en het begin van de 14de eeuw, het deel
daarboven is van een eeuw later. Het is een uitzonderlijke toren voor de
Krimpenerwaard met zijn spaarvelden met boogfries op de eerste geleding en
vroeg-gotische detaillering in het muurwerk van de verdieping, die een Brabantse
invloed verraden.
Het torentje van Willige Langerak telt drie geheel onversierde geledingen. Alleen
aan het baksteenformaat (thans achter een pleisterlaag verborgen) kan men
opmaken dat de onderbouw uit het begin van de 14de eeuw moet dateren. Na de
Reformatie werd de toren van Willige Langerak in dezelfde trant verbouwd. Een in
de toren ingemetselde steen vermeldt dit feit: ‘IAN IACOPS UVEREN WILT / DIT AEN
HOOREN HEEFT / GELEYT DEN EERSTEN / STEEN VAN DESEN TOREN HI / WAS MET GOET
VERSTANT / SCHEPEN VAN DIT LANT 1627’. Om in dit geval van ‘de eerste steen’ te
spreken is naar huidige maatstaven onjuist. Men gebruikte een deel van het oude
muurwerk om de twee bovenste geledingen op te zetten.
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De huidige toren van Ouderkerk aan den IJssel telt drie geledingen en een spits en
stamt uit het eind van de 15de eeuw. Deze rechtopgaande, zich niet verjongende
toren is weer eenvoudig van decoratie. De tweede geleding heeft een spaarveld
met boogfries, de derde spitsbogige galmgaten en blindnissen. De onderste geleding
is in 1795 van een onversierde klamplaag en steunberen voorzien. Of dat voordien
ook zo was valt niet meer na te gaan.
De toren van Berkenwoude is waarschijnlijk van na 1513, toen het dorp door de
Geldersen in brand gestoken is. Dit is de meest decoratieve onder de rechte torens.
Hij bestaat uit drie geledingen die onderling door geprofileerde waterlijsten worden
gescheiden. Een rondlopend boogfries op kraagsteentjes sluit het torenlichaam af.
Bovendien heeft hij steunberen tegen de eerste geleding. Met zijn van laat-gotische
versieringen voorziene nissen in het gevelvlak en het boogfries voegt hij zich tussen
de sobere rechte en de rijke Kempische torens.
De ranke Kempische toren van Stolwijk is opgetrokken van rode baksteen die in
lagen wordt afgewisseld met Ledesteen. De traceringen en lijsten zijn van zandsteen.
De toren bestaat uit twee geledingen waarvan de onderste zeer hoog is. Over de
hoogte van die eerste geleding lopen haakse, meermalen versneden steunberen.
Na de tweede versnijding worden zij driehoekig van vorm en zijn zij verlevendigd
met driepascasementen en met pinakels met hogels en kruisbloemen. Het
torenlichaam heeft aan beide geledingen diep ingesneden nissen
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222 Westaanzicht der voornaamste torens in de Krimpenerwaard.
Schaal 1:300. Tekeningen door J.J. Jehee, 1993.
Van links naar rechts:
Schoonhoven, Hervormde kerk, getekend naar een opmeting van ir. R. Visser uit 1980.
Haastrecht, Hervormde kerk, tekening naar gegevens van architectenbureau T. van
Hoogevest uit Amersfoort.
Bergambacht, Hervormde kerk, tekening naar gegevens van P. van der Sterre, 1958.
Stolwijk, Hervormde kerk, naar een opmeting van architectenbureau G. en ir. T. van
Hoogevest te Amersfoort (1946).
De scheefstand van de toren in zuidoostelijke richting is tijdens een restauratie in 1946-'47
door middel van twee betonnen steunberen aan de zuidkant en de oostkant ondervangen.
De steunberen zijn opgenomen in de kerk uit 1948. In de tekening is een der steunberen
gestippeld weergegeven.
Ouderkerk aan den IJssel, Hervormde kerk. Opgemeten door J.J. Jehee.
Lekkerkerk, Hervormde kerk. Getekend naar gegevens van architectenbureau R. Visser te
Schoonhoven.
Berkenwoude, Hervormde kerk, getekend naar gegevens van P. van der Sterre, 1968.
Willige Langerak, Hervormde kerk, tekening naar een opmeting van R. Visser uit 1984.
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223 De toren van Haastrecht (foto RDMZ, 1994).
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224 De rechte toren van de kerk van Berkenwoude uit het begin van de 16de eeuw (foto
RDMZ, 1977).

225 De ranke Kempische toren uit 1501 van Stolwijk (foto RDMZ, 1993).
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226 Van na 1513 dateert de Kempische toren van Bergambacht. De vierkante spits is het
resultaat van een reconstructie (foto RDMZ, 1993).

met aan de westkant een van traceerwerk voorziene balustrade. In de tweede
geleding zijn de diepe nissen met traceerwerk versierd. In dat opzicht en in het

227 Het onderste gedeelte van de toren van Schoonhoven. Het Toscaanse toegangsportaal
is in de 17de eeuw aangebracht (foto RDMZ, 1995).

materiaalgebruik doet de Stolwijkse toren sterk denken aan die van Gorinchem, die
tussen 1450-1517 is gebouwd. Een (slecht leesbare) inscriptie op het toegangsportaal
vermeldt 1501.
De toren van Bergambacht, opgetrokken van baksteen en versierd met Ledestenen
banden, dateert van na 1513. In vorm en detaillering is hij een aardig voorbeeld van
de Zuidhollandse variant op het Kempische torentype. Uitwendig bestaat de toren
uit drie geledingen en een spitsje. Hij staat op een lage plint van Ledesteen. De
geledingen zijn onderling door waterlijsten gescheiden. Over de volle hoogte van
het torenlichaam staan haakse steunberen. Over twee geledingen zijn zij vierkant,
over de hoge derde geleding zijn zij, zoals bij Stolwijk, een kwartslag gedraaid en
eindigen met een pinakel met hogels en een kruisbloem. Op de steunberen zijn
versieringen aangebracht van halfronde nissen en ronde en ezelsrugbogige
casementen. Op de overgang van vierkant naar driehoek staan rond gemetselde
pijlertjes (die aan westzijde zijn restauratiewerk). De beide steunberen aan de
oostzijde worden op een grote console opgevangen. Dit in verband met het kerkdak
dat daar tegenaan staat.
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Als laatste is de toren van Schoonhoven te vermelden. Met de constructie werd,
aan de stijl te zien, omstreeks 1450 begonnen. Om niet nader aangeduide redenen
- waarschijnlijk ging de toren verzakken - werd de bouw in het begin van de 16de
eeuw gestaakt. Er stond toen een forse onderbouw en een half
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228 De klassicistische bovenbouw uit 1649-1650 in Bentheimer zandsteen van de toren van
Schoonhoven (foto RDMZ, 1993).

229 Schoonhoven, Hervormde kerk. Aanzicht en gedeeltelijk horizontale doorsnede van de
17de-eeuwse geleding van de toren.
Schaal 1:100. Getekend door J.J. Jehee in 1993 naar opmeting van R. Visser uit 1981. Bij
dit in 1650 uitgevoerde werk is waarschijnlijk de Amsterdamse voet als maateenheid gebruikt.
De module (breedte pilaster) meet 72 cm = 2 voet en 6 duim. Een Amsterdamse voet =
0,283 meter = 11 duim.

afgemaakte tweede geleding. Tussen 1648 en 1650 voltooide men de toren. De
toren bestaat uit drie geledingen. Het onderste deel is opgetrokken uit baksteen
met speklagen in Ledesteen. De natuursteen aan de derde geleding is Bentheimer
steen. In de zeer hoge onderverdieping met een plint van Ledesteen is het
(17de-eeuwse) ingangssportaal met bovenlicht geheel gevat in een nis met een rijk
geprofileerde Gobertange omlijsting en een spitsboogvormige beëindiging bekroond
met een kruisbloem. Een dergelijke grootse omlijsting van een ingangsportaal vindt
men regelmatig toegepast in de Brabantse gotiek. De tweede geleding heeft diepe
(rondboog) nissen met daarvoor een gotische balustrade. Onder de balustrade loopt
een gotisch fries. De nissen hebben traceerwerk. In dat opzicht doet de toren ook
aan die van Stolwijk denken. De derde geleding is in de 17de eeuw in klassicistische
vormen opgetrokken. Aan de westkant heeft de toren tot op 7/8 van de hoogte van
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de tweede geleding haakse steunberen op de hoeken. Bij de tweede geleding eindigt
iedere steunbeer met een zandstenen casement. Daarboven staat tegen de
steunbeer een overhoeks geplaatste pinakel met bol. De steunbeer wordt afgesloten
met een 17de-eeuwse cartouche (aan de westkant is dat restauratiewerk).
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230 De kerk van Haastrecht in 1786. De toren heeft de koepelvormige bekroning van Jan
T. Blanken. Aan de achterzijde is de kleine uitbouw nog waar te nemen, evenals de twee
zuilen die tot de kooromgang behoorden. Het beloop van het voormalige koor is door een
gemetselde muur aangegeven. Gewassen pentekening door H. Tavenier (coll. Bisdom van
Vliet, Haastrecht).

Bekroningen
Van de torenbekroningen is de in klassicistische vormen opgetrokken bovenbouw
van de Schoonhovense toren de meest markante. Men begon hiermee op de
laat-gotische onderbouw in 1648. In 1650 was het werk gereed. Een jaartal ‘1649’
op een van de galmgaten aan de binnenzijde en ‘1650’ boven de Ionische kapitelen
aan de buitenzijde getuigen van die activiteit. De derde geleding van de
Schoonhovense toren heeft aan iedere kant twee rondbooggalmgaten met
middenmontant en een voluutvormige sluitsteen. Tussen de nissen staat een pilaster,
op de hoeken halfzuilen, alle met Ionische kapitelen met als afsluitng een
natuurstenen lijst met bakstenen fries waarop in het midden wapencartouches en
op de hoeken plaquettes zijn aangebracht. Dan volgt een bakstenen opzetstuk
(18de-eeuws) met zandstenen hoekblokken. De wijzerborden zijn hier aangebracht.
De spits heeft een tentdak en een bekroning bestaande uit een opengewerkte peer
met windwijzer.
In de late 18de eeuw kreeg de toren van Haastrecht een nieuwe bekroning.
Voordien had de torenromp een klein tentdakje. Naar ontwerp van Jan T. Blanken
verrees in 1779 een achtzijdige koepel met open lantaarn. Aangezien de toren in

231 Kerk en toren van Bergambacht direct na de brand van 1891, waarbij de kerkkap en de
torenbekroning teloor gingen (foto RDMZ, A. Mulder, 1891).
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232 De kerk en toren van Bergambacht in 1954. De toren heeft nog de imposante neogotische
constructie (foto RDMZ, G.Th. Delemarre, 1954).

233 Kerk en toren van Bergambacht na de jongste restauratie. De meest opvallende
veranderingen zijn de wijziging van de torenspits in een tentdakje (foto RDMZ, 1977).
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234 Haastrecht, Hervormde kerk. Aanzicht en doorsnede van de torenspits. Schaal 1:150.
Getekend door J.J. Jehee in 1993.
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De houten torenbekroning was een ontwerp uit 1897 van de architecten F.v.d. Straaten en
H.J. Nederhorst. Na de brand van 1964 is deze, met uitzondering van het fries onder de
balustrade, in dezelfde vormen gereconstrueerd.

235 Lekkerkerk, Hervormde kerk. Dwarsdoorsnede van de toren naar het zuiden.
Schaal 1:300. Tekening door J.J. Jehee uit 1993 naar een opmeting van architectenbureau
ir. R. Visser uit 1979. De in 1976 aangebrachte constructieve onderdelen zijn weggelaten.

1896 was uitgebrand, moest er een nieuwe bekroning komen. Men koos voor een
geheel andere oplossing, namelijk voor op de renaissance geïnspireerde vormen.
De ingebouwde, vroeg 17de-eeuwse toren van Lekkerkerk had een balustrade en
een slanke naaldspits zoals die van Berkenwoude en Ouderkerk. Na de instorting
van 1779 kreeg het westwerk een bekroning ‘in eenen Zeer eenvoudigen bouwtrant’.
Uit het bestek valt op te maken dat dit een achtzijdig opzetstuk met koepel was (Oud
archief Lekkerkkerk, inv. nr. 136)). In 1830 werd het bovendeel door een rijker
exemplaar in de toenmalige in zwang zijnde neoklassicistische stijl vervangen.
Opmerkelijk in deze serie is de torenspits die op de toren van Bergambacht werd
aangebracht na de brand van 1891. In de 17de eeuw had de toren een,
hoogstwaarschijnlijk houten, bekroning gekregen bestaande uit een opzetstuk met
tentdakje. In 1891 vond men dat de nieuwe bekroning moest aansluiten bij de
gotische torenromp. Het ontwerp voorzag in een achtzijdig opzetstuk met spitse
dakjes boven de wijzerplaten en vier torentjes op de hoeken, waaruit een achtkante
naaldspits oprees. Vernieuwend was de inwendige ijzerconstructie. Waarom men
bij de torenrestauratie van 1960-1965 deze neogotische spits door een ‘reconstructie’
van de 17de-eeuwse situatie vervangen heeft? Waarschijnlijk omdat men de
neogotiek niet passend vond bij de architectuur van de Kempische toren. Het besluit
om de spits te reconstrueren kwam in een laat stadium van de restauratie.
Aanvankelijk was de gietijzeren spits in de plannen gehandhaafd.
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236 Ouderkerk aan den IJssel, Hervormde kerk.
Plattegronden en doorsnede van de toren. Schaal 1:300. Opgemeten en getekend door J.J.
Jehee, 1993.
De toren is in 1795 aan buiten- en binnenzijde gedeeltelijk van een klamplaag voorzien.
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237 De toren van de Hervormde kerk te Ouderkerk aan den IJssel (foto RDMZ, 1995).

Constructie
De meeste houten torenspitsen zijn een vervanging van oudere voorgangers. De
oudst overgeblevene zijn die van Ouderkerk en Berkenwoude. Beide zijn zij van
eikehout, maar van beide spitsen is de voet niet meer origineel. Het zijn beide
ingesnoerde achtzijdige naaldspitsen. Het is bijna onmogelijk een datering te geven.
Op een van de spantbenen van Berkenwoude staat het jaartal 1720 gesneden. De
constructie van de Ouderkerkse spits is op de sporen gemerkt met de initialen IVH
en een andere met AVZ 1779. Nu kan dit in beide gevallen op een reparatie slaan.
De opbouw van de beide spitsen bestaat uit gestapelde spanten en halfspanten
horizontaal afgescheiden door tafelmenten, die een doorlopende koningstijl
omklemmen. Ouderkerk heeft drie tafelmenten en Berkenwoude heeft er een,
alsmede acht hoekkeperspanten. De onderste spantbenen van Ouderkerk zijn
voorzien van voetschoren ondersteund door sloffen. Bij dezelfde spits zijn de spanten
in de dakvlakken met elkaar verbonden door middel van Andreaskruisen. Gehakte
merken zijn alleen waargenomen bij de spits van Ouderkerk. Op die van
Berkenwoude is, afgezien van het jaartal 1720, geen telmerk aangetroffen.
In de loop van de tijd is dit type spits niet uit het gezichtsveld verdwenen. De vorm
bleef gelijk, materiaal en constructiewijze veranderden. Het eikehout maakte plaats
voor grenen. Bij de constructie vervielen de gestapelde spanten en de tafelmenten.
De middennaald of koningstijl, sporen en geschoorde hoekspanten lopen
ononderbroken door vanaf de muurplaat tot aan de top van de
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238 Ouderkerk aan den IJssel, Hervormde kerk.
Plattegronden en doorsnede van de torenspits.
Schaal 1:150. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee, 1993.
De balustrade dateert van 1795. De vloer van gewapend beton is bij de restauratie van 1947
ingebracht.
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239 Schoonhoven, Hervormde kerk. Plattegronden en doorsnede van de torenspits vóór de
restauratie van 1981.
Schaal 1:150. Getekend door J.J. Jehee in 1993 naar opmetingen van architectenbureau
ir. R. Visser te Schoonhoven uit 1981.
De spits is in 1650 gemaakt met gebruikmaking van 16de-eeuws hout dat afkomstig was
van de gewelven uit het schip die in 1649 integraal zijn vernieuwd. In 1747 werd de spits bij
een storm beschadigd. Nadien is de stenen opstand tot stand gekomen. De houtconstructie
werd toen gerepareerd.
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240 Willige Langerak, Hervormde kerk. Plattegrond, doorsneden en aanzicht van de
houtconstructie van de torenspits uit 1627.
Schaal 1:150. Tekening door J.J. Jehee, 1993, naar een opmeting van R. Visser uit 1984.
De grenehouten spits met aan vier zijden doorlopende spantbenen met gordingen is in zijn
geheel langs de dakvlakken geconstrueerd.

torenspits. Dit is gevonden in Gouderak (constructie uit 1718), Stolwijk (1868) en
Ammerstol (1880).
De torenspits van Willige Langerak heeft een tentdak. De laat-17de-eeuwse (?)
constructie ziet er als volgt uit: vier grenen spantbenen, die tevens fungeren als
hoekkepers, ontmoeten elkaar in de top. In de dakvlakken bevinden zich, op twee
niveaus, aan de spantbenen geschoorde gordingen.
De Schoonhovense torenspits is in 1650 tot stand gekomen als afsluiting van de
Bentheimer zandstenen torenbekroning en in 1747, na stormschade, iets gewijzigd.
De spits heeft een bakstenen opstand waarvan de hoekblokken bestaan uit secundair
gebruikte zandsteen. De houtconstructie daarboven telt drie geledingen. Elke
geleding is opgebouwd uit twee hele spanten en vier halfspanten. De onderste
spantbenen zijn krommers die staan op een muurplaat die het torenlichaam afsluit.
De ruimte tussen de onderste spantbenen en het opgaande muurwerk is opgevuld
met baksteen. De sporen rusten op een balk die aan de blokkeels is bevestigd. De
aanloopsporen rusten op de eigenlijke muurplaat van de stenen opstand. In de
sporenconstructie zijn de ruimten voor de wijzerplaten en dakkapellen uigespaard.
De koningstijl begint ter plaatse van de derde geleding waar hij op een slof staat.
De houtconstructie bestaat overwegend uit eikehout. Voor de bovenste twee
geledingen is dat secundair gebruikt hout, dat vrijwel zeker afkomstig is van de
voormalige houten tongewelven van de kerk die in 1649 door nieuwe werden
vervangen. Het zijn rechte en kromme geprofileerde ribben waarvan sommige
versierd zijn met gesneden roosjes. De gehele constructie is van gehakte merken
voorzien. De koningstijl, muurplaten en blokkeels zijn in later tijd vervangen door
grenehout. Dit geld eveneens voor de wijzerplaten en de dakkapellen.
De huidige stenen opstand is na stormschade in 1747 gebouwd. De secundair
gebruikte zandstenen hoekblokken en de 18de-eeuwse lichtvensters met de
doorgang naar de omgang vormen het bewijs.
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Inwendig
De benedenverdiepingen van de torens zijn hetzij in steen overwelfd of met een op
balken rustende houten vloer afgedekt.
Ouderkerk heeft een torenportaal met een kruisgewelf met ribben. Het portaal
van de toren te Berkenwoude is overwelfd met een gemetseld kruisribgewelf. De
gewelfribben worden door bakstenen colonnetten met kapitelen opgevangen. Het
torenportaal van Bergambacht laat de aanzetten zien van een kruisribgewelf:
gemetselde bakstenen pijlers met natuurstenen basementen in de vier hoeken. Of
er ooit daadwerkelijk een stenen gewelf gezeten heeft, kan men na de brand van
1891 en de daarop volgende restauraties niet meer nagaan. Een kruisribgewelf is
aangebracht na de brand van 1867 in het torenportaal te Stolwijk. Of dit een
vervanging was van een ouder soortgelijk gewelf was niet meer te achterhalen. In
de kerk van Lekkerkerk wordt het torenportaal overdekt met een gestuct tongewelf
uit 1830.
De toren van Schoonhoven is in zoverre afwijkend van de andere dat hij niet
alleen van west naar oost, maar ook van noord naar zuid een doorgang heeft. Deze
is waarschijnlijk gemaakt toen de zijbeuken in de eerste helft van de 16de eeuw
langs de toren naar het westen verlengd zijn. De benedenverdieping werd
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241 De gevangenis in de toren van Bergambacht. In een van de nissen ziet men de
gevangenijzers (foto RDMZ, 1993).

oorspronkelijk met een gewelf op kraagsteentjes afgesloten. Bij de wijzigingen van
kerk en toren in het midden van de 17de eeuw veranderde men het torengewelf in
een ribloos kruisgewelf. De oude kraagsteentjes bleven gehandhaafd. In de kruin
van het nieuwe gewelf werd een door een houten ring omsloten opening gemaakt
voor de klokkentouwen.
De torenverdiepingen worden in de regel van elkaar gescheiden door middel van
elkaar kruisende balken. De balken van de zolderverdiepingen worden ondersteund
door stijlen en korbelen. In tegenstelling tot de oudere bakstenen torens, is bij de
latere torens veel meer hout toegepast als hoofdconstructiemateriaal. De toren van
Lekkerkerk heeft een stenen opbouw en tot aan de kroonlijst een stenen westgevel.
Het inwendige van de toren is per verdieping opgebouwd uit grenehouten stijlen en
schoren.
De dakruiter van de kerk te Gouderak (1718) is uitgevoerd in eikehout. Deze
constructie begint ter hoogte van de zolder van de kerk.
In de torens werden niet alleen de uurwerken en de klokken ondergebracht. Zij
werden bij uitstek geschikt geacht voor het huisvesten van de gevangenis. Heel
mooi is dat te zien op de eerste zolder van de toren te Bergambacht. Het muurwerk
heeft in totaal negen nissen met banken (dubbele nissen aan iedere kant, behalve
aan de noordkant waar er drie zitten) die als gevangenis gediend hebben. De
gevangenijzers zijn nog te zien. In Lekkerkerk zit het gevangenhok met de zware
met ijzer beslagen deur boven de consistorie in de torentravee. Het ‘gevangenhuis’
in de toren werd in 1868 gemaakt op last van burgemeester en wethouders (Archief
gemeente Lekkerkerk, inv. nr. 377).
Ook de brandspuit vond doorgaans een plaats in het torenportaal. De hoge torens
waren immers zeer geschikt om de slangen in te drogen te hangen. Indien er een
apart huisje voor de brandspuit gebouwd moest worden, kwam dat, zoals bij
Haastrecht te zien is, dicht tegen de kerk aan. Bij de bouw van de nieuwe

242 Brandspuithuisje naast de Hervormde kerk van Haastrecht (foto RDMZ, 1975).
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kerk in Ammerstol in 1880 kon de ranke toren geen plaats meer bieden aan
gevangenis en/of berging voor de brandspuit. De laatste stond overigens voor de
vernieuwing van het kerkgebouw in de ‘capel’ gestald. Dicht bij de kerk werd een
eenvoudig gebouw neergezet waarin zowel de gevangenis als de brandspuit
onderdak vonden. Een historische combinatie in een nieuwe omgeving! (Blom, 1988,
18).

Klokken en klokkestoelen
De oudste klok was die van de kerk te Krimpen aan de Lek uit 1388. Het was een
Mariaklok (randschrift: Maria*Vocor*anno* domini M*IIILXXXVIII, gieter onbekend).
In 1948 blijkt de klok gescheurd te zijn. Zij wordt gelast, maar scheurt in 1958
opnieuw. Sinds 1960 staat de klok in de tuin van het Goudse museum het
Catharinagasthuis.
Klokken hangen in klokkestoelen in de torens. Dit onderdeel is altijd een apart
bouwlichaam in de toren. Een paar kerken zijn nog in het bezit van oude eikehouten
klokkestoelen. Het jaartal van de klok kan een indicatie zijn voor de ouderdom van
de stoel. Klokkestoelen zijn door de tijden heen veranderd, verbouwd en vervangen.
De enkelvoudige klokkestoel van Ammerstol met schuine stijlen is bijvoorbeeld
opnieuw gebruikt in de 19de-eeuwse kerk. Hierin hangt een klok uit 1564 met de
inscriptie ‘Antonius de borch me fecit M D L X IIII. Antonius is min name. min geluit
is voer Godt bequaeme’.
Op de tweede verdieping van de toren staat in Willige Langerak een enkelvoudige
klokkestoel met korbelen en Andreaskruisen van eikehout, met gehakte telmerken
en een huismerk I.A. De verbindingen zijn gepend en getoogd of genageld. Hierin
hangt een klok uit 1628, gegoten door W. van Trier.
De eikehouten, enkelvoudige klokkestoel van Gouderak heeft rechte stijlen en is
in 1971 verhoogd voor een tweede klok. De oude luidklok met een diameter van
87,3 cm is in 1661 gegoten. Het opschrift luidt: ‘Benedicite Angeli Domini DÑO,
o

Benedicite Caeli Domino F: Hemony me fecit Amstelodami A 1661*’. De stoel kan
uit de 17de eeuw zijn.
Op de dubbele eikehouten klokkestoel in Berkenwoude staan de initialen J.N. Er
zijn geen merken gevonden. Hoewel er in 1572 al sprake was van een torenklok is
de huidige klok er een uit 1755 van de hand van de Hoornse kanon- en klokkengieter
Johan Nicolaus Derck. Deze vervaardigde in 1770 de koperen preekstoellezenaar

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

182

243 Ammerstol, Hervormde kerk. Isometrische projectie van de klokkestoel. Gedeeltelijk
gereconstrueerd.
Schaal 1:50. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee, 1993.
Bij de bouw van de toren in 1880 is de oude eikehouten klokkestoel met de klok uit 1564
weer aangebracht.

244 Detail van klokkestoel en de klok in de kerk van Willige Langerak (foto RDMZ, 1993).

in de kerk van Giessen-Oudekerk (Van Groningen, 1992, 228). Op de klok staat
‘Ioan Nicolaus Derck me fecit Hornae Berkenwoude Ao 1755’. Voorts staan op de
klok het wapen van de ambachtsheer met echtgenote (Frederik Robert Evert, baron
van der Capellen en Anna Margaretha Elizabeth, barones van Lynden d'Aspremont)
en de namen en wapens van de predikant Johannes Hazeu en echtgenote Geertruyd
Muylman. Aan de andere kant de namen en wapens van schout Pieter Smits en
echtgenote Lena Kok.
In Ouderkerk werd in 1795 een nieuwe eikehouten klokkestoel gemaakt. De
17de-eeuwse stoel was ‘geheel defect; en op de vergaaringen der pennen en gaaten
dusdaanig vergaan dat den zelven geheel vernieuwt dient te worden; dog moet in
een andere, en betere constructie gemaakt werden’ (Oud archief Ouderkerk, inv.
nr. 252). In de toren hing een luidklok uit 1601, die aan Maria was gewijd en gegoten
was door Willem van Wou (Van der Aa, 682), een opmerkelijk gegeven, aangezien
in 1601 Ouderkerk al enige tijd de Reformatorische godsdienst aanhing. Mogelijk
was die klok niet voor de kerk gegoten. Dit alles is nu verdwenen. In een ijzeren
klokkestoel uit 1949 hangt een na-oorlogse klok.
De moderne ijzeren stoel in Lekkerkerk draagt drie klokken waarvan er een uit
1779 dagtekent, het jaar waarin het westwerk met de toren vernieuwd werd. Op die
o

klok staat ‘FECIT BAKKER ROTTERDAM A 1779’.
De meest imposante klokkestoel staat in de toren van Schoonhoven. De
eikehouten klokkenstoel staat op een roosterwerk van balken met een afmeting van
45 × 52 cm voor iedere balk. Deze balken zijn halfhouts in elkaar verwerkt. Op de
uiteinden en op de kruisingen staan zestien eikehouten stijlen zodat de gehele
constructie uit negen vakken bestaat. Aan de bovenkant worden de stijlen met elkaar
verbonden door middel van balken die op de kruispunten halfhouts met elkaar
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gekoppeld zijn. Alle hoekverbindingen tussen stijlen en horizontale balken bestaan
uit korbelen en Andreaskruisen. De klokkenstoel is later van een opzetstuk voorzien
en is in oostelijke richting uitgebreid. Op het ogenblik hangen er zes klokken in
waaronder twee oude. De zwaarste klok (uit 1416 met een gewicht van 1150 kg)
heeft men aan de westkant gehangen wegens het overhellen van de toren. Dit is
tevens de oudste klok. Hij draagt het opschrift ‘MARIA MATER DOMINI ME FECIT MAGISTER
GEORGIUS ANNO DOMINI NOSTRI MCCCC.XVI’. In 1960 is de klok gebarsten en het jaar
daarop gelast. De kleine klok draagt het opschrift
‘SOLI.DEO.GLORIA.THOMAS.BOTH.ME.FECIT. 1586’. Deze klok is niet oorspronkelijk voor
de Schoonhovense toren gegoten. Hij is waarschijnlijk midden vorige eeuw
aangebracht. Een derde oude klok uit 1510 was gebarsten en in 1757 hergoten. In
de 19de eeuw is hij wederom gebarsten en in 1881 uit de toren gehaald.
Van Berkum meldt over de Schoonhovense klokken:
De Groote Klok had den Naam van Bartholomaeus, in welkers Ronde
deze Woorden te Leezen stonden, St. bartholomaeus is mynen Naam,
Tot Geluy van Gode ben ik bequaam, Wille, Moer, en Jasper zyn Broer
hebben my gemaakt, in het Jaar 1510. Op de zelve is het Wapen van
Henegouwen en ook dat van Schoonhoven: deze Groote Klok, is in het
Jaar 1756 geborsten; dog door wat middel is onbekent; datze geborsten
was, is men het eerst gewaar geworden, op den 18 February deszelven
Jaars, ten tyde, wanneer die Aardbeving door
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geheel Holland is gevoelt, zoo ook in Schoonhoven, als wanneer de
klokluyders de klok van agt uuren, wegens de op dien Dag te houdende
Bededag luydden, ende de Aardbeving te gelyk met het Luyden van de
Klok gevoelt wierd: dog het is niet denkelijk, datze daar door geborsten
is; maar door onvoorzigtigheit der Luyders, [de klok wordt hergoten in
1757 door Alexius Petit in Someren] (...). Op de klok, onder den Naam
van de kleyne Klok, staat Maria, Mariae, en het Jaartal 1410, zynde de
overige Letters onleesbaar. Op het Wachtklokje vind men, St. Salvator
is mynen Naam, Myn geluy zy Gode bequaam Anno 1540 (Van Berkum,
405-406).

Korte bouwgeschiedenis van de kerken
Van de belangrijkste kerkgebouwen volgt nu een korte bouwgeschiedenis. Een en
ander is een samenvatting van hetgeen in de voorgaande paragrafen uitvoerig aan
de orde is gekomen.

Ammerstol
Het bouwjaar van een kapel te Ammerstol ligt vlak voor 1331. De graaf van Holland,
Willem III, was de stichter: ‘onse lieve Here, Haren Willem, Grave van Henegouwe,
enz. binnen der vrihede van siere poirte toit Ammers heeft doen maken ene Capelle,
omme te doen wyen, ende te ordineren ene Prochikercke toter poirte behoif van
Ammers voirscreven’. De rechten zijn op 22 juli 1331 vastgelegd. De kerk bleef
afhankelijk van de ‘Moederkerkcke van 's Heren Arnoudsberghe’ (Bergambacht).
De verheffing tot parochiekerk waarover in het charter gesproken wordt, heeft niet
onmiddellijk en misschien wel helemaal geen doorgang gevonden, want in 1348 is
er nog steeds sprake van een ‘Cappellaen tot Ammers’ die door de tollenaar de
kost gegeven moet worden, ‘alsoo lange als hy in 't besitte van der voorseyde
cappelle is’ (Van Mieris II, 520, 751).
Cornelis Pronk tekent in 1733 dit kerkgebouw als kruiskerk met een westtoren.
Zoals bij de meeste kerken in de Krimpenerwaard was ook hier de technische staat
een voortdurende bron van zorg. Reparaties en verbouwingen vonden regelmatig
plaats: in 1700 kreeg de kerk een nieuw dak, in 1779 is de toren, die drie voet en
negen duim uit het lood hing, rechtgezet, in 1822 (of 1827) is zelfs het hele schip
vervangen. Desondanks bleef de technische staat onbevredigend en men besloot
in 1878 dan ook om het gebouw af te breken.
Architect L.J. Redeker uit Schoonhoven was de ontwerper van het nieuwe gebouw,
een niet georiënteerde, eenbeukige kerk met toren. Ten opzichte van het oude
o

gebouw was deze kerk 180 gedraaid. Stichtingsstenen uit 1880 in het muurwerk
van kerk en toren vermelden de namen van de bij de nieuwbouw betrokken
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245 De kerk van Ammerstol uit 1880 (foto RDMZ, 1981).

246 Opmeting van de kerk van Ammerstol door Ad. Mulder vlak voor de afbraak in 1878
(coll. RDMZ).
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247 Bergambacht, Hervormde kerk.
Poging tot reconstructie van de verschillende bouwperioden.
Plattegronden, doorsneden en gevels vanaf het zuiden.
Schaal 1:600. Getekend door J.J. Jehee, 1993.
In de plattegronden is de huidige omvang van de kerk met een stippellijn aangegeven.
Fig 1. Restanten van de oudste kerk in de 13de en 14de eeuw.
Fig 2. Het oude koor wordt afgebroken, een nieuw koor wordt gebouwd, tegelijk met de
zuiderkapel en sacristie. Het oude schip wordt tijdelijk afgesloten tijdens de bouw van het
nieuwe koor. Daarna wordt het schip verlengd tot aan het nieuwe koor.
Fig 3. Het schip wordt verhoogd en krijgt steunberen (1503?).
Fig 4. Het schip wordt tot het huidige niveau verhoogd en de toren wordt opgetrokken (direct
na 1512). Vlak daarna volgt de bouw van de noorderkapel.
Fig 5. De restanten van het in 1674 ingestorte koor zijn opgeruimd. De zuiderkapel is naar
het westen uitgebreid.
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kerkelijke en gemeentelijke hoogwaardigheidsbekleders. Het luidklokje uit 1564
werd in de nieuwe toren in de oude klokkestoel opgehangen. De fraaie, voornamelijk
laat 17de-eeuwse, inventaris is grotendeels behouden en in het nieuwe gebouw
weer opgesteld.

Bergambacht
Het oudste kerkgebouw op deze plaats kwam aan het eind van de 13de, begin 14de
eeuw tot stand. De kerk was vermoedelijk aan de H. Laurentius gewijd. Het was
een eenbeukige kerk met een smaller koor. Hier van resteert aan de noordzijde
onder de waterlijst nog enige muurwerk. In de 15de eeuw werd de kerk vergroot en
uitgebreid met een vijfzijdig gesloten koor, een sacristie en een kapel aan de
zuidzijde. In vermoedelijk 1503 (dit jaartal was in 1915 nog vaag leesbaar) werd het
schip verhoogd en kreeg het steunberen. Door Gelderse troepen werd in 1512 bijna
het hele dorp alsmede de kerk verwoest. De herbouw werd al snel ter hand genomen.
Het schip werd nogmaals verhoogd en de toren kwam tot stand in de trant van de
Kempische gotiek. Waarschijnlijk ook in deze tijd, in het begin van de 16de eeuw,
bouwde men aan de noordkant een kapel die in 1616 tot grafkapel voor de
ambachtsheer werd vergroot. Op 6 mei 1576 is het dorp wederom, ditmaal door de
Geuzen geplunderd en verwoest. Of de kerk daarbij enige schade opliep is niet
duidelijk. Ten gevolge van de orkaan van 1 augustus 1674 werd de kerk wel ernstig
beschadigd. Het koor stortte onder andere in. Het zou niet meer opgebouwd worden.
De triomfboog tussen schip en koor werd daarom dichtgezet. De ruïnes bleven meer
dan een eeuw liggen: pas in 1783 werden de laatste resten geruimd.
In 1860 werd tegen de gedichte oostwand van de kerk een consistorie gebouwd
door timmerman Teunis Blanken naar ontwerp van dijkmeester Nout (Blanken, 21).

248 Bergambacht, Hervormde kerk. Torenspitsen van 1891 en 1965.
Schaal 1:150. Tekening door J.J. Jehee, 1993. Links is afgebeeld de spits van 1891 die een
staalconstructie bezat. De ontwerper is M. Brandtma, Ing. arch. te Kralingen. Rechts is de
huidige spits getekend, die na de restauratie van 1965 is gereconstrueerd aan de hand van
18de-eeuwse afbeeldingen. Het is niet onwaarschijnlijk dat de oude bekroning van hout
geweest is.
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249 Bergambacht, Hervormde kerk. Aanzichten en doorsneden van de toren.
Schaal 1:300. Tekening door J.J. Jehee uit 1993 naar gegevens van P. van der Sterre, 1958.
De neogotische, uit ijzer geconstrueerde, spits uit 1891 (links) is tijdens de restauratie van
de toren (1960-1963) door een stenen vierkante spits vervangen. Deze spits heet een
reconstructie te zijn van de (houten?) bekroning van vóór de brand van 1891. Bij de restauratie
is bovendien de westgevel hersteld en gedeeltelijk gereconstrueerd. Pinakels werden
bijgemaakt, een boogfries werd verwijderd, galmgaten zijn gedicht en het westraam is
veranderd.

250 De kerk en toren van Bergambacht na de restauratie (foto RDMZ, 1977).
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Op 26 april 1891 brandden kerk en toren geheel uit. Voor de herbouw van de kerk
is de aanbesteding gehouden op 15 juli 1891. Het werk werd gegund aan Willem
T. van der Wal, timmerman en aannemer te Bergambacht. Het ontwerp voor de
toren was van de hand van M. Brandtma, Ing. arch. te Kralingen. De toren kreeg
een nieuwe spits in neogotische vormen met een inwendige ijzerconstructie. De
kerk zelf werd met gebruikmaking van het oude muurwerk herbouwd.
Tussen 1960 en 1965 verving men de torenbekroning door een opzetstuk met
piramidale spits, een reconstructie gebaseerd op oude afbeeldingen van de toren
van voor de brand van 1891. Restauratie van de kerk volgde in de jaren 1972-1975.
Muurwerk en vensters werden van reparaties uit 1891 ontdaan en in gotische trant
gereconstrueerd aan de hand van vondsten in het werk. Ook het inwendige werd
in die trant aangepakt. De 19de-eeuwse consistorie aan de oostkant werd afgebroken
en herbouwd.
Van de oorspronkelijke inventaris resteert weinig meer door de brand van 1891.
Naast het 17de- en 19de-eeuwse avondmaalszilver konden de preekstoellezenaar
en de doopbekkenhouder, beide uit de tweede helft van de 17de eeuw, gered
worden.

Berkenwoude
Het huidige kerkgebouw werd in het begin van de 16de eeuw (na 1512 (d)) gebouwd.
Daarvoor stond er zeker al een kerkgebouw - tijdens het episcopaat van Frederik
van Blankenheim (1393-1423) werd er toestemming gegeven voor de afbraak van
de oude kerk en de bouw van een nieuwe - maar over het uiterlijk daarvan zijn wij
niet geïnformeerd. Het vroeg 16de-eeuwse kerkje bestond uit een zaalkerk met een
smaller recht gesloten koor en een toren. Van dit gebouw resteren de schipkap met
de restanten van een opgehangen tongewelf, de (in 1833 beklampte) zuid- en
noordmuur en de noord- en oostgevel van het koor (thans consistorie). Waarschijnlijk
werd het vorige kerkgebouw beschadigd door de Gelderse troepen die in 1512 ook
hier het dorp in brand staken. Van het begin van de 16de eeuw dateert de toren
van drie geledingen hoog. Of ook de bouw van deze toren het directe gevolg is van
de verwoestingen der Geldersen is niet duidelijk maar lijkt waarschijnlijk, gezien de
bouwstijl en het gebruikte materiaal. In 1732 of 1735 hebben er reparaties aan de
kap van kerk en toren plaats gehad. In 1833 vond een ingrijpende vernieuwing van
het schip plaats. Muren van schip en consistorie werden beklampt of vernieuwd en
de oorspronkelijke spitsboogvensters werden in rondbogen veranderd. In het interieur
kwam een nieuw houten tongewelf dat weer aan de oude spanten en sporen werd
opgehangen.
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251 Het interieur van de kerk van Berkenwoude met de laat 17de-eeuwse preekstoel en
dooptuin (foto RDMZ, 1977).
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252 De kerk van Gouderak uit 1658 (foto RDMZ, 1981).

Aangezien de toren nogal sterk naar het zuidwesten overhelde, besloot de burgerlijke
gemeente als eigenaresse in 1939 tot restauratie over te gaan. Door het uitbreken
van de oorlog moest het werk uitgesteld worden. Tussen 1949 en 1950 vond
uiteindelijk de restauratie plaats waarbij de funderingen werden versterkt en de
houten vloeren van klokkenzolder en onder de kapvoet door beton vervangen zijn.
De voet van de torenspits is verbreed en de balustrade afgebroken.
In 1972 volgde, na een lange aanloopperiode, de restauratie van de kerk. Ook
hier werden de funderingen verbeterd. De kerkvloer is opnieuw gelegd. De kerk van
Berkenwoude bezit een aantal interessante inventarisstukken uit het einde van de
17de eeuw, een luidklok uit 1755 en avondmaalszilver uit 1800, 1852 en 1874.

Gouderak
Gouderak heeft nooit een middeleeuwse kerk bezeten. De ambachten van
Moordrecht en Gouderak hoorden bijeen. Er werd in Moordrecht gekerkt door de
inwoners van het dorp Gouderak. In 1658 werden de beide kerkelijk gemeenten
gescheiden, Op instigatie van de Gouderakse schout Jan Brouc werd vervolgens
een zaalkerk gebouwd met een driezijdig gesloten koor en een dakruiter. Het
bouwjaar en het wapen van Gouderak, twee sterren, staan in rode baksteen
weergegeven in de westgevel. De eerste steen van dit gebouw werd door de drie
kinderen van de schout gelegd, een feit dat gememoreerd was in een van de
gebrandschilderde glazen van de kerk. De dakruiter werd hoogstwaarschijnlijk in
1718 geheel vernieuwd. Dit jaartal en de initialen van de uitvoerders (?) staan in de
houtconstructie gekrast.
De hele 17de-eeuwse inventaris met de glazen is in 1851 verkocht om een
ingrijpende verbouwing te kunnen bekostigen. Ook het interieur werd toen
gemoderniseerd. Bij restauraties in 1949-1952 en 1960 is zo veel mogelijk de
toestand van vóór 1851 gereconstrueerd. Aan de westkant kwam een
toegangsportaal in traditionele vormen.
Door de verkoop in de 19de eeuw zijn er weinig oude inventarisstukken meer
over. Alleen vier zeer fraaie avondmaalsbekers uit 1716 en uit 1673 resteren. Voor
de preekstoel liggen de grafzerken van Jan Brouc en predikant Jacob Gerard
Staringh.
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Haastrecht
Ook de Haastrechtse pseudobasiliek is de geschiedenis niet ongeschonden door
gekomen. De vroegste vermelding van een kerkelijke gemeente te Haastrecht
dateert van de jaren 1275-1280. Het oudste gedeelte van het gebouw, namelijk het
onderste deel van de toren, zou uit die tijd kunnen dateren. Daarbij hoorde een
schip met koor. In 1968 werden tijdens de restauratie van de kerk in de huidige
oostmuur de aanzetten van een triomfboog gevonden, waaruit blijkt dat deze vroeg
14de-eeuwse kerk een koor gehad moet hebben. Aan het eind van de 14de eeuw
is het schip naar het westen verlengd, waarmee de toren voor 3/4 werd ingesloten.
De toren werd in die tijd verhoogd. Waarschijnlijk in de tweede helft van de 15de
eeuw is het schip verbreed en verhoogd tot een driebeukige pseudobasiliek met
een omlopende vijfzijdige koorsluiting. Nadien bouwde men aan beide zijden lage
transeptarmen. Ook deze kerk is in de eerste jaren van de Opstand tijdens de strijd
tussen Geuzen en Spanjaarden verwoest. Aannemelijk is dat deze gebeurtenis in
1575 plaatsvond tijdens het beleg van Oudewater, toen er bij Haastrecht een schans
was opgeworpen. Tussen 1609 en 1611 is de kerk hersteld met uitzondering van
het koor. De triomfboog tussen schip en koor werd gedicht. Daar tegenaan kwam
een kleine rechthoekige uitbouw. Twee 15de-eeuwse zuilen van de kooromgang,
waarvan één met koolbladkapiteel, kwamen buiten de kerk te liggen. De beide
transepten werden hoger opgetrokken, zodat hun daknok gelijk kwam aan die van
het schip.
De toren verzakte hetgeen aanleiding was voor het aanbrengen van een zware
steunbeer tegen de zuidwestkant. Mogelijk vond dit al, gezien de aard van het
metselwerk aan de steunbeer, in de 17de eeuw plaats. In 1779-1780 werd de
torenbekroning vernieuwd, vermoedelijk naar een ontwerp van J.T. Blanken, die in
1761 in Haastrecht was komen wonen en onder andere aldaar schepen en
timmerman was.
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253 De Haastrechtse kerk vóór 1896. De toren heeft de koepel met open lantaarn uit 1779
naar ontwerp van Jan T. Blanken (foto RDMZ, z.j.).

254 Nadat de kerk en toren van Haastrecht in 1964 wederom waren uitgebrand hield men
voor wat de torenbekroning betreft vast aan het ontwerp uit 1896. Voor het fries onder de
omgang van de toren koos men echter dit maal voor een gotische vormgeving (foto RDMZ,
1975).

Tussen 1851 en 1853 werd het hele interieur gemoderniseerd en aangepast aan
de smaak van de tijd. De gewelven, spaarbogen en kapitelen verdwenen onder een
stuclaag en ‘gotische’ versieringen werden aangebracht. Tegen de noordoostzijde
bouwde men een nieuwe consistorie.
Na een hevige brand in 1896 kreeg de toren een nieuwe bekroning in
neorenaissance vormen, ontworpen door de architecten F. van der Straaten en H.J.
Nederhorst Jr. Het schip en de transepten werden herbouwd. De aanbesteding van
het werk vond plaats op 22 maart 1897. Op 27 maart 1898 kon de kerk weer in
gebruik genomen worden. Een tweede brand trof de kerk in 1964. De toren kreeg
weer een houten bekroning, een kopie van die uit 1896. Het schip werd gerestaureerd
naar de toestand van vóór 1896. De omtrek van het in 1575 verdwenen koor is met
lage muurtjes aangegeven. De restanten van de oude consistorie/beenhuis aan de
zuidoostkant bleven als ruïne bestaan.
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Door alle branden is er geen oorspronkelijk voor de kerk vervaardigd meubilair
bewaard gebleven. Wel is er 17de- en 18de-eeuws koperwerk en een compleet
avondmaalsstel uit 1839.

Krimpen aan den IJssel
Bij KB van 2 augustus 1861 nr. 58 werd de Hervormde gemeente van Krimpen aan
den IJssel en Stormpolder erkend als een zelfstandige gemeente. Voordien was de
gemeente samengevoegd met die van Ouderkerk aan den IJssel. Op 27 april 1865
werd eindelijk de eerste steen voor de nieuwe kerk in neoklassicistische vormen
aan de IJsseldijk gelegd. Men had een aannemer uit Vlaardinger Ambacht
aangetrokken, Coenraad in 't Veld. Intussen hield men de diensten in een school
naast de kerk. Op 16 maart 1866 werd de kerk ingewijd (Holderman, 36).
De een beukige kerk van zes traveeën diep heeft een dakruiter met opengewerkt
houten klokketorentje en een balustrade. Zij is niet georiënteerd. Het muurwerk is
in gele baksteen uitgevoerd. Alleen de zuidgevel en de rechte achtergevel zijn met
blokken gepleisterd.
Sedert de bouw hebben verschillende wijzigingen plaats gehad. Zo hebben in
1961 wijzingen aan het interieur plaats gevonden. In 1989 is aan koorzijde een
vergaderzaal en consistorie aangebouwd.
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255 De Hervormde kerk van Krimpen aan den IJssel uit 1865-1866 (foto RDMZ, 1993).

De in eclectische stijl opgetrokken pastorie ernaast is uit dezelfde tijd als de kerk,
ook 1866.

Krimpen aan de Lek
Omstreeks 1425 werd ter plaatse van een oudere voorgangster een kruiskerk met
driezijdig gesloten koor gebouwd. Tijdens de Opstand is deze kerk met het hele
dorp verwoest. In 1615 werd het gebouw hersteld, waarbij het koor van de kerkruimte
werd afgescheiden. Door de buitendijkse ligging bleken in het begin van de 20ste
eeuw de funderingen verzakt te zijn. Na uitvoerige discussies over al dan niet
restauratie van het gebouw is het toch in 1939 afgebroken en vervangen door een
niet georiënteerde kerk naar ontwerp van ir. M.C.A. Meischke en ir. W. Vermeer.
De fraaie 17de- en 18de-eeuwse inventarisstukken herplaatste men in de nieuwe
kerk.

256 De 17de- en 18de-eeuwse inventaris, opgesteld in de nieuwe kerk van Krimpen aan de
Lek (foto Hervormde kerk, Krimpen aan de Lek).

Lekkerkerk
Van de in oorsprong middeleeuwse, mogelijk laat 13de-eeuwse, kerk is niets meer
bewaard gebleven dan wat restanten van funderingen met een baksteenformaat
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van 28 × 12 × 7 cm. Door de invallen van Gelderse troepen in 1512 is die kerk
vermoedelijk ernstig beschadigd, waarna zij werd herbouwd als een kruiskerk met
driezijdig gesloten koor van twee traveeën lang. In 1575 of 1576 is de kerk in brand
gestoken door Spaanse troepen of door de Geuzen, die in die jaren herhaaldelijk
slag leverden bij de schans te Krimpen. Het duurde tot 1615 voordat de kerk
(gedeeltelijk) was herbouwd. De beide transeptarmen en het koor liet men voorlopig
als ruïne staan. Pas in 1828 werd het laatste puin van het koor geruimd toen het
kerkhof werd opgeknapt.
Op 28 augustus 1779 stortte de toren in. Het ontwerp voor een nieuwe westgevel
met toren werd gemaakt door G. van der Linden uit Den Haag. In 1830 is het de
Rotterdamse stadsarchitect P. Adams die de opdracht voor een nieuw ontwerp van
de torenbekroning kreeg. Men was niet tevreden met het torentje van vijftig jaar
daarvoor.
Ingrijpend was de wijziging die het interieur in 1954 onderging toen het een
eigentijdse vormgeving kreeg. Alle banken verdwenen. Het orgel en de galerij werden
van hun ornamenten ontdaan en de uitmonstering werd in wit en grijs uitgevoerd
met bijpassende ranke stoelen naar ontwerp van Rietveld. Alleen de 17de-eeuwse
preekstoel handhaafde men. Het 17de-eeuwse doophek verdween naar Ameide,
waar een jaar daarvoor de kerk was uitgebrand.

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

191

257 De kerk van Lekkerkerk vóór de instorting van de toren. Gewassen pentekening door
H. Spilman naar A. de Haen, 1733, 79 × 111 mm.

258 De kerk van Lekkerkerk aan de westkant (foto RDMZ, 1993).

In de jaren 1980-1982 werden kerk en toren gerestaureerd. De vernieuwing van
1954 werd daarbij ongedaan gemaakt. De honingraatvensters uit 1851, gehandhaafd
tijdens de modernisering van 1954, werden door exemplaren met een bakstenen
vorktracering vervangen. Alleen in de meest westelijke travee bleven twee
19de-eeuwse vensters bewaard.
Van de inventaris dateert het orgel uit 1874, de preekstoel is een kopie uit 1980,
naar het vroeg 17de-eeuwse exemplaar dat tijdens de restauratie verbrand is. De
grote koperen kroon dagtekent weliswaar uit het begin van de 17de eeuw, maar is
ingrijpend gerestaureerd. Voorts zijn twee avondmaalsbekers uit 1663
vermeldenswaard.

Ouderkerk aan den IJssel
De eerste kerk in de Krimpenerwaard stond in Ouderkerk aan den IJssel. Misschien
stond hier in 944 al een koninklijke eigenkerk (Schoute, 1994, 95).
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259 Het diep achter de dijk liggende kerkgebouw van Ouderkerk (foto RDMZ, 1995).

In de tweede helft van de 12de eeuw werd een tufstenen kerkje gebouwd dat bestond
uit een schip en een smaller koor en hoogstwaarschijnlijk een westtoren.

260 De kerk van Ouderkerk vanaf het oosten gezien. Het oostvenster is in verband met het
grafmonument in het koor gedicht (foto RDMZ, 1993).
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261 Het portaal aan de zuidzijde van de kerk te Ouderkerk (vóór 1795 stond het aan de
westkant) uit 1671 (foto RDMZ, 1994).

In het midden van de 14de eeuw is het koor vervangen door een breder, vijfzijdig
gesloten koor met steunberen. Tussen 1425 en 1428, toen de Hoekse en
Kabeljauwse twisten weer waren opgelaaid, werd de kerk verwoest. Het koor is als
eerste, op de 14de-eeuwse funderingen, herbouwd. Schip en toren volgden vrij snel
daarna. In het begin van de 16de eeuw vergrootte men de kerk tot een kruiskerk
door het aanbouwen van de transepten. De kap van de kerk werd bij die gelegenheid
vernieuwd.
Wezenlijk veranderd is het gebouw sedertdien niet. Wel onderging het ingrijpende
restauraties aan ex- en interieur aan het einde van de 18de eeuw en enkele malen
in de 20ste eeuw. In 1795 betrof het voornamelijk (ingrijpend) constructief herstel.
De toren werd aan binnen- en buitenzijde voor een deel beklampt en de spits
gerepareerd. De consistorie is in 1795 en nogmaals in 1968 vernieuwd. In 1854
kwam er pas een orgel in de kerk. Daartoe werd er een muur gemetseld tussen
schip en koor die voordien door een houten hekwerk van elkaar gescheiden waren.
Tussen 1963 en 1968 werd de kerk gerestaureerd. Het orgel verdween naar de
westzijde, de muur werd weer door een doorzichtige afscheiding vervangen. De
kerk bezit een uitgebreide en fraaie inventaris uit de 17de eeuw, waaronder de
preekstoel, doophek en banken en een aantal avondmaalsbekers en en paar koperen
kronen. Uit 1753 stamt het grote grafmonument in het koor voor de graven van
Nassau, heren van Ouderkerk.

262 Het portaal aan de noordkant van de kerk te Ouderkerk uit 1661 (foto RDMZ, 1994).

Schoonhoven
Een parochiekerk te Schoonhoven wordt voor het eerst in een acte uit 1354 vermeld
(Visser, 1964, 87, 155). De kerk had St. Bartholomeus als patroonheilige. Het
hoogaltaar was dan ook aan St. Bartholomeus gewijd. Daarnaast stonden er nog
tenminste tien andere altaren in de kerk (gewijd aan Maria, St. Nicolaas, H. Geest,
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St. Eligius, St. Laurentius, St. Ewaldus, St. Chrispijn, H. Barbara en H. Johannes
de Doper, St. Joris en St. Anthonius).
Over de vroegste bouwgeschiedenis is niets bekend. Na de stichting (in de eerste
helft van de 14de eeuw?) is de kerk namelijk afgebrand en diverse malen zeer
ingrijpend verbouwd, waarbij sporen van eventuele voorgangsters grotendeels
uitgewist zijn.
De kerk heet herbouwd te zijn na de grote stadsbrand van 1375. Alleen de
transeptgevels zouden deze brand doorstaan hebben. Te controleren valt het niet
meer want bij de restauratie van de kerk in de jaren 1928-1935 zijn deze zo ingrijpend
gewijzigd dat men daar geen conclusies met zekerheid meer aan kan ontlenen. In
1395 schonk de heer van Schoonhoven het patronaatsrecht van de kerk aan de
Duitse orde, waarmee de Commandeur tevens pastoor der kerk werd. De herbouwde
kerk was waarschijnlijk een eenbeukige kruiskerk met een vijfzijdig

263 De kerk van Schoonhoven aan de oostkant met de drie veelzijdig gesloten koren (foto
RDMZ, 1984).
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264 De grote kerk van Schoonhoven vanuit het noordwesten (foto RDMZ, 1984).

gesloten middenkoor. De sluiting van het middenkoor, dichtgezette vensters boven
de meest oostelijke scheibogen van dit middenkoor en de oostelijke muren van de
transeptarmen zijn uit deze bouwperiode (eind 14de, begin 15de eeuw) overgebleven.
Niet lang daarna werd de kerk vergroot met twee recht gesloten zijkoren die met
het middenkoor in verbinding werden gebracht door spitse scheibogen met zuilen
van Gobertange steen. Vervolgens verrees tussen het noorder koor en de
transeptarm een kapel met een gemetseld kruisgewelf waarvan de ribben op
gebeeldhouwde kopjes uitkomen. Een buitenvenster in het noorderkoor moest
daarvoor gedicht worden. In diezelfde tijd, rond 1450, is men begonnen met de
bouw van de toren. Hoog werd hij niet, hoewel dat, gezien de forse onderpartij, wel
in de bedoeling lag. De ondergeleding werd rijkelijk versierd met Gobertange
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265 Schoonhoven, Hervormde kerk. Poging tot reconstructie van de verschillende
bouwperioden in de middeleeuwse kerkplattegrond tot de uitbreiding in 1650.
Schaal 1:600. Getekend door J.J. Jehee in 1993.
In de plattegronden is de huidige omvang van de kerk met een stippellijn aangegeven. Per
periode is het nu nog bestaande werk door middel van een afgekaderde arcering
weergegeven.
Fig. 1. De vorm van de kerk direct na 1375. Van deze periode resteren de koorsluiting en
delen van de oostelijke transeptmuren.
Fig. 2. In de eerste helft van de 15de eeuw begint men met de torenbouw, worden de
rechtgesloten zijkoren aangebracht en verrijst er een kapel aan de noordkant.
Fig. 3. Omstreeks 1500 zijn de zijkoren naar het oosten verlengd en van een driezijdige
sluiting voorzien.
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Fig. 4. In de eerste helft van de 16de eeuw wordt het schip tot aan de transeptarmen verbreed
en naar het westen toe verlengd waardoor er een hallenkerk ontstaat en de toren deels raakt
ingebouwd. Aan de zuidkant bouwde men in 1566 een sacristie.
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266 Schoonhoven, Hervormde kerk. Langsdoorsnede van de kerk voor de restauratie in
1928-1935.
Schaal 1:300. Getekend in 1993 door J.J. Jehee naar opmetingen van W. Scheepens (toren)
uit 1908 en W. Kromhout (schip en koor) uit 1926.
Met een arcering is het oxaal met daarop het orgel aangegeven. De 17de-eeuwse scheibogen
met kolommen en de westelijke vieringpijlers moesten tijdens de restauratie van 1928 wijken
voor de betonnen ondersteuningsconstructie van de toren.

steen, hetzelfde materiaal als men aan de zuilen van het middenkoor toepaste. De
tweede torengeleding is maar voor de helft uitgevoerd. Halverwege is men met de
bouw gestopt. Dit stuk werd opgetrokken van baksteen met speklagen van
Ledesteen. Waarom men de toren niet voltooid heeft kan te maken hebben met het
feit dat hij in een vroeg stadium al naar het oosten is gaan verzakken. Tegen het
torenlichaam waren namelijk bij de bouw alleen aan de westkant steunberen
aangebracht. Aan de oostkant moest het schip de torenmassa zien op te vangen.
Dat er verzakkingsproblemen waren is bekend, want in 1560 had de vroedschap
bijvoorbeeld moeten besluiten tot het zo goed mogelijk rechtzetten van de toren.
Om de kosten te dekken verkocht men in 1563 het zilveren Bartholomeusbeeld.
Waar dat naar toe gegaan is, is onbekend (Lugard, 1938, 6-7).
Terug naar de kerk. Omstreeks 1500 zijn de zijkoren naar het oosten verlengd
en van een driezijdige sluiting voorzien. In de kerk is de bouwnaad van die verlenging
nog steeds waarneembaar. In de eerste helft van de 16de eeuw werd tevens het
schip tot hallenkerk vergroot. Men verbreedde daartoe het schip tot aan de
transeptgevels die daardoor niet meer uitstaken en verlengde het naar het westen.
Hierdoor raakte de toren ingebouwd.
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267 Schoonhoven, Hervormde kerk. Langsdoorsnede.
Schaal 1:300. Getekend door J.J. Jehee in 1993 naar een opmeting van architectenbureau
ir. R. Visser uit 1981.
Door middel van een raster is een van de betonnen steunberen aangegeven die tijdens de
restauratie van 1928-1935 zijn aangebracht om instorting van de toren te voorkomen.

Aan de zuidkant verrees in 1566 een sacristie, die via een natuurstenen poortje
in de kerk toegankelijk gemaakt werd. Op de sluitsteen hakte men het jaartal uit.
Reparaties aan de toren, kennelijk een doorlopende aangelegenheid, zijn bekend
uit 1611 van de hand van de steenhouwer Gregorius Cools (Van Berkum, 402).
Over de aard der werkzaamheden konden geen gegevens gevonden worden. Cools
of Cool was geen onbekende in de omgeving. In 1603 had hij aan het Goudse
stadhuis een renaissance bordes aangebracht. In 1609 vervaardigde hij de
versieringen aan het Lazaruspoortje in diezelfde stad en uit 1614 dagtekent een
poortje met beeldhouwwerk van zijn hand aan het Goudse Oude Mannenhuis.
Uiteindelijk bleken reparaties aan de toren niet meer te voldoen en werd er - in
1648 - tot voltooiing van het bovenste deel besloten. Dit vond plaats tussen 1648
en 1650. De tweede geleding was zo slecht, dat die deels moest worden afgebroken.
De schuinte van de toren werd gecorrigeerd. De bogen van de tweede geleding
kregen een ronde beëindiging. Men koos voor een heel nieuwe, te lood staande,
bovenbouw in klassicistische vormen met Ionische halfzuilen en pijlers en een spits.
De westelijke ingang kreeg een Toscaans portaal van Bentheimer steen. In
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268 Schoonhoven, Hervormde kerk. Plattegrond voor de restauratie van 1928-1935.
Schaal 1:300. Getekend door J.J. Jehee in 1993 naar een opmeting van W. Kromhout uit
1926.
Aangegeven zijn met een arcering de plaats van het oxaal met daarop het orgel en de
preekstoel. Schip, transept en het middenkoor waren voorzien van een houten tongewelf.
De zijbeuken van het schip waren door middel van kinderbinten vlak afgewerkt. De zijkoren
hadden onbeschoten tongewelven.

het inwendige van de toren werd het bestaande gewelf boven de begane grond
door een ribloos kruisgewelf vervangen.
Een ontwerper van de torenbekroning is niet bekend, wel de ‘fabryk’, Cornelis
Maartenze de Graaf, die zes steenhouwers en een jong gezel onder zich had. De
steenleverancier is eveneens bekend. De Amsterdamse handelaar Hendrik Spiering
leverde in 1648 voor toren en kerk zesenvijftig schepen met Bentheimer steen (Van
Berkum, 403). Voor de spits gebruikte men oud hout dat deels van het schip
afkomstig was. Twee jaartallen op de toren getuigen van deze bouwperiode: op de
sluitsteen van een boog van een der galmgaten staat ‘1649’. Aan de buitenzijde
staat boven een Ionisch kapiteel ‘1650’ gehakt.
Om het verder overhellen van de toren naar het oosten op te vangen besloot men
(op 11 juli 1649) tot andere maatregelen. Het middenschip werd met zeven voet
verbreed (ongeveer twee meter). De bestaande scheibogen met gotische zuilen
werden vervangen door zes nieuwe ‘pilaren’. Aan beide zijden van het middenschip
verrezen zo tegen de torenpijler een zware muurpijler, twee Toscaanse zuilen en
een vieringpijler, onderling door ronde scheibogen verbonden. De plaats van de
oostelijke vieringpijlers bleef gehandhaafd. Deze zijn alleen in baksteen

269 Schoonhoven, Hervormde kerk. Dichtgezet koorvenster (foto RDMZ, 1993).

opnieuw opgemetseld. Voor wat betreft de plaatsing van de kolommen is men ten
opzichte van de steunberen afgeweken van de oude traveemaat. Dit alles had tot
gevolg dat men ook de afwerking van de plafonds van middenschip, zijbeuken en
transepten moest wijzigen. Alle korbeelstellen, tongewelven en tongewelflijsten
dateren uit die tijd. Het is niet ondenkbaar dat de plafondafwerking van de drie koren
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toen ook vernieuwd is. De nu vlak afgewerkte plafonds van de zijkoren hadden in
1926 nog onbeschoten tongewelven. Tussen middenkoor en middenschip is een
houten schot geplaatst waarvan de bovenkant aan de schipzijde was afgewerkt met
een lijst. Dit werk was in 1653 gereed.
Aan het exterieur kwam aan de oostkant een gebosseerd poortje, de toegang
voor de begrafenisstoeten. Het is opgetrokken van Bentheimer steen, heeft een
segmentvormig fronton en het jaartal 1650, alsmede ‘Memento Mori’ in het boogveld.
Hiermee waren de 17de-eeuwse verbouwingen nog niet ten einde. Tussen 1657
en 1658 werd de kap van de noorderbeuk van de kerk vernieuwd. Een gedenksteen
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270 Schoonhoven, Hervormde kerk. Plattegrond.
Schaal 1:300. Getekend door J.J. Jehee in 1993 naar een opmeting van architectenbureau
ir. R. Visser uit 1981.
Door middel van arceringen zijn de belangrijkste bouwperioden aangegeven.

in de kerk memoreert dit feit. De kerk werd in 1658 weer in gebruik genomen.
Voorlopig bleef het daar bij.
Dan loopt de spits bij een storm in 1747 schade op. In het jaar daarop is die met
gebruikmaking van het oude hout weer hersteld (Van Berkum, 406; Van der Aa,
deel S (1847), 261).
De westgevels van de zijbeuken ondergingen eveneens diverse verbouwingen.
In de 17de eeuw waren daar nog spitsboogvensters aanwezig. Op een tekening uit
het midden van de 17de eeuw is dat zichtbaar. Op 18de-eeuwse afbeeldingen ziet
men dat zij zijn vervangen door ovale lichten.

271 De westkant van de kerk in het midden van de 18de eeuw. De zijbeukgevels zijn
gewijzigd. De hoge ramen hebben plaats gemaakt voor ovale lichten. Gravure afgebeeld in
Van Berkums beschrijving van de stad Schoonhoven (1762).
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272 Ingang aan de oostkant uit 1650 (foto RDMZ, z.j.).
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273 Het interieur van het schip (foto RDMZ, 1984).

274 Het interieur van het koor (foto RDMZ, 1984).

In 1777 werd een nieuwe consistorie gebouwd. De deur vanuit de kerk met het
jaartal 1566 werd daarbij gehandhaafd.
In het schip verving men in 1858 de glas-in-loodramen met de stenen traceringen
door ijzeren ramen. Het werk werd opgedragen aan D. Brussen te Schoonhoven.
De ramen in het koor volgden in 1861 (De Bruyn, 114). Het grote raam boven de
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westingang en de ovale lichten in de westelijke zijbeukgevels werden in die tijd dicht
gemetseld.
Door het verzakken van de toren waren er gaandeweg ernstige problemen
ontstaan. De in de 17de eeuw getroffen voorzieningen bleken niet afdoende te zijn.
Vanaf het begin van de 19de eeuw had men bijna jaarlijks maatregelen moeten
nemen om verder zakken te voorkomen. Na uitputtende discussies, die zich bewogen
tussen afbraak en nieuwbouw dan wel herstel werd de toestand zo gevaarlijk - alle
zuilen in het schip waren in oostwaartse richting ontzet - dat in 1925 de kerk op
bevel van de directeur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg gesloten werd.
Met de restauratie werd kort daarna gestart. De herstellingen werden onder leiding
van architect W. Kromhout en onder toezicht van de Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg uitgevoerd in de jaren 1928-1935. De toren werd met twee zware
betonnen steunberen in het schip opgevangen. Een vergroot en verbreed transept
en een nieuwe opstelling van het bankenplan met galerijen moest compensatie
bieden voor de verloren gegane ruimte in het schip. Het kerkgebouw werd op 27
februari 1932 weer geopend. De restauratie van koor en toren kon op 27 februari
1935 afgesloten worden.
Tussen 1980 en 1982 is de toren nogmaals gerestaureerd.
Van de inventaris is het voormalige, rijk gebeeldhouwde oxaal uit het midden van
de 16de eeuw met de herenbank uit het midden van de 17de eeuw het meest
opmerkelijke stuk. Voorts bezit de kerk diverse beschilderde vroeg 17de-eeuwse
kerkborden, een aantal interessante grafzerken, alsmede 17de- en 19de-eeuws
avondmaalszilver.

Stolwijk

275 Toren en kerkgebouw van Stolwijk (foto RDMZ, 1981).

Een middeleeuwse kerk te Stolwijk werd in 1489 door troepen uit Woerden in
brand gestoken. De toren is daarna herbouwd - een steentje met 1501 aan het
westportaal wijst daar op - de kerk werd voorlopig gerepareerd. In 1547 moest een
gedeelte van de kerk wegens bouwvalligheid gesloopt worden en herbouwd. Nadien
kreeg zij de vorm van een kruiskerk met een vijfzijdige koorsluiting. Bij een storm
in 1717 waaide het bovenste deel, vermoedelijk de spits, van de toren af die
vervolgens herbouwd werd.
Op 19 maart 1867 brandden kerk en toren uit. De toren kon nog wel gerepareerd
worden - hij kreeg, alweer, een nieuwe spits - het schip, de transepten en het koor
werden afgebroken en maakten plaats voor een nieuw, eenbeukig kerkgebouw.
Door de verlaging van het polderpeil was de toren sterk naar het zuidoosten gaan
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overhellen. Hoewel in 1936 al plannen tot restauratie werden opgemaakt, kreeg het
zijn beslag pas in 1945. De toren werd onderheid en van een betonnen korset
voorzien. Aan de zuid- en oostzijde werd een zware betonnen steunbeer geplaatst.
Ook het kerkgebouw vertoonde verzakkingsverschijnselen. In een uitvoerige
discussie over restauratie of nieuwbouw, werd uiteindelijk voor het laatste gekozen.
In 1948 verrees een nieuw kerkgebouw, dat overigens in de geest, vormgeving en
materiaalgebruik nauw aansloot bij de bestaande toren. Als bouwmateriaal werd
oude baksteen gebruikt, afkomstig van het gebombardeerde Bezuidenhout in Den
Haag.
De kerk bezit fraai, laat 17de-eeuws avondmaalszilver.

Willige Langerak
In 1272 zou er al een kerk te Willige Langerak bestaan hebben. Over de oudste
geschiedenis van het gebouw zijn echter geen gegevens voorhanden. Op de kaart
van Van Deventer uit omstreeks 1560 waarop Schoonhoven staat afgebeeld is ook
Willige Langerak opgenomen. Men ziet daarop een kerk met westtoren op een met
water omgeven terrein.
Vanaf de 17de eeuw is wat meer bekend. Getuige een steen in de toren zou die
in 1627 gebouwd zijn. Waarschijnlijk maakte men gebruik van een ouder bouwwerk
dat verhoogd werd, gezien de verschillende soorten baksteen die eraan verwerkt
zijn. Het steenformaat in het onderste deel van de toren tot vier meter hoogte, thans
overpleisterd, bedraagt 28 × 14 × 6,5-7 cm. Dat staat een datering in de 13de à
14de eeuw niet in de weg.
Het kerkgebouw onderging in 1650 een vernieuwing. Op een oudere fundering
werd tegen de toren een nieuw gebouw gezet. Er kwamen twee toegangen, een
aan de noordkant en een aan de zuidkant met het jaartal 1650 in de sluitstenen.
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276 Het kerkgebouw van Willige Langerak in 1840 (tekening coll. Herv. gemeente Willige
Langerak).

277 De kerk van Willige Langerak (foto RDMZ, 1979).

Aan de oostkant kwamen een toegang tot de consistorie en twee vensters. Dit
gebouw is in 1836 vrij ingrijpend veranderd. De daknok werd hoger opgetrokken
dan die van de voorganger: een deel van het galmgat aan de oostzijde van de toren
is nu achter het kerkdak verdwenen. In de vensters kwamen gietijzeren ramen. Men
dichtte de ramen in de oostmuur en verplaatste de toegang. Bij restauraties van
toren (1977-1979) en kerk (1990-1991) hield men het bij reparaties en verbetering
van de fundering.
De kerk bezit een mooie 17de-eeuwse inventaris waarvan de twee gesigneerde
en gedateerde koperen kronen tot de opmerkelijkste stukken behoren.
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Inventaris van de kerken
Met de Reformatie gingen alle van oorsprong middeleeuwse kerken in de
Krimpenerwaard in protestantse handen over. Gebouwen en inventaris hadden door
de ‘troubelen’ tijdens de Opstand nogal te lijden gehad. Bij de kerken die gespaard
bleven werden alleen zaken die een directe relatie met de roomskatholieke eredienst
hadden geamoveerd als sacramentshuizen, altaren, altaargerei en beelden.
Voorreformatorische preekstoelen - overigens afhankelijk van de daarop
aangebrachte voorstellingen - banken en doopvonten werden pas in de loop der
tijd vervangen omdat de smaak veranderde, niet zozeer omdat men daardoor aan
het ‘afgodische’ geloof herinnerd werd.
Inventarisstukken van vóór de Reformatie zijn in de Krimpenerwaard zeldzaam.
Alleen het midden 16de-eeuwse oxaal in de Grote kerk van Schoonhoven bleef
bewaard. Het is in het midden van de 17de eeuw tot herenbank verbouwd. Ouderkerk
aan den IJssel had tot de jaren zestig van deze eeuw de hardstenen voet van de
middeleeuwse doopvont nog onder de preekstoel staan. Deze is bij een restauratie
vervangen door een ‘beter bij de preekstoel passende’ houten voet. De nog
resterende voor-reformatorische stukken in de kerk van Krimpen aan de Lek, een
altaarvoet en enig gotisch beeldhouwwerk, werden bij de nieuwbouw van de kerk
in 1939-1940 op de zandplaat onder de kerk gestort.
Het typisch protestantse kerkinterieur met op een centrale plaats de preekstoel en
dooptuin met daaromheen kerkeraads- en herenbanken en verder kerkborden,
koperen kronen en lezenaars en zilveren en tinnen avondmaalsstellen, ontwikkelde
zich vanaf het eerste kwart van de 17de eeuw in een gestaag tempo. Uit de
beginperiode zijn er in de protestantse kerken van de Krimpenerwaard meubelen,
koper- en zilverwerk te vinden. In de loop van de tijd trad een aantal veranderingen
op die samenhingen met het veranderde gebruik van het kerkgebouw.

278 Opstelling van preekstoel met dooptuin in de kerk van Krimpen aan de Lek voor de
afbraak en herbouw van de kerk. Te weerszijden van de preekstoel hangen de nu niet meer
aanwezige kerkborden met de Twaalf artikelen des Geloofs en de Tien Geboden (foto RDMZ,
1929, W. Scheepens).
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Zo kon er in de 19de eeuw, nadat het begraven in de kerk was verboden, een vast
bankenplan ontstaan. In de jaren zestig van deze eeuw verdwenen er nog al wat
doophekken, omdat deze de gemeente het zicht belemmerden op de
doopplechtigheid. De binnen het doophek staande kerkeraadsbanken kwamen in
een aantal gevallen buiten het doophek te staan teneinde de visuele afstand met
de gemeente te verkleinen. Bij veranderingen en restauraties werden banken,
preekstoelen en hekken verplaatst en in veel gevallen verzaagd om ze passend te
maken voor hun nieuwe plaats. Van elders afkomstige onderdelen werden soms
toegevoegd om een restauratie te vervolmaken. Bij de komst van moderne verlichting
maakten de koperen blakers en kronen plaats voor of werden omgebouwd tot
gaslampen en later elektrische verlichting.
Veel is echter verdwenen, soms door onwetendheid en desinteresse, maar in
heel veel gevallen door een zucht naar modernisering, waarbij men zich te laat
realiseerde dat ‘eenmaal verdwenen’ altijd ‘nooit meer terug’ betekent.
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Kerkmeubelen
Oxaal
Één van de indrukwekkendste kerkmeubelen in de Krimpenerwaard is het rijk
gebeeldhouwde oxaal in de kerk van Schoonhoven, dat uit het midden van de 16de
eeuw dateert. Helaas is de maker noch het jaar van vervaardigen ons bekend. Op
basis van stijl lijkt een datering omstreeks 1560 reëel. Toen na 1577 de protestanten
definitief de Schoonhovense Bartholomeuskerk in gebruik namen, bleef het oxaal
dat de afscheiding vormde tussen schip en koor, daar gehandhaafd. Op het oxaal
stond een orgel. Tegenwoordig vormt het één geheel met de tweevoudige overhuifde
herenbank, die er in 1646 werd voorgezet. Na de laatste restauratie van de kerk is
het orgel van het oxaal verdwenen.
Het oxaal bestaat uit drie poorten met poortbogen waarop een galerij/zangtribune
staat. De poorten worden onderling gescheiden door vier gecanneleerde pijlers op
een hoog voetstuk. De pijlers eindigen met een kapiteel met omkrullend
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279 Het oxaal met herenbank in het schip van de Grote kerk te Schoonhoven vóór de grote
restauratie van de kerk. Op de tribune staat nog het orgel (foto RDMZ, 1891).

280 Detail van een der gecanneleerde pijlers. De pijler eindigt met een kapiteel met
omkrullend bladwerk en gevleugelde paarden als helix (foto RDMZ, 1995).

bladwerk en gevleugelde paarden als helix. De pijlers hebben ieder een rijk gesneden
schachtband, versierd met rolwerkcartouches, cherubijntjes, vogels,

281 Druiper met mannelijke hermkaryatide met gevleugelde Victoriën aan weerskanten in
de boogzwikken (foto RDMZ, 1995).

blad- en vruchtfestoenen. Op de schachtbanden van de buitenste pijlers komen
twee staande vrouwenfiguren voor. Één van de vrouwen is door haar attributen,
een leeuw aan leidsel en een schietlood, herkenbaar als ‘de Ethica’. De andere, het
pendant, is niet te identificeren, omdat haar attributen afgebroken zijn. De middelste
poortboog heeft een enigszins gestrekte boogrug die uitkomt op gecanneleerde
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dorische pilasters met schachtbanden op dezelfde hoogte als die van de pijlers.
Deze zijn aan drie zijden voorzien van snijwerk in de vorm van bladen
vruchtenguirlandes, een hermkaryatide in ruim vallende mantel en een opvallende
hoofddecoratie, een staande mannelijke figuur met draperie en een man met vruchten
op het hoofd. De boog heeft drie sluitstukken waarvan het middelste versierd is met
een cherubje. De zij-sluitstukken zijn voorzien van een pausekop met tiara en de
kop van een geestelijke met baret. In de zwikken van deze boog is de Annunciatie
afgebeeld: in de linker zwik Maria achter een lessenaar waarop een opengeslagen
boek ligt. De duif in stralenkrans, symbool van de Heilige Geest, vliegt op haar toe.
In de rechter zwik zien we de engel met scepter.
De buitenste poortbogen hebben een dubbele boog die samenkomen in een
druiper met hermkaryatide. De sluitstukken zijn versierd met mascarons,
leeuwekoppen, gebeeldhouwde koppen, vrouwenkoppen met kindoek en bebaarde
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282 Middelste poortboog met de Annunciatie aan Maria (links) door de engel Gabriël (rechts).
In het fries erboven ziet men in het midden het Laatste Avondmaal, geflankeerd door links
de Mannaregen en rechts Abrahams overwinning op de koningen van het Oosten en zijn
ontmoeting met Melchizedek (foto RDMZ, 1995).

283 Detail van de toogpanelen met links Pilatus die zijn handen in onschuld wast en rechts
een engel met de doornenkroon (foto RDMZ, 1995).

mannenkoppen. In de zwikken zijn gevleugelde Victoriën geplaatst, met een
laurierkrans in de ene en een palmtak in de andere hand. Ze zitten als het ware op
de boogrug.
De poortbogen worden bekroond met een hoofdgestel. Architraaf en kroonlijst
hebben verkroppingen met in het fries voluutvormige consoles, waarop in hoog reliëf
staande engelenfiguren. Tussen de consoles bevinden zich op het fries rijk gesneden
voorstellingen.
Boven de twee linkerbogen zijn twee reeksen. In de eerste reeks de Annunciatie
aan Maria (links); de Geboorte van Christus, Maria, Jozef en twee engelen aanbidden
het pasgeboren Kind (midden); de Verkondiging van de Geboorte aan de Herders
(rechts). In de tweede reeks: de Aanbidding van de Drie Koningen (links); Christus
lerend in de Tempel, Maria en Jozef staan in de deuropening (midden); de Doop
van Christus in de Jordaan (rechts).
Boven de middelste boog ziet men in het midden het Laatste Avondmaal,
geflankeerd door twee prefiguraties daarvan, links de Mannaregen en rechts

284 Detail van het vroeg 17de-eeuwse koorhek in Krimpen aan de Lek (foto RDMZ, 1970).
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Abrahams overwinning op de koningen van het Oosten en zijn ontmoeting met
Melchizedek.
In het fries boven de twee rechterbogen zijn wederom twee reeksen. De eerste
reeks met de voorstellingen van Christus biddend in de Hof van Olijven met de drie
slapende discipelen en Judas met de soldaten bij de ingang van de hof (links);
Mozes en de Koperen Slang (midden); de Graflegging (rechts). De tweede reeks
met Jonas en de walvis (links); de Opstanding (in rolwerkcartouche midden) en
Samson met de poorten van Gaza (rechts).
De tribune hierboven bestaat uit dertien toogpanelen waarvan de boog gevuld is
met gesneden voorstellingen. Boven de twee buitenste poorten engelen ten halve
lijve met passiewerktuigen. Boven de middelste poort in het midden de Kruisdraging,
rechts daarvan Pilatus, die zijn handen in onschuld wast en links daarvan Kajafas,
die zijn mantel scheurt (Witsen Elias 1946, 59-62, Kunst voor de Beeldenstorm,
87-89).

Koorhek
In de Hervormde kerk van Krimpen aan de Lek staat een koorhek dat waarschijnlijk
tegelijk met de vóór het hek geplaatste preekstoel uit 1615 als een geheel is gemaakt.
Het is het enige oude koorhek dat in de Krimpenerwaard bewaard gebleven is. Voor
de afbraak van de middeleeuwse kerk stond het hek met de preekstoel op de
scheiding tussen schip en koor. In de tegenwoordige kerk zijn hek en preekstoel
tegen de achterwand geplaatst. Het hek bestaat uit drie boven elkaar geplaatste
onderdelen. Het onderstel heeft toogpanelen. De gecanneleerde pilasters tussen
de togen hebben bovenaan beslagwerk- en wortelversiering in ebbehout. Op het
onderstel staan twee open zones met gedraaide balusters, onderling verbonden
door een boogstelling. Bij de herplaatsing is het hek opnieuw gecomponeerd. De
dubbele pilasters aan de buitenzijde zijn gesplitst in enkele pilasters ter weerszijde
van de zijgedeelten. Het basement van
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de betimmering werd, evenals de plint en de kroonlijst, geheel vernieuwd. Voor de
aansluiting met de voorfronten der kerkeraadsbanken zijn twee panelen met
bijpassende profilering, plint en deklijstje bijgemaakt.

Preekstoelen
Is er in de meeste kerken van het oude meubilair veel verdwenen of verzaagd, in
bijna alle kerken is de preekstoel nog wel oud. De oorspronkelijke plaats heeft zij
meestal niet behouden. Bij de herinrichting der interieurs - doorgaans bij een
restauratie - werd ook de preekstoel nog al eens verplaatst. Bij die gelegenheid
vonden er in sommige gevallen wijzigingen plaats als het veranderen van een
staande in een hangende dispositie, dan wel het vernieuwen van klankbord en/of
trap.

285 Cartouche met het jaartal 1650 aan de preekstoel van Willige Langerak (foto RDMZ,
1979).

De zeventiende eeuw
In de kerken in de Krimpenerwaard bevinden zich zes preekstoelen uit de 17de
eeuw (Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude, Krimpen aan de Lek, Ouderkerk
aan den IJssel en Willige Langerak) waarvan er drie gedateerd zijn: Krimpen aan
de Lek uit 1615, Willige Langerak uit 1650 en Berkenwoude uit 1686. Op een aantal
preekstoelen komen de initialen van de schenkers voor en in één geval,
Berkenwoude, die van de vervaardiger. De preekstoelen zijn alle gemaakt van
eikehout en hebben alle een zeszijdige vorm. Zij zijn samengesteld uit een klankbord,
een ruggeschot met baretknop, een kuip, een voet of ‘lampet’, een beëindiging in
de vorm van een grote druppel en een trap.
Preekstoelen uit de eerste helft van de 17de eeuw zijn over het algemeen op de
kuip en het ruggeschot voorzien van bewerkte toogpanelen. De ornamentiek bestaat
aanvankelijk uit beslagwerk, knorren, gecanneleerde pilasters en (gestileerde) florale
motieven. In de tweede helft van de 17de eeuw worden in de noordelijke Nederlanden
in de architectuur vooral festoenen, bloemmotieven, dier- en mensfiguren toegepast.
De meubelkunst neemt al vrij snel daarna deze motieven over. Ook aan de
preekstoelen ziet men na het midden van de 17de eeuw dergelijke versieringen
(Berkenwoude).
Hoewel de preekstoel van Bergambacht niet voor deze kerk gemaakt is, wordt
zij toch hier besproken. De ogenschijnlijk 17de-eeuwse preekstoel in Haastrecht,
na de brand in 1964 in de kerk opgesteld, is maar zeer ten dele oud. Zij is in 1964
gemaakt, met gebruikmaking van enkele, uit een Dordtse (?) kerk afkomstige, oude
preekstoelfragmenten. In Lekkerkerk staat een preekstoel die in 1980 vervaardigd
werd door Den Ouden en Kortlever uit Nieuwpoort. Het is een
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286 Preekstoel uit 1615 in Krimpen aan de Lek (foto RDMZ, 1970).

nagenoeg exacte kopie van het oorspronkelijke exemplaar uit de eerste kwart van
de 17de eeuw, dat in 1980 verbrandde.
De oudste preekstoel staat in Krimpen aan de Lek. Preekstoel en bijbehorend
koorhek (zie boven) zijn bij de herplaatsing in de nieuwe kerk in 1939-1940
gerestaureerd. De druiper is in deze tijd aangebracht. De kuip is wel origineel en
dateert uit 1615. Zij bestaat uit rechthoekige panelen, waarvan de voorste drie
versierd zijn met een rolwerk-cartouche. Daarop is het jaartal 1615 aangebracht,
een wapenschild met gekruiste ankers en de initialen van de schenkers van de
preekstoel: A.T.A. (Admiraliteit Tot Amsterdam), A.T.R. (Admiraliteit Tot Rotterdam),
A.T.H. (Admiraliteit Tot Hoorn) en de woorden: PUGNO PRO PATRIA (Ik vecht voor het
vaderland, het motto van de Admiraliteit). De gekruiste scheepsankers vormen het
symbool in het wapen van de Admiraliteiten, bestaande uit de colleges van
Middelburg, Rotterdam, Amsterdam, Hoorn en Dokkum. Op de hoeken van de kuip
staan overhoeks geplaatste ionisch halfzuilen. Het ruggeschot bestaat uit een
toogpaneel dat gelijk is aan die van het koorhek. De gedraaide bollen aan het
klankbord zijn bij de restauratie in 1939-1940 toegevoegd, evenals de spiltrap. De
preekstoel was een schenking aan Krimpen in verband met de geleden schade na
het beleg in 1575-1576. Het was niet ongebruikelijk dat steden en instanties in die
tijd bijdroegen in het herstel van een kerk in de vorm van roerende zaken. Meestal
bestond een dergelijke schenking uit gebrandschilderde glazen. Aan de kerk van
Haastrecht schonken de Staten van Holland en Westvriesland een gebrandschilderd
raam met het wapen van Holland. Ook de stad Amsterdam schonk in 1612 een glas
als bijdrage in de reparatie van de kerk die ‘geheelyker afgebrant en tot der gronden
toe ter neder
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287 De vroeg 17de-eeuwse preekstoel in Ouderkerk aan den IJssel (foto RDMZ, 1993).

gevelt is geweest’. De kerk te Lekkerkerk, die in 1615 gedeeltelijk werd herbouwd,
kreeg glazen van de steden Amsterdam en Gouda. (Boon, 75; Kölker, 1974, 198)).
De preekstoel uit Ouderkerk aan den IJssel kan op stilistische gronden eveneens
in het eerste kwart van de 17de eeuw gedateerd worden. De toogpanelen van de
kuip met cirkelvormen in de zwikken, vlechtbanden op boog en pilasterschachten
en de beslagwerk- en wortelversiering op de overhoeks geplaatste gecanneleerde
Ionisch pilasters zijn van eenzelfde type als de toogpanelen van het koorhek in
Krimpen aan de Lek. De staande preekstoel rustte oorspronkelijk op de voet van
een hardstenen middeleeuws doopvont die bij de restauratie in de jaren zestig van
deze eeuw vervangen is door het tegenwoordige zeshoekige voetstuk van
paneelwerk.
Het ruggeschot bestaat uit een toogpaneel met Dorische pilasters met in het
boogveld een staande vrouwenfiguur met het anker van de Hoop. In de boog staat
de tekst: Heere, op uwe Salicheijt wachte ick. Gen. 49. v 18. Het ‘beschrijven’ van
preekstoelen met (bijbel)teksten vond vooral in de beginperiode van de Reformatie
plaats. De bijbeltekst op het schot en de overige ornamenten op deze preekstoel
kunnen alle in het eerste kwart van de 17de eeuw worden gedateerd. De versiering
van het boogveld van het achterschot dateert stilistisch echter uit het derde kwart
van de 17de eeuw en zal dus waarschijnlijk later aan het ruggeschot zijn toegevoegd.
Volgens Holdermans zou het snijwerk van de stoel met rugstuk in 1667 ontworpen
en gedeeltelijk vervaardigd zijn door een houtsnijder uit Dordrecht. Te controleren
valt deze stelling niet meer want de archiefstukken waarop hij zich baseerde zijn
sedertdien verdwenen. Het zeshoekige klankbord is nieuw.

288 De voet van de Ouderkerkse preekstoel met zes (originele) voluutvormige steunen met
gecanneleerde ribben, die bovenaan uitlopen in ionische kapitelen en onderaan in
leeuweklauwen (foto RDMZ, 1993).

De zeer eenvoudige preekstoel in Ammerstol dateert waarschijnlijk uit de eerste
helft van de 17de eeuw. De staande preekstoel heeft een zeshoekige stenen voet
en een tulpvormige overgang van voet naar kuip met zes bruin geverfde, onbewerkte
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ribben. De kuip wordt gevormd door toogpanelen met op de hoeken geknikte
Toscaanse pilasters. De moderne trap is in een eikehout-imitatie geverfd.
Willige Langerak heeft een preekstoel uit 1650. De voet van de staande preekstoel
is nieuw. De kuip bestaat uit toogpanelen, waarvan de bogen zijn versierd met
acanthusbladeren en rozetten. Het fries van het hoofdgestel van de kuip is met
afgewende knorren versierd. In het midden staat het jaartal 1650 in een cartouche
gesneden. Het ruggeschot met baretknop bestaat ook uit een toogpaneel. De
opengewerkte vleugels zijn een restauratieprodukt. Het klankbord is een regelmatige
zeshoek en heeft de vorm van een hoofdgestel. In het fries met afgewende
knorrenlijst staat wederom het jaartal 1650. Onderaan de kroonlijst hangen zes
gedraaide bollen.
De preekstoel uit Bergambacht is afkomstig uit de afgebroken kerk van Middelie
(N.H.) en kreeg na de restauratie van 1974 een plaats in de kerk. Voor die tijd stond
er een neogotische preekstoel die dateerde van na de kerkbrand van 1891. De
tegenwoordige hangende preekstoel heeft een druiper die eindigt in een gedraaide
bol. Op de hoeken van de kuip staan Toscaanse gecanneleerde halfzuilen met
schachtbanden. De kuip zelf is van paneelwerk, evenals het achterschot, dat
geflankeerd wordt door twee gecanneleerde Toscaanse pilasters. Aan

289 Het beeldhouwwerk met de Hoop op het ruggeschot van de preekstoel te Ouderkerk
(foto RDMZ, 1993).

weerskanten zijn er opengewerkte vleugels. Het zeshoekig klankbord en de trap
zijn nieuw. Deze sobere preekstoel zou uit 1661 dateren.
De preekstoel in Berkenwoude, die in 1686 werd gemaakt, vertoont zowel de toen
al ouderwetse toogpanelen als een ‘moderne’ versiering met festoenen. Het is een
staande preekstoel op balustervormige voet. De kuip bestaat uit toogpanelen met
op de hoeken Toscaanse pilasters, waarvan de schachten versierd zijn met
afhangende bloemfestoenen. In elke festoen is een dier verwerkt: een eekhoorn,
een haan en twee keer een duif. In twee voorste festoenen zijn ook wapenschilden
met initialen aangebracht: I.A.B.K.M.r (Jacob Adryaensz. Backer, kerkmeester) en
W.D.K.K.M.r (Willem Dirckz. Kock, kerkmeester). De boog van het voorste toogpaneel
heeft een rechthoekige cartouche met draperieën en de initialen: A.V.S. SCHOUT
(Adryaen van Steversloot). Het achterschot van de preekstoel wordt gevormd door
een toogpaneel, geflankeerd door twee Toscaanse pilasters met festoenen. De
vleugels zijn met de restauratie (1973-1974) verdwenen. Het
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290 De preekstoel uit 1650 te Willige Langerak (foto RDMZ, 1979).

291 De hangende preekstoel uit 1661 in de kerk van Bergambacht (foto RDMZ, 1993).

zeshoekig klankbord is versierd met kleine rechthoekige schildjes met festoenen.
Op het voorste schildje staat: Mr M. van T HOF. (koster, voorzanger, schoolmeester
en doodgraver). De trap van deze preekstoel is nog origineel, wat uitzonderlijk is.
Het toegangsdeurtje is voorzien van een fraai koperen handvat.
Op deze preekstoel prijken niet alleen de namen en initialen van de
schenkers/opdrachtgevers, ook de maker signeerde en dateerde zijn werk. In het
fries van het ruggeschot staat: ‘J.B. fecit 1686’. Misschien zijn dit de initialen van
Jan Brouwers, degene die de in 1684 vervaardigde preekstoel van Giessen
Nieuwkerk van zijn naam voorzag (Van Groningen, 1992, 204).

De achttiende eeuw
In de 18de eeuw verandert het type preekstoel weinig, de decoratie volgt de gangbare
stijlen in de meubelkunst.
In Schoonhoven staan twee preekstoelen uit 1777, een in het schip en een kleinere
in het koor. Het exemplaar in het schip is een vierkante, staande preekstoel. De
rechthoekige voet is grotendeels modern. De vierkante kuip heeft afgeschuinde
hoeken die pilasters vormen, waarvan de schachten versierd zijn met het zgn. geteld
geld- of pailletten-motief. De panelen van de kuip dragen versieringen in Lodewijk
XVI-stijl: in het midden van elk paneel prijkt een ovaal medaillon met profiel- en
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parellijst, opgehangen aan een gestrikt lint en met afhangende laurierguirlande. Het
rechthoekige klankbord in de vorm van een hoofdgestel heeft eveneens afgeschuinde
hoeken en is versierd met een staaf- en parellijst en een eierlijst. Aan de onderzijde
is een rozet aangebracht. De toegang, met moderne trap, bevindt zich nu aan de
achterzijde. Oorspronkelijk stond de preekstoel tegen een van de zuilen aan de
zuidkant in het schip. De toegang was aan de zijkant. De scharnieren zijn nog
zichtbaar. Het achterschot hangt tegenwoordig in de consistoriekamer.
In het Kerkvoogdijarchief wordt in 1777 over deze preekstoel het volgende vermeld:
‘Betaelt Aan d'Heer Weijland, Mr. Schilder te Gouda, Voor het Verlakken Van de
Nieuwe Predikstoel en Doophek bij quitantie f. 42-2-0’; ‘Betaalt Aan de Dorse
Schipper Voor Vragt Van de Nieuwe Predikstoel bij quitantie f. 12, -’ en ‘Betaelt Aan
d'Heer Van der Linden te Dord Voor het maken van den Nieuwe Predikstoel bij quit.
f. 782-2-’ (Archief van de NHG, Kerkvoogdijarchief, jaarrekeningen, inv. nr. 42,
1767/68-1798/99). In de Grote kerk te Dordrecht bevindt zich een schitterende
rococo preekstoel uit 1753-'56 met marmeren kuip, waarvan de mahoniehouten
bekroning en het doophek ontworpen zijn door Jan van der Linden. Het is mogelijk
dat de Van der Linden van de preekstoel uit Schoonhoven en Jan van der Linden
uit Dordrecht familie zijn.
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292 In Berkenwoude staat deze rijk gesneden preekstoel uit 1686 (foto RDMZ, 1977).

293 De preekstoel van 1777 achter het 17de-eeuwse doophek in de Grote kerk van
Schoonhoven (foto RDMZ, 1984).

294 De vroeg 19de-eeuwse preekstoel in de kerk van Gouderak, afkomstig uit de
Remonstrantse kerk te Utrecht (foto RDMZ, 1993).

In het koor van de kerk in Schoonhoven staat een eveneens uit 1777 daterende
stoel, ooit bestemd voor de voorzanger, samengesteld van paneelwerk met
bijbehorende houten lezenaar. In dat jaar werden uit het 17de-eeuwse doophek
stukken gezaagd om ruimte te maken voor deze ‘voorzangersstoel’. Bij de laatste
grote restauratie werd de voorzangersplaats uit het doophek verwijderd en in het
koor opgesteld.
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De negentiende eeuw
Een zeer op de Schoonhovense preekstoel gelijkend exemplaar staat in de kerk
van Gouderak. Deze preekstoel is samen met de koperen lezenaar afkomstig uit
de voormalige Remonstrantse kerk aan de Kromme Nieuwe Gracht in Utrecht, die
in de jaren tachtig van deze eeuw - toen de Remonstrantse kerk aan de Kromme
Nieuwe Gracht werd opgeheven - in Gouderak een plaats kreeg. Bij die gelegenheid
zijn voet en trap ingekort. Het is een vierkante preekstoel op een geprofileerd
voetstuk, aan drie zijden versierd met laurierbladen aan een strik. De voet wordt
bekroond met acanthusbladversiering. De gebogen onderkanten van de kuip zijn
aan twee zijden met doekfestoenen versierd. Midden op de panelen van de kuip
zijn cirkelvormige medaillons met parelrand aangebracht, omgeven door lauriertakken
met een strik aan de boven- en onderkant. Op de overhoeks geplaatste hoekpilasters
hangende laurierranken. Het rechthoekige ruggeschot heeft een paneel met
doekfestoen, baretknop en een fries met bladranken. Te weerszijden staan pilasters
met eikebladversiering. Acanthusbladconsoles dragen een gekorniste lijst. Het
vierkante klankbord is op de hoeken afgeschuind en versierd met tand-, eier- en
staaf-parellijsten. De gebogen trap bestaat uit balusters. De trappalen hebben
acanthusbladversiering.
De preekstoel dateert uit omstreeks 1830 en vertoont grote overeenkomsten met
de preekstoelen in Meerkerk, Nieuwpoort en Lexmond uit respectievelijk 1832?,
1842-'43 en 1852 (zie ook: Van Groningen, 1989, 97 en Van Groningen, 1992,
207-208).

Doophekken en banken
Doophekken omsluiten de ruimte rond de voet van de preekstoel. Deze ruimte duidt
men veelal aan als ‘dooptuin’. Hierbinnen vond, zoals de naam al aangeeft, de
doopplechtigheid plaats. Ook was dit de plaats voor de kerkelijke ambtsdragers en
de voorzanger. Op het hek was steeds een voorzangerslezenaar bevestigd.
Bovendien schermde het doophek het liturgisch centrum af. Het doophek ontstond
al in de beginperiode van de inrichting van protestantse kerken in het
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295 De dooptuin in de kerk van Ouderkerk aan den IJssel. Het doophek dateert van 1643
(foto RDMZ, 1993).

296 Doophek en herenbank uit de eerste helft van de 17de eeuw in de kerk te Ammerstol
(foto RDMZ, 1981).

laatste kwart van de 16de eeuw. De dooptuin is zelfs een van de hoofdkenmerken
geworden van het protestantse kerkinterieur en bleef dat tot ver in de 20ste eeuw.
In onze tijd zijn velen het doophek gaan beschouwen als een ongewenste barrière
tussen gemeente en het liturgisch centrum en veel doophekken zijn in deze eeuw
dan ook uit de kerken verwijderd.
In de Krimpenerwaard hebben vijf doophekken de tand des tijds getrotseerd. Die
te Schoonhoven, Ouderkerk aan den IJssel, Ammerstol en Berkenwoude dateren
uit de 17de eeuw. Het zijn allemaal doophekken met een gesloten onderstel, waarop
een open ‘doorzichtig’ deel met spijlen of balusters staat. In Krimpen aan de Lek
staat een 18de-eeuws doophek.
Het doophek in Schoonhoven dateert waarschijnlijk uit de eerste helft van de 17de
eeuw. Het bestaat uit een onderstel van paneelwerk waarop balusters staan met
een boogstelling. De zijkanten van het doophek hebben deuren met koperen
handvatten in kwabstijl. Toen in 1777 de huidige preekstoel werd gemaakt werden
stukken van het hek afgezaagd om een plaats voor de voorzanger uit te bouwen.
Bij de restauratie van 1927-'34 is het doophek naar zijn huidige plaats gebracht. Bij
de laatste restauratie werd de voorzangersplaats met lezenaar uit het doophek
verwijderd en in het koor opgesteld. De opening die toen ontstond wordt nu
overspannen door een koperen doopboog, in 1982 gemaakt door de Schoonhovense
Jan van Ipenburg. Binnen de dooptuin staan twee drievoudige bankenblokken voor
de kerkeraad. De pilasters van het voorste schot zijn versierd met ebbehouten
wortels. De zittingen van de banken rusten op Toscaanse zuiltjes.
Het doophek in Ouderkerk aan den IJssel dateert uit 1643 (Holdermans, 14). Het
heeft een onderstel van paneelwerk waarop balusters staan.
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Het doophek in Ammerstol stamt uit dezelfde periode als de preekstoel aldaar
(XVIIA). De toogpanelen van de preekstoel komen ook voor op het onderstel van
het doophek. Op het hek staat een houten voorzangerslezenaar met voluutvormige
versieringen en gedraaide houten bollen op de hoeken.
Ook het doophek in Berkenwoude met een onderstel van paneelwerk en gedraaide
spijlen is waarschijnlijk tegelijk met de preekstoel in 1686 gemaakt. Oorspronkelijk
stonden hier binnen de dooptuin de twee kerkeraadsbanken die nu tegen de
zijwanden buiten de dooptuin zijn opgesteld. Sommige onderdelen van het
paneelwerk sluiten aan bij het doophek. De overige onderdelen, waaronder de
opengewerkte opzetstukken, dateren uit later tijd. Bij de laatste restauratie in de
jaren zeventig zijn de oorspronkelijke luifels der banken verdwenen.
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297 Middendeel van het Krimpense doophek met het wapen van Martinus van Barnevelt
(1691-1775), de toenmalige ambachtsheer van Krimpen aan de Lek (foto RDMZ, 1970).

Een zeer fraai doophek uit waarschijnlijk 1735 staat in Krimpen aan de Lek. Het
doophek is tegenwoordig vijf vakken breed en springt trapsgewijs naar voren. Het
middelste en meest vooruitspringende vak is gesloten, de overige vier vakken zijn
gedeeltelijk opengewerkt. Het voorste vak is aan de bovenzijde gewelfd en loopt
iets hoger op dan de rest van het hek. De verhoging is versierd met acanthusbladeren
en met een lijst van afwisselend een acanthusblad en een schelp. Midden op het
paneel prijkt het gekroonde wapenschild van Martinus van Barnevelt (1691-1775),
de toenmalige ambachtsheer van Krimpen aan de Lek. Rond het wapenschild lopen
een parellijst en omkrullende acanthusbladeren. Onderaan zit een lamberkijn en
een draperie, waarop de tekst: WELEDL GEST HEER M. VAN BERNEVELD RAAD EN
VROETSCHAP DER STAT GORNIGHEM HEERE VAN CRIMPEN OP DE LECQ ETZ. ETZ. EN
MEVROUWE M. BRUYNIGH. Het paneel wordt aan weerskanten geflankeerd door twee
geknikte voluten met acanthusbladversieringen. In de krul een druiventros en rozet.
De vier overige panelen hebben een dichte onderkant met in het midden een rozet
en een opengewerkte bovenste zone, met symmetrisch gerangschikte, geknikte
S-voluten van acanthusbladeren. Op drie van de vakken is een gekroond wapen
met banderol aangebracht waarop staat: CRIMPEN OP DE LECQ; I: VAN DER GEER
SCHEPEN N: DE IONG ZIJN VROUW en I:K VAN HOLST SCHOUTEN SECRET TOT CRIMPE OP
D. LEK W. VERHOEF ZIJN VROUW. Op het meest rechtse vak prijkt op deze plaats een
gekroonde schelp, waarin de walvisvaart is afgebeeld, verwijzend naar een voor
die tijd voor Krimpen belangrijke tak van handel. Onder de schelp een banderol met
de tekst: DE GROENLANDSE VISSERY. Bovenop het hek staan gedraaide ebbehouten
bollen.
Bij de restauratie in 1939 zijn twee gesneden panelen, die oorspronkelijk links
langs het zijpad waren aangebracht, in het voorfront geplaatst, ter weerszijde van
de middenrisaliet. Het paneel dat ter rechterzijde van het middengedeelte aanwezig
was, is verbreed en vormt nu de verbinding van de vooruit springende middenpartij
en het gedeelte rechts. Plinten en onderzijde van de stijlen zijn vernieuwd.
Op het doophek prijkt een bijbehorende houten voorzangerslezenaar op een stam
van acanthusbladeren. Het blad is omlijst met acanthusbladranken met bovenaan
een schelp en twee voluten. Centraal motief is een gestileerde Franse lelie. Het
blad is tussen het centrale motief en omlijsting opgevuld met een ruitmotief.
Binnen het doophek staan links en recht van de preekstoel twee enkelvoudige
banken van paneelwerk. Bij de restauratie in 1939 zijn de banken samengesteld uit
de bestaande.
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Een bijzonder geval is het doophek in Willige Langerak. Het werd in 1991
nagesneden naar het oorspronkelijke, afgedankte(!) 17de-eeuwse exemplaar dat
thans in de St. Laurenskerk te Rotterdam staat opgesteld.
In Willige Langerak staat buiten het doophek, naast de grote herenbank ook een
bank, die men als kerkeraadsbank aanduidt en die ooit binnen het doophek stond.
Hetzelfde geldt voor een kerkeraadsbank die links van de herenbank staat. Het is
een enkelvoudige bank met hoog achterschot van toogpanelen, onderling gescheiden
door gecanneleerde pilasters. In de zwikken zijn gevleugelde engelenkopjes

298 Kerkeraadsbank in Willige Langerak uit het midden van de 17de eeuw (foto RDMZ,
1979).

aangebracht waarvan de gezichten zijn afgezaagd. Het lage voorschot bestaat uit
paneelwerk. De bank dateert, evenals de andere banken in Willige Langerak uit het
midden van de 17de eeuw.

Herenbanken
Banken voor de ambachtsheer, kerkelijke ambtsdragers en gemeenteleden kan
men in bijna alle kerken nog vinden. De kerkeraadsbanken kwamen hierboven al
ter sprake. Het rijkste van uitvoering zijn de banken voor de plaatselijke heer en de
overige gezagsdragers. Deze ‘herenbanken’ werden over het algemeen niet zo
gauw als andere banken bij restauraties geamoveerd of geheel verzaagd.
Integendeel, zij werden opgeknapt, hetgeen overigens vaak inhield dat latere
toevoegingen of toevoegingen in een andere houtsoort werden verwijderd.
In Schoonhoven is in het midden van de 17de eeuw het 16de-eeuwse oxaal
onderdeel geworden van een tweevoudige overhuifde herenbank. De middelste
plaats van de achterste bank was voor de baljuw. Links en rechts van hem zaten
de beide burgemeesters en de ‘president’. Naast hen was de plaats voor de
oudburgemeesters.

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

212

299 Oxaal en herenbank in de Grote kerk van Schoonhoven (foto RDMZ, 1984).

De voorste bank was bestemd voor de schepenen, vroedschapsleden en
oud-schepenen. De hiërarchie in de zitplaatsen is duidelijk door accenten in de
architectuur van de bank.
Het voorschot van de acht traveeën brede bank is geplaatst tussen de poorten
van het oxaal en bestaat uit kussenpanelen gescheiden door pilasters, waarvan de
schachten versierd zijn met pailletten-motieven en vruchtenfestoenen. Tussen de
twee middelste panelen is een pilaster aangebracht met een verdiepte schelpnis
en een trofee van bijbels.
Het voorschot van de tweede bankenrij is van paneelwerk. Aan de achterzijde
van dit voorschot zitten afgeschuinde lessenaars voor de drie erezetels onder de
overhuiving. De achterste rij telt zeven zetels met zeven ebbehouten
baretkapstokken. In het midden zijn de drie erezetels in het achterschot
geaccentueerd door drie verhoogde toogpanelen, waarvoor een vooruitspringend
gedeelte, bestaande uit vier gecanneleerde Toscaanse zuilen, die een korte luifel
dragen. De onderzijde van de luifel heeft in het midden een afhangende druiper met
vruchten en druiventros en aan weerskanten een rozet met afhangende druiventros.
De zuilen zijn voor 1/3 versierd met rozetten in een cirkel op gestippeld fond. Aan
weerskanten van het overhuifde gedeelte aan iedere kant zijn er nog twee zitplaatsen,
afgesloten door een zuil. De buitenste traveeën worden gevormd door een smaller,
eveneens laag toogpaneel, waarboven paneelwerk. Deze toogpanelen zijn de
deuren, die vanuit het koor toegang geven tot de achterste bankenrij. De voorste
bankenrij is toegankelijk via deurtjes aan de zijkant met koperen hengsels in kwabstijl.
De koorzijde van het achterschot is van paneelwerk en de twee deuren zijn versierd
met een boogrug in kwabstijl. Het koperen handvat is hetzelfde als boven
beschreven. Boven het gedeelte van paneelwerk een vooruit springende tribune
met vier corinthische gecanneleerde pilasters met een schachtband, versierd met
tweemaal een engelenkopje en mascarons. In het fries vier bladwerkconsoles met
mascarons.
In het Kerkvoogdijarchief staat bij het jaar 1646: ‘Op ten 23e July 1646 als de
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300 De regeringsbank uit 1650 met de 19de-eeuwse verhoging in de kerk van Willige
Langerak (vóór de vernieuwing van het doophek) (foto RDMZ, 1979).

301 De midden 17de-eeuwse herenbank links van de preekstoel in Willige Langerak (foto
RDMZ, 1979).

bestedingh is gedaen van t heeren gestoelt voor 800 gul. aen Claes Christoffelsz
als laechste insetter...’ (Archief van de NHG, Kerkvoogdijarchief, rekeningen, inv.nr.
38, 1628-1648). Uit de archivalia blijkt verder dat in dezelfde tijd ook het oxaal
‘verstelt’ en het koor verhoogd werd. Claes Christoffelsz. is waarschijnlijk niet de
uitvoerende handwerksman, maar eerder een aannemer, die het werk uitbesteedde
aan timmerlui, schrijnwerkers en beeldsnijders.
Midden op het fries van het voorschot van de ‘regeringsbank’ in Willige Langerak
prijkt een cartouche met het jaartal 1650. De bank staat rechts van de preekstoel
en was bestemd voor de magistraat. In de 19de eeuw is het achterschot verhoogd
en is de luifel met fronton toegevoegd. Het 17de-eeuwse achterschot heeft tien
toogpanelen, onderling gescheiden door gecanneleerde pilasters, zonder kapiteel
en basement. De toogpanelen hebben een geholde tandlijst, ranken in de boog en
rozetten in de zwikken. Het voorschot is van paneelwerk met gecanneleerde pilasters
en wordt afgesloten met een afgewende knorrenlijst. Op het 19de-eeuwse fronton
staat te lezen: ‘Gemeente Bestuur van Willige Langerak en Zevender’. In deze kerk
staat links van de preekstoel eveneens een grote tweevoudige herenbank met luifel
in de vorm van een hoofdgestel, die links door een corinthische zuil met
gecanneleerde schacht gedragen wordt. De bank is zes traveeën breed. Het hoge
achterschot bestaat uit toogpanelen met geholde tandlijst, gescheiden
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302 Een van de kerkeraadsbankjes uit het midden van de 17de eeuw aan de linkerkant van
de dooptuin in Ouderkerk aan den IJssel (foto RDMZ, 1993).

door gecanneleerde pilasters. Ook het tussenschot en het voorschot zijn versierd
met toogpanelen. Op de luifel zijn alliantiewapens aangebracht. Ook deze bank
dateert uit het midden van de 17de eeuw.
In Ammerstol staat tegen de noordmuur een eikehouten herenbank uit de eerste
helft van de 17de eeuw. De tweevoudige herenbank is drie traveeën breed. Het
achterschot en het voorste schot bestaan uit toogpanelen met geholde tandlijst en
gecanneleerde Dorische pilasters. Het achterschot wordt bekroond met een
hoofdgestel en een gebroken fronton. Het fries is versierd met consoles van
acanthusblad. In het fronton staat een gekroond wapenschild: gevierendeeld,
bestaande uit de wapens van Lockhorst, 's Heeraartsberg, Ammerstol en
Bergambacht, met hartschild Renesse. Als schilddragers fungeren twee gouden
griffioenen. Het voorste schot wordt bekroond met een hoofdgestel, waarvan het
fries versierd is met ranken. Het middelste schot heeft kornissingen. Het wapen in
het fronton is van later datum en zal dateren uit de tijd dat Johan Adolf van Renesse
heer van Lockhorst, Ammerstol, 's Heeraartsberg en Bergambacht was (1732-1766).
In de kerk van Ouderkerk aan den IJssel staan twee regeringsbanken tegen de
noord- en zuidzijde van het schip, beide enkelvoudig, acht traveeën breed en niet
overhuifd. De ene bank was bestemd voor de schout en de regeerders van
Ouderkerk, de andere voor die van Krimpen aan den IJssel en Stormpolder. De
bank aan de noordkant bestaat geheel uit toogpanelen met geholde tandlijst en drie
knoppen in de boog. In de zwikken zijn druivetrossen aangebracht. Het
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303 Detail van een der banken met een pauw die aan bloemen pikt (foto RDMZ, 1993).

voorschot heeft een uitkragende kroonlijst met fries met afgewende knorren en
acanthusblad. Boven de pilasters in het fries bevinden zich gebeeldhouwde
leeuwekoppen. Het achterschot wordt bekroond door een hoofdgestel met gebold
fries. Het fries van het voorschot van de bank aan de zuidzijde heeft geen knorren
noch leeuwekoppen, maar is een glad, gebold fries, zoals ook bij het achterschot
het geval is. Deze banken zouden in 1667 zijn gemaakt door timmerlieden uit
Rotterdam (Holdermans, 15).
In de transeptarmen staan nog twee (kerkeraads?) banken. Ze zijn drie traveeën
breed, enkelvoudig, niet overhuifd en rijk geornamenteerd. De bank in zuidelijke
transeptarm heeft een voorschot en zijkanten (deuren) van toogpanelen met
gevleugelde engelenkopjes in de zwikken. De uitkragende kroonlijst is versierd met
afgewende knorren, uitlopend in bladwerk in zwaar reliëf. Boven de pilasters van
de panelen zijn leeuwekoppen aangebracht. Het achterschot bestaat uit twee
rechthoekige panelen, waarop doekfestoenen met bloemen, wingerdranken en
eiketakken, waarin een papegaai en een pauw verwerkt zijn. Tussen de panelen
drie pilasters met op de schachten afhangende festoenen met bovenaan een strik
en onderaan een kwastje. De festoen links is een bloemenrank, waarin een vogel
aan een vrucht pikt. In het midden is gekozen voor een wingerdrank met bloemen
en een putto. Rechts zijn het lauriertakken met bloemen en wederom een vogel,
die aan een vrucht pikt. De bank wordt bekroond door een hoofdgestel met drie
consoles met gebeeldhouwde koppen. Op de architraaf: vier doekfestoenen met
laurier-, eike- en wingerdranken met bloemen en alle met een pikkende duif. De
bank in de noordelijke transeptarm is slechts in details verschillend van die in de
zuidelijke transeptarm.
Uit rekeningen is bekend dat het snijwerk in 1668 is aangebracht (Holdermans,
14, De Keijzer, 1980, 38).
In de kerk van Krimpen aan de Lek staan twee herenbanken, die tijdens de
restauratie in 1939 zijn gemaakt van het materiaal van wat oorspronkelijk één
regeringsbank was. Ruggen, zittingen en luifel zijn nieuw, de panelen met
uitgespaarde hoeken en in de uitsparingen een rozet dateren uit het laatste kwart
van de 18de eeuw. Op een van de banken prijkt op de overhuiving het gekroonde
wapen van Krimpen aan de Lek te midden van lauriertakken en guirlandes van
eikebladeren. Onder het wapenschild een banderol waarop KRIMPEN - OP DE LECQ.

Kerkborden
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In hoofdzaak met tekst beschilderde houten borden veroverden zich, vooral in de
eerste periode na de overgang naar de Reformatie, een eigen plaats in het
protestantse kerkinterieur. Kerkborden komen vaker voor in door de protestanten
overgenomen, van oorsprong rooms-katholieke kerken dan in nieuw gebouwde
protestantse kerken. Waar vroeger beelden of altaren stonden hingen de protestanten
hun tekstborden. Het ‘Beeld’ werd letterlijk vervangen door het ‘Woord’. Duidelijk is
dat bijvoorbeeld bij de gildeborden. Gilden waren al vanaf de Middeleeuwen nauw
verbonden met het kerkelijk leven. Ze hadden een eigen altaar in de kerk, soms
geplaatst in een eigen kapel. Ook na de Reformatie bleven de gilden bij de kerk
betrokken. In de eerste decennia na de overgang droegen de gilden mede bij aan
de inrichting van de kerk. Zij schonken vooral kerkborden en gebrandschilderde
glazen.
Alleen in Ammerstol is de schilder van het rouwbord en de psalm-, en tekstborden
bekend. Het is Jan of Johan van Munni(n)ckhoff, secretaris van de ambachtsheer.
Een tekstbord uit 1701 van zijn hand met het Onze Vader is verloren gegaan. Van
Munnickhoff was eveneens de vervaardiger van kerkborden in Lexmond (1695) en
Nieuwpoort (1677).
In de kerk van Schoonhoven hangen twee kerkborden uit het eerste kwart van de
17de eeuw, die respectievelijk door het schippers- en het schuttersgilde bekostigd
werden. Het zgn. Schippersbord dateert uit 1607. Het is, zoals de meeste borden
uit het begin van de 17de eeuw, gevat in een klassicistisch raam met bovenop een
gebroken fronton en onderaan en aan de zijkanten uitgezaagde, beschilderde
vleugels. De teksten en geschilderde taferelen op het bord hebben alle te maken
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304 Het Schippersbord uit 1607 in de kerk te Schoonhoven. Onderaan staat het rijm:
‘Schippers Wilt Vromelijck Varen / met u schepen sy zijn cleijn ofte groot / Godes loff altijt
Verclaren / dien u beschermpt in storm wint anxt en noot / voert oock des Coopmans goet
/ ghetrou Soot wesen moet’ (foto RDMZ, 1993).

305 Het Schuttersbord van 1613. De omlijsting van het bord is uitbundig beschilderd met
trompe l'oeil, rol- en beslagwerk met festoenen (foto RDMZ, 1993).

met de scheepvaart. Op het grote rechthoekige vlak in het midden staan de verzen
24-26 van Psalm 104, die spreken over Gods werken met betrekking tot de zee en
Mattheus 8 vers 24-26, waarin Jezus een zware storm stilt. Het voluutvormig
aanhangsel onderaan het bord is beschilderd met engelenkopjes en schelpen en
heeft in het midden een cartouche met een motto in rijm. Op de vleugels medaillons
met zeilschepen. De vlaggen van de schepen zijn in de Franse tijd van de Franse
driekleur voorzien. Boven de medaillons links de ark van Noach en
schipperswerktuigen. Boven het medaillon rechts een windroos met zandloper,
gehouden door een meerman en een meermin. Onder de medaillons cartouches
met de datering ANNO 1607, waarboven liggende figuren met de Franse vlag, een
roeispaan en een anker. Bovenop het fronton prijken drie vrijstaande wapenschilden;
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in het midden dat van Nassau, aan de zijkanten de wapens van Holland en
Schoonhoven. Namen en wapens zijn vereeuwigd op fronton, fries en vleugels.
Het Schuttersbord is een zeer fraai en rijk versierd exemplaar. Het is iets jonger dan
het Schippersbord en dateert uit 1613. Ook hier ziet men een klassicistisch raam
met twee gecanneleerde composiet pilasters, waarvoor twee dito kolommen, die
voor 1/3 versierd zijn met schuttersattributen. Op het rechthoekige middenveld wordt
in fraai sierschrift van vergulde letters Psalm 44, vers 4 geciteerd. Op het fries
erboven lezen we de voor een schuttersgilde toepasselijke tekst uit Psalm 127:1:
‘Soo de Heere de Stadt niet en bewaert / Soo waken de Wachters tevergeefs’. In
het benedenfries staat eveneens een psalmtekst. Het bord wordt bekroond door
een opzetstuk, het schutterswapen (kruisboog met pijlen), het devies van het gilde
(tandem fit surculus arbor = het rijsje wordt tenslotte een boom) en met als bekroning
een oranjeboom. In de rolwerkvleugels is allerlei oorlogstuig, zoals musketten,
harnassen, trommels, vaandels en geschut en het stadswapen te herkennen. Onder
aan het bord hangt een trompe-l'oeil
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306 Het Schoonhovense Tiengebodenbord uit 1612-1614 (foto RDMZ, 1993).

307 Het Avondmaalsbord uit het eerste kwart van de 17de eeuw in de kerk te Schoonhoven
(foto RDMZ, 1993).

beschilderd aanhangsel in de vorm van een rolwerkcartouche met het jaartal 1613.
In een ovaal twee gekruiste musketten en een vuurslag. Daaronder een cartouche
met helm, waarin zich een bijenzwerm heeft genesteld. Dit symboliseert de vrede,
wat nog eens benadrukt wordt door het motto rondom de helm: ‘Vrede is des oorlochs
eynde’. Ook op dit bord staan, helemaal bovenaan, drie wapens: van Prins Maurits,
van Blois (heer van Schoonhoven) en van Schoonhoven (Van Swigchem, 1984,
269, 284).
Naast de door gilden geschonken kerkborden met bijbelteksten hangen er in de
kerk van Schoonhoven ook een Tiengebodenbord en een Avondmaalsbord. Het
Tiengebodenbord of de ‘Wet’ is voor wat de inhoud betreft een van de belangrijkste
borden in het protestantse kerkinterieur. Bijna elke kerk had een Tiengebodenbord.
Het werd als eerste aangeschaft en kreeg een ereplaats in de kerk. Tussen het
Tiengebodenbord en het Avondmaalsbord bestaat ook een inhoudelijk verband.
Met name daar waar het avondmaal in het koor werd gevierd achtte men het zinvol
het Tiengebodenbord boven op het koorhek te plaatsen. Op de achterzijde stonden
dan veelal het Onze Vader, de Apostolische Geloofsbelijdenis en teksten betrekking
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hebbende op de instelling van het Avondmaal (Van Swigchem, 1984, 281). Of er in
de eerste decennia van de 17de eeuw ook in Schoonhoven een dergelijk verband
bestond tussen het Tiengebodenbord en het Avondmaalsbord is niet te achterhalen
wegens de verplaatsingen van de borden in later tijden.
Op het Tiengebodenbord staan twee jaartallen: 1612 en 1614. Het bord is in
tweeën verdeeld door middel van drie gecanneleerde composiet pilasters, waarvoor
drie dito zuilen staan die voor 1/3 versierd zijn met rolwerkmotieven en een herme.
Zo ontstaan twee velden, die de twee Tafelen der Wet voorstellen. Op de friezen
boven en beneden staan bijbelteksten die betrekking hebben op de geboden. Het
bord wordt bekroond door een aediculavormige opbouw met tekstbord, hoofdgestel
en gebroken fronton. Hier staan het jaartal 1612 en in de breking een obelisk. Het
rechthoekige kleine tekstbord wordt geflankeerd door twee hermkaryatiden en
trompe l'oeil geschilderde vleugels of klauwstukken met de wapens van het geslacht
van Blois, heren van Schoonhoven. Hier ook
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308 De ‘steen’ uit 1732 met de Twaalf Artikelen des Geloofs in de kerk te Ouderkerk aan
den IJssel. De vertaling van de latijnse schenkingsinscriptie luidt: Sara Geertruida Ketting,
zeer geliefde echtgenote van Florentius Camper, [schonk het bord] ten gebruike der kerk,
anno 1732 (foto RDMZ, 1993).

309 Het tekstbord uit 1684 in de kerk van Ammerstol met rechtsonder de signatuur en
datering van de maker (foto RDMZ, 1993).

toepasselijke teksten: ‘Dit sijn de Wetten ende Rechten Die de Heere uwe Godt
geboden Heeft Dat ghij se leeren Ende Doen sult In den Lande’ (Deut. 6:1) en op
een prominente plaats in het fries: ‘PRO LEGE REGE GREGE’ (voor de Wet, de Vorst
en het Volk). Op het aanhangsel onderaan staat het jaartal 1614 (Van Swigchem,
1984, 274-275)
Het Avondmaalsbord is niet gedateerd, maar zal ook uit het eerste kwart van de
17de eeuw dateren. Het heeft de inmiddels vertrouwde opbouw van een klassicistisch
raam met rolwerkvleugels en een opzetstuk. Op het middenveld staat de tekst 1
COR. XI vers XXII, die betrekking heeft op de instelling van het Heilig Avondmaal. Op
het bovenste en onderste fries citaten uit hetzelfde bijbelhoofdstuk, resp. 1 COR. XI
vers XXX en 1 COR. XI vers XXVII. Het geheel wordt bekroond door een beschilderd
opzetstuk met het wapen van Schoonhoven en helemaal bovenop een mand met
appels.
Behalve een samenhang tussen Tiengebodenbord en Avondmaalsbord kwam in
de eerste periode na de Reformatie vooral de trits Apostolische Geloofsbelijdenis,
Tien Geboden en het Onze Vader vaak voor, die samen Geloof, Gebod en Gebed
tot uitdrukking brachten. In Ouderkerk aan den IJssel zijn alleen de borden met
Geloof en Gebod vertegenwoordigd. ‘Gebed’ wordt door de preekstoel tot uitdrukking
gebracht. De Tien Geboden zijn verdeeld over twee afzonderlijke borden die aan
weerskanten van de preekstoel hangen, direct boven de (kerkeraads) banken. Voor
de restauratie van het meubilair zaten zij aan de kerkeraadsbanken vast. Op het
ene bord staan de vier eerste geboden, op het tweede bord de andere zes. De
borden werden waarschijnlijk in 1683 gemaakt door een timmerman uit Stolwijk.
Het snijwerk werd vervaardigd door een houtsnijder uit Gouda (Holdermans, 15).
De renaissancistische rol- of beslagwerk versieringen zijn op dit bord verdwenen.
Men handhaafde het klassicistische raamwerk met pilasters, waarop laurierranken
en bloemen. Als bekroning fungeert een segmentvormig fronton, waarin
Jeruzalemveren (gekruiste palmtakken) zijn aangebracht en twee engeltjes die een
laurierkrans vasthouden.
Het bord met de Twaalf Geloofsartikelen in Ouderkerk aan den IJssel dateert uit
1732, een tijd waarin grote kerkborden veel minder vaak voorkomen. Het is een
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stenen bord waaraan elke decoratie ontbreekt. Het gaat hier louter en alleen om de
tekst in gouden kapitalen, zonder krullen, op een zwarte ondergrond. Van dit ‘bord’
is de schenkster bekend, de echtgenote van de toenmalige ambachtsheer. Onder
de tekst in een kader staan haar wapen en de schenkingsinscriptie.
Uit dezelfde tijd als de Tiengebodenborden in Ouderkerk dateert ook het tekstbord
uit Ammerstol. Het citeert Jesaja 55:6 en Psalm 92:14. Onderaan staat de vermaning
‘memento mori’. Het bord is gevat in een eenvoudige zwarte (ebbehouten) lijst. Het
is een van de weinige borden in de Krimpenerwaard dat niet alleen gedateerd, maar
ook gesigneerd is: J.V. MHOFF 1684 (Jan van Munnickhoff).

Psalm- en gezangborden
In de protestantse eredienst heeft het zingen een belangrijke betekenis. De
aanwezigheid van psalm- en gezangborden is hiervan het gevolg.
De kerk van Ammerstol bezit twee psalm- en gezangbordjes. Ze kunnen eigenlijk
niet eenvoudiger zijn, rechthoekig met een half cirkelvormige, inspringende
bovenkant. Op een zwarte ondergrond zijn met sierletters de woorden ‘Psalm’ en
‘Gezang’ geschreven. De nummers staan op losse plankjes en worden voor elke
dienst door de koster aan de daarvoor bestemde spijkers ‘afgehangen’. Uitzonderlijk
is dat deze psalmbordjes gedateerd en gesigneerd zijn: onderaan rechts staat: 1677.
M HOFF. Uitvoerder is dezelfde ‘letterschilder’ Jan van Munnickhoff, die in Ammerstol
ook de tekstborden schreef.
Van een zelfde eenvoud zijn de houten, zwart geverfde psalm- en gezangbordjes
in Berkenwoude. Zij hebben een ronde beëindiging. In wit zijn de sierlijke letters
weergegeven. Ook hier hangt men de (blikken) nummers aan spijkers. Vrijwel
identiek zijn de beide psalmbordjes in Ouderkerk aan den IJssel. De letters zijn hier
niet wit maar verguld. De nummers van de psalmverzen hangt men eveneens aan
spijkers op.
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310 Gesigneerd psalmbordje uit 1677 in de kerk van Ammerstol (foto RDMZ, 1993).

311 18de-eeuws psalmbordje uit Krimpen aan de Lek (foto RDMZ, 1993).

Zeer fraai zijn de psalmbordjes in Krimpen aan de Lek. Ze dateren uit het midden
van de 18de eeuw. De rechthoekige, zwart geverfde bordjes zijn aan boven en
onderkant uitgezaagd. Ze zijn voorzien van een goudkleurige randbeschildering in
rococo stijl met C-voluten en aan weerskanten afhangende wingerdranken vanuit
een cornucopia. Helemaal bovenop is het wapen van Krimpen geschilderd. Bovenaan
op het middenveld is een asymmetrische cartouche weergegeven waarin de harp
staat, het instrument van David, schrijver van de psalmen. In zwierige letters staat
er tevens ‘Psalm’ en ‘Vers’. Het woord ‘Gezang’ is later toegevoegd. De gemeente
zong kennelijk eerst alleen psalmen. Vóór de nieuwbouw van de kerk en de
restauratie van de inventaris in 1939-1940 hingen er te weerskanten van de
preekstoel een Tiengebodenbord en een bord met de Apostolische Geloofsbelijdenis
in dezelfde stijl als de psalmbordjes. Volgens gegevens uit het kerkelijk archief zijn
de grote borden echter een eeuw later, in 1864 aangebracht.

Grafzerken, grafmonumenten en rouwborden
Vóór en na de Reformatie tot na de Franse tijd diende de kerk mede als
begraafplaats, wat een niet geringe bron van inkomsten betekende. Deze praktijk
heeft een sterke invloed gehad op het protestantse kerkinterieur. Vaste
bankenplannen waren onmogelijk omdat de kerkvloer voor de begravingen open
moest kunnen. Niet verschuifbare banken stonden dan ook alleen langs muren en
rond de zuilen en pijlers tussen middenschip en zijbeuken. Ter nagedachtenis aan
de overledenen werden hardstenen grafzerken in de kerkvloer opgenomen. Voor
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de ambachtsheer werden er soms grafkelders gemaakt met fraai bewerkte grafplaten
of -monumenten (Bergambacht, Haastrecht en Ouderkerk aan den IJssel). De
ambachtsheren van Willige Langerak werden in een kapel aan de noordzijde van
de kerk bijgezet.
De zerken zijn doorgaans behakt met namen, jaartallen, tekst en decoratie. Beperkt
het laatste zich meestal tot het wapen van de overledene, in sommige gevallen is
er sprake van fraai bewerkte zerken zoals te zien valt in de kerk te Schoonhoven.
De zerken zijn daar in het koor bijeen gelegd. Een van de belangrijkste personen
die in die kerk begraven werd is Olivier van Noort († 1627), de eerste Nederlander
die om de wereld zeilde. In het Latijn en het Nederlands is dit feit op zijn nu tegen
de zuidelijke koormuur opgestelde zerk vermeld. Zijn schip en een draperie met
sterren en een wereldbol zijn op de zerk uitgehakt. Een andere bijzondere zerk
vermeldt hoe schipper Klaas Blom († 1613) in 1549 de eerste windmolen van
Nederland naar Spanje bracht. Het schip, een molen, het wapen van Blom alsmede
het grafschrift dat dit feit vermeldt staan in de zerk uitgehouwen.
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312 Zerk van Klaas Blom in het koor van de kerk te Schoonhoven (foto RDMZ, G.Th.
Delemarre, 1960).

313 Grafsteen van ambachtsheer Jacobus Magnus in Bergambacht. Het bovenste deel
vertoont het wapen van Magnus met helm en helmkleed. Bovenaan zweven twee gevleugelde
engelen met laurierkrans en rozet in ene hand. In de andere hand houden ze een strik vast,
waaraan de kwartierwapens hangen. In het onderste gedeelte van de zerk staat een tekst
in rechthoek, omgeven door rolwerkcartouche met op de bovenste hoeken gevleugelde
engelenkopjes. Op het tekst-rechthoek een gebroken, segmentvormig fronton, waarin een
schedel (foto RDMZ, 1994).

Zerken konden worden hergebruikt. Een fraai voorbeeld bevindt zich in de kerk
van Bergambacht. Tijdens de restauratie in de jaren zeventig vond men een twee
maal gebruikte zerk. Hij was aanvankelijk gemaakt voor steenbakker Hendrik Jansen
Bock, eertijds schout van Bergambacht en Ammerstol, dijkgraaf van de
Krimpenerwaard, gestorven in 1607. In 1684 is aan de onderkant een cartouche in
dezelfde rolwerkstijl - die toen al ouderwets was - toegevoegd met de namen van
Mr. P. Welle en zijn huisvrouw Johanna Gysius. Een relatie tussen deze personen
is niet bekend.
Onder of bij de preekstoel was de plaats voor de zerken van predikanten en
bijzondere burgers. Zo liggen te Gouderak voor de preekstoel twee grafzerken. Een
is van de stichter van de kerk, schout Jan Brouc († 1659). De tweede zerk is van
Ds. Jacob Gerard Staringh († 1804). Vanaf 1741 tot zijn sterfjaar was hij predikant
te Gouderak. Ook te Ouderkerk ligt voor de preekstoel een zerk van een predikant.
Binnen de dooptuin van de kerk te Berkenwoude ligt een grafzerk uit 1625 van
schout Cornelis Antonisz. Het wapen is afgehakt.
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Aangezien alle middeleeuwse kerken in deze eeuw zijn gerestaureerd, waarbij de
vloeren werden opgenomen en herlegd, liggen de oude grafzerken, zo zij al
teruggelegd zijn, nergens meer op hun oorspronkelijke plaats.
In 1931 kreeg de kerk van Ouderkerk aan den IJssel een elektrische
voetverwarmingsinstallatie, waarbij door de gehele kerk een houten vloer werd
aangebracht. Hierdoor werden de oude grafstenen aan het oog onttrokken. Bij de
restauratie van 1963-68 werden de in de kerk verspreid liggende grafzerken weer
‘ontdekt’ en alle achter de preekstoel bijeen gelegd.
Bij de brand van 1891 zijn de meeste oude grafstenen in de kerk van Bergambacht
onherstelbaar beschadigd. Slechts enkele zijn min of meer ongeschonden bewaard
gebleven. Hiervan zijn er twee tijdens de laatste restauratie in de zuidmuur van de
kerk gemetseld. Tijdens die restauratie werden ook (delen van) zerken ontdekt. Van
kapotgeslagen zerken is een vloertje gelegd tussen de zuidzijde van de kerk en het
transept.
In Lekkerkerk is men evenmin respectvol met de grafzerken omgesprongen. Bij
de aanleg van de centrale verwarming in 1937 heeft men de in de weg liggende
zerken eenvoudigweg door midden gehakt. In 1954 werd het interieur van de kerk
gemoderniseerd en de laatste resten verdwenen onder een betonnen vloer. De paar
zerken die nog overbleven, zijn thans in het liturgisch centrum bijeen gelegd.
Bij de nieuwbouw van de kerk in Krimpen aan de Lek (1939) is de zerkenvloer
nauwkeurig opgemeten met het idee dat deze weer in de nieuwe kerk zou worden
opgenomen. Dit is echter niet gebeurd. De zerken kwamen buiten de kerk terecht.
In verband met de verhoging van de dijk in 1963 moesten zij daar verdwijnen.
Sindsdien liggen zij op de Algemene Begraafplaats.
Grafkelders waren in de Krimpenerwaard voorbehouden aan de ambachtsheren en
hun verwanten. Bij de restauratie van de kerk van Bergambacht in 1972-1974 werd
de grafkelder geopend van Jacobus Magnus die in 1613 de drie heerlijkheden van
's-Heeraartsberg, Bergambacht en Ammerstol gekocht had. In 1625 overleed hij.
Hij werd bijgezet in de noorderkapel van de kerk in een speciaal voor hem
vervaardigde grafkelder. De grote, fraai gebeeldhouwde grafplaat werd bij het openen
van de grafkelder teruggevonden. De grafsteen, die tijdens de restauratie in stukken
gevallen was, is gerestaureerd en in de oostmuur van de noorderkapel opgehangen.
Na Jacobus Magnus werden de ambachtsheren begraven in een grafkelder binnen
de kerk onder de sacristie aan de zuidkant. In 1674 werd de kerk door een storm
zwaar gehavend. Het koor en de sacristie waren zelfs zo ernstig beschadigd dat zij
niet meer werden herbouwd. De grafkelder kwam daardoor buiten de kerk te liggen.
Deze resten zijn geruimd bij de restauratie van 1972-1974.
In Haastrecht ligt de grafkelder met plaat van het geslacht Bisdom van Vliet in het
noordertransept.
In de kerk van Ouderkerk aan den IJssel bevinden zich twee grafkelders, beide voor
de heren van Ouderkerk.
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314 Grafmonument van de graven van Nassau Lalecq in het koor van de kerk te Ouderkerk.
Het geheel bestaat uit een bovengrondse grafkelder, die het gehele kooroppervlak beslaat,
en een fraai bewerkte epitaaf tegen het middelste muurvlak van de vijfzijdig gesloten
koorwand. Het monument is afgesloten met een smeedijzeren, gedeeltelijk verguld hekwerk
(foto RDMZ, 1993).

315 De epitaaf van bovengenoemd grafmonument (foto RDMZ, 1993).

Van 1664 dateert de eenvoudige grafkelder in het koor, gemaakt voor het geslacht
Van der Lecke Beverweert. De kelder is met een ongedecoreerde hardstenen plaat
afgedekt. Het is niet ondenkbaar dat er een decoratie op de onderzijde van de plaat
staat. Isabella gravin van Hornes en echtgenote van Lodewijk graaf van Nassau,
heer van de Leck en Beverweerd was op 7 mei 1664 gestorven. Lodewijk besloot
een familiegraf in Ouderkerk te laten maken. Hij zelf werd daar in 1665 begraven
(De Keijzer, 1980, 39).
De meest monumentale grafkelder met bijbehorende epitaaf in de Krimpenerwaard
is te vinden in het koor van deze kerk. Ook deze werd gemaakt voor de
ambachtsheren van Ouderkerk. In 1753 gaf veldmaarschalk Willem Maurits, graaf
van Nassau, heer van Ouderkerk, opdracht tot het maken van een grote grafkelder
in het koor. Hij stierf echter op 8 juni van dat jaar en het graf is door zijn broer graaf
Hendrik voltooid. Het geheel werd vervaardigd door de Haagse beeldhouwers J. &
A. Wapperom, onder toezicht van de beeldhouwer J.F. Maas, tussen 1753-1757.
Na voltooiing heeft men de lijkkisten uit de oude naar de nieuwe grafkelder
overgebracht.
De grafkelder is samengesteld van platen blauwe hardsteen en heeft aan de
voorzijde in het midden een vooruitspringend gedeelte met fronton, waarop in wit
marmer vergankelijkheidssymbolen zijn aangebracht, zoals een schedel, fakkel,
zeis, vleugels, omgeven door Jeruzalemveren (gekruiste palmtakken). Een Latijnse
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inscriptie verwijst naar de opdrachtgever. Rechts en links, op de terugspringende
gedeeltes van de grafkelder, zijn in wit marmer oorlogsattributen aangebracht,
waaronder een harnas en helm, vaandels, muziekinstrumenten als trommels en
trompetten.
De epitaaf tegen de achterwand is opgebouwd uit een hoge plint, een sokkel,
hierop een halfronde plaat met piedestal en urn, geflankeerd door pilasters, waaraan
een draperie hangt.
Ook op de epitaaf zijn weer in wit marmer sierende onderdelen aangebracht. Op
de plint oorlogsattributen, zoals een harnas, vlaggen en Jeruzalemveren. Op de
sokkel een rococo-cartouche met twee gekruiste brandende fakkels en een Latijnse
inscriptie die verwijst naar de makers. Op de draperie in het midden staat het wapen
van Willem Maurits, graaf van Nassau, heer van Ouderkerk, gehouden door een
adelaar en een leeuw. Het wapenschild wordt aan de onderkant ondersteund door
twee engeltjes en bovenop houden drie engeltjes een kroon vast. Boven de draperie
is op de piedestal een urn geplaatst met afhangende ranken en een slang die in
zijn eigen staart bijt, symbool voor de eeuwigheid. Bovenop de afgeronde wandplaat
staat een brandende olielamp en op de twee pilasters aan weerszijden gelauwerde
schedels en knoken.
Tot aan 1795, het jaar waarin de Fransen ons land bezetten, zijn er leden van
het geslacht Nassau La Lecq in deze grafkelder bijgezet. De bijbehorende
wapenborden
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316 Rouwbord van Jacob de Cuypre, ambachtsheer van Bergambacht, 's-Heeraartsberg
en Ammerstol in de kerk van Ammerstol achter het orgel (foto RDMZ, 1993).

317 Het rouwbord uit 1789 in de kerk van Schoonhoven (foto RDMZ, 1982).

van de familie Van Nassau zijn in 1795 uit het koor gehaald en vernietigd
(Holdermans, 22).
In de kerken van Ammerstol en Schoonhoven zijn nog wel dergelijke rouw- of
wapenborden aanwezig. Kleine wapenborden, ook wel ‘ruiten’ genoemd werden bij
een begrafenis voor de kist uitgedragen en later in de kerk opgehangen. Grotere
rouwborden werden speciaal gemaakt om na de begrafenis ter nagedachtenis van
de overledene in de kerk te worden opgehangen. In de Franse tijd werden heel veel
wapenborden uit de kerken verwijderd, omdat zij niet strookten met het principe van
‘égalité’. In de Krimpenerwaard zijn er van alle rouwborden die er voor 1795 waren,
slechts twee bewaard gebleven.
Het rouwbord in Ammerstol is van Jacob de Cuypre, ambachtsheer van
Bergambacht, 's-Heeraartsberg en Ammerstol die in 1702 overleed. Uit archivalia
is bekend dat de plaatselijke timmerman het bord vervaardigde en de schoolmeester
van Ammerstol, tevens secretaris van de ambachtsheer J(oh)an van Munnickhoff
het vervolgens beschilderde (zoals hij dat al eerder in deze kerk had gedaan):
‘Betaelt den timmerman, die het grote rouwbort heeft gemaeckt, bestaende in

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

kalomme, knoppen, lijswerck, mitsgaders sijn verschot van spijckers, ijsere bouten,
off haecken daeraan behoorende 36-00-0’ (...) Johan Munninckhoff heeft geschildert
het voornoemde rouwbordt, bestaende in het groote wapenschildt met de 8
quartieren, gulde kroon, de naem in tittels der heerlickheden, alles uijt goud en silver,
welck ter gedagtenis in de Kerck is opgehangen. Komt daer voor in rekeningh, hoe
wel daer meer aen verdient 38-00-0’ (T. den Hoed, 1984, 81).
Het bord is aedicula-vormig en heeft een segmentvormig fronton en twee
Toscaanse zuilen. In het fronton is een doodshoofd geschilderd; in fries staat
MEMENTO MORTIS. Op het middenveld prijkt het gekroonde wapenschild van de
overledene en acht van zijn kwartierwapens. Onder het grote schild staat: Obiit de
19 Augusti 1702. In het basement, tussen de beide piedestallen staat een (deels
beschadigde) Latijnse tekst die verwijst naar de overledene.
Het rouwbord in Schoonhoven dateert uit het laatste kwart van de 18de eeuw. Het
is een rechthoekig bord met gecanneleerde Corintische halfzuilen. De versieringen
met tand-, eier- en acanthusbladlijsten, leeuwekoppen, laurier-
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guirlandes, cirkels en rozetten is uitgevoerd in Lodewijk XVI stijl. Op het bord prijkt
het wapen van de overledene: een rode vos op goud veld met helm, helmkleed en
kwartierwapens. In het cartouche eronder met draperie- en acanthusbladversiering
staat: ‘TER GEDACHTENISSE VAN WIJLEN DEN HOOG-EDELEN GESTRENGEN HEER GERARD
JAN VOS SCHOUT BIJ NACHT VAN HOLLAND EN WESTVRIESLAND ETC ETC GEBOREN DEN

23 NOVEMBER 1717 OVERLEDEN DEN 14 DECEMBER 1789’. Boven op het bord zijn
twee vazen en vaandels met wapentuig aangebracht. Onder aan het bord een
aanhangsel met twee gekruiste ankers, eikebladeren, schedel, zandloper, zeis,
omgekeerde fakkel en acanthusbladversieringen.

Orgels en orgelmakers
Het Nederlandse orgel werd vanaf 1500 stapsgewijs ontwikkeld. Wat wij nu als het
Hollandse orgel typeren, heeft tot ongeveer 1760 bestaan. Aan de ontwikkeling van
dit type hebben o.a. de volgende orgelmakers bijgedragen: in de 16de eeuw Jan
van Covelen, Hendrik Niehoff en de familie De Swart. In de 17de eeuw was dat het
geslacht Van Hagerbeer en vanaf 1680 tot 1760 de familie Duijschot en Pieter en
Johannes Assendelft.
Van het ‘Hollandse orgel’ is in de Krimpenerwaard weinig te vinden. In de
Hervormde kerk in Schoonhoven heeft Hendrik Niehoff in 1539-1540 een orgel
gebouwd. De kas ervan werd vermoedelijk vervaardigd door A. Schalken. Het orgel
is in 1901 uit de kerk verwijderd. De oude kas is in gereconstrueerde vorm in 1959
in gebruik genomen als hoofdkas van een nieuw transeptorgel in de Laurenskerk
te Rotterdam.
Van Pieter Assendelft, de laatste orgelmaker die in de traditie van het Hollandse
orgel heeft gebouwd, staat een klein instrument in de Hervormde kerk van Krimpen
aan de Lek. Het werd rond 1760 gemaakt en functioneert als rugpositief bij een
overigens nieuw instrument.
In de 18de eeuw zijn vanuit het duitstalige gebied veel orgelmakers naar Nederland
verhuisd, onder wie Christiaan Müller en Johann H.H. Bätz. Deze buitenlandse
orgelmakers hebben vanaf dat moment de ontwikkeling van het Nederlandse orgel
in de 18de eeuw bepaald. Ook Johannes J. Mitterreither emigreerde van Graz
(Oostenrijk) naar Rotterdam. Een gaaf orgel van hem uit 1784 staat in de R.K. kerk
te Schoonhoven, dat daar vermoedelijk ter gelegenheid van de vernieuwing van de
kerk in 1874 is geplaatst.
De orgelmakerij van bovengenoemde J.H.H. Bätz was gevestigd te Utrecht en is
na zijn overlijden voortgezet door zijn zonen. Het bedrijf heeft tot in deze eeuw
bestaan. In 1840 maakten twee knechten zich van de fa. Bätz & Co los en vestigden
zich als zelfstandige orgelmakers onder de naam fa. Stulting en Maarschalkerweerd
te Utrecht. Dit compagnonschap heeft slechts acht jaar geduurd. Van de weinige
orgels die Cornelis Stulting en Pieter Maarschalkerweerd samen bouwden, is het
orgel in de R.K. kerk te Haastrecht bewaard gebleven. Het werd in 1845 gemaakt
met gebruikmaking van enig ouder materiaal. Maarschalkerweerd, die na 1848 de
orgelmakerij alleen voortzette, plaatste het orgel in 1854 in de huidige kerk. Zijn
zoon Michel breidde het orgel in 1880 uit met een tweede klavier.
Nog twee andere werknemers van de fa. Bätz & Co begonnen een eigen
orgelmakerij: Pieter Flaes en Georg D. Brünjes die zich in 1842 zelfstandig vestigden
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in Amsterdam. In 1869 werd hun samenwerking beëindigd, waarna Flaes het bedrijf
tot zijn dood in 1889 gaande hield.
Zijn laatste orgel maakte Flaes in 1888 voor de Hervormde kerk van Gouderak.
Na zijn overlijden kwam het onderhoud van dit orgel in handen van de Goudse
orgelmaker G.A.D. Gabry. Deze bouwde in 1903 een orgel voor de Hervormde kerk
te Bergambacht.
Lambertus van Dam, leerling van de Groninger orgelmaker A.A. Hinsz, had zich in
1779 in Leeuwarden gevestigd. Hij was de grondlegger van een bedrijf dat gedurende
vier generaties ongeveer 250 orgels heeft gebouwd. De meeste hiervan staan
vanzelfsprekend in Friesland, maar ook in Zuid-Holland heeft de familie Van Dam
orgels door de tijden heen geleverd. Ook de zonen van Van Dam
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318 Het orgel in de Hervormde Kerk te Haastrecht werd in 1847 gemaakt door de fa. L. van
Dam en Zonen voor de Hervormde Kerk te Bovenkarspel. Het front van de orgelkas heeft
twee grote zijtorens, een gedeelde middentoren en twee gedeelde tussenvelden. Deze
frontindeling heeft de firma Van Dam vanaf 1818 in vele varianten toegepast. Het instrument
kreeg vijftien registers, waarvan negen op het Hoofdwerk en zes op het Bovenwerk. Het
orgel, dat in de balustrade is geplaatst, wordt aan de achterkant bespeeld. Hierdoor is een
afwijkende aanleg van het inwendige noodzakelijk: het Hoofdwerk is in twee delen gesplitst
en ter weerszijde van de klaviatuur aangebracht.
In 1876 restaureerde dezelfde firma Van Dam het instrument. Twee registers op het
Bovenwerk werden veranderd.
Na de laatste kerkbrand in Haastrecht in 1964 werd het orgel van Bovenkarspel aangekocht
en in 1968 in Haastrecht geplaatst. In 1987 werd het orgel gerestaureerd door de fa. Slooff
te Ouderkerk aan den IJssel (foto RDMZ, 1968).

319 Het orgel in de Hervormde Kerk te Lekkerkerk van Schölgens en Van den Haspel werd
in 1874 gebouwd als éénklaviers instrument in een klassiek geproportioneerde kas van
geschilderd grenehout.
Het front is opgebouwd uit een ronde middentoren en twee spitse zijtorens. De tussenvelden
zijn gedeeld. Het instrument wordt bespeeld aan de linkerzijde vanuit de kerk gezien.
Oorspronkelijk bezat het instrument tien registers waarvan één als basstem tevens in het
pedaal te bespelen was. Het orgel werd uitgerust met een pianoforte-trede waarmee de
sterke stemmen naar believen konden worden in- of uitgeschakeld.
Rond 1900 werd het instrument door de orgelmaker Gabry uit Gouda gewijzigd. Bij die
gelegenheid werden de frontpijpen vervangen door zinken pijpen. Het orgel kreeg een
vervangend register in romantische stijl en de windvoorziening werd gemoderniseerd.
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In 1990 restaureerde de firma Reil uit Heerde het instrument. Het oude werk werd in
oorspronkelijke toestand teruggebracht. Op verzoek werd het orgel uitgebreid met een
tweede klavier als Bovenwerk (foto RDMZ, 1982).

(2de generatie) hebben in Zuid-Holland meerdere orgels geplaatst, onder andere
in 's-Gravenzande en Monster. Vanaf 1847 stond de orgelmakerij onder leiding van
Lambertus van Dam II (3de generatie). Onder de firmanaam ‘L. van Dam en Zonen’
bouwde het bedrijf in datzelfde jaar een orgel voor de Hervormde kerk te
Bovenkarspel (N.H.), dat in 1968 naar de Hervormde kerk te Haastrecht werd
overgeplaatst. Het Van Dam-orgel was het derde orgel in deze kerk. Beide
voorgaande orgels gingen bij de kerkbranden in 1896 en 1964 verloren.
Dezelfde Lambertus van Dam plaatste aan het eind van de vorige eeuw drie
orgels in de Krimpenerwaard: omstreeks 1885 een orgel in de Hervormde kerk te
Willige-Langerak, in 1886 in de Hervormde kerk te Ammerstol en in 1896 in de
Hervormde kerk te Berkenwoude.
Willem H. Kam, die in Rotterdam werd geboren, en Willem van der Meulen waren
enige tijd leerling bij de firma Van Dam in Leeuwarden. In 1837 vestigden zij zich
als zelfstandig orgelmaker in Rotterdam. Samen bouwden zij orgels in o.a. de
Hervormde kerken in Oudewater en Zierikzee. Van der Meulen overleed in 1852
en Kam zette het bedrijf alleen voort. In 1854 maakte hij een orgel voor de Hervormde
kerk te Ouderkerk aan den IJssel. Zijn grootste orgel staat (in een oudere kas) in
de Grote Kerk te Dordrecht (1859).
Na het overlijden van Kam in 1863, namen zijn knechten A. van den Haspel en
W.H. Schölgens het bedrijf over. Deze orgelmakerij, die tot de eeuwwisseling veel
orgels in Rotterdam en omstreken in onderhoud heeft gehad, bouwde in 1874 voor
de Hervormde kerk te Lekkerkerk een nieuw orgel.
H.G. Holtgräve uit Deventer plaatste in 1878 een orgel in de Hervormde kerk te
Stolwijk. Bij de herbouw van de kerk na de Tweede Wereldoorlog kreeg het orgel
een nieuw front.
In 1891 bouwde J. Proper uit Kampen een orgel in de Hervormde kerk te Krimpen
aan den IJssel.

Koper
Koperen voorwerpen, zoals kronen, lezenaars, doopbogen, doopbekkenhouders,
zandlopers met -houders, kandelaars en blakers werden na de Reformatie een vast
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onderdeel van het protestantse kerkinterieur. De goudgele kleur contrasteerde mooi
met het donkere eikehout van de meubelen en verleende het interieur een waardige
glans zonder overdadig te zijn. In de Krimpenerwaard komen alle bovengenoemde
voorwerpen voor. Ze werden voor het merendeel in de 17de en in de 18de eeuw
gemaakt, sommige ook nog in de 19de eeuw. In het begin en het midden van de
17de eeuw woonden en werkten de meeste Noordnederlandse geelgieters (bijna
300!) in Amsterdam. Wat later in de 17de eeuw en ook in de 18de eeuw ontwikkelde
Rotterdam zich tot een belangrijk geelgieterscentrum. De koperen voorwerpen
werden meestal seriematig geproduceerd en in mallen gegoten. Deze mallen gingen
over van vader op zoon of werden doorverkocht, verhuurd of nagemaakt.
Het dateren van dergelijk gietwerk blijft echter een moeilijke zaak. Typen die in
de 17de eeuw ontstonden werden vaak nog tot in de 18de eeuw gemaakt.
Ongeveer een derde van de koperen voorwerpen in de kerk van de
Krimpenerwaard is dateerbaar aan de hand van een jaartal op het voorwerp zelf of
door gegevens uit archivalia of literatuur. De overige dateringen van de stukken zijn
tot stand gekomen door onderlinge vergelijkingen, waarbij verder gekeken is dan
de Krimpenerwaard alleen.

Kronen
In de kerk van Lekkerkerk hangt een zwaar gerestaureerde kroon waarvan een
aantal onderdelen waarschijnlijk nog uit 1615 dateert. In dat jaar zou de kroon bij
de herbouw van de kerk geschonken zijn door Fop Ravense van der Knol, zalmroker
en -handelaar uit de opbrengst van één enkele zalm. Zijn naam en een zalm staan
op de grote bol onderaan de stam.
Tegenwoordig heeft de kroon twee vluchten van acht armen. De stam is
opgebouwd uit een grote bol en twee vazen, waartussen een kleinere bol. Bovenop
staat de gevleugelde figuur van zielenweger Michael met zwaard en weegschaal.
De armen zijn versierd met sterk omkrullend bladwerk. Op de, deels opnieuw
gepolijste, bol staat een naar links zwemmende zalm en de naam van de schenker
‘Fop Ravense van der Knol’, zalmroker en -handelaar (Van der Aa, 7de deel, 173;
Hoogenboezem, 37-39; Van der Wouden, 1959, 36).
De vroegst gedateerde kronen in de Krimpenerwaard bevinden zich in de kerk van
Willige Langerak. Op twee kronen staan op de basis van de ring waar de kroon aan
hangt zowel het jaartal 1651 als de initialen E E V van de Amsterdamse maker Elias
Eliasz van Vliet. Dit merkteken werd zowel door geelgieter Elias Eliasz sr. gebruikt,
als door zijn zoon Elias Eliasz jr. Vader en zoon maakten er, in tegenstelling tot veel
andere geelgieters, een gewoonte van hun kronen te merken en dat steeds op
dezelfde bovenomschreven plaats. Vader Elias Eliasz overleed in 1652. We kunnen
daarom de twee ‘1651’ gedateerde kronen in Willige Langerak aan sr. toeschrijven,
hoewel ook de in 1634 gedoopte en in het atelier van zijn vader opgeleide jr. aan
de totstandkoming van deze kronen zijn steentje kan hebben bijgedragen.
De kronen hebben een stam, opgebouwd uit bol, vaasvorm en paddestoelvorm
en twee kransen van zes diep doorbuigende armen. Ze zijn van het ook wel
‘oudhollands’ geheten type, dat in het tweede kwart van de 17de eeuw ontstond.
De oudst gedateerde kroon van het oudhollandse type dateert uit 1630 en is in het
bezit van het Rijksmuseum in Amsterdam (Ter Kuile, 130-131).
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Er hangt nog een derde, nagenoeg identieke, kroon in de kerk van Willige
Langerak. Deze kroon is in de jaren tachtig van deze eeuw nagegoten door Brink
en Van Keulen te Haarlem.
Een ongedateerde, midden 17de-eeuwse kroon hangt in de Oud Katholieke kerk
aan de Wal in Schoonhoven. De opbouw van de stam: bol, paddestoelvorm en
vaasvorm is traditioneel. Bovenaan zijn drie versieringen in ajour aangebracht. De
twee kransen van zes armen zijn versierd met ranken en dolfijnkopversieringen en
hebben een dubbele krul tegen de stam.
In de kerk van Ouderkerk aan den IJssel hangen in de transeptarmen twee vrijwel
identieke kronen waarvan er één 1683 gedateerd is. Zij hebben twee kransen van
acht armen. De stam bestaat uit een bol, vaas en paddestoel. Bovenop zitten loden
schildjes.
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320 De koperen kroon uit 1615 (?) in de Hervormde kerk van Lekkerkerk. In 1858 werd de
kroon ‘verbouwd’ tot olielamp, waartoe men de onder- en de bovenarmen aan elkaar zette.
Aan die lange arm werd een olielamp gehangen. Bij de modernisering van het kerkinterieur
in 1954 werd de kroon uit de kerk gehaald en opgeslagen. In 1963 werd hij weer in ere
hersteld en in 1965 gerestaureerd. De armen van de kroon kregen in 1980-'81 hun
oorspronkelijke vorm terug (foto RDMZ, 1993).

321 Koperen kroon uit 1683 in de zuidelijke transeptarm van de Hervormde kerk te Ouderkerk
aan den IJssel (foto RDMZ, 1993).

De kroon in de zuidelijke transeptarm heeft vier schildjes, die gedeeltelijk goud
geschilderd zijn. Op de schildjes staan initialen en namen van de schenkers: P L?
en een voorstelling van een boerin, die een koe melkt; voorts: C.A. VAN DER SYDE;
I.A. VAN DER SYDE en D.A. VAN DER SYDEN 1683.
De kroon in de noordelijke transeptarm heeft drie schildjes, waarop de namen
van de schenkers beter leesbaar zijn: ARIAENTJE SENTE; DERCK SENTE en IACOP
PETERS COOL. De beschildering erboven is afgesleten. Aangezien de kroon - op
details na - identiek is aan die in de zuidelijke transeptarm, kan deze ook rond 1683
gedateerd worden.
De kroon in het schip van Ouderkerk lijkt sterk op die in de transeptarmen, maar is
wat zwaarder van uitvoering. Ook deze kroon heeft twee kransen van acht armen
en een stam die opgebouwd is uit een bol, vaas en paddestoel. Bovenop prijken
vier schildjes in een nieuwe omlijsting met teksten.
Op schildje 1: ‘Psalm 27 vs.4. EEN DINGH HEB IK VAN DEN HEERE BEGEERT DAT SAL
IK SOECKEN. DAT IK ALLE DAGEN MIJNES LEVENS MOCHTE WONEN IN HET HUYS DES
HEEREN OM DE LIEFLICKHEYT DES HEEREN TE AANSCHOUWEN, ENDE TE ONDERSOEKEN
IN SIJNEN TEMPEL. LYSBETH FOPPEN 1623’.
Op schildje 2: ‘Ps. 42: 2. 3. GELIJCK EEN HEERT SCHREEWT NA DE WATER STROOMEN
ALSOO SCHREEWT MIJNE ZIELE TOT U, O GODT. MIJNE SIELE DORSTET NA GODT NA DEN
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LEVENDIGEN GODT: WANNEER SAL IK INGAAN ENDE VOOR GODTS AENGESICHTE
VERSCHIJNEN’.

Op schildje 3: ‘L. FOPPEN. MAER HET DWAASE DER WERELT HEEFT GODT UYTVERKOREN
OP DAT HIJ DE WIJSE BESCHAMEN SOUDE: ENDE HET SWACKE DER WERELT HEEFT GODT
UYTVERKOREN OPDAT HIJ HET STERCKE SOUDE BESCHAMEN. 1 CORINTE 1 VERS 27’.
Op schildje 4: ‘Fil. 4 vers 11-12. NIET DAT ICK DIT ZEGGE VAN WEGE GEBREK WANT
IK HEBBE GELEERT VERGENOEGT TE ZIJN IN 'T GENE ICK BEN. ENDE ICK WEET VERNEDERT
TE WORDEN IK WEET OOCK OVERVLOET TE HEBBEN. ALLESINS EN IN ALLEN BEN ICK
ONDERWESEN BEYDEN VERZADIGHT TE ZIJN ENDE HONGER TE LIJDEN, BEYDE OVERVLOET
TE HEBBEN ENDE GEBREK TE LIJDEN. PIETER FOPPEN’.

Naast bijbelteksten, dus de
namen van de schenkers en het jaartal 1623. Stilistisch is het echter niet mogelijk
dat deze kroon in 1623 is gemaakt. De kroon is van het oudhollandsche type, dat
pas rond 1630 ontstaat. Zij is bovendien van een dusdanige uitvoering dat een
datering in de tweede helft van de 17de eeuw meer op zijn plaats is. Uit bestaande
literatuur van 1932, die zich baseerde op toen nog aanwezig maar tegenwoordig
verdwenen archiefmateriaal, blijkt dat in de jaren twintig van de 17de eeuw meerdere
koperen kronen aan de kerk werden geschonken (Holdermans, 21-23). Deze zullen
later in de 17de eeuw door ‘modernere’ exemplaren vervangen zijn. Ook de 1683
gedateerde kroon wijst in
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322 Kroon in de kerk van Ammerstol met inscriptie en ‘1709’ op de bol (foto RDMZ, 1993).

deze richting. Het is mogelijk, dat bij het vervaardigen van de nieuwe kronen, het
materiaal van de oude is gebruikt en dat men daarom de namen van de schenkers
uit 1623 wederom op het latere exemplaar heeft geplaatst. Bij de restauratie van
de kronen in 1986 zijn de schildjes van een nieuwe omlijsting voorzien. Tegen een
datering 1623 pleiten ook de bijbelteksten die ontleend zijn aan de Statenvertaling
die pas in 1637 verscheen. Het jaartal is mogelijk (verkeerd) overgeschilderd.
In het midden van het schip hangt een wat kleinere kroon met twee kransen van
zes armen en een stam bestaande uit een bol en twee vaasvormen. Bovenop staat
een man met schaartje in zijn ene hand; het attribuut dat hij in zijn andere hand hield
is verdwenen. In de literatuur wordt dit gezien als de beeltenis van een kleermaker,
die in 1718 de kroon aan de kerk schonk. De initialen op de schildjes, bovenop de
kroon, P K?; I.A.D. en S.P.H., wijzen op tenminste drie schenkers. Misschien was die
kleermaker daar één van.
Twee koperen kronen in de kerk van Ammerstol zijn op de bol voorzien van een
schenkingsinscriptie met jaartal. Op de ene kroon staat: VOOR DE GROOTE LIEVDE
r

r

r

EN MOEYTE VAN IUFV ENGELINA / SPERINGA WED: VAN DE H PROFES RUD: EYSSONIUS.
ANGE / WEND TOT ONDERWYS VAN DE INWOONDERS ALHIER IS DOOR HAAR / EN ENIGE
UYT HARE 74 LEERLINGEN TOT HAAR EUWIGE GEDAGTENIS / EN HERTELYKE DAN
o

KBAARHEYD DEZE KROON GESCHONKEN A

1709 en op de andere: DOOR DE TALRYKE

us

CATICHISATIE VAN D HENRICUS EYSSONIUS / IS DEZE KROON VERZAMELD EN TEN DELE
GESCHONKEN DOOR DE HEER UCO / EYSSONIUS EN IUFVROUW ELBERDINA ZUYLMANS
ZYN HUYSVROU ANNO 1709.

De kronen hebben beide twee kransen van zes armen en de stam is opgebouwd
uit een bol, een paddestoel en een kleinere paddestoel.
Een derde, grotere, maar zeer gelijkende kroon in Ammerstol hangt in het midden
van het schip en zal eveneens uit de eerste jaren van de 18de eeuw dateren. Ook
deze kroon heeft twee kransen van zes armen en eenzelfde stamopbouw als de
kronen uit 1709.
Uit ongeveer dezelfde tijd dagtekent een grote koperen kroon in de H. Barnabaskerk
te Haastrecht. De kroon met drie vluchten van ieder tien armen is afkomstig uit de
Grote of St. Bavokerk te Haarlem.

Lezenaars

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

Van de negen preekstoellezenaars (Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude,
Gouderak, Haastrecht, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Ouderkerk aan den IJssel,
Willige Langerak) en vier voorzangerslezenaars (Haastrecht, Schoonhoven, Willige
Langerak, Ouderkerk aan den IJssel) zijn er drie voorzien van een schenkingsjaartal:
Lekkerkerk: 1724, Willige Langerak: 1765, Krimpen aan de Lek: 1773. De overige
exemplaren zijn voor het merendeel typen die in de 17de eeuw ontstonden, maar
vaak nog tot in de 18de of zelfs de 19de eeuw werden afgegoten.
De volgende typen vallen te onderscheiden:
Type a, met krullende acanthusbladeren is het meest voorkomende type lezenaar
in het Nederlands protestantse kerkinterieur. Het vroegst gedateerde exemplaar
van dit type bevindt zich in de Oude Kerk te Amsterdam en werd in 1643 gemaakt.
In de Krimpenerwaard behoren de preekstoellezenaars van Ammerstol en Haastrecht
en de voorzangerslezenaar van Ouderkerk aan den IJssel hiertoe.
De lezenaar in Haastrecht is gemonteerd op een voluutvormige arm, uitlopend in
bol. Het blad zonder kader bestaat uit symmetrisch gerangschikte
acanthusbladranken, vanuit een centraal verticaal motief met schildje en gestileerde
bloemkelk. Het bladwerk is rijk en plastisch.
Dat is ook het geval bij de lezenaar in Ammerstol. Het centrale verticale motief
wordt hier gevormd door een korenaar. Het blad wordt gedragen door een
beweegbare, geschubde arm met voluten. Een lezenaar te Maasland is van hetzelfde
type en waarschijnlijk geleverd door Hermanus Walbroek te Rotterdam in 1753.
Het bladwerk van de voorzangerslezenaar in Ouderkerk aan den IJssel is wat
minder plastisch. Deze zou in 1667 gemaakt zijn door een kopergieter uit
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323 De voorzangerslezenaar uit waarschijnlijk 1667 in de kerk van Ouderkerk (foto RDMZ,
1993).

324 De uit het derde kwart van de 17de eeuw daterende preekstoellezenaar in de kerk van
Berkenwoude (foto RDMZ, 1993).

325 De Lekkerkerkse preekstoellezenaar uit 1724 (foto RDMZ, 1993).

Rotterdam (Holdermans, 17). De stam in de vorm van een gebroken S-voluut is
later, uit het eerste kwart van de 18de eeuw.
Een afgeleide variant hiervan is de preekstoellezenaar in Berkenwoude, waarbij
de acanthusbladeren sterk gestileerd zijn. Het grondpatroon van de voluten is echter
wel gelijk gebleven. Het centrale motief bestaat hier uit twee bloemknoppen en een
langgerekte gestileerde kelk. Het blad rust op een fraaie draaibare arm met
voluutranken. Het blad lijkt zeer veel op dat van twee lezenaars in de Hervormde
Kerk te Brielle, in 1678-'79 gemaakt door Adriaen Dop (Don, 148).
Type b wordt vertegenwoordigd door de voorzangerslezenaar in Schoonhoven.
Deze bestaat uit elkaar kruisende, golvende staven binnen een eveneens golvend
rechthoekig kader. In de kerk van Bleskensgraaf bevindt zich een identiek exemplaar,
gedateerd 1686. Vergelijkbare exemplaren in de kerken van Waspik en Besoijen
zijn niet gedateerd, maar die van Waspik werd in 1715 aangekocht en die van
Besoijen is in 1717 geleverd door de vrouw van Alewijn van den Bergh te Dordrecht
(Van Groningen, 1992, 227). De Schoonhovense lezenaar is tijdens de laatste
restauratie geschonken door een gemeentelid.
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Lezenaars van het 18de-eeuwse type c treffen we aan in Lekkerkerk, Ouderkerk
aan den IJssel en Krimpen aan de Lek. Het blad van dit type lezenaars bestaat uit
grote, ruggelings geplaatste en naar elkaar toegewende C-voluten, die symmetrisch
zijn gerangschikt. In het midden, direct boven het aanhechtingspunt van de arm, is
het blad voorzien van een gepunt eikeblad. De exemplaren in Lekkerkerk en Krimpen
aan de Lek zijn gedateerd en voorzien van respectievelijk initialen en een inscriptie
van de schenkers.
Bij de lezenaar in Lekkerkerk werd op het gangbare type nog een extra ‘verdieping’
geplaatst. Tussen naar elkaar toegewende C-voluten zijn twee wapens en een
banderol met de inscriptie AMN.17.AN.24.WYN. aangebracht. Wie zich achter de
initialen schuilhouden is niet bekend. De lezenaar rust op een draaibare, geschubde
arm met voluten.
De preekstoellezenaar in Krimpen aan de Lek heeft een stijve arm in vorm van
een langgerekte, gebroken S-voluut, versierd met rocaille-motieven. Op het blad
staat de schenkingsinscriptie: PRESENT AAN DE KERK DEN 6 FEBRUARY 1773.
Het niet gedateerde exemplaar in Ouderkerk aan den IJssel is aan de
preekstoelkuip bevestigd met een draaibare voluut-vormige arm en een fraaie
bevestigingsplaat.
De voorzangerslezenaar en de preekstoellezenaar in Willige Langerak behoren tot
type d, met drie godrons te midden van bladkrullen. De preekstoellezenaar is voorzien
van een rechthoekig kader, dat in de meeste gevallen bij dit type ontbreekt. Dit type
is evenals type c ontstaan in het eerste helft of tweede kwart van de 18de eeuw.
Identieke exemplaren zijn te vinden in Nieuw Helvoet (Voorne-Putten, 148-149),
Molenaarsgraaf en enkele dorpen in de Betuwe (Van Groningen, 1992, 227). Van
de Rotterdamse geelgieter Johannes Specht (1699-1763) is bekend dat hij deze
vorm lezenaars vaker toepaste. Uit archivalia blijkt dat de voorzangerslezenaar in
Willige Langerak door Specht is vervaardigd. De
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326 De voorzangerslezenaar in Willige Langerak dateert, evenals de identieke
preekstoellezenaar, van 1765 (foto RDMZ, 1993).

327 Inscriptie op de preekstoellezenaar van Willige Langerak (foto RDMZ, 1993).

328 Preekstoellezenaar in de Hervormde kerk van Bergambacht uit het laatste kwart (?)
van de 18de eeuw (foto RDMZ, 1993).

rekening uit 1764/65 luidt: ‘Betaalt aan Johannis Specht ten Rotterdam voor een
kopere lessenaar voor de Voorsanger, bij quitantie f 24:16:-’ (Oud-archief, Herv.
kerk, inv. nr. 12). De rekening is dus geboekt toen Specht al overleden was. Een
andere mogelijkheid is dat de lezenaar is geleverd door een gelijknamige neef die
hem opvolgde. De preekstoellezenaar is van een inscriptie voorzien waarin schenker,
maker en het jaar van vervaardiging vermeld staan: ‘D:J:M:Versteeg Heeft 't
koperwerk tot dezen Predikstoel behorende, vereert Aen de Kerk van W-Langeraake
Ao 1765 G.v.d. BERG’. De lezenaar is dus mogelijk gegoten door een tot nu toe
onbekende geelgieter G. van der Berg. Geelgieters met dezelfde naam waren
werkzaam in Dordrecht in 1692-'93 en 1717 in de Hervormde kerk van Besoijen
(gemeente Waalwijk, Noord Brabant).
De lezenaar in Bergambacht is uitzonderlijk van vorm en bestaat uit wijd
uitwaaierende bladkrullen aan weerszijden van een centraal verticaal motief van
een bloemkelk en drie papaverbollen met bladwerk. De voor lezenaars zo typerende
rechthoekige vorm ontbreekt in het koperwerk. Om toch de zware bijbel te kunnen
dragen zijn de koperen onderdelen op een (moderne) houten lessenaar gemonteerd.
De stijve, licht gebogen arm loopt aan de kant van de lezenaar uit in een gestileerde
bloemkelk en aan de andere kant in een voluut met acanthusblad. Een uitzonderlijk
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versieringsmotief is het bladrozet met grote knop op de stam. Een rechte (moderne)
stang zorgt voor de bevestiging op de preekstoelkuip.
Op de voorzangerslezenaar in Haastrecht prijken de initialen van de schenkers,
JDG en JAC, aan weerskanten van een cirkelvormig medaillon met een kop in
profiel. Het medaillon is aan de onderzijde versierd met een lambrequin en kelkjes.
De lezenaar is gevat in een breed, geprofileerd rechthoekig kader. De stijve arm is
voluutvormig en versierd met acanthusbladeren. De versieringsmotieven en het
medaillon wijzen op een ontstaan in het eerste kwart van de 19de eeuw.
De preekstoellezenaar in Gouderak tenslotte dateert uit 1826 en is, samen met de
preekstoel uit dezelfde tijd, afkomstig uit de Remonstrantse kerk van Utrecht. De
rechthoekige lezenaar is waarschijnlijk gegoten door Hendrik Schaaps te Utrecht.
Hij bestaat uit een brede rand met amandelvormige perforaties, waarbinnen een
symmetrisch gebogen lijnenpatroon van staande en liggende, hele en halve
amandelvormen en driehoeken. De stijve arm heeft de vorm van een dubbele voluut,
die met een modern meandervormig onderdeel aan de preekstoelkuip is bevestigd.

Kandelaars
Predikant en voorzanger werden bijgelicht door kandelaars. De preekstoelkandelaars
waren over het algemeen draaibaar. De staande voorzangerskandelaars monteerde
men aan weerskanten van de voorzangerslezenaar op het doophek. In de
Krimpenerwaard is slechts één preekstoelkandelaar bewaard gebleven. Die bevindt
zich in Krimpen aan de Lek. Het is een dubbele kandelaar op een draaibare arm,
die aan de ene kant uitloopt in een voluut met dolfijnekop en aan de andere kant in
een aantal knoppen. Direct onder de dikste knop zijn de twee kleinere armen met
krullen bevestigd, waarop vetvanger en kaarsenhouder. De kandelaar is van een
overbekend type dat in de eerste helft van de 17de eeuw ontstond, maar lang daarna
nog steeds werd bijgegoten. Een archiefstuk in het archief van de kerkvoogdij over
het jaar 1772 het volgende: ‘De wed. Otyen Bakker een ArmBlaker aan de preekstoel
9-2-; vragt -2-’ (Kasboek van de kerkvoogdij van 28-2-1740 - 31-12-1818, f. 43r;
aanwezig Hervormde kerk, Krimpen aan de Lek).
In Krimpen aan de Lek bleven eveneens twee kandelaars voor de voorzanger
bewaard aan weerskanten van de voorzangerslezenaar op het doophek. De
kandelaars staan op een vierkante voetplaat, hebben een ronde voet en een
balustervormige stam; een ronde vetvanger en een vaasvormige kaarsenhouder
met schroefdraad. Waarschijnlijk dateren zij uit de 17de eeuw.
Ook in Ammerstol staan op dezelfde plaats twee voorzangerskandelaars, die echter
tot een ouder type, rond 1600, behoren. Ze bestaan uit een geprofileerde
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331 De kandelaar aan de preekstoel in Krimpen aan de Lek is van een 17de-eeuws type,
maar zou uit 1776 dateren (foto RDMZ, 1993).

329 17de-eeuwse kandelaar op het doophek in Krimpen aan de Lek (foto RDMZ, 1993).
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330 Een van de kandelaars van omstreeks 1600 (?) op het doophek in de kerk van Ammerstol
(foto RDMZ, 1993).

stam met knoppen en ringen, waarop een vetvanger en kaarsenhouder. Een voet
ontbreekt.
Uitzonderlijk zijn de vier wandarmen in de kerk van Haastrecht, waarschijnlijk uit de
tweede helft van de 17de eeuw. De voluutvormige arm met vetvanger en

332 Wandarm uit de tweede helft van de 17de eeuw in de Hervormde kerk van Haastrecht
(foto RDMZ, 1993).

kaarsenhouder is zeer fraai en heeft zowel in de krul als halverwege de arm een
gestileerd dolfijnekopje. De arm is aan de muur bevestigd met een bijzondere
(latere?) wandplaat in vaasvorm met vlammen. Bekend is dat tussen 1683 en 1690
kaarsen, kronen en blakers voor de kerk werden aangeschaft, vervaardigd door
Symon van Steyn.

Doopbogen
In de Krimpenerwaard bleef een aantal doopbogen bewaard boven de doorgangen
in het doophek. In een eenvoudige uitvoering zijn de doopbogen van ijzer en versierd
met één of meer koperen knoppen. Dergelijke exemplaren zijn te vinden in
Ammerstol, Berkenwoude en in Ouderkerk aan den IJssel. Volgens de literatuur,
die echter op veel andere punten onbetrouwbaar bleek, zou de doopboog in
Ouderkerk aan den IJssel in 1668 zijn vervaardigd (Holdermans, 19).
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De doopboog in Willige Langerak dateert uit de 18de eeuw en is uitgevoerd in
Lodewijk XV- of rococo-stijl. De doopboog is opgebouwd uit twee langgerekte
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333 De ijzeren doopboog met koperen knoppen in de kerk van Berkenwoude (foto RDMZ,
1993).

334 Midden 18de-eeuwse koperen doopboog (1765?) in de kerk van Willige Langerak (foto
RDMZ, 1993).

S-voluten en twee C-voluten, bekroond door een asymmetrische vaas. Het is mogelijk
dat de koperen doopboog tegelijk met de preekstoellezenaar in 1765 is geschonken.
In Krimpen aan de Lek bevindt zich eveneens een doopboog in rococo stijl. Bovenop
is de boog versierd met rocaille-elementen en een vierkant sluitstuk met een schoof
korenaren erop, een toespeling op de naam van de schenker Van der Geer. ‘Geer’
is oudhollands voor gebundeld hooi. In de rocaille-ornamenten staat een
schenkingstekst met datering: AAN DE KERK PRESENT GEDAAN DEN 29 AUGUSTUS AO
1773 DOOR KORNELIA JOHANNA VAN DER GEER EN NEELTIE VAN DER GEER. Bij de
restauratie in 1939 zijn ontbrekende aren bijgegoten.

Doopbekkenhouders
Na de Reformatie wordt de doop aan de voet van de preekstoel uitgevoerd, in de
dooptuin. In de 17de eeuw werden aan de meeste preekstoelen daartoe koperen
doopbekkenhouders bevestigd waarin een koperen doopbekken geplaatst kon
worden. In de 19de eeuw deden zilveren doopbekkens hun intrede. Deze hadden
veelal een eigen, verplaatsbare standaard, waardoor een vrijere opstelling in de
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kerk mogelijk was. Dit is bijvoorbeeld het geval in Haastrecht waar in 1838 een
zilveren doopbekken met bijbehorende mahoniehouten standaard in gebruik kwam.

335 Koperen doopbekkenhouder met zilveren doopschaal in de kerk van Krimpen aan de
Lek (foto RDMZ, 1993).

De doopbekkenhouders in Ouderkerk aan den IJssel en in Krimpen aan de Lek
vertegenwoordigen het meest voorkomende type in Nederland met hun gebogen,
S-vormige, draaibare arm, die aan de kant van de preekstoelkuip of -trap eindigt in
een krul, soms met dolfijnekopje. De houder bestaat uit zes gebogen banden die
aan de bovenzijde bijeen worden gehouden door een platte band. Het is een type
dat in de 17de eeuw ontstaat. De exemplaren in Ouderkerk en vooral die in Krimpen
aan de Lek laten echter een verwaterde vorm zien, wat mogelijk duidt op een
ontstaan in de 19de eeuw.
In Bergambacht komt bovenbeschreven arm met dolfijnekop eveneens voor. Aan
de kant van de houder loopt de arm uit in een gestileerde kelk. Op grond van de
fraaiere uitvoering kan deze doopbekkenhouder wel in de 17de eeuw gedateerd
worden. De houder zelf bestaat uit acht straalsgewijs geplaatste platte staven,

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

231

336 De doopbekkenhouder met doopbekken uit 1765 in de kerk van Willige Langerak (foto
RDMZ, 1993).

337 Inscriptie op het doopbekken: ‘Dit Doopbekke Heeft J. Hazue Scheepen van Willege
Langerack Aan Dese Kerck Vereert Den 2 October 1765’ (foto RDMZ, 1993).

338 17de-eeuwse doopbekkenhouder in de kerk van Bergambacht (foto RDMZ, 1993).

waarop balusters, verbonden door een platte band. De balusters staan
ondersteboven.
De doopbekkenhouder in Willige Langerak is uitgevoerd in Lodewijk XV stijl. De
arm is aan preekstoeltrap (voorheen aan preekstoelkuip) bevestigd met twee
aanhechtingsstukken en schroeven met vierkante knoppen met gestileerde rozetten.
De arm wordt gevormd door een twee C-voluten, verbonden door een verticale
staaf. De houder zelf bestaat uit zes ribben met dezelfde opbouw als de stam, aan
de bovenzijde verbonden door een platte band met bladwerk. Het bijbehorende
koperen doopbekken met deksel is bewaard gebleven. Het doopbekken is in 1765
geschonken door schepen Hazue, zoals blijkt uit de schenkingsinscriptie. Aan te
nemen valt dat de houder van dezelfde schenking afkomstig is. Een nagenoeg
identiek exemplaar in de Hervormde kerk van Ginneken werd rond 1751 geleverd
door de reeds vermelde Johannes Specht.
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339 Zandloper en -houder aan de preekstoel in de kerk van Krimpen aan de Lek (foto RDMZ,
1993).

Zandloperhouders
Na de Reformatie werd de preek het belangrijkste onderdeel in de kerkdienst. Preken
konden wel twee uur of langer duren. Sommige stads- en dorpsbesturen achtten
het dan ook noodzakelijk de duur van de preek aan een maximum te binden. Door
middel van een zandloper kon men de tijd in het oog houden. De zandloperhouder
werd op een voor de predikant goed zichtbare plaats aan de preekstoelkuip
bevestigd.
In de Krimpenerwaard bleven twee zandloperhouders bewaard, een in Willige
Langerak en een in Krimpen aan de Lek. Ze hebben beide de van de
doopbekkenhouders reeds bekende, draaibare arm in de vorm van een S, die aan
de kant van de preekstoelkuip eindigt in een dolfijnekopje en aan de andere kant
in een gestileerde bloemkelk. In beide gevallen wordt de houder gevormd door zes
balusters op straalsgewijs geplaatste staven. De zandloperhouder in Willige Langerak
heeft aan de onderkant een band. Dit type zandloperhouder dateert uit de eerste
helft van de 17de eeuw, maar werd, zoals zo veel voorwerpen van koper nog
decennia lang afgegoten.
In Krimpen aan de Lek bleef tevens een zandloper uit 1773 bewaard, geschonken
door Kornelia Johanna en Neeltje van der Geer, dezelfde dames die ook de
doopboog hadden geschonken. Jaartal en namen zijn vermeld op de
schenkingsinscriptie: ‘AAN DE KERK PRESENT GEDAAN DEN 16 AUGUSTUS ANNO 1773
DOOR KORNELIA YOHANNA VAN DER GEER EN NEELTIE VAN DER GEER’.

Zilver
Protestants kerkzilver
In de hervormde kerken in de Krimpenerwaard vinden wij vanaf het begin van de
17de eeuw diverse voorwerpen van zilver. Het betreft bijna uitsluitend stukken die
bij de viering van het avondmaal worden gebruikt. Naast het avondmaalszilver
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bezitten vijf kerken zilveren doopschalen of -bekkens, alle uit de 19de eeuw
(Bergambacht, Ouderkerk, Gouderak, Haastrecht en Schoonhoven).
Berkenwoude heeft bovendien een kanselbijbel met zilveren sloten uit omstreeks
1855.
Het oudste kerkzilver stamt uit de 17de eeuw toen bij het avondmaal meestal
alleen (zilveren) bekers werden gebruikt. De overige attributen voor het avondmaal,
als kannen, schalen en borden waren veelal van tin. Een gemeente bezat twee of
vier avondmaalsbekers en in uitzonderingsgevallen zelfs zes. Het bestellen van een
compleet zilveren avondmaalsstel in één keer, inclusief offerbussen en soms ook
met doopbekken en doopkan kwam in de 19de eeuw in zwang. Veelal werd het
zilver door particulieren aan de kerk geschonken, waarvan inscripties op de
voorwerpen zelf getuigen. In de Krimpenerwaard is dat zelfs bij nagenoeg alle
stukken het geval.

De zeventiende en achttiende eeuw
In de Krimpenerwaard bleven in acht kerken (Ammerstol, Bergambacht, Gouderak,
Lekkerkerk, Ouderkerk aan den IJssel, Schoonhoven, Stolwijk, Willige Langerak)
maar liefst 27 avondmaalsbekers uit de 17de eeuw bewaard en vier uit de 18de
eeuw.
De 17de-eeuwse bekers zijn gemaakt in Dordrecht (vier in Ouderkerk aan den
IJssel en twee in Schoonhoven), in Rotterdam (twee in Schoonhoven, zes in Stolwijk
en twee in Gouderak), in Schoonhoven (een in Willige Langerak, twee in Lekkerkerk
en twee in Ammerstol), in Haarlem (een in Bergambacht en twee in Gouderak) en
in Utrecht (twee in Bergambacht). Van één beker is de herkomst onbekend.
De avondmaalsbekers uit de 18de eeuw zijn vervaardigd in Schoonhoven (twee
stuks in Ammerstol) en Rotterdam (twee bekers in Krimpen aan de Lek). Bovendien
bleven uit de 18de eeuw nog twee Rotterdamse collecteschaaltjes bewaard (Krimpen
aan de Lek) en vier avondmaalsschotels, die zijn gemaakt in Dordrecht (een in
Willige Langerak) en Rotterdam (drie in Stolwijk).

Dordrechts zilver
De oudste bekers uit de Krimpenerwaard bevinden zich in de kerk van Ouderkerk
aan den IJssel. De kerk bezit vier avondmaalsbekers, waarvan er drie zeker in

340 Merken aan de onderzijde van de Ouderkerkse beker uit 1611: stadskeur Dordrecht,
jaarletter K = 1611 en meesterteken ID met een pijl ertussen, Jacob Dircksz. van Clootwijk
(?) (foto RDMZ, 1993).

Dordrecht gemaakt zijn en de vierde waarschijnlijk ook uit deze stad afkomstig is.
De vier bekers hebben alle een zelfde soort gegraveerde versiering van open
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bandwerk aan de bovenzijde met afhangende festoenen met bloemen en vruchten,
afgewisseld met ranken. Aan de onderzijde is steeds drie maal een vogel op een
bergje afgebeeld.
De oudste van de vier avondmaalsbekers in Ouderkerk (h. 16 cm.) heeft een

341 Twee avondmaalsbekers uit Ouderkerk aan den IJssel. Links de beker uit 1611 en
rechts die uit 1647 (foto RDMZ, 1993).
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342 Onderkant van de Schoonhovense beker uit 1680 (foto RDMZ, 1995).

geprofileerde voet met frieslijst. Tussen de aan de takjes pikkende vogels is twee
maal een kerk met de initialen R.B. gegraveerd. De initialen zijn waarschijnlijk die
van de opdrachtgever. De merken op deze beker zijn duidelijk leesbaar. Het zijn:
stadskeur Dordrecht, jaarletter K = 1611 en meesterteken ID met een pijl ertussen,
misschien te identificeren met Jacob Dircksz. van Clootwijk (Graas, 76).
Op een tweede avondmaalsbeker in Ouderkerk (h. 15 cm.) zijn de drie merken
afgesleten en niet goed leesbaar. Het meesterteken is onherkenbaar, het stadsteken
is waarschijnlijk dat van Dordrecht en van de jaarletter zijn alleen drie puntjes van
boven en onderkant zichtbaar, wat een jaarletter M of W doet vermoeden. De vorige
beker had een geprofileerde voet met frieslijst; deze en de andere twee bekers in
Ouderkerk hebben de veelvuldig voorkomende geprofileerde voet met puntige
tandlijst. De vogels (tweemaal een duif en eenmaal een kraanvogel?) hebben een
tak in de bek en staan op een omkrullend bergje. Daartussen zien we weer de kerk
met de initialen R.B. Op bodem onderzijde zijn de letters 1 A B dun ingekrast.
Bij de derde beker (h. 14 cm.) hebben de vogels (duif?) aan de onderzijde
eveneens een tak in hun bek. Tussen de vogels staan de initialen K.B. Ook hier drie
merken: stadskeur Dordrecht, jaarletter B = 1647 en als meesterteken een naar
rechts springend diertje (hondje of konijntje?) in ovaal.
De vierde beker (14,5 cm.) in Ouderkerk vormt duidelijk een paar met de vorige.
Ook hier komen de initialen K.B. voor. De decoratie is nagenoeg gelijk, alleen zijn
bij de vierde beker de vogels onderling verschillend (valk, reiger, arend?). De beker
heeft drie merken: stadskeur Dordrecht, meesterteken onleesbaar en jaarletter D
= 1649. Aan de onderzijde staat bovendien het jaartal 1651 gegraveerd. Het is
mogelijk dat de beker in 1649 gemaakt is maar pas in 1651 aan de kerk geschonken
werd.
Behalve in Ouderkerk bevinden zich ook in de kerk van Schoonhoven twee
avondmaalsbekers, waarvan een met het stadskeur Dordrecht. Op beide bekers
zien we de Hollandse leeuw en de jaarletter M = 1680 en hetzelfde, niet
geïdentificeerd meesterteken (zalm naar rechts in schild). Dit meesterteken zou
echter van een zilversmid zijn, die ook in Schoonhoven ingeschreven was (Begeer,
10, 18, 149). De bekers zouden dus ook als Schoonhovens zilver aangemerkt
kunnen worden. Op de tweede beker ontbreekt het stadskeur, terwijl de jaarletter
M hier twee maal is afgeslagen. Beide bekers hebben een glad, cylindrisch lichaam
en een geprofileerde voet. Aan de bovenzijde is een gegraveerde versiering van
open bandwerk aangebracht, waartussen bloemen en ranken. Aan de onderzijde
staat: ‘DIERCKIE VAN REES VEREERT AENDE GEREFORMEERDE KERCK TOT SCHOONHOVEN
DESEN BEECKER OM TOT DE H. COMMUNIE GEBRUYCKT TE WORDEN AO 1680’. In het
koor van de kerk bevindt zich de grafsteen van schenkster Dirckje van Rees, weduwe
van Harmanus van der Linde.
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In de kerk van Willige Langerak tenslotte bevindt zich een stuk Dordts zilver dat uit
de 18de eeuw dateert. Het is een ronde schotel (dm. 36 cm.) met een rand van
gedreven bloemranken. De schenkingsinscriptie op de achterzijde luidt: ‘HENDERICUS
REERS PREDIKANT OUDERLINGEN JACOB PIETERSE SCHANSMAN THOMAS ARIJSSE

1706’. Er zijn vier
merken: de Hollandse leeuw (afgesleten), stadskeur Dordrecht, jaarletter P
(afgesleten) = 1706 en een goed zichtbaar meesterteken, een burchttoren in vierkant.
Mogelijk heeft een rekening uit 1706, waarin ‘Mijnheer Asschenberg’ 107,16 betaald
krijgt, betrekking op de vervaardiging van deze schotel (vriendelijke mededeling de
heer H.A. Verhoef, Willige Langerak).
DIACONEN JAN MARTINISSE VAN VIANEN GERRIT AERTZE DE LANGE A

Rotterdams zilver
De kerk van Schoonhoven bezit, naast de twee hierboven beschreven Dordtse
bekers uit 1680, nog twee oudere avondmaalsbekers. Zij dateren uit 1624 en waren
het voorbeeld waarnaar de bekers uit 1680 gemaakt zijn. Alleen de voet is
verschillend: de bekers uit 1624 hebben een puntige tandlijst die op de exemplaren
uit 1680 ontbreekt. Op de onderzijde van de vroege bekers staat: ‘ANNO 1624 TEN
TYDEN IAN CORSE VAN K DEIJL CLAES PITERS CRAEN GHEERLOF CLAESEN FORDUYN’.
Beide bekers hebben ieder drie merken: stadskeur Rotterdam, jaarletter a (gotische
onderkast in gelobd schild = 1624) (Schadee, 244) en als meesterteken een diertje
naar links in schild. Aan de hand van archivalia kan dit meesterteken worden
toegeschreven aan Jacob Jansz. In de rekeningen van de
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Schoonhovense kerkmeesters van het jaar 1624 staat: ‘den XXe Septembris 1624
Betaelt Jacob Jansz goudsmit sestich gl. over tmaecken ende leveren van twee
silveren Beeckers die gebruyckt sullen worden Int communiceren vant nachtmael
lx gl.’. In de rekening van 1625 volgt: ‘Item gegeven Jacob Jansz goutsmit vant
teyckenen [graveren] vande kercken Beeckers XXX stuyvers 1-10-0’. (Archief NHG
Schoonhoven, Rekeningen van de Kerkvoogdij, inv.nr. 37: 1608-1627).
Het is waarschijnlijk niet terecht om deze bekers als ‘Rotterdams’ aan te merken.
Schoonhoven kreeg pas in 1638 een eigen gilde voor zilversmeden. Zilveren
voorwerpen vóór die tijd in Schoonhoven gemaakt, konden dus niet in Schoonhoven
zelf gekeurd worden. De zilversmid ging daarvoor naar Rotterdam (Begeer, 8, 9).
Hoewel de archivalia geen uitsluitsel geven, is het zeer wel mogelijk dat de bewuste
Jacob Jansz. in Schoonhoven woonde en werkte en dus eigenlijk een
Schoonhovense zilversmid was.
In de kerk van Stolwijk bevinden zich zes avondmaalsbekers die later in de 17de

343 Twee avondmaalsbekers uit Stolwijk, links een van de bekers vervaardigd in 1678 en
aan de kerk in 1697 geschonken, rechts een beker die is vervaardigd in 1677 en aan de
kerk is geschonken in 1696 (foto RDMZ, 1993).

344 Onderzijde met merken en inscripties van een der Stolwijkse bekers uit 1678 (aan de
kerk in 1697 geschonken) (foto RDMZ, 1993).

eeuw wel door ‘echte’ Rotterdamse zilversmeden vervaardigd zijn. Een paar
avondmaalsbekers (h. 12,5 cm.) is volkomen glad en heeft een voet met gladde,
brede rand. Het cylindrische lichaam heeft aan de bovenzijde een uitkragende rand.
Het stadskeur Rotterdam is goed te onderscheiden, de andere merken zijn
onduidelijker en misschien te lezen als Hollandse leeuw, jaarletter D en
(meesterteken?) 10.
De andere vier bij elkaar behorende bekers in Stolwijk (h. 16,5 cm.) dragen
allemaal het stadskeur Rotterdam en de Hollandse leeuw. Meestertekens en
jaarletters verschillen echter. Op twee van de vier bekers staat de jaarletter P =
1677 en een half afgesleten meesterteken, waarvan twee (van de drie?) tulpen
zichtbaar zijn. Het gaat hier misschien om het meesterteken van Johan Kaff
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(Schadee, 218). Op de andere twee bekers staat de jaarletter q = 1678. Het niet
geïdentificeerde meesterteken is duidelijk leesbaar en stelt een heuveltje met een
toren voor waarop een bossage in gelobd schild. De vier bekers hebben allemaal
een geprofileerde voet en zijn aan de bovenzijde versierd met gegraveerd open
bandwerk, waarin ranken. Aan het bandwerk hangen drie ovale kwabcartouches
met ranken. In de cartouches staan drie vrouwelijke figuren, die de drie goddelijke
deugden symboliseren: Geloof met kruis, Hoop met anker, Liefde met kinderen. De
bekers hebben gegraveerde inscripties die iets zeggen over de schenkingsdatum
en de gevers. Op de bekers met de jaarletter P staat langs de voet: ‘TEMPORE H:
SIJEN PRETORE ET P: SCHERMER PASTORE: AO 1696’. Op de onderzijde staat: ‘BIJ
KERKMEESTEREN VAN STOLWIJK VAN DEN JARE 1696. JAN JANS DEN BOER LEENDERT
JANS DE REUS LAURENS DEN BOER SIER JANS VAND HEUVEL’. Op een van bekers met
jaarletter q lezen we langs de voet ‘BEHOORENDE: DE
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345 De vier avondmaalsbekers uit 1716 van de kerk van Gouderak met van links naar rechts
de evangelisten Lucas, Marcus, Johannes en Mattheus (foto RDMZ, 1993).
DIACONY: VAN: STOLWIJK’ en op de onderzijde de initialen M W en M G. Op de andere
beker luidt de inscriptie langs voet: ‘TEMPORE H: SIJEN PRETORE’ en op de onderzijde
‘BIJ KERCK MEESTEREN VAN STOLWIJCK VAN DEN JARE 1697 JAN JANS DEN BOER
HANNEMAN LOUR DEN BOER CORNELIS WOUTERSE SIER JANS VAND HEUVEL’. Per paar

werden de bekers in 1677 en 1678 gemaakt en respectievelijk in 1696 en 1697
geschonken.
Hetzelfde meesterteken als op de laatst beschreven bekers komen we ook tegen
op een avondmaalsschotel (dm. 39 cm.) in Stolwijk. Verder zijn afgeslagen: de
Hollandse leeuw, het stadskeur Rotterdam en jaarletter P = 1701. Volgens de op
de schotel aangebrachte inscriptie is deze in 1706 door diakenen en ouderlingen
aan de kerk geschonken. Het is een ronde schotel met gedreven rand met
wingerdranken en druivetrossen, acanthusbladeren en bloemen. Op het plat is het
wapen van Stolwijk gegraveerd met helm en helmkleed. Op de achterzijde staat de
schenkingsinscriptie: ‘BEHOORENDE D: DIACONY VAN STOLWIJK TEN TIJDE VAN ANDREAS
KEUR PREDIKANT. DIACONEN JAN CLAASE MUYS GELOF CORNELIS DIONIJS OUDERLINGEN
LAUWERENS ROELEN ARIEN MAERTENSE DECKER AO 1706’.
Twee kleinere avondmaalsschotels (dm. 26 cm.) werden al enkele jaren eerder, in
1703 aan de kerk geschonken, door wederom diakenen en ouderlingen. De
schenkingsinscriptie op de achterzijde vermeldt hun namen: ‘BEHOORENDE D: DIACONIJ
VAN STOLWIJK TEN TEYDE VAN ANDREAS KEUR PREDICANT. DIACONEN AO 1703 JAN
CORNELIZ DIONIJS PIETER JACOBSZ BERGER OUDERLINGEN MAERTEN CONRELISZ
VERKAEIJK JAN DIRKZEBACKER AO 1703’. De ronde schotels hebben een brede

gedreven rand, waarin naast druiven veel bloemen voorkomen en ook hier is midden
op het plat het wapen van Stolwijk aangebracht. De Hollandse leeuw, het stadskeur
Rotterdam, jaarletter R = 1703 en het meesterteken van Hendrik van Beest zijn
duidelijk leesbaar (Schadee, 82).
In Gouderak bevinden zich twee bekers (h. 17,5 cm.) met een voor protestantse
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346 Avondmaalsschotels van de kerk in Stolwijk uit 1701 (geschonken in 1706) en uit 1703
(foto RDMZ, 1993).

begrippen rijke versiering. Ze zijn versierd met twee gegraveerde wapens aan linten:
een van Gouderak (zespuntige ster) en een met bovenaan een band, waarin
wederom een zespuntige ster en onderaan een arm met kromzwaard, waarschijnlijk
het wapen van de schenker. Daartussen zijn twee grote ovale medaillons
aangebracht, omgeven met Jeruzalemveren. In de medaillons zijn per beker twee
staande figuren van de vier evangelisten met hun attributen gegraveerd en een
bijbehorend onderschrift. Op de ene beker S. MATTHAEVS en S. MARKUS. Op de andere
beker S. IOHANNES en S. LUIJKAS. De bekers zijn voorzien van het stadskeur
Rotterdam, een Hollandse leeuw, de jaarletter F = 1716 en het niet geïdentificeerde
meesterteken W M (Schadee, 221).
Ook een deel van het avondmaalszilver in Krimpen aan de Lek werd in Rotterdam
gemaakt. Twee gladde bekers (h. 16 cm.) met geprofileerde voet en tandlijst en
twee geldschaaltjes (dm. 14,4; h. 7,5 cm.) op ronde voet en stam dragen het
stadskeur Rotterdam, Hollandse leeuw, jaarletter x = 1732 en een meesterteken
(scheepje) dat waarschijnlijk geïdentificeerd kan worden met de zilversmid
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Johannes Londerseel (Schadee, 91, 226). Op de voetrand van de bekers staat:
‘DESE BEKERS SYN EYGEN AEN DE KERK VAN KRIMPEN Ao 1732’. De ongedecoreerde
geldschaaltjes hebben een inscriptie die luidt: ‘DESE SCHALE SYN EYGEN AEN DE KERK
VAN KRIMPEN. Ao 1732’.
Het avondmaalsstel in Berkenwoude ontstond op het breukvlak van de 18de en de
19de eeuw. Het werd in 1800 vervaardigd en bestaat uit twee avondmaalsbekers
(h. 16,5 cm.), een grote, ovale schotel (33 × 25 cm.) en twee ronde schotels (dm.
20,5 cm.). Schenkers waren de ‘gewezen’ predikant J. Hazeu en diens echtgenote
G. Muilman. Op de grote ovale schotel prijken midden op het plat hun alliantiewapens
en een uitvoerige schenkingsinscriptie: ‘DEZE DRIE SCHOTELS EN TWEE BEKERS ZIJN
TOT GEDAGTENIS GEGEEVEN AAN DE KERCK VAN BERKENWOUDE. IN 'T JAAR 1800: DOOR
DEN GEWEZEN PREDIKANT ALDAAR JOH: HAZEU, EN GDA MUILMAN, DESZELFS HUISVROUW’.
Op de avondmaalsbekers en de ronde schotels graveerde men nogmaals hun
namen en wapens. Het avondmaalsstel is van een sobere uitvoering, slechts versierd
met een enkele parelrand rondom de schotels en de voet van de bekers. Alle
onderdelen van dit avondmaalsstel zijn gemerkt met het stadskeur Rotterdam, de
Hollandse leeuw en het meesterteken CK in ovaal schild van Cornelis Knuijsting,
(1780-1812) (Schadee, 232). Op de ronde schotels en de avondmaalsbekers staat
tevens de jaarletter T = 1800.

Schoonhovens zilver
In de Krimpenerwaard bevinden zich in drie kerken totaal zeven avondmaalsbekers
die het stadskeur Schoonhoven dragen. Vijf stammen er uit de 17de eeuw en twee
uit de 18de eeuw. Dan zijn er bovendien nog als ‘twijfelgevallen’ de vier bekers in
de Grote kerk te Schoonhoven die hierboven beschreven staan onder ‘Dordrechts
zilver’ en onder ‘Rotterdams zilver’.
Schoonhoven kreeg pas in 1638 een eigen gilde voor goud- en zilversmeden.
Over meestertekens en het dateren van jaarletters is nog weinig bekend. Grote
17de-eeuwse stukken met het stadskeur Schoonhoven blijven een zeldzaamheid.
Inmiddels werd bij het onderzoek naar het kerkzilver in de Alblasserwaard en nu
van de Krimpenerwaard een aantal tot nu toe onbekende stukken ontdekt (Van
Groningen, 1992, 234-235).
De avondmaalsbeker (h. 16,5 cm.) in Willige Langerak dateert uit 1662. De beker
met geprofileerde voet heeft de decoratie van open bandwerk met bloemen
vruchtenranken aan de bovenzijde en drie afhangende vruchtenfestoenen aan linten
opgehangen en afgewisseld met ranken van bloemen en vruchten. Onderaan staan
op drie bergjes een vlinder en twee kraanvogel. Op de onderzijde staat de
schenkingsinscriptie: ‘D. MATTHEVS . STOCHIVS . ENDE . ELISABETH . VAN . RISSEL .
HEBBEN . DESEN . BEECKER . VEREERT . TOT . DE . BEDIENINGE . DES .
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347 Deel van het avondmaalsstel van Berkenwoude met grote ovale schotel, ronde schotel
en beker uit 1800. De kan dateert uit 1874 (foto RDMZ, 1994).
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348 Onderzijde van de avondmaalsbekers van Ammerstol, vervaardigd in 1669 en aan de
kerk geschonken in 1681 (foto RDMZ, 1993).

349 Merken aan de onderkant van een der Lekkerkerkse bekers (foto RDMZ, 1994).

. IN . DE . GEMEENTE . VAN . WILLIGELANGERACK Ao 1662’. De beker is
gemerkt met het stadskeur Schoonhoven, de jaarletter D, en een deels afgesleten
meesterteken in accoladeschild, voorstellende twee roosjes en een ster (Begeer,
afb. 5 op p. 18, meesterteken nr. 188).
AVONTMAELE

In Lekkerkerk bevinden zich twee Schoonhovense avondmaalsbekers (h. 16,5 cm.).
Ze hebben een geprofileerde voet. Op het gladde, cylindrische lichaam is slechts
een gegraveerde inscriptie aangebracht: ‘DESE BEKERS SYN TOEBEHOORENDE DEN
KERCKE VAN LECKERKERCK’. De aanwezige merken zijn: stadskeur Schoonhoven,
afgesleten jaarletter, waarschijnlijk E (of F) en meesterteken ossekop met vijfpuntige
ster tussen de horens in contourschild (Begeer, afb. 3 op blz. 19, blz. 150,
meesterteken nr. 193). De jaarletter is in genoemde literatuur als ‘F = 1688?’
gedateerd. Waarschijnlijk echter dateert de beker van vóór 1663, omdat het vanaf
dat jaar in Holland verplicht was een zogeheten groot keur in de vorm van de
Hollandse leeuw toe te voegen aan voorwerpen van 1ste gehalte zilver. De jaarletter
E zou dan kunnen staan voor ca. 1643. Al eerder is vastgesteld dat de jaarletter E
meerdere jaren achtereen gebruikt werd (Van Groningen, 1992, 235). De jaarletter
F (Begeer, 157) zou dan gelden voor het jaar 1644.
Bij een paar avondmaalsbekers in Ammerstol (h. 13 cm.) zijn op beide bekers vier
merken afgeslagen. Ze zijn gedeeltelijk afgesleten en bovendien loopt de
trembleersteek erdoor heen. Duidelijk leesbaar zijn de Hollandse leeuw, het stadskeur
Schoonhoven en de jaarletter K = 1669. Het meesterteken is moeilijk te
onderscheiden, maar zou een zalm kunnen zijn (Begeer, 10, afb. 6 op blz. 18,
meesterteken nr. 120). Op de onderkant van de ene beker staat wie de schenker
was: ‘DIRCKIE V. REES VEREERT DESE 2 SIVERE BEECKERS AENDE KERCKE VAN
AMMERSTOL’. Op de andere beker vermeldt de inscriptie functie en jaartal van
ingebruikneming door de kerk: ‘TOT DE BEDIENINGE VAN HET H: AVONTMAEL ONSES
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HEERE I. CRISTI INDE GEMEINTE ALDAER A. 1681’. Ook hier is er geen consensus tussen

het jaartal 1681 dat op de beker gegraveerd staat en de jaarletter. Een van de
weinige met zekerheid vast te stellen jaarletters zou juist de A voor 1681 zijn, terwijl
de op de beker voorkomende jaarletter K als 1669 gedateerd wordt (Begeer, 157).
De bekers zijn dus waarschijnlijk in 1669 gemaakt en pas in 1681 aan de kerk
geschonken. Zij zijn aan de bovenkant versierd met open bandwerk, waarin
bloemenranken.
In Ammerstol bevinden zich nog een paar 18de-eeuwse avondmaalsbekers (h. 12
cm.), die ook weer in Schoonhoven gemerkt werden. Het zijn gladde bekers, aan
de bovenzijde gegraveerd met open bandwerk, waarin ranken en afhangende
festoenen met kelkjes en vruchten. Onderaan staat de inscriptie ‘KERK BEKER VAN
KLYN AMMERS: AO 1722 TOEBEHOORENDE DE DIACONIE’. Op beide
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350 Avondmaalsbeker uit 1631 uit de kerk van Bergambacht (foto RDMZ, 1994).

351 Onderzijde van de beker van Bergambacht uit 1631 met merk en inscriptie (foto RDMZ,
1994).

bekers zijn vier merken afgeslagen: Stadskeur Schoonhoven, Hollandse Leeuw,
jaarletter F = 1688, en een meesterteken in de vorm van een hartje in cirkel (Begeer
10, 157).

Haarlems en Utrechts zilver
In de Krimpenerwaard komen in de kerken van Bergambacht en Gouderak
17de-eeuwse avondmaalsbekers voor uit Haarlem (drie stuks) en Utrecht (twee
exemplaren). Één beker tenslotte is van onbekende herkomst, omdat het stadsteken
ontbreekt.
Deze beker (h. 17 cm.) bevindt zich in de kerk van Bergambacht. Er is slechts
één merk afgeslagen. Het is een blaadje (of hartje?) in schild en betreft waarschijnlijk
een meesterteken. De beker met geprofileerde voet heeft een uitzonderlijke
versiering. Het lichaam is aan de bovenzijde gegraveerd met open bandwerk, waarin
bloemenranken. Aan de onderzijde zit een vogel op een golf, pikkend aan een tak
met bessen. Aan weerskanten staat een spreekwoord, geïllustreerd met een
bijbehorende voorstelling. Een vrouw met hoed en mand, knielt en plukt iets, een
tafereel dat hoort bij de tekst: ‘ICK WIE MIJN HOOFGEN / ELCK WIET HT SYN’. Onder een
man met hoed, boom over zijn schouder en schop in de hand staat: ‘VROVTGEN WAT
DOET GHIJ OP DIT TERMIJN [terrein]’. Op het lichaam is tevens een bijbeltekst
gegraveerd: ‘HEBREEN XIII VERS 16 ENDE DER MEEDEDEELSAAMHYDT NIET WANT AAN
SODANIGE OFFERHANDE HEEFT GODT EEN WELBEHAGE’. Op de onderzijde van de beker
staat een inscriptie, die naam van schenker en schenkingsjaar vermeldt: ‘DIRCK
GERRITSEN VAN SLYST ANNO 1631’ tezamen met het wapen van de schenker (drie
vissen), gehouden door een leeuw. Deze beker is in 1733 aan de diaconie
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geschonken, bij welke gelegenheid de bijbeltekst vermoedelijk gegraveerd is
(Blanken, 35-36).
Op een tweede beker in Bergambacht, met de uitzonderlijke hoogte van 19,5 cm,
komen eveneens bijbelteksten voor en een voorstelling. De beker heeft een
geprofileerde voet en is aan de bovenzijde gegraveerd met open bandwerk, waarin
ranken met rozetten. Aan het bandwerk hangen drie bloemen- en vruchtenfestoenen,
afgewisseld met ranken en rozetten. Op lichaam staat: ‘galae VI vers 10. SOODAN
TERWIJL WIJ TIJT HEBBEN LAAT ONS GOEDT DOEN AEN ALLEN MAAR MEEST AAN DE
HUYSGENOTEN DES GELOOFS’. Langs de onderkant van de beker is een gegraveerde

doorlopende voorstelling aangebracht, die misschien een spreekwoord of gezegde
voorstelt, verband houdend met de bijbeltekst. Twee mannen zagen een boomstam
door met een trekzaag. De boomstam rust op een gekruiste schraag. Muts, hoed
en schoeisel liggen op de grond. Links van hen een kindje, dat takken in de mond
stopt. Rechts een boom. De beker is voorzien van vier merken: Hollandse leeuw,
stadskeur Haarlem, de jaarletter P = 1677 en meesterteken E in schild van Cornelis
Ebbekin (Citroen, 41, meesterteken 78). Ook bij deze beker is de gegraveerde
bijbeltekst later aangebracht, mogelijk in de 18de eeuw.
Een paar bekers in Bergambacht (h. 17 cm.) is vervaardigd in Utrecht. Ze zijn
afgeslagen met het gekroonde stadskeur Utrecht, de jaarletter N in gelobd schild =
1652 en met het meesterteken twee gekruiste pijlen in cirkel van C. van Stralen
(Houtzager, 38, meesterteken nr. 222). De bekers hebben een geprofileerde voet
en een glad, cylindrisch lichaam, waarop een uitvoerige schenkingsinscriptie is
gegraveerd, samen met het wapen van de schenkster aan een lint: ‘EEDELE VROUWE
VROV MARIA MAGNVS WEDVE VAN DE EEDELE HEER CHRISTIAEN DE CVPRE
AMBACHTSVROUWE VAN SHEERAERS BERGE BERGAMBACHT ENDE AMMERS HEEFT DESE
BEECHERS AENDE KERCKE TOT SHEERAERS BERGE ENDE BERCHAMBACHT ETC VEREERT
OM HET HEYLIGE AVONTMAEI. DES HEEREN IESV CHRISTI DARER MEDE VIT TE DELEN ENDE
TE BEDIENE INDENN JARE

1653’.

In Gouderak tenslotte bleven nog twee avondmaalsbekers (h. 18 cm.) bewaard, die
in 1673-'74 in Haarlem werden vervaardigd. De bekers hebben een geprofileerde
voet en zijn bovenaan versierd met gegraveerd open bandwerk met bloemenranken.
Daaraan hangen drie wapenschilden aan linten, waarin eenmaal het wapen van
Gouderak (zespuntige ster) en twee maal de wapens van de schenkers (predikant
Wiltvang en kerkmeester Trouwborst) met hun inscripties: ‘D. GVALTHERVS . WILTVANG
. EERTE . PREDICANT . TOT . GOVDERAK en . DIRCK . CRYNE . TROVBORST . KERCKMEESTER
. INT . IAER . 1.6.7.3.’. Daartussen ovale
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352 Beker uit 1677 in de kerk van Bergambacht met een voorstelling van twee hout zagende
mannen (foto RDMZ, 1994).

cartouches met bladwerk, dolfijnen en fantasiewezens. In de ovalen zijn staande
vrouwenfiguren afgebeeld, die de goddelijke deugden symboliseren: de vrouw met
boek en kerk op achtergrond stelt het Geloof voor; de biddende vrouw met anker
aan waterkant met scheepje is de Hoop en de zittende vrouw met twee kindjes
personifieert de Liefde. De bekers zijn afgeslagen met gekroonde Hollandse leeuw,
gekroond stadskeur Haarlem, jaarletter M = 1674 en een niet geïdentificeerd
meesterteken eikel in ovaal (Citroen, 37, meesterteken nr. 46).

De negentiende eeuw
Het vroegste stuk in de Krimpenerwaard, dat volgens uniforme regels gemerkt is
(voor het hele land ingesteld in 1806), is een grote ovale schotel (47 × 36 cm.) uit
1827 in de Grote kerk van Schoonhoven. Het is een gladde schotel met geprofileerde
rand. Midden op het plat prijkt de gegraveerde schenkingsinscriptie samen met de
alliantiewapens van de schenkers: ‘DEZE SCHOTEL IS GEGEVEN DOOR VROUWE SUSANNA
FRANCOISIA VAN DEN BOSCH WEDUWE DEN HEERE DR CAROLUS CARNIER TER
GEDACHTENIS VAN HAAR ED. 87. JAAR DEN 2 JULY 1827’. De schotel werd in

1827
gemaakt door de Amsterdamse meestersmid P.G. Petersen. Merken: meesterteken
van P.G. Petersen, Amsterdam 1812-1846, klimmende leeuw + 1, minervakop
Amsterdam, jaarletter R = 1827 (Meestertekens van Nederlandse Goud- en
zilversmeden, 1814-1963, 1986, nr. 8913).
Elf jaar later (1838-'39) werd het avondmaalsstel en het doopbekken in de kerk van
Haastrecht gemaakt. Het stel bestaat uit maar liefst twaalf onderdelen: vier bekers
(h. 22 cm), een grote schotel (dm. 37,5 cm), twee kleinere schotels (dm. 28,5 cm),
twee kannen (h. 45 cm), twee offerbussen (dm. 23 cm, h. 14,5 cm) en een
doopbekken (dm. 30 cm.; h. 14 cm.). Op de schotels na zijn alle onderdelen versierd
met één of meer gearceerde randen en schuin weglopende of rechte knorren. Op
de schotels ontbreken de knorren, maar de rand is ook hier omgeven door een band
met schuine arceringen. Bovendien staat op alle
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353 Twee avondmaalskannen van de Hervormde kerk van Haastrecht uit 1838-1839 (foto
RDMZ, 1994).
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354 Avondmaalsstel van de Hervormde kerk te Ouderkerk. De grote schaal dateert van
1857, de kleinere uit 1854. De bekers en de schenkkan zijn van 1873 (foto RDMZ, 1993).

355 Avondmaalsstel uit 1857 van de kerk van Bergambacht (foto RDMZ, 1994).

356 De Schoonhovense doopschaal uit 1857 (foto RDMZ, 1995).

voorwerpen de schenkingsinscriptie ‘F. VAN DER HOUT EN MARIA STOLWIJK, 1838’.
Van der Hout legateerde bij zijn overlijden op 13 juli 1837 f 4000, - aan het
Diaconie-armbestuur. Een bedrag van f 2500, - was het legaat van F. van der Hout
en ‘deszelfs huisvrouw’ Johanna Stolwijk (zijn tweede vrouw) om zilverwerk aan te
schaffen voor het Heilig Avondmaal. Van der Hout had zelf de inscriptie bepaald:
opmerkelijk genoeg van hemzelf en zijn eerste, al eerder overleden, vrouw Maria
(Kerkelijk archief, aanwezig in de hervormde kerk te Haastrecht). De inscripties
staan op onopvallende plaatsen, aan achter- of onderzijde of op een voet. Met Pasen
1839 is het zilver voor het eerst gebruikt. De oude zilveren bekers werden verkocht
en uit de opbrengst werd een tafellaken aangekocht.
Het doopbekken, waarvan tevens de bijbehorende mahoniehouten voet in de
kerk bewaard bleef, werd gemaakt door de zilversmid J.C. Schouten; alle voorwerpen
van het avondmaalsstel dragen het meesterteken van G.T. Spaan. Beiden waren
Amsterdamse zilversmeden. Bijna alle voorwerpen zijn bovendien afgeslagen met
klimmende leeuw 1 en een minervakopje. De twee kannen hebben daarnaast op
kleine onderdelen een zwaardje.
Aan het uitgebreide doop- en avondmaalszilver is in periodes van de jaren 1838
en 1839 gewerkt. De twee kannen werden als eerste gemaakt en dragen jaarletter
D = 1838. Bekers, schotels en doopbekken zijn voorzien jaarletter E = 1839. Op de
twee offerbussen zit de jaarletter waarschijnlijk verborgen achter de vilten beplakking
onder de voet. Op de offerbussen en op de vier bekers komt bovendien een
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onbekend zeer klein merkje voor, dat waarschijnlijk gelezen moet worden als I S in
staande ovaal.
In Berkenwoude dateert het doopbekken uit 1852. De geprofileerde rand is versierd
met gegraveerd open bandwerk, waarin acanthusbladranken. Ook hier duidelijk
aanwezig op plat de schenkingsinscriptie: ‘GESCHENK AAN DE KERK VAN BERKENWOUDE
C.A. VAN PIETER SNEL SCHOUT OF BURGEMEESTER DIER GEMEENTE VAN 1798-1849 EN
JACOBA FRANCOIS TER GELEGENHEID VAN HUNNE GOUDEN BRUILOFT OP DEN 7E JUNY
1852.’ Het bekken is voorzien van de merken lopende leeuw 2, minervakop, jaarletter
S = 1852 en het meesterteken van J.M. van Kempen (Utrecht/Voorschoten,
1835-1858).
A. van Walsum schonk in 1854 twee kleine borden en in 1857 een groot bord aan
de kerk van Ouderkerk. Alle borden zijn versierd met een geprofileerde rand waarin
enkele malen een gekruist lint als versiering is aangebracht. De borden zijn echter
niet door dezelfde zilversmid gemaakt. De kleine borden zijn van de hand van de
Rotterdammer G. Glazenier (Meestertekens nr. 3361), het grote bord werd
vervaardigd door de Amsterdamse meesters J.D. Arnoldi en J.W. Wielick
(Meestertekens nr. 171).
De Ouderkerkse doopschaal dateert van 1850 hetgeen door de inscriptie van de
schenkers op de rand en de jaarletter q wordt bevestigd. De schaal staat op een
ronde voet op een plint die met een acanthusbladlijst is versierd. Dezelfde versiering
komt terug op de uitzwenkende bovenrand van de bolvormige schaal.
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357 Kan en kleine schotel uit 1860 en grote schotel van 1827 behorende tot het
avondmaalsstel van Schoonhoven (foto RDMZ, 1995).

358 Offerbus en bekerschoteltje van het Schoonhovense avondmaalsstel uit 1860 (foto
RDMZ, 1995).

De doopschaal werd door de Rotterdamse zilversmeden J. Lang en C. Koops
gemaakt (Meestertekens nr. 7554).
De doopschaal in Schoonhoven werd in 1857 vervaardigd. Het is een ronde schaal
met uitzwenkende geprofileerde rand in accolade-vormen. Op het gladde plat staat
gegraveerd: ‘AANDENKEN TOT GEBRUIK BIJ DE BEDIENING VAN DEN HEILIGEN DOOP IN
DE GEREFORMEERDE GEMEENTE TE SCHOONHOVEN VAN HARE 85 JARIGE ZUSTER MEI
1857 S.A.C.’. Dit zou mej. S.A. Carnier zijn, waarschijnlijk de dochter van de
schenkster van het grote bord uit 1827. De schotel heeft de volgende merken:
meesterteken van Wed. A.B. van Grastek, Amsterdam, 1855-1858 (Meestertekens
nr. 3446), klimmende leeuw + 1, minervakop, jaarletter x = 1857, onleesbaar merk
in liggend ovaal, waarschijnlijk essaieursteken.
Eveneens uit 1857 dateert het avondmaalsstel in Bergambacht, bestaande uit een
grote schotel (dm. 42 cm.), twee kleine schotels (dm. 32 cm.) en twee kannen (h.
37 cm.), gemaakt door de Rotterdammers J. Lang en C. Koops (Meestertekens nr.
7554). Hun meesterteken komt op alle voorwerpen voor, samen met lopende leeuw
2, minervakopje, jaarletter X = 1857 en op een van de kannen tevens een zwaardje.
Midden op de grote schotel zijn de alliantiewapens van de schenker P. Smits Jzn.
en de uitvoerige schenkingsinscriptie gegraveerd. Op de overige voorwerpen staat
op achter- of onderzijde: ‘BEHOORT BIJ DE GROOTE SCHOTEL VAN P. SMITS JZ. 1857’.
De schotels zijn volkomen glad en slechts voorzien van een geprofileerde rand. De
kannen hebben knorrenversieringen, acanthusbladversiering bij de aanzet van het
oor. De dekselknop heeft de vorm van een druiventros.
Het doopbekken (dm. 24 cm.) in Bergambacht werd twee jaar na het avondmaalsstel
door dezelfde makers vervaardigd en behoort stilistisch tot het avondmaalsstel. Het
gladde bekken is, evenals de schotels, voorzien van een geprofileerde rand. Op
plat staat het wapen van de schenker met helm en helmkleed, gehouden door twee
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leeuwen en een spreukband waarop ‘SEMPER IDEM’. De inscriptie luidt: ‘AAN DE
HERVORMDE GEMEENTE TE BERGAMBACHT VAN C.J.G. BARON VAN HARDENBROEK HEERE
VAN S HEERAARTSBERG EN BERGAMBACHT. ORDONNANCE OFFICIER VAN Z.M. KONING
WILLEM III RIDDER DER ORDE VAN DE EIKEN KROON VAN LUXEMBURG EN VAN DE IJZEREN
KROON VAN OOSTENRIJK ENZ. ENZ.

18-60’. De schotel is afgeslagen met de merken:
meesterteken van J. Lang en C. Koops, lopende leeuw (2, half afgesleten),
minervakop, jaarletter Z = 1859.
Een jaar later kreeg Schoonhoven een nieuw avondmaalsstel dat eveneens door
Lang en Koops werd vervaardigd. De twee ovale schotels (29,5 × 23 cm.), twee
kannen (h. 25,5 cm.), twee vierkante offerbussen (h. 13,5 cm.) en vier ronde
schoteltjes werden geschonken door H.J.B. Groeneveld van der Kop, ter
nagedachtenis aan zijn overleden echtgenote Maria Boonder. In het verdiepte gladde
plat zijn de alliantiewapens van de schenkers met helm, C-voluten en bladwerk
gegraveerd alsmede de inscriptie: ‘GESCHENK AAN DE KERCK DER HERVORMDE
GEMEENTE TE SCHOONHOVEN TER VOLDOENING AAN HET VERLANGEN
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VAN MIJNE GELIEFDE ECHTGENOTE MARIA BOONDER OVERLEDEN DEN 26. MEI 1860. H.J.B.
GROENEVELD VAN DER KOP’.

Op de andere voorwerpen komen de alliantiewapens
terug. De schotels en de twee schenkkannen zijn helemaal uit zilver vervaardigd.
De offerbussen en de vier bekerschoteltjes zijn van ebbehout met zilveren beslag.
Alle voorwerpen hebben een randjes versierd met wingerdranken en druivetrossen
en alle onderdelen dragen bovendien dezelfde vijf merken: meesterteken van J.
Lang en C. Koops, Rotterdam ca. 1860, (Meestertekens nr. 7554), lopende leeuw
+ 2, minervakop, zwaardje, jaarletter a = 1860.
In 1865 schonken P. Horsman en diens echtgenote aan de kerk van Krimpen aan
de Lek een aanvulling op het avondmaalsstel. Het betreffen een grote schaal (dm.
36 cm.) en twee kleine schalen (dm. 28,5 cm.). Het zijn alle gladde borden met
opstaande, geprofileerde accoladeranden. Het feit van de schenking staat op het
plat van alle stukken gememoreerd. Op de grote schaal staat in de rand de inscriptie
‘EEN BROOD IS HET ZOO ZIJN WIJ VELEN EEN LIGCHAAM’. De kleine schalen vermelden
respectievelijk: ‘DAT IS MIJN LIGCHAAM. LUK. XXII: XIX’ en ‘DOE DAT TOT MIJNE
GEDACHTENIS. LUK. XXII: XIX’. Alle stukken dragen vier merken: een lopende leeuw
2, de jaarletter f (1865), een minervakop en het meesterteken B&M (W. Baksteen
en Middendorp uit Rotterdam).
Ter gelegenheid van de doop van hun twaalfde kind schonken W. Dogterom en J.
de Jong aan de kerk van Krimpen aan de Lek in 1872 een doopschaal (dm. 25,4
cm). Dit feit staat in de rand gegraveerd. Uit de drie merken op de onderzijde: lopende
leeuw 2, minervakop en de letters K & Z valt alleen de essaieur op te maken (C.
Koops & Zn. te Rotterdam).
Ter gelegenheid van haar 74ste verjaardag schonk Maria de Groot, de weduwe van
Pieter Hoogendijk in 1873 twee bekers en een schenkkan aan de kerk van
Ouderkerk. De gladde, ingezwenkte bekers op een voet dragen de
schenkingsinscriptie op het lichaam. De peervormige schenkkan staat ook op een
voet. De kan heeft een brede lip met scharnierende deksel en een handvat in de
vorm van een oor. De inscriptie staat hier op de lip. De drie stukken dragen het
meesterteken van W. Begeer uit Gouda (Meestertekens, nr. 11283).
In 1874 werden een kan (h. 33,5 cm.) en twee offerbussen (h. 19,5 cm.) aan de
kerk van Berkenwoude geschonken, alle drie versierd met touwranden. Op de buik
van de kan prijkt de schenkingsinscriptie: ‘DEZE KAN MET TWEE OFFERBUSSEN ZIJN
TEN GESCHENKE GEGEVEN AAN DE NED: HERV: GEMEENTE VAN BERKENWOUDE
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359 Offerbussen uit 1874, behorende tot het avondmaalszilver van de Hervormde kerk van
Berkenwoude (foto RDMZ, 1994).
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C.A. DOOR CS DE JONG EN Gt JOHANNISSE OP HUN

50 JARIG HUWELIJKSFEEST 18 APRIL
1874’. Op de buik van de offerbussen staat ‘Gt de JONG geb: JOHANNISSE 18 APRIL
1824-1874’. Op de voorwerpen ontbreekt een meesterteken. Wel zijn ze afgeslagen
met het essaieursteken van J.H. Balfoort, Utrecht 1853-1883 (Meestertekens nr.
63) en verder met een minervakopje en de jaarletter p = 1874. De kan is bovendien
nog gemerkt met een zwaardje.
De doopschaal (dm. 32,2 cm; h. 12 cm.) uit Gouderak stamt uit 1877. Het is een
zeszijdige zilveren schaal op zeszijdig gelobde voet (als rozet) en omlijst met een
brede, geprofileerde rand. Op de rand staat de schenkingsinscriptie: ‘AANDENKEN
VAN DEN HEER JOHS SMITS / VOORZITTER VAN HET COLLEGIE VAN KERKVOOGDEN /
GOUDERAK 1 JANUARIJ 1877’ en het wapen van de schenker met gehoornde helm
en afhangende festoenen. De schaal werd gemaakt door fa.

360 De Gouderakse doopschaal van 1877 (foto RDMZ, 1995).

J.M.v. Kempen en Zn. te Voorschoten (meesterteken VK met maantje erboven).
Overige merken zijn staande leeuw 1, minervakop en jaarletter R = 1876.
Hetzelfde meesterteken komt voor op een avondmaalsbeker (h. 17 cm.) in
Lekkerkerk, samen met een meesterteken en een lopende leeuw 2 (jaarletter
ontbreekt). De beker kan aan de hand van de inscriptie ‘TOT AANDENKEN ONZER
BELIJDENIS 1893’ in 1893 gedateerd worden. Deze eind 19de-eeuwse
avondmaalsbeker wijkt in vorm af van zijn 17de- en 18de-eeuwse voorgangers. Het
19de-eeuwse exemplaar heeft een ronde geprofileerde voet, inzwenkend naar een
kelkvormig lichaam. In de 18de eeuw heeft men de cylindervormige bekervorm
losgelaten en kwamen kelkvormige bekers in zwang.
Twee gladde, ronde bordjes (dm. 19 cm.) uit Ammerstol dragen het meesterteken
van G.v.d. Dussen uit Schoonhoven (1866-1912), een minervakopje, lopende leeuw
2 en de jaarletter K = 1894. Op de rand van het ene bord staat ‘GESCHENK VAN DE
NIEUWE LEDEN 1894’ en op het andere ‘AEN DE HERV. KERK TE AMMERSTOL’.
Als laatste stukken avondmaalszilver moeten hier nog de twee offerbussen in Willige
Langerak genoemd worden, die uit 1895 dateren, maar slechts gemerkt zijn met
een zwaardje. De klokvormige bussen zijn gemaakt van ebbehout en voorzien van
gladde zilveren monturen, met de inscriptie ‘GESCHENK VAN J.V.D. WAAL EN
ECHTGENOOTE BIJ DEN DOOP VAN HUN ZOON A.G.H. SCHOONHOVEN 6 OCT 95’.
Vermeldenswaard tenslotte van het protestantse kerkzilver is een bijbel met zilveren
sloten in de kerk van Berkenwoude. Van de lederen band, met voorstelling van de
Transfiguratie, de Opstanding met Christus als Salvator Mundi en engelen met
passiewerktuigen, bestaan meerdere exemplaren in diverse hervormde kerken,
(o.a. in die te Poederoyen), alle gesigneerd HAARHUIS, Paris. Zij zijn alle gedrukt
door G.B. van Goor in Gouda en gedateerd 1855. Het titelblad vermeldt: ‘AL DE
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BOEKEN VAN HET OUDE TESTAMENT GOUDA G.B. VAN GOOR

1855’. De zilveren sloten
zijn versierd met gegraveerd bloem- en bladwerk en C- en S-voluten. Er zijn drie
merken afgeslagen: minervakopje, afgesleten meesterteken en onleesbare jaarletter
en er is een signatuur ‘P.H. MEYER te 's HAGE’. Uit deze signatuur kan worden
geconcludeerd, dat het afgesleten meesterteken dat van Ph. Meyer moet zijn
(Meestertekens, nr. 2453), die van 1842 tot 1869 zijn beroep uitoefende in Den
Haag. De zilveren sloten kunnen, analoog aan het jaartal op het titelblad, rond 1855
gedateerd worden.

Katholiek kerkzilver
In de rooms-katholieke kerken van Haastrecht en Schoonhoven en de Oud Katholieke
kerk in Schoonhoven wordt een aantal 17de- en 18de-eeuwse voor de eredienst
bestemde voorwerpen bewaard die de moeite waard zijn.
Van de Antwerpse meester Jan Moermans is de verguld zilveren ciborie uit 1677
in de Oud Katholieke kerk van Schoonhoven met drie merken: gekroonde hand
(stadsteken Antwerpen), I.M. in driehoek (= Johannes Moermans), jaarletter
onleesbaar, 1677. De ciborie staat op een ronde gelede geprofileerde voet. De
onderste rand is versierd met gestileerde acanthusbladeren en bolletjes; op de
tweede geleding drie gevleugelde cherubs op gegranuleerde ondergrond waar-
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tussen korenhalmen en druivetrossen als symbolen voor de Eucharistie. Stam en
nodus worden door engelen gevormd. De cuppa is versierd met drie engelenkopjes
tussen bloemen. Op de tegencuppa drie gevleugelde cherubs met korfjes met
vruchten op het hoofd, afgewisseld met bloem en vruchtfestoenen. Het opengewerkte
deksel is in de vorm van een kroon van korenhalmen en druivetrossen, bekroond
met wereldbol en crucifix.
In dezelfde kerk bevindt zich een verguld zilveren kelk en pateen uit het midden van
de 17de eeuw door de Utrechtse zilversmid Pieter Vivant (werkzaam tussen
1641-1673) (hoogte 29 cm., diam. voet 19 cm, diam. pateen 16,5 cm). Op de voet
staat een gestippelde inscriptie met ‘Bidt voor Wouter van Dam’. Drie merken:
stadsteken onleesbaar, meesterteken P.V. (= Pieter Vivant), jaarletter Z (?), in dat
geval 1663. De voet van de kelk toont drie cartouches, door cherubskopjes
onderbroken, met afbeeldingen van de gekruisigde Christus, de H. Bartholomeus
en de H. Augustinus. Op de nodus drie engelenkopjes met kleine cartouches waarin
de arma Christi (hart met drie nagels, zwaard, mes, beker voor dobbelstenen), idem
op de cuppa ((geselpaal met gesel en zweep, lamp en fakkels, ladder, speer en
edikspons op stok).
Van een vergelijkbaar type is de verguld zilveren kelk uit de rooms-katholieke kerk
van Haastrecht, (hoogte 26,5 cm) uit het midden van de 18de eeuw. De vier merken
zijn afgesleten. Mogelijk is er een het stadsteken van Amsterdam. Op de zeslobbige,
gewelfde en geprofileerde voet staan in drijfwerk voorstellingen van Christus aan
het kruis met Maria en Johannes, Ignatius en Franciscus Xaverius. Daartussen
gebundelde korenaren. Halverwege de stam een nodus met drie cherubs in
bladornament. Daarboven een afgeplatte nodus. Op de cuppa zijn in drijfwerk drie
cherubs verbeeld, korenaren en wijnranken.
Van een eeuw later (ca. 1876) is een verguld zilveren kelk (hoogte 36 cm) in

361 Monstrans uit 1717 in de R.K. kerk te Haastrecht (foto RDMZ, 1995).

dezelfde kerk ook weer van een zelfde type. De vervaardiger is N.B. Logher uit Den
Haag (merk N:L). De kelk heeft een wijde klokvormige voet met drie brede lobben
waarop drie cherubs. Daartussen drijfwerk met het Laatste Avondmaal, Christus in
het Hof der Olijven, Christus aan het kruis met Maria, Johannes en Maria Magdalena.
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Op de balusterschacht een nodus met drie cherubs. Op de tegencuppa drie
omkranste medaillons met drijfwerk van vlammend hart, S. Theodorus en S.
Johannes, waartussen cherubs, lofwerk en rocailles.
Veel eenvoudiger is de verguld zilveren kelk (hoogte 24,9 cm) in de roomskatholieke
kerk van Schoonhoven, die door een onbekende Amsterdamse maker is vervaardigd
in 1639 of 1660 (jaarletter H).
De zeslobbige voet met geprofileerde en geornamenteerde rand heeft op één lob
een kruisbeeld. Nodus met cherubskopjes, de gladde cuppa is nieuw.
Jacobus Smits uit Den Bosch is de vervaardiger van een zilveren godslamp, (hoogte
46 cm.) in de rooms-katholieke kerk van Haastrecht. Drie merken: stadsteken Den
Bosch, meesterteken JS en jaarletter gekroonde S (= 1718). Op het half bolvormige
lichaam zijn drie engelen ten halve lijve weergegeven met het kruis (Geloof),
doorstoken hart (Liefde) en anker (Hoop).
Van dezelfde meester bezit de Haastrechtse kerk een verguld zilveren monstrans
(hoogte 96 cm) met drie merken: stadsteken Den Bosch, meesterteken JS (= Jacobus
Smits) en jaarletter gekroonde R (= 1717). Op de welving van de ronde geprofileerde
wijd-klokvormige voet ziet men in drijfwerk de vier evangelistensymbolen rond het
Lam. De stam wordt gevormd door drie vrouwenfiguren voorstellende Geloof, Hoop
en Liefde. Bovenop de stam een nest van pelikaan met jongen van waaruit tegen
een achtergrond van stralen, korenaren en wijnranken de lunula staat. Boven de
lunula de H. Geest en God de Vader met scepter en wereldbol. God de Vader wordt
geflankeerd door twee kroondragende engelen. De kroon heeft een beëindiging
met bol en omstraalde crucifix.
Jacobus Smits maakte voor de Haastrechtse kerk bovendien vier kandelaars, (h.
71 cm). Vier merken: stadsteken Den Bosch, meesterteken JS, jaarletter gekroonde
S (= 1718) en de Hollandse leeuw. De kandelaars staan op een driezijdige voet met
voluutpootjes, die in rechtopgaande ribben overgaan. Op de
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zijde een blanco medaillon. Balusterschacht met insnoeringen, versierd met bladen
knorrenmotief. Gedrukte bolvormige vetvanger met geornamenteerde rand.
Goudse zilversmeden leverden ten behoeve van de Haastrechtse kerk onder andere
een bedieningsdoosje uit 1715 (van de hand van Johannes van Oyen (1675-1725).
Op het onderste deel vier merken: stadsteken Gouda, meesterteken, jaarletter:
gekroonde K (= 1715) en Hollandse leeuw), alsmede twee ampullen en een ovaal
blad uit 1674 (door Sybertus Kaen (1650-1689). Blad gemerkt met stadsteken
Gouda, meesterteken en jaarletter R (= 1674). De ampullen zijn niet gemerkt.
Een der bedieningsdoosjes in de rooms-katholieke kerk van Schoonhoven is
Schoonhovens werk uit 1784 met meesterteken WV (Willem Vervat, die werkzaam
was tussen 1779-1804).

362 Twee van de vier kandelaars uit 1718 in de R.K. kerk te Haastrecht (foto RDMZ, 1995).
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Gebouwen van sociale zorg

363 ‘Gasthuys Kerck’ (nr. 3) op de kaart bij Johannes Blaeu van 1648. Ten westen van het
kerkgebouw, dat is georiënteerd, ligt het voormalig ‘sieckhuys’ onder een hoog zadeldak.

Zowel in de stadjes als in de dorpen bestonden instellingen die zich van ouds
met de ‘sociale zorg’ bezig hielden. Dit betroffen voornamelijk de ziekenzorg en de
zorg voor de armen en de wezen. Weeskinderen werden, met uitzondering van die
in Schoonhoven, voor zover mogelijk bij verwanten - en bij het ontbreken daarvan
bij pleeggezinnen - ondergebracht.
In de begeleidende tekst bij de atlas van Johannes Blaeu, Toonneel der Steden,
vermeldt de Schoonhovense stedelijk secretaris Daniël van Stralen in 1649 nog al
wat van dat soort gebouwen: ‘...De straten gaen kruys-wijs, oost en west, zuyden
en noorden. Heeft een bequaem Gast-huys en Pest-huys, een Aelmoesseniers-huys,
Wees-huys, Oude-Mannen-huys, Oude-Vrouwen-huys, en Leproos-huys...’. In deze
opsomming ontbreken zelfs de vier, later elf, armenhuisjes of godskameren van de
‘algemenne armen van Schoonhoven’ aan de noordkant van de Havenstraat bij de
molen.
Van al die ‘bequaeme’ gebouwen in Schoonhoven is weinig meer overgebleven.
Verder beschikt in de Krimpenerwaard alleen Haastrecht nog over een gebouw van
‘sociale zorg’: het hofje van Zijll.
Gebouwen waarbij het sociale aspect eveneens - zij het op een andere manier aan de orde komt, zijn verenigingsgebouwen. Zij worden aan het eind van dit
hoofdstuk behandeld.

Archivalia
Archief van het Gereformeerde Weeshuis te Schoonhoven (1537) 1581-1975
(Streekarchief Krimpenerwaard, Schoonhoven).
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Het gasthuis te Schoonhoven
Een Schoonhovens gasthuis wordt in 1357 voor het eerst vermeld. Waarschijnlijk
is het kort daarvoor gesticht. Het ‘sieckhuis’ en de kerk lagen aan de Korte Dijk ter
plaatse van de huidige nummers 7 t/m 11. De Gasthuiskerk was gewijd aan de SS
Spiritus en Maria en lag op de plaats waar zich nu de tuin van nr. 9 bevindt. Na de
Reformatie werden de gebouwen niet afgebroken maar ingericht voor de huisvesting
van proveniers (mensen die hun levensonderhoud genieten uit de inkomsten van
een prebende). Op de kaart van Blaeu uit het midden van de 17de eeuw staan kerk
en ‘proveniershuis’ afgebeeld. Tot 1724 heeft het voormalige gasthuis als
proveniershuis dienst gedaan. In dat jaar werden de laatste bewoners over-
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gebracht naar het Oude Mannenhuis (aan de Oude Haven Oostzijde). Tot 1731
bleef het gasthuis leeg, daarna werd het bij besluit van de magistraat van de stad
een tehuis voor kinderen en arme luiden (Van Berkum, 447-448; Visser, 1964, 162).

De armenzorg
De zorg voor de armen was in de meeste steden en dorpen een aangelegenheid
van de stad en/of de kerk, de parochiële armbesturen en de diaconie. In Haastrecht
en Ouderkerk was de armenzorg toevertrouwd aan een college van H.
Geestmeesters, dat al voor de Reformatie bestond. Deze instelling werd na de
Reformatie door de stedelijk overheid overgenomen. Noodzakelijk waren deze
instellingen beslist. Bij raadpleging van de Enqueste en de Informacie wordt steeds
melding gemaakt van het aantal armen in een stad of dorp, waarvan het onderhoud
ten laste van de gemeenschap kwam. In later tijd drukt de post voor de armenzorg
zwaar op de gelden van kerk en overheid.
Haastrecht telde aan het eind van de 18de eeuw een aantal armbesturen: de H.
Geestarmen of Algemene armen, een instelling die vanwege het stadsbestuur
ondersteund werd, de Rooms-katholieke armen (tot 1782 overigens gecombineerd
met de H. Geestarmen), de Diaconie-armen van de ‘Gereformeerde’ kerk en de H.
Geest- of buitenarmen, een instelling die zorg droeg voor de armen die geen lidmaat
van de gereformeerde kerk van Haastrecht waren. De diverse besturen zorgden
voor de inkomsten en de verdeling van de armengelden. Een aparte huisvesting
voor de armen was er niet. (Zie voor meer gegevens over de armenzorg in Haastrecht
in de 18de eeuw: Kölker, 205-220).

Het hofje van Zijll van den Ham aan de Hoogstraat 52-62 te Haastrecht
In Haastrecht is er pas in de 19de eeuw sprake van een apart onderdak voor de
arme inwoners. De heer H.B. van Zijll van den Ham, wonende te 's-Gravenhage,
legateerde in 1864 aan de Haastrechtse diaconie 500 gulden contant en 9500
guldens later te betalen, alsmede een huis aan de Hoogstraat met een koetshuis
daarachter, met het doel zes woningen voor behoeftigen boven de 50 jaar te stichten.
In juni 1865 werd het werk aanbesteed voor f 5190, -. De architect van het complex
is niet bekend, maar als aannemer was metselaar A. Folk in de arm genomen. De
eerste steen van het hofje werd gelegd door de kleinzoon van de stichter, zoals op
de gevelsteen vermeld staat.
Het complex bestaat uit vier diepe, vrijstaande huisjes, waarin de zes woningen zijn
ondergebracht.
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364 Het hofje Van Zijll van den Ham aan de Hoogstraat 52-62 in Haastrecht. Op de
gevelstenen staat links: ‘Bestuurders J.J.W. Diemont, Predikant. C. den Baars, T.J. den
Hartog (ouderlingen) A. Uittenbogaart, D. Kok (diakenen)’, en rechts: ‘De eerste steen gelegd
door P.H. van den Broeke kleinzoon des stichters 21 augustus 1866’ (foto RDMZ, 1995).
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365 Haastrecht, Hoogstraat 52-62, hofje van Zijll van den Ham.
Plattegronden.
Schaal 1:300. Getekend door J.J. Jehee in 1995 naar een opmeting van Buro op ten
Noort-Blijdenstein b.v. te Utrecht, uit 1989. Weergegeven is de toestand van voor de
restauratie die tussen 1989 en 1991 heeft plaats gevonden. Het kavel vanaf de Hoogstraat
tot de IJssel bevat vier huisjes, waarin zes woningen zijn ondergebracht.
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366 Het voorname pand aan de Koestraat 109 te Schoonhoven dat tot 1968 als
Oudeliedenhuis heeft gediend (foto Hoogendijk, z.j.).

De voorste twee huisjes hebben een tuitgevel met klokvormige beëindiging aan
de voorzijde waarlangs een gecementeerde lijst loopt, bekroond door een pinakeltje.
Deze huisjes zijn onderling verbonden door een neoklassisistisch, wit gepleisterd,
toegangspoortje, waarvan de ronde boog op pilasters rust. Boven de boog bevindt
zich een diamantblokken decoratie en daarboven een gevelsteen met het opschrift:
‘HOFJES GESTICHT DOOR VAN ZIJLL VAN DEN HAM 1866’. Op de geveltjes zelf zijn
gevelstenen aangebracht van grijze steen met zwart geschilderde tekst en decoratie.
De twee huisjes daarachter zijn voorzien van schilddaken.
Voor de ingang ligt een klein tuintje met een pad dat door het hofje heen gaat
naar de achtertuin en de Hollandsche IJssel, waar een waterstoep ligt. Aan de
straatkant staat een groot, zwart geschilderd hek waarvan de hoekpijlers een
denneappel bekroning hebben. Vóór en opzij van de huisjes (op het erf) zijn leilinden
geplant.

Het Armenhuis te Schoonhoven
In Schoonhoven had de overheid al veel eerder dan de 19de eeuw (incidenteel)
gezorgd voor huisvesting voor de stedelijke of ‘Algemene’ armen. Na de Reformatie
werd het klooster van St. Agnes aanvankelijk voor de huisvesting van wezen gebruikt,
maar na 1585 voor de armen. In 1631 wordt vermeld dat ‘de cameren in het convent
van de Agnieten pro deo worden bewoond’. Kinderen werden, zoals gezegd, over
het algemeen bij particulieren ondergebracht. Een voorstel in 1664 om deze kinderen
in het weeshuis te huisvesten liep op niets uit.
In 1731 worden de kinderen en arme lieden in de leegstaande gebouwen van het
voormalige Gasthuis opgenomen. Ter vermeerdering van hun inkomsten verhuurden
de armmeesters daarnaast delen van het complex. In 1776 gaf de stad hun
bijvoorbeeld toestemming om de Gasthuiskerk tot een kazerne te verbouwen. Een
bovenkamer van het gast- of armhuis was aan het eind van de 18de eeuw (in ieder
geval van 1787-1795) verhuurd aan de sociëteit Concordia. Desondanks bleef het
onderhoud van de gebouwen een bron van zorg. Een rapport over de staat van het
gebouw in 1806 meldde dat het als een nuttig gesticht voor de burgerij moest worden
aangemerkt, doch dat het in aanmerkelijk verval was en aanzienlijke reparaties
noodzakelijk waren. Aangezien de financiën daartoe niet toereikend waren stelde
de raad van de stad voor een deel van de gebouwen af te breken en wel het voorste
gedeelte, ‘strekkende van voor de straat tot achter aan de binnenplaats van het
gemelde huis (...) met de toren daar zij behorende, mitsgaders de klok, uurwerk,
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wijzerbord en wat nog meer bij het gebouw behoort’. Waarschijnlijk heeft die afbraak
kort daarna zijn beslag gekregen. Het deel waarin de kazerne was ondergebracht
bleef bestaan. In 1827 werd de Gasthuiskazerne verkocht en kort daarop ook
gesloopt (zie ook het hoofdstuk over de verdedigingswerken). Met de huisvesting
van de armen bleef men heen en weer schuiven: de ‘Algemene Armen’ vindt men
tussen 1819 en 1852 in het weeshuis aan de Koestraat achter de kerk gehuisvest.
1

3

Daarna ontbreken verdere gegevens (OAS inv. nr. 1181 ; OAS inv. nr. 1211 ; OAS
4

inv. nr. 1211 ; Van der Molen, 1993, 204-205, 302-303; Visser, 1964, 159 nt. 5).

Het Oude Mannen- en Vrouwenhuis te Schoonhoven
In 1558 is er volgens Van Berkum sprake van ‘manhuysmeesters’, wat het bestaan
van een Oude Mannenhuis zou bevestigen. Inderdaad komt in 1562 in het kohier
van de tiende penning de vermelding van een ‘manhuys’ voor. Het lag in de Weistraat
tussen Lopikerstraat en Stadhuisstraat. Na de opheffing van het
Cellebroedersklooster werden de gebouwen aan de Proveniersstraat tot Oude
Mannenhuis ingericht. Blaeu geeft het complex ‘het Oude Mannenhuys’ als nr. 7
weer op zijn kaart uit 1648.
Van Berkum meldt een bouwcampagne tussen 1657 en 1665, waarbij acht huisjes
tot stand kwamen. In 1688 kwam daarbij een ‘nieuwe gemeene kamer’ en een galerij
van drie kolommen breed. Een jaar later werd het complex voltooid met een gebouw
waarin een eetzaal, een regentenkamer en een poortgebouw van hardsteen waren
ondergebracht en nog eens vier huisjes. Hieraan bouwde men een galerij van elf
kolommen.
In 1716 werd het Oude Mannenhuis samengevoegd met het Oude Vrouwenhuis,
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367 Schoonhoven, Koestraat 80, voormalig weeshuis.
Plattegronden, doorsneden en situaties in 1828 en 1985.
Schaal 1:300 en 1:3000. Getekend door J.J. Jehee in 1995 naar opmetingen van
architectenbureau Van den Boogert uit 1972. Het huidige pand is van 1863 en vervangt een
ouder weeshuis dat daar in 1607 was gevestigd. Op de kadastrale minuut van 1828 staat
dit pand als een langgerekt, naar achteren toe zich versmallend bouwlichaam ingetekend.
De weergegeven toestand is die van 1972, voordat het weeshuis (in 1980) een verbouwing
onderging waarbij de keuken aanmerkelijk veranderd is, plafonds zijn verlaagd, trappen
deels verwijderd zijn en vertrekken anders zijn ingedeeld.
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368 Het voormalige weeshuis uit 1863 aan de Koestraat 80 in Schoonhoven (foto RDMZ,
1995).

369 Ontwerp voor het weeshuis uit 1862 (coll. Streekarchief Krimpenerwaard te
Schoonhoven).

dat tot dan toe in het voormalige St. Elisabethklooster aan de Oude Haven was
ondergebracht. Kennelijk was er voldoende ruimte, want in 1724 kwamen de
proveniers er nog eens bij. Dit gemeenschappelijke Oudeliedenhuis heeft tot 1807
bestaan. Uit financiële overwegingen heeft de raad der stad Schoonhoven besloten
het gesticht in dat jaar te ontbinden.
Pas tegen het einde van de 19de eeuw vindt men de zorg voor de oude lieden
opnieuw weerspiegeld in de aanwezigheid van een gebouw: op 30 mei 1898 werd
een voormalig woonhuis aan de Koestraat 109 als Oudeliedenhuis der Ned. Herv.
Gemeente in gebruik genomen en gehouden tot in 1968.
2

(OAS inv. nr. 1237 ; Van Berkum, 449-450; Lugard, 1938, 7-8; Visser, 1964, 161,
163).

Het weeshuis
Tot 1581 had Schoonhoven geen weeshuis. Voordien werden de weeskinderen bij
voorkeur bij pleeggezinnen ondergebracht. Bij zijn overlijden in 1576 liet een zekere
Barend van Hoeff een nalatenschap na, die door de Staten van Holland aan de stad
Schoonhoven ter beschikking gesteld werd. Schoonhoven verzocht om het geld
aan de stichting van een weeshuis te mogen spenderen. Dit verzoek werd in 1579
toegestaan. In 1581 werden de eerste wezen opgenomen in de gebouwen die voor
de Reformatie hoorden tot het klooster van St. Agnes en lagen aan de Koestraat /
hoek Schapenstraat. Tot 1585 bleven de wezen daar gehuisvest. Na wat
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verhuizingen werd in 1607 aan de Koestraat een huis gekocht tegenover de kerk
op de plaats waar het huidige ‘weeshuis’ uit 1863 staat.
Op de kaart van Blaeu, de kadastrale minuut en een schilderij, gemaakt vlak voor
de afbraak in 1862, is te zien dat het complex uit diverse bouwlichamen bestond.
In het naar voren springende linkerdeel waren in de topgevel twee gevelstenen
ingebracht. Één met het jaartal 1549 (het bouwjaar van het huis) en één met een
stichtingssteen (thans in een bijgebouwtje van het huidige pand ingemetseld). De
met rolwerk versierde steen geeft de tekst ‘DE HEER DIE WIL / GESLACHTEN VAN /
HOEEF BEWAREN / WANT SII DOORSAECK / SIIN VAN DE WEES/ KINDEREN VERGAREN’. De
steen is niet van een jaartal voorzien. Het is mogelijk dat deze bij de bouw is
aangebracht. In de archieven is tweemaal sprake van een steen ‘met advys’: in
1612 en 1620. In beide jaren is er een verbouwing uitgevoerd. Over de inhoud van
het ‘advys’ wordt niet gerept. Voor het huis lag een tuin die men als groentetuin
gebruikte.
Over de indeling van het oude weeshuis is maar weinig bekend. In die begintijd
is er sprake van een grote zaal, een bovenzaal, een gang, een keuken met bakhuis,
een kaaskamer, zolders die als slaapruimtes werden gebruikt, kelders en natuurlijk
een secreet, een loods en een ‘hoenderhuys’ buiten. Teneinde meer inkomsten te
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genereren voor het weeshuis werd in 1705 een der kamers omgebouwd tot keurof gildekamer van het goud- en zilversmidsgilde.
Tussen 1819 en 1852 werd het gebouw niet als weeshuis benut: het diende toen
als onderdak voor de ‘Algemene Armen’, die hun onderkomen in de
Gasthuiskerkgebouwen immers waren kwijtgeraakt (zie boven).
In 1862 besloot men wegens de bouwvallige staat van het ‘Gereformeerde
weeshuis’ een nieuw gebouw neer te zetten. De eerste steen werd op 12 maart
1863 gelegd. Het werd in hetzelfde jaar in gebruik genomen. Het ontwerp is van de
n

hand van C Verhey Wzn, Mr. timmerman en opzichter te Ameide. Het werk werd
uitgevoerd door plaatselijke aannemers. Op de begane grond lagen de officiële en
algemene vertrekken als een regentenkamer (links voor), een kamer voor het
Algemeen Armbestuur (rechts voor) en de keuken (links achter). Op de verdieping
bevonden zich de slaapruimten.
Tot de Tweede Wereldoorlog is het gebouw als weeshuis in gebruik geweest. Daarna
heeft het verschillende functies gehad, waaronder opvang van evacués, huisvesting
van verenigingen, peuteropvang en huisvesting van vakscholieren. In 1980 heeft
het een ingrijpende restauratie ondergaan. Het is tot achttien wooneenheden
verbouwd (Archief van het Gereformeerd Weeshuis te Schoonhoven, inv.nrs. 55 en
57; Van der Molen, 1984, 25, 26, 27, 28; Van der Molen, 1993, 42, 203, 306; Visser,
1964, 159).

Overige gebouwen
Leprozenhuis
In de eerste helft van de 15de eeuw werden de Schoonhovense melaatsen
ondergebracht in een Leprozenhuis dat buiten de stad stond aan de Opweg, ter
plaatse van de huidige stadsherberg. In 1430 wordt eraan ‘getimmerd’. Het staat
op de kaart van Schoonhoven uit 1552 die Pieter Sluyter van het Hofland
vervaardigde (ARA, kaartafdeling VTH 2436). Aan het huis was een kapel gebouwd.
In 1572 is het door brand verwoest en niet meer als zodanig herbouwd (Visser,
1964, 162-163).

Verenigingsgebouwen
Van 1900 dateren diverse ontwerpen voor het verenigingsgebouw ‘Concordia’ in
Haastrecht, van de hand van de architecten F. van der Straaten en H.J. Nederhorst
jr., dezelfden die verantwoordelijk waren voor het herstel van de Hervormde kerk
in 1897. De opdracht voor het ontwerp voor een ‘kunst- en sportgebouw’ kwam van
mevrouw P.M. Lefèvre de Montigny - Bisdom van Vliet, de laatste bewoonster van
het huis Bisdom van Vliet. Zij schonk ook een aanzienlijk bedrag om de bouw ervan
te doen realiseren. Het gebouw kwam te staan aan de Bredeweg 6, met de
achterzijde gekeerd naar de R.K. kerk, ter plaatse van een boerderij, die tot het bezit
van de familie Bisdom behoorde. Het werk werd uitgevoerd door dezelfden die
verantwoordelijk waren voor de bouw van het huis Bisdom van Vliet 25 jaar eerder:
C. Straver en Th. Hooft. De eerste steen werd op 25 juni 1900 gelegd, de eerste
uitvoering in het gebouw kon op 30 maart 1901 al plaats vinden.
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De opzet, een langgerekt bouwlichaam met aan de uiteinden haaks daarop
staande vleugels met topgevels, is sedertdien maar weinig gewijzigd. De architecten
gebruikten de inmiddels ouderwetse rondbogenstijl. Het van rode baksteen
opgetrokken gebouw heeft helderrode bakstenen lijsten boven vensters en deuren.
In de boogzwikken zijn veelkleurige patronen van vlechtwerk in baksteen
aangebracht. De gestucte entree in de rechtervleugel is versierd met pilasters en
bekroond met een doorbroken fronton. In de linkervleugel is een steen gemetseld
met de naam ‘Concordia’, in het middengedeelte de gedenksteen met de ‘eerste
steenlegging’.
De behoefte aan een parochiaal verenigingsgebouwen, waar alle katholieke
verenigingen hun bijeenkomsten en vergaderingen zouden kunnen houden, in
combinatie met lokaliteiten voor de R.K. militaire vereniging, deed het R.K.
kerkbestuur H. Bartholomeus te Schoonhoven omzien naar een geschikt bouwterrein.
Men vond dat aan de Koestraat ter plaatse van twee vervallen panden (thans
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370 Het gebouw Concordia te Haastrecht (foto RDMZ, 1984).

genummerd 102-104-106). In 1911 kwam het verenigingsgebouw St. Jozef naar
ontwerp van P. Snel uit Schagen gereed, een fors pand van twee bouwlagen met
gekoppelde vensters, versierd met veelkleurige tegels en gevelteksten. Tussen ca
1939 en 1965 fungeerde het gebouw als R.K. militair tehuis. Na het vertrek van de
militairen werd de ‘Jozef’ verkocht. Thans fungeert het gebouw, waarvan de tegels
en teksten zijn verwijderd, als winkel (De Korte, 1984, 21-22, 27; De monumenten
van Schoonhoven, 123).
In Lekkerkerk werd in 1932 naast de kerk aan het Kerkplein het Ge-Ar gebouw
neergezet. De afkorting staat voor Geloof in Arbeid. ‘De tendoelstelling van het
gebouw beoogt de verheffing van geestelijk en maatschappelijk leven in
protestantschen geest’, zo werd al in 1927 geformuleerd. Na een lange
voorbereidingstijd, waarin de benodigde financiën bijeen gezocht werden, kon in
1931 De Lekkerkerkse architect G. van der Voet Jr. zorg dragen voor het ontwerp
van het verenigingsgebouw, dat een jaar later verwezenlijkt zou worden. Op de
begane grond kwamen onder andere een vergaderkamer en een catechisatiekamer,
op de verdieping een grote vergaderzaal. Het uit gele ijsselsteen opgetrokken
gebouw heeft een door verticale glasstroken gelede voorgevel. In de top prijken de
letters GE-AR.
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Woonhuizen
Voor de bestudering van de woonhuizen in de Krimpenerwaard is gebruik gemaakt
van een inventarisatie die door de gemeente Schoonhoven is verricht in 1986. Voorts
stond ons een inventarisatie en analyse van de woonhuizen in Haastrecht ter
beschikking, die in 1994 speciaal voor deze uitgave is gemaakt als stage-project.
Bij deze analyse is met name uitgegaan van de gevels en de bouwvormen. Inwendige
constructies en afwerkingen konden daar niet meer in extenso bestudeerd worden:
heel veel is de laatste jaren bij renovaties verdwenen. Aanvullende gegevens
tenslotte zijn verzameld in het najaar en de winter van 1994-1995 door onderzoek
ter plaatse.
Het woonhuisonderzoek heeft zich dan ook, zeker wat het inwendige der huizen
betreft, in hoofdzaak tot Schoonhoven beperkt. De woonhuizen elders in de
Krimpenerwaard zijn wel in beschouwing genomen, maar slechts in incidentele
gevallen systematisch onderzocht.
Met de vergaarde gegevens is getracht een ordening in het woonhuizenbestand
te verkrijgen, zowel naar vorm en constructie als in stilistisch opzicht. Bepaalde

371 Overzicht van de huizen aan de Haven te Schoonhoven met op de achtergrond de
Waag (foto RDMZ, 1995).
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huizen komen derhalve meermalen terug, aangezien zij aspecten in zich bergen,
die in de diverse paragrafen aan de orde komen.
De dateringen van de panden en hun onderdelen zijn tot stand gekomen door
onderlinge stilistische en bouwhistorische vergelijkingen met als uitgangspunt de
gedateerde exemplaren.
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De omvang van het huizenbestand
Informatie over het aantal ‘haardsteden’ per stad en dorp, waarmee woningen
bedoeld worden, is bekend vanaf de late 15de eeuw. Van de opgegeven aantallen
wordt echter vrijwel nooit vermeld of zij in de ‘bebouwde kom’ of in het buitengebied
liggen. Evenmin is niet altijd duidelijk of het daarbij om huizen of boerderijen gaat.
In 1494 is er in Schoonhoven, volgens de Enqueste sprake van 450 haardsteden.
Een aanmerkelijke teruggang in vergelijking met de tijd van ‘hertog Karel’ († 1477),
toen er sprake van 650 haardsteden zou zijn geweest (Enqueste, 188). In 1514
blijkt het aantal nauwelijks te zijn toegenomen. De Informacie spreekt over een
aantal van 460 haardsteden waarmee ‘huysen’ bedoeld worden (Informacie,
389-390). Visser toont aan dat dit aantal te laag is geschat. In 1561 blijkt, volgens
het kohier van de tiende penning, het aantal bewoonde huizen binnen de ommuring
namelijk 575 te bedragen; de hele stad telde toen 634 huizen (Historische
stedenatlas, 13; Visser, 1964, 97-98).
In de loop van de tijd groeide het aantal huizen maar weinig. Volgens het
verpondingsregister van 1631 telde de stad toen ongeveer 640 gebouwen. Tot
halverwege de 19de eeuw zou het aantal huizen min of meer gelijk blijven. In 1847
noteerde Van der Aa een aantal van 506 (Van der Aa, deel S., 1847, 256). De
waarde van deze informatie analyserende komt men tot de conclusie dat de
bebouwingsdichtheid van Schoonhoven en het aantal inwoners door de eeuwen
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heen, met uitzondering van het begin van de 19de eeuw, heel weinig gefluctueerd
heeft (Kadastrale Atlas, 19).
Het aantal haardsteden van Schoonhoven wordt in geen enkel opzicht ook maar
benaderd door dat in de andere nederzettingen in de Krimpenerwaard.
Lekkerkerk is aan het eind van de Middeleeuwen een goede tweede met ‘slechts’
160 haardsteden in 1514. Bij die opgave wordt vermeld dat daarvan de meeste zijn
afgebrand in de oorlog met de Geldersen, een lot dat bijna alle dorpen in de waard
in die jaren (1511 en 1512) heeft getroffen (Informacie, 570-571). In het midden van
de 19de eeuw tekent Van der Aa op dat het aantal huizen in de kom van Lekkerkerk
120 bedraagt (Van der Aa, deel L-M, 1846, 173).
Ouderkerk telde in 1514 90 haardsteden, waarmee het een der grootste dorpen
van de Krimpenerwaard was (Informacie, 576). Een verhoudingsgewijs klein aantal
van die haardsteden, twaalf woningen en zes hofsteden, bevond zich in de dorpskom
rond de kerk. Dit aantal is tot 25 gegroeid rond 1600. In de eerste helft van de 17de
eeuw is een toename te zien tot 41 door de uitgifte van de Kalverstraat.
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In 1700 waren het 61. Tot ver in de 19de eeuw zou dit zo blijven (De Keijzer, 1980,
33).
In Haastrecht bedroeg het aantal haardsteden in 1494 74 binnen nederzetting èn
ambacht. Ten tijde van het overlijden van hertog Karel de Stoute in 1477 stonden
er nog 84 huizen (Enqueste, 183). Bij de Informacie van 1514 was het aantal huizen
weer gestegen tot 80, maar recente schade was ook hier opgelopen door verwoesting
en brandschatting door de Geldersen in 1511-1512 (Informacie, 391). In latere
eeuwen groeide het dorp gestaag. In 1629 stonden er, volgens het verpondingskohier
uit dat jaar, 134 huizen binnen en buiten de nederzetting. Dit waren echter niet
uitsluitend woonhuizen. Vooral buiten de dorpskern werd en wordt het grootste deel
van de ‘haardsteden’ door boerderijen gevormd. In 1734 is het aantal haardsteden
toegenomen tot 286, in 1815 is dit teruggelopen tot 250 (Kölker, 124-125).
De overige dorpen in de Krimpenerwaard vertonen vanaf de Middeleeuwen tot
halverwege de 19de eeuw een bescheiden groei. Met name langs de rivierdijken
vond een verdichting van de bebouwing plaats na het midden van de 19de eeuw.

De ligging
Voor de bestudering van de percelen en de daarop aanwezige gebouwen is gebruik
gemaakt van stads- en dorpsplattegronden. De oudst betrouwbare gegevens die
ons ter beschikking staan voor de steden en de dorpen zijn de kadastrale
minuutplans, die voor dit deel van Zuid-Holland in 1828 en 1829 tot stand kwamen.
Oudere stadsplattegronden zijn alleen van Schoonhoven beschikbaar, zoals de
kaarten van Jacob van Deventer uit omstreeks 1560, van Guicciardini van 1582 en
Johannes Blaeu getekend in 1648, alle afgebeeld bij het hoofdstuk over de
verdedigingswerken. Over de aard van de bebouwing verschaffen de kaarten geen
gedetailleerde gegevens. Wel blijken zij, met uitzondering van de kaart van
Guicciardini, opmerkelijk nauwkeurig te zijn op het gebied van de stadsstructuur en
de bebouwingsdichtheid.
De oorspronkelijke diepte van de huiserven in de steden en dorpen is vaak nog van
het kadastrale minuutplans af te lezen. Afbeeldingen van de minuutplans van
Haastrecht (1829) en Schoonhoven (1828), alsmede die der huidige kadastrale
kaarten zijn te vinden bij het inleidende hoofdstuk over de historische geografie. In
Schoonhoven is de diepte van de kavels ten westen van de Haven en Oude Haven
bepaald door de (prestedelijke) verkaveling van Bergambacht en varieert tussen
de 50 en 60 meter. Ten zuiden van de kerk lopen de kavels nog steeds door tot aan
de Koestraat. De opstallen aan de Koestraat behoorden tot de erven aan de Haven.
Ten noorden van de kerk is de diepte van de erven opgesplitst tussen de panden
aan de Oude Haven en de Koestraat.
Ten oosten van de Haven is de prestedelijke verkaveling vrijwel niet meer te
herkennen, maar is zeker mede bepaald geweest door het tracé van de prestedelijke
weg naar Willige-Langerak (Stadhuisstraat-Carmelietenstraat-Meent). De diepte
van de erven ten zuiden van het Marktveld en ten oosten van de Zevender langs
de Nes en Molenstraat, een 14de-eeuwse stadsuitbreiding, bedraagt ongeveer 40
meter. Voor de dwarsverbindingen gelden andere maten. Hier zijn de erven
aanmerkelijk minder diep (Visser, 1964, 54, 113, 123).
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Over de oorspronkelijke breedte der huiserven is geen duidelijk beeld. Visser
veronderstelt dat vele smalle erven in het centrum van Schoonhoven tot stand
gekomen zijn door deling van de oudste erven in de lengterichting. De breedte van
de ongedeelde percelen bedroeg gemiddeld 10 meter. Aan de oostzijde van de
Haven kan men die oorspronkelijke breedte nog in een enkel geval vinden (Haven
71 en 73). In het midden van de 16de eeuw is de gemiddelde perceelbreedte aan
de Haven aan de westzijde 5,70 meter, aan de oostkant ten noorden van het stadhuis
6,05 en ten zuiden van het stadhuis 5,75 meter. Het patroon van de huiserven in
het centrum van de stad blijkt tussen het einde van de Middeleeuwen tot in de 19de
eeuw weinig tot geen veranderingen te hebben ondergaan. Visser veronderstelt dat
dit te maken heeft met het feit dat de smalle percelen over de volle breedte zijn
bebouwd. Zo zouden de bouwmuren van de panden een fixerende invloed
uitgeoefend hebben op de perceelsgrenzen. De breedte van de
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372 Steegje naast Oude Haven 2 in Schoonhoven (foto RDMZ, 1995).

meeste huízen op die erven was iets minder omdat zij doorgaans door een
druipstrook of een osendrop van elkaar gescheiden waren (Visser, 1964, 69, 142).
In Haastrecht hebben de erven aan de noordkant van de Hoogstraat tot aan de
IJssel een diepte die varieert tussen 30 en 60 meter. Ook de diepte van de erven
langs de Vlist (Haven) is respectabel. Deze bedraagt gemiddeld 40 meter. In dit
opzicht verschilt het weinig met wat wij in Schoonhoven aantreffen. De breedte van
de erven is, evenals in Schoonhoven, variabel.
In de steden en dorpen staan langs de voornaamste straten, zoals gezegd, de
huizen op smalle diepe percelen. De oudste huizen zijn lang niet altijd
aaneengesloten gebouwd, dat wil zeggen zij hebben niet altijd de bouwmuren
gemeenschappelijk. Veelal werden zij onderling door stegen of osendrops
gescheiden.
Huizen met rieten daken hadden geen goten. De daken staken over de wanden
heen en het regenwater viel naast het huis op de grond. Dit is nog te zien bij het
pand Voorstraat 78 te Lekkerkerk uit het begin van de 17de eeuw. Bij de overgang
naar een hard dak en naar het aanbrengen van goten verdwenen de druipstroken
niet meteen. Dat gebeurde pas als de panden vernieuwd en verbreed werden en
de gevels aan de buurpanden werden aangesloten.
Bij een groot aantal panden is een, meestal gedichte, osendrop nog steeds te
herkennen. Langs de Haven in Schoonhoven tussen de nummers 9 en 7, 15 en 13,
19 en 17, 27 en 25, 33 en 31, 75 en 73. Aan de even kant tussen 80 en 82, 66 en
68, 64 en 66.
Voor de dorpskernen van bijvoorbeeld Haastrecht en Ouderkerk geldt het zelfde
verhaal: het pand Dorpsstraat 24 te Ouderkerk uit 1686 heeft aan de rechterkant
een osendrop. Links is in het eerste kwart van de 20ste eeuw een nieuw pand
gebouwd. Men heeft de gevel aan nr. 24 doen aansluiten. In Haastrecht ziet men
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dat geschieden bij Hoogstraat 97 en 99. De voorgevel van nr. 99 is na het midden
van de 19de eeuw vernieuwd. Door de osendrop aan de linkerkant bij de gevel te
trekken kwam er meer ruimte vrij voor de voordeur. Tussen Hoogstraat 114 en 116
is de osendrop dichtgezet, maar nog duidelijk te zien.
Men ziet ook dat nieuw te bouwen panden bij een ouder buurpand worden ingebalkt.
Een duidelijk voorbeeld is het laat 16de-eeuwse huisje aan de Tol 8 dat aan de
linkerkant bij de oudere buurman nr. 9, het Gouden Hoofd is ingebalkt. Bij de verkoop
van het terrein in 1588 werd deze mogelijkheid officieel vastgelegd: ‘(...) Des es
voirsproken dat Jonck en z'n erven 't erf tot allen tijden moegen betimmeren ende
huer anckeren en balcken leggen inde sijdelmuyr van 't voorsz. Gulden Hooft’ (OAS
inv. nr. 2352).
Het verschil in niveau van de goten en de aansluiting van twee ongelijke panden
op elkaar vroeg om moeilijkheden. De Schoonhovense stadskeuren en ordonnantiën
geven uitvoerige voorschriften met betrekking tot gemene muren dan wel de
osendrops tussen de huizen. De breedte van de ‘huisdrup’ moest in 1645 bijvoorbeeld
minimaal 4½ duim bedragen buiten de eigen muur (Van Berkum, 307). Ook over
de gemeenschappelijke goten bestonden stringente voorschriften met betrekking
tot onderhoud, plaats en hoogte.
Opmerkelijk tenslotte is de ligging van de panden aan de oostzijde van de Voorstraat
in Lekkerkerk bij een bocht in de rivier. Men ziet hier bij de huizen een trapsgewijze
verspringing van de rooilijn. In de vrijstaande kleine stukjes rechterzijgevel is bij een
aantal panden een venster aangebracht.

De vroegste ontwikkelingen
De oudste bebouwing van Schoonhoven strekte zich uit langs de Haven, de westzijde
van de Oude Haven, de Koestraat en de Havenstraat. Vanaf de 13de en 14de eeuw
ontstond in dit deel van de stad de eerste bebouwing. Aan de oostkant van de stad
bepaalde de loop van het riviertje de Zevender en de aanwezigheid van een kasteel
met voorburcht de indeling van de stadsplattegrond. Omstreeks 1400 was de stad
geheel ommuurd en lag het patroon van de straten, wegen en wateren vast.
De Haven rond het stadhuis was de belangrijkste openbare ruimte. Daar was
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373 ‘Het Dorp Lekkerkerk, Van de Overzyde te Zien’, gewassen pentekening, 173 × 246
mm door H. Bos (z.j.). (coll. RPK, inv. nr. A 2860). Op deze 17de-eeuwse (?) afbeelding ziet
men de smalle, diepe huisjes met hun topgevels, incidenteel door een dwars huis afgewisseld.

dan ook de meest grootschalige bebouwing geconcentreerd. Bovendien vormde de
Haven met de Kerkstraat en het noordelijke deel van de Koestraat de voornaamste
route door de stad (van Veerpoort naar Kruispoort), hetgeen aan het
bebouwingsbeeld nog steeds afleesbaar is. Aan secundaire straten zoals het
zuidelijke deel van de Koestraat, de Havenstraat, de Lange Weistraat en de Nes
lagen en liggen de huizen van minder formaat, veelal gecombineerd met een bedrijfje.
Het gedeelte aan het huidige Doelenplein ten noorden van de Lopikerstraat tussen
Doelenstraat en Varkensmarkt werd pas na 1592 bebouwd. De betreffende panden,
thans genummerd 22 tot en met 40, liggen een weinig terug ten opzichte van de
rooilijn. Waarschijnlijk heeft het late vol bouwen te maken met de positie van dit
terrein als voorburcht van het eerste kasteel en de marktfunctie die het had
(Historische stedenatlas, 13 en 39 nt. 94). Aan de rand van de stad lagen houttuinen
en leerlooierijen (wegens stankoverlast door de stedelijke overheid daarheen
verbannen) en de gebouwen met een min of meer agrarisch karakter (zie voor de
woon- en bedrijfsgebouwen in de 16de eeuw: Visser, 1964, 130-139).
Grote terreinen in de stad werden in de Middeleeuwen door kloosters ingenomen.
Pas na de Reformatie kwamen deze terreinen vrij. De kloosters werden vrijwel alle
afgebroken. Op de terreinen verscheen in de loop van de tijd bebouwing. Sommige
stukken bleven echter nog lange tijd onbebouwd, zoals het terrein van het
Cellebroedersklooster dat op de kadastrale minuut van 1828 nog grotendeels
onbebouwd als ‘bosch van vermaak’ staat aangeduid.
Bij Haastrecht is de oudste bebouwing geconcentreerd langs de IJsseldijk, aan de
dam, waar later de Havensluis is aangelegd, aan de Vlist en bij de kerk. Bedrijven
als leerlooierijen waren, evenals bij Schoonhoven, wegens stankoverlast aan de
rand van het dorp gesitueerd. Kleine bedrijfjes, koetshuizen en pakhuizen lagen en
liggen tussen de woonhuizen in, zoals bij de secundaire straten van Schoonhoven
ook te zien valt.
Pas na de Tweede Wereldoorlog heeft de stad zich grootschaliger uitgebreid.
Een ferme ingreep in de structuur van het dorp betekende de aanleg van de
Provinciale weg in 1936 en de demping van de Haven in 1969.
De vroegste woonhuisontwikkelingen bij Ouderkerk vonden plaats in de onmiddellijke
nabijheid van de kerk, aanvankelijk binnen-, maar al snel ook buitendijks. Vanaf de
eerste helft van de 17de eeuw kwam daar de haaks op de dijk staande Kalverstraat
(ook Kerkestoep of Heerenweg genoemd) bij die toen in erfpacht werd uitgegeven.
Ook hier lagen woonhuizen en bedrijfjes - doorgaans was het een met het ander
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gecombineerd - door elkaar. In de onmiddellijke nabijheid van de kerk lagen de
belangrijkste gebouwen van het dorp, de pastorie aan de oostkant en het
ambachtsherenhuis/veerhuis/herberg aan de westkant.
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De ouderdom en datering
De oudst aangetroffen huizen in de Krimpenerwaard liggen in Schoonhoven. Van
vóór de 16de eeuw is heel weinig over gebleven; niet veel meer dan enige
baksteenrestanten en hier en daar een (onderdeel van) een houtconstructie. Door
stadsbranden in 1375, 1382 en 1518 werd aanmerkelijke schade aangericht, omdat,
naar men mag aannemen, vrijwel alle huizen en hun onderdelen van hout en ander
brandbaar materiaal waren opgetrokken. Bij de brand van 1382 bleef alleen de Nes
gespaard. De brand van 1518 heeft ongeveer 320 (van de circa 500) huizen en drie
kloosters in de as gelegd. Het gevolg was dan ook dat keizer Karel V, ‘Prince van
Spanjen’, aan die van Schoonhoven op 22 augustus 1518 verordonneerde ‘geen
Dak te maken, dan hard, ende met steene muuren; dus dat de luyden, die van Riet
Dak hard Dak maken, ter subsidie van de Stadt genieten zullen 14 stuyvers, op de
Roede’. Dezelfde bepaling wordt nog eens herhaald in een stadskeur van 1645
(Van Berkum, 62, 294). Daar werd tevens opgemerkt dat er op de scheidingen der
erven geen nieuwe houten ‘heiningen’ gebouwd mochten worden. Houten gevels
mochten niet vernieuwd, gerepareerd of geverfd worden. In geval zij vervallen waren
moest men hen door stenen gevels vervangen (Van Berkum, 307, 317). Snel is die
vervanging niet gegaan. Op een tekening van Cornelis Pronk uit 1733 van het
stadhuis ziet men in de Stadhuisstraat nog de overkragende houten woonhuisgevels
weergegeven (afgebeeld bij het hoofdstuk ‘Openbare gebouwen’).
De brandvoorschriften voor de dorpen waren minder dwingend. De maatregelen in
Ouderkerk beperkten zich tot verordeningen omtrent het verwijderen van as, de
verplichte aanwezigheid bij ieder huis van een ladder, haak en emmer en de
noodzaak van watertonnen bij bakovens (De Keijzer, 1980, 20).
Ook Haastrecht is diverse malen het slachtoffer van plunderingen en branden

374 Hoogstraat 84-90 in Haastrecht met 17de- en 19de-eeuwse huizen (foto RDMZ, 1981).

geweest, bijvoorbeeld in 1511 en 1512: het dorp werd in die jaren afgebrand door
de Geldersen. In 1575 is er waarschijnlijk aanmerkelijke schade aangericht door de
Spaanse troepen ten tijde van het beleg van Oudewater. Hoogstwaarschijnlijk
daarom dagtekenen de oudste sporen aan de woonhuizen van het einde van de
16de eeuw. In de 17de-eeuwse Haastrechtse resolutieboeken vindt men diverse
voorschriften om het brandgevaar terug te dringen. Die bestonden uit beperkingen
met betrekking tot het uitstrooien van as, het bezit van brandemmers, het verbod
van branden van kaarsen en lampen en het roken van tabak op brandgevoelige
plaatsen als baan- en pakhuizen. Pas in 1706 komt er een verordening die het
leggen van een nieuw rieten dak verbiedt. In tegenstelling tot Schoonhoven mocht
men in Haastrecht wel het oude dak repareren. Over aard en opbouw van gevels
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wordt echter nergens gerept (Kölker, 91-93). Het is heel waarschijnlijk dat men hier
in een vroeg stadium al baksteen aan de huizen heeft toegepast. De Enqueste meldt
in 1494 reeds ‘steenplaetsen’ in Haastrecht als bron van bestaan. In 1629 is er
sprake van twaalf steenfabrieken rond Haastrecht. Het feit dat de dakbedekking wel
‘week’ bleef heeft misschien ermee te maken dat de baggerklei uit de Hollandsche
IJssel niet geschikt was voor het bakken van tegels of pannen (Kölker, 131, nt. 71,
132).
De oudste onderdelen van de huizen vindt men nu nog terug aan fragmenten in het
natuursteen- en baksteenwerk aan de buitenzijde en in het inwendige aan
constructieve en sierende onderdelen als de houtconstructies en de tegels. In de
18de en 19de eeuw zijn veel oudere panden van een nieuwe gevel voorzien of
hebben een afwerklaag gekregen, waardoor het oudere metselwerk aan het oog
onttrokken is. Herkenbaar blijven de oude panden in de meeste gevallen wel. De
steile dakhelling, de gevels op vlucht, gevelankers en in het interieur de balklagen
en de houtconstructies geven doorgaans uitsluitsel over de ouderdom.
In de 18de eeuw verschijnen er nieuwe gevels met gootlijsten of de modernere
klokgevels voor de 16de- en 17de-eeuwse huizen. Er wordt dan in verhouding weinig
nieuwbouw gepleegd.
De 19de eeuw is visueel het best vertegenwoordigd in de steden en de dorpen.
De eenvoudige baksteenarchitectuur van de 18de eeuw blijft men toepassen.
Daarnaast komen gepleisterde lijstgevels in de mode, die in de loop van de 19de
eeuw steeds rijker van versiering worden. Moderne vensters met grote ruiten doen
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375 Lopikerstraat 23 en 25 in Schoonhoven, die beide rond 1900 tot stand gekomen zijn
(foto RDMZ, 1980).

hun intrede. Vooral na de tweede helft van de 19de eeuw wordt er, in de steden en
dorpen, veel nieuw gebouwd.
In de 20ste eeuw volgt men de landelijke architectuurstromingen zoals de
Jugendstil, de Art-Déco en het Nieuwe Bouwen in een regionale, doorgaans
bescheiden interpretatie. Bij de behandeling van het exterieur van de huizen zal
hierop uitvoeriger worden ingegaan.
Geen van de woonhuizen in de steden en de dorpen is onveranderd tot ons gekomen.
Zowel het exterieur als het interieur is altijd in later tijd gemoderniseerd. Dat is
inherent aan de geschiedenis van een gebouw en zeker van het woonhuis: het
groeit met de tijd mee. Vaak kan men aan de achtergevels nog wel de oorspronkelijke
vorm en detaillering waarnemen. De lopende processen van schaalvergroting en
functieverandering leiden nu eenmaal onvermijdelijk tot aanpassingen en
vormveranderingen. Kwalijk is echter dat veel van die veranderingen, die noodzakelijk
geworden zijn, gewoonlijk op een lompe en fantasieloze wijze worden doorgevoerd.
Fataal zijn dan ook de moderniseringen die geen rekening hielden met de structuur
van het gebouw. Vooral bij winkelpanden ziet men dat verschijnsel. De voorgevel,
als die al niet door een moderne pui is vervangen, blijft dan misschien nog wel voor
een deel staan, maar het gebouw wordt inwendig naar achter en naar opzij toe
volledig uitgebroken, waarmee de historische waarde teloor gaat. Lopikerstraat 8
in Schoonhoven is daarvan een droevig voorbeeld. De inwendige indeling, tot in de
jaren zestig van deze eeuw nog compleet 17de-eeuws, werd er ten behoeve van
de winkelfunctie volledig uitgebroken.
Niet alleen de tijd en de daarmee gepaard gaande modieuze veranderingen
hebben hun stempel op het uiterlijk van de woonhuizen gedrukt, ook de restauraties
hebben daaraan bijgedragen. Het resultaat daarvan was niet altijd positief. Originele
onderdelen werden niet als zodanig herkend of gewaardeerd en verdwenen daardoor.
Van jongere toevoegingen werd de waarde niet onderkend. Zij moesten plaats
maken voor reconstructies; wat er niet was werd bijgemaakt. Mooie 19de-eeuwse
ramen werden ingeruild voor nieuwe ‘18de- of 17de-eeuwse’ exemplaren, gevels
werden ontpleisterd om de ‘oorspronkelijke’ baksteen weer te tonen.
Voor het inwendige van de huizen geldt in veel gevallen hetzelfde. De originele
indeling is door de voortdurende verandering in gebruik en wensen met betrekking
tot het wooncomfort zowel bij de oude als bij de meer recente woonhuizen veelal
niet meer, of zeer moeilijk, naspeurbaar. Trappen worden verplaatst, gangen worden
afgescheiden van oorspronkelijk gangloze ruimten, schouwen worden toegevoegd,
afgebroken, verkleind, wanden worden weggebroken of toegevoegd en plafonds
verlaagd, bedsteden veranderde men, als zij niet werden uitgebroken, in kasten.
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Over het algemeen zijn de kelders, verdiepingshoogten, balklagen en de
houtconstructie van de kappen het minst onderhevig geweest aan veranderingen.
Een ingrijpende verandering heeft het dorpscentrum van Gouderak ondergaan.
Aangezien er in 1981 gif in de grond aangetroffen werd, gevolg van vuilstort in de
jaren 1956-1960, moest een aanmerkelijk bestand aan oudere panden aan de
noordkant van de Dorpsstraat worden afgebroken. In 1992 kon het schoongemaakte
terrein en de daarop nieuw gebouwde huizen in gebruik genomen worden.

De woonhuistypen
Zestiende en zeventiende eeuw
In de steden en de dorpen zijn de erven aan de hoofdstraten van oorsprong smal
en diep. Het oudste type huis hier is dan ook het in de diepte uitgebouwde pand
met de nokrichting haaks ten opzichte van de rooilijn. Aanvankelijk veel minder
gangbaar is het dwarse huis, een type dat breder dan diep is en de nokrichting
evenwijdig aan de straat heeft.
Men ziet dat het in de Middeleeuwen ontstane huizentype zo gangbaar èn
bruikbaar was, dat het, vooral bij de eenvoudige huizen, tot ver in de 19de eeuw is
toegepast.
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Het diepe huis
Bij het diepe of lange huis is de plattegrond dieper dan breed, en ligt, zoals gezegd,
de nokrichting van de kap haaks ten opzichte van de straat. De balken van de
inwendige constructie volgen de kortste overspanning en liggen derhalve evenwijdig
met de voorgevel. In de steden en de dorpen is dit eenbeukige huis vanaf de
Middeleeuwen het meest voorkomende type huis. Bij het diepe huis kan men
verschillende subtypes onderscheiden: het diepe huis met een of meer volwaardige
verdiepingen en een kap, het diepe huis met zijbeuk en het diepe huis met achterhuis.
Aan de hoofdstraten van Schoonhoven telt het diepe huis vrijwel altijd twee of
meer bouwlagen en kan van een achterkamer of -huis zijn voorzien. In de
achterstraten en in de dorpen heeft het diepe huis vaker één bouwlaag en een kap.
Doorgaans ontbreekt daar een achterhuis.

Het eenvoudige diepe huis
Het vroege eenvoudige diepe huis bestaat uit een begane grond en een
kapverdieping en heeft een tweedelige plattegrond. Het voorste vertrek van de
begane grond was direct via een voordeur toegankelijk en was, zelfs aan de
voornaamste straten, over het algemeen als bedrijfsruimte in gebruik. Dit gedeelte
van de begane grond had geen schouw. In het achterste deel bevond zich het
woongedeelte dat wel verwarmd kon worden. Deze ruimte noemt men ook wel
‘binnenhaard’. De tweedeling van de plattegrond wordt bewerkstelligd door een
afscheiding met een houten wand. De plaats van de schouw was meestal tegen de
zijgevel. De oorspronkelijke plaats van de trap, thans veelal uitsluitend herkenbaar
aan een raveling in de balklaag, zat over het algemeen op de scheiding van voorhuis
en binnenhaard, bij voorkeur niet aan dezelfde kant als de stookplaats. De zolder
diende als slaapvertrek en opslagruimte. Voor het laatste doel bracht men wel luiken
in de gevel aan.
Bij een uitbreiding naar achteren met een kamer ontstaat een driedelige
plattegrond: voorhuis, binnenhaard, achterhuis. Het achterhuis diende over het
algemeen als keuken.
In Schoonhoven vindt men deze vroege bedrijfs-, annex woonpanden nog incidenteel
langs de Koestraat, in Haastrecht langs de Hoogstraat (nrs. 88, 90, en 97) en
Kerkstraat, in Ouderkerk langs de Dorpsstraat (nr. 9).
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376 Haven 30 te Schoonhoven (foto RDMZ, 1995).

Het diepe huis met een of meer verdiepingen
Bij het vergroten van het eenvoudige diepe huis konden een of meer verdiepingen
worden toegevoegd. De verdiepingen dienden zowel voor opslag als voor wonen
en slapen. Het huis met verdieping komt veel vaker voor dan het verdiepingsloze
huis. Bij het huis met een of meer verdiepingen is het aantal bouwlagen meestal
beperkt tot drie, waarbij de derde bouwlaag zich in de kap bevindt. Vier bouwlagen,
een begane grond, eerste, tweede verdieping en kap ziet men bij de vroegste huizen
heel weinig. In Schoonhoven staat een enkel exemplaar aan de Haven. Hierbij dient
wel te worden aangetekend dat zij niet allemaal in één bouwperiode tot stand
kwamen.
Een van de vrij gaaf bewaarde voorbeelden van dit type is Haven 30. Het pand telt
drie bouwlagen en een kapverdieping en is vijf vakken diep. Op de begane grond
zijn bij onderzoek restanten van een samengestelde balklaag gevonden. De eerste
en tweede verdieping hebben een houtskelet. Onder de moerbalken zitten vroeg
16de-eeuwse sleutelstukken met peerkraalprofiel. Het huis heeft rechts tegen de
achtergevel een onvolledige spiltrap. Het pand is met een tongewelfde kelder
onderkelderd, die op dit moment niet toegankelijk is. Links van de trap vindt men
op de beide verdiepingen sporen van een voormalig rookkanaal. In 1912 is het huis
verbouwd. Toen is er aan de achterzijde een aanbouw gekomen met een verdieping,
waarin een keuken, een trap en een WC ondergebracht werden. Men handhaafde
op de begane grond de gang. De rest werd als kamer-en-suite ingedeeld. De plafonds
werden in stuc met neorenaissance ornamenten uitgevoerd. De verdiepingen werden
door middel van houten wanden onderverdeeld. Van dit huis is de indeling bekend
uit 1828: De voorkamer op de begane grond gebruikte men als winkel/kantoor.
Hierachter lag een binnenkamer die als ontvangstruimte en woonkamer diende. De
inventaris uit 1828 vermeldt in dit vertrek namelijk tafels, stoelen en een buffet. In
het achtergedeelte was, zoals
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377 Schoonhoven, Haven 30. Plattegronden van de verdiepingen en doorsneden.
Schaal 1:300. Getekend door J.J. Jehee, 1995.
Poging tot reconstructie van de oorspronkelijke, vroeg 16de-eeuwse situatie. Op de begane
grond is een moer- en kinderbalklaag zonder consoles aanwezig. De verdiepingen hebben
eikehouten gebinten met peerkraalvormige sleutelstukken.
Gezien de hoogte van de begane grond is het denkbaar dat hier een insteek gezeten heeft.
Bouwsporen in de muur en de balklaag doen vermoeden dat de oorspronkelijke schouw
links tegen de achtergevel stond.
378 Schoonhoven, Haven 30. Situatie en plattegronden.
Schaal 1:300 en 1:3000. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee, 1995.
Weergegeven is de toestand zoals die na 1912 is ontstaan. Het van oorsprong laat
middeleeuwse huis is toen uitgebreid met een aanbouw op de begane grond en de eerste
verdieping. Trap, balklagen en kapconstructie bleven op de verdiepingen in het zicht.

gebruikelijk bij dit type panden, de keuken. De keldertoegang lag in de keuken.
Voorts was er op de begane grond een gang. Op de verdieping lagen vier vertrekken:
drie slaapkamers en een portaal (bij de trap). Over de zolder wordt niets opgemerkt.
Waarschijnlijk had deze uitsluitend een opslagfunctie (Hoogerdijk, 1991, 85).
Tol 11 is een klein diep pand met verdieping en een zolder van drie gebintvakken.
Aan de houtconstructie: moer- en kinderbinten op de begane grond en muurstijlen
met moer- en kinderbinten op de verdieping met peerkraal, is een bouwdatum in
het begin van de 16de eeuw te verbinden. De muurstijlen op de begane grond zijn
in een later stadium als extra versterking aangebracht.
De touw- en klompenhandel aan de Lopikerstraat 17 is een ander voorbeeld. In dit
pand met zijn laat 19de-eeuwse gepleisterde gevel zit een midden 17de-eeuwse
houtconstructie bestaande uit een enkelvoudige balklaag met in- en uitgezwenkte
consoles. Voor is de winkel. Met een schot is die afgescheiden van het achterste
deel waar men woont.
Tol 8 is een klein, waarschijnlijk vroeg 17de-eeuws diep pand dat aan de linkerkant
bij de oudere buurman Tol 9 is ingebalkt. Op de begane grond is de indeling in de
19de en 20ste eeuw aanmerkelijk gewijzigd, door het afscheiden van een gang en

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

het samentrekken van ruimtes. De kelder over de hele diepte van het huis is
dichtgegooid. Op de verdieping is de oorspronkelijke indeling wel bewaard gebleven
met voor-, tussen- en achterkamer. In de voor- en achterkamer zit een enkelvoudige
balklaag met platte consoles en 17de-eeuwse consoles met in- en
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379 Schoonhoven, Voorhaven 6 uit de 17de eeuw met de klokvormige, op vlucht staande
voorgevel uit waarschijnlijk de 19de eeuw (foto RDMZ, 1977).

uitgezwenkt profiel. Tussen voor- en achterkamer is een onverlicht tussenvertrek
of alkoof waarin vroeger bedsteden lagen. Zij waren toegankelijk vanuit de
voorkamer. Ruggelings daartegenaan had men een soort bedkast gebouwd die
toegankelijk was vanuit de achterkamer.

Het diepe huis met insteek
Om meer ruimte in het huis te krijgen was het verdiept leggen van de binnenhaard
met het doel een royale insteekkamer te krijgen een andere mogelijkheid. Van deze
variant is Voorhaven 6 te Schoonhoven een goed voorbeeld. Vóór een desastreuze
verbouwing in de jaren zestig had het pand Lopikerstraat 8 een zelfde indeling.
Voorhaven 6 telt twee en een halve (aan achterzijde drie) bouwlagen en een kap.
Het huis staat op de plaats van de middeleeuwse stadsversterking. Aan de achterkant
steekt het huis met ongeveer anderhalve meter uit buiten het beloop van de muur.
In het muurwerk links zit een sprong. Gezien de inwendige houtconstructie dateert
het pand uit het midden van de 17de eeuw. De voorzijde is in de 18de of 19de eeuw
van een nieuwe gevel voorzien uit rode baksteen met een ingezwenkte klokvormige
top. De achtergevel is nog oorspronkelijk.
Het pand heeft een trapeziumvormige plattegrond, gedicteerd door het beloop
van de kavel ter plaatse. Het voor- en achterdeel zijn van elkaar door een dunne
stenen en houten wand gescheiden. Hier tegenaan staat de, vrijwel geheel originele,
spiltrap. Alleen het voorste stuk van het huis is (niet over de volle breedte)
onderkelderd. Het gevolg is dat er vóór en achter een verspringing van de
vloerniveaus is.
Te oordelen aan de tekeningen die ten behoeve van de restauratie in 1963
gemaakt zijn had het voorhuis op de begane grond aanvankelijk geen stookplaats.
In de loop van de 18de eeuw heeft men alsnog een stookplaats in het voorhuis
gemaakt. De beide tegeltableaus die daar zijn gevonden, zijn na de restauratie in
het achterdeel gezet.
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Het achterdeel is beneden en op de verdiepingen wel van stookplaatsen voorzien.
Een enkelvoudige balklaag met geprofileerde consoles overdekt alle vertrekken.

Het diepe huis met zijbeuk
Een andere mogelijkheid om wat meer ruimte te verkrijgen was het toevoegen van
een zijbeuk aan het eenbeukige huis, indien de kavelbreedte daarvoor geschikt
was. Een goed voorbeeld van een eenvoudig diep huis met een zijbeuk

380 Schoonhoven, Voorhaven 6. Plattegronden, doorsnede en situatie vóór de restauratie.
Schaal 1:300 en 1:3000. Getekend naar een opmeting van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg uit 1963 door J.J. Jehee, 1995.
Het nog vrijwel gave 17de-eeuwse pand is tijdens de restauratie van latere toevoegingen
ontdaan. De kelder onder het voorste gedeelte is dichtgegooid, de niet oorspronkelijke
gangmuur in het voorhuis is gesloopt. Het achterhuis is verruimd door het amoveren van de
gang en het verplaatsen van de WC. Op de insteek werd een bedstee afgebroken, waardoor
de 18de-eeuwse schouw weer in het midden van de wand kwam te staan. Tussenwanden
op de verdieping werden vernieuwd en ontbrekende consoles naar voorbeeld van de
bestaande bijgemaakt.
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381 De deels in oorspronkelijke staat teruggebrachte voorgevel uit 1656 van Kleine Haven
5 in Haastrecht (foto RDMZ, 1995).

382 Haastrecht, Kleine Haven 5. Plattegrond, doorsnede en situaties (1829 en omstreeks
1970).
Schaal 1:300 en 1:3000. Tekeningen door J.J. Jehee uit 1995 naar een restauratieplan uit
1938 door het Rijksbureau voor de Monumentenzorg.
De structuur en de voorgevel van het pand zijn nog 17de-eeuws. Uit de kadastrale minuut
uit 1829 blijkt dat het huis groter is geweest. Aan de achterkant bevonden zich toen twee
uitbouwen.

is Kleine Haven 5 te Haastrecht uit de 17de eeuw. In het deurkalf is een jaartal
gesneden: 1656. Het huisje was met een scheidingswand in een voor- en achterhuis
verdeeld. In 1938 heeft er een vrij ingrijpende restauratie plaats gevonden. Onder
andere kap en achtergevel zijn toen vernieuwd. Wel is de spiltrap nog origineel.
Wegens het geringe vloeroppervlak van de hoofdbeuk is de keuken in de zijbeuk
opgenomen. Om nog meer ruimte te verkrijgen is in de jaren vijftig van deze eeuw
de druipstrook aan de rechterkant bij het pand getrokken.
Een ander tweebeukig huis, eveneens in Haastrecht is het pand aan het Kerkplein
10, het voormalige schoolhuis. De oudste gegevens over dit huis dagtekenen van
1671, toen het gebouwd werd. Het was een diep huis van het bekende type: een
voor- en achterdeel door een wand gescheiden. Een aanmerkelijke uitbreiding vond
in 1767 plaats aan de linkerkant, daar het huis, afgezien van de schoolmeester
tevens vijf à zes kostkinderen moest kunnen herbergen. Het vooraanzien met de
iets gedrukte klokgevel en het in- en uitgezwenkte beloop van de daklijn van de
aanbouw is karakteristiek voor het midden van de 18de eeuw. Op de kadastrale
minuut van 1829 staat het huis weergegeven. Op dat moment is het zowel aan de
linkerzijde als aan de achterkant van een uitbouw voorzien die nu zijn verwijderd
(Kölker, 154-156).
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Ook het huisje aan de Havenstraat 62 te Schoonhoven is in oorsprong 17de-eeuws.
In de 18de eeuw is het aan de linkerkant met een zijbeuk uitgebreid. Daardoor
ontstond er ruimte voor een (zilversmids) bedrijfje. Het oorspronkelijke huis was
daarvoor te klein. Vlak voor de restauratie in 1976 had het 17de-eeuwse deel nog
de indeling die wij al eerder bij het eenvoudige diepe huis tegen kwamen: een
voorkamer, een onverlichte tussenruimte die als alkoof dienst deed en een
achterkamer met schouw. De aanbouw onder lessenaarsdak bevatte de werkplaats.
Een keuken lag daar weer achter.

Het diepe huis met achterhuis
Een voor de hand liggende uitbreiding van het diepe huis was de verlenging naar
achteren. Dat kon op een aantal manieren geschieden: de uitbreiding werd er direct
aan vast gebouwd, of het werd met een smaller tussenlid daaraan verbonden. Het
diepe huis met achterhuis kan in een keer gebouwd zijn, maar kan ook in
verschillende fasen tot stand komen. Het achterhuis is vaak lager dan het voorste
deel, soms scheelt het een halve verdieping. Beide bouwdelen zijn door een stenen
muur, soms doorlopend tot aan de nok, van elkaar gescheiden. In een paar (oude)
gevallen (Haven 65 en Koestraat 6) stond de schouw tegen de scheidingsmuur. Dit
type huis komt in Schoonhoven het meeste voor.
Aan de restanten van balken met korbelen, de kapconstructie en de manier van
merken, alsmede de niveauverschillen te oordelen is het huis met achterhuis aan
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383 Kerkplein 10 te Haastrecht, het voormalige schoolhuis vóór de restauratie in de jaren
'80. De raamverdeling en de voordeur laten een vroeg 19de-eeuwse vormgeving zien,
waarschijnlijk uit 1836. Zij zijn bij de restauratie vervangen door ramen met een 18de-eeuwse
roedeverdeling (foto RDMZ, 1938, E.A. Canneman).

384 Schoonhoven, Havenstraat 62.
Plattegrond, doorsneden, gevel en situatie. Schaal 1:300 en 1:3000. Getekend door J.J.
Jehee in 1995 naar een opmeting van architect Bob van Beek uit 1976.
De toestand die is weergegeven is van voor de restauratie van het pand in 1976. Het pand
kan nog uit de 17de eeuw dagtekenen gezien de kromme spantbenen in de houtconstructie.

de Haven 65 in twee fasen tot stand gekomen: het voorste deel aan het eind van
de 15de eeuw, het achterste deel van drie vakken diep in de 16de eeuw. In de loop
van de 18de en 19de eeuw is het grote huis aanmerkelijk veranderd. In de 18de
eeuw is de kap aan de voorzijde ter diepte van het eerste spant gemoderniseerd
tot een dwarskap, waarop de oude kap aansluit. De voorgevel kreeg een sobere
18de-eeuwse uitmonstering. In het inwendige waren het de gang en de daarop
uitkomende paneeldeuren met omlijstingen die aan de nieuwe mode werden
aangepast. Het trappenhuis halverwege de gang kwam tot stand. Omstreeks 1840
en rond de eeuwwende waren het de gang, trap en voorkamer die opnieuw
gedecoreerd werden.
Een vroeg voorbeeld van een huis met lager achterhuis dat wel in een keer tot stand
is gekomen ligt aan de Koestraat 6 in Schoonhoven. Het voorhuis is vier spantvakken
diep, het achterhuis telt er drie. Het pand is niet onderkelderd. De kapconstructie
van voor- en achterhuis is uit dezelfde tijd. Dendrochronologisch onderzoek heeft
uitgewezen dat het niet onmogelijk is dat de kap dagtekent van 1485, dus van vóór
de stadsbrand van 1518. Ondanks de hoge ouderdom staat de voorgevel niet op
vlucht. Voor- en achterhuis zijn door een dikke, sterk verlopende stenen muur van
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elkaar gescheiden. Het vloerniveau verschilt: het achterste stuk ligt over alle
bouwlagen lager. Het huis was in beide delen voorzien van een middeleeuws
houtskelet en bezit opvallend dikke muren. De oorspronkelijke stookplaatsen stonden
tegen de scheidingsmuur van voor- en achterhuis. In het voorhuis was rechts tegen
de scheidingsmuur een spiltrap met kaarsnis gesitueerd.
De oude indeling van het huis zou geweest kunnen zijn: vóór een onverwarmd
gedeelte van twee balkvakken diep, verlicht door vensters in de voorgevel, dan een
‘binnenhaard’ van twee vakken diep, verlicht door twee vensters in de linkerzijgevel
en tenslotte een dieper liggend achterhuis van drie vakken diep. Opmerkelijk en uit
de vroegste bouwperiode zijn de talrijke kaarsnissen op de eerste verdieping in het
voorhuis, die paarsgewijs op regelmatige afstand van elkaar staan, tussen de
voormalige muurstijlen.
Bij een latere verbouwing is de vloerhoogte op de begane grond en de verdieping
van het achterhuis gewijzigd. Dit valt af te lezen aan de plaats van een kaarsnis die
nu precies op de scheiding van de begane grond en de verdieping is gesitueerd.
Eveneens in een latere fase zijn de schouwen tegen de scheidingsmuur afgebroken
en is de plaats van de trap veranderd. Deze werd tegen de scheidingsmuur gezet,
de schouwen verhuisden naar de linkerzijgevel.
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385 Het pand Koestraat 6 in Schoonhoven met zijn in de 19de eeuw gewijzigde
voorgevelindeling (foto RDMZ, 1995).

386 Kaarsnis met gotische driepas in het achterhuis van Koestraat 6, vóór de restauratie
(foto uit 1990 door J. Wolterson, Streekarchief Krimpenerwaard).

387 Schoonhoven, Koestraat 6.
Plattegrond, doorsneden en situatie. Schaal 1:300 en 1:3000. Tekening door J.J. Jehee,
1995, naar opmetingen van architectenbureau Van den Boogert uit 1988 en eigen
waarneming.
Weergegeven is de gedeeltelijk gereconstrueerde structuur van het pand. Opvallend zijn de
nissen op de verdieping van het voorhuis tegen de voor- en beide zijgevels.

De details van de consoles voor en achter verraden een verschil in bouwperioden:
achter met peerkraalprofiel van de bouwtijd, in het voorste deel op de verdieping
consoles van een 17de-eeuws type.
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In de 19de eeuw hebben de bekende wijzigingen plaats gevonden van het
veranderen van de topgevel in een lijstgevel, het moderniseren van de kozijnen,
het afscheiden van een gang achter de voordeur en het wegtimmeren van de
balklaag op de begane grond.
Een van de oudere panden van Schoonhoven staat aan de Haven 82. Het huis ligt
direct ten zuiden van de Grote kerk en heeft ook enige tijd dienst gedaan als pastorie.
Het telt drie bouwlagen en een kap en heeft een steen in de voorgevel met het
jaartal ‘1608’. De voor- en achtergevel staan op vlucht. Het pand is zes vakken diep
en is te verdelen in een voor- en achterhuis, ieder van drie vakken.
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388 Schoonhoven, Haven 82. Situatie, plattegronden, doorsneden en gevels.
Schaal 1:300. Getekend en bewerkt door J.J. Jehee in 1995, naar een opmeting van R.
Visser uit 1967.
Dit in oorsprong 15de-eeuwse pand werd na het midden van de 16de eeuw aanmerkelijk
vernieuwd. Er werd een huis met lager achterhuis gebouwd. In 1608 kreeg het een nieuwe
voorgevel en werd het met een verdieping verhoogd. In de 19de eeuw hadden gangbare
wijzigingen plaats zoals het aftoppen van de gevel en het vernieuwen der vensters. Een
winkelpui is aan het einde van de 19de eeuw toegevoegd.
Vooral in het inwendige is de 16de- en 17de-eeuwse toestand duidelijk aanwezig. In de
houtconstructie zijn zowel samengestelde balklagen als tussenbalklagen toegepast. Op de
tekening zijn in de dwarsdoorsnede de hoogte van de daknokken vóór de verhoging
ingestippeld.

389 Voorgevel van Haven 82 te Schoonhoven (foto RDMZ, 1995).
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390 Achterzijde van het pand Tol 9 aan de Scheepmakershaven (foto RDMZ, 1995).

391 Achterzijde van hetzelfde pand in 1558. Detail van een tekening in potlood (coll.
Algemeen Rijksarchief te Brussel, Archief van de Grote Raad van Mechelen, Appels de
Hollande, inv. nr. 697).

Voor- en achterhuis zijn onderling over de eerste twee bouwlagen door een stenen
muur gescheiden, maar over de derde bouwlaag door een 17de-eeuwse grenehouten
wand. Aan de rechterzijgevel zijn aan de onderkant grote bakstenen te zien wat kan
wijzen op een ontstaansdatum in de 15de eeuw. Het houtskelet op de verdieping
lijkt jonger, tweede helft 16de eeuw, te zijn. In het begin van de 17de eeuw is het
huis met een verdieping verhoogd. De balklaag op de tweede verdieping en de
kapconstructie getuigen daarvan.
In het eerste vak van het achterhuis ligt over 3/4 van de breedte een waarschijnlijk
17de-eeuwse kelder met tongewelf. Aan de resten van de tegels te zien fungeerde
het achterhuis zelf als keuken. Hier zit een schouw met 18de-eeuwse
boezemdecoratie. Aan het eind van de 19de eeuw is op de begane grond een deel
als winkelruimte in gebruik genomen.
De voorkamer op de verdieping heeft een houtconstructie met samengestelde
balklaag met muurstijlen en korbeelstellen. De korbelen uit de tweede helft van de
16de eeuw zijn met beslagwerk versierd. Links zit in het midden van de wand een
raveling die wijst op een voormalige plaats van een schouw. Tegen de
scheidingswand met het achterhuis zit een tweede stookplaats van latere datum.
Ook de achterkamer heeft een samengestelde balklaag uit de 16de eeuw met
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392 Voorgevel van Tol 9, het Gouden Hoofd (foto RDMZ, 1995).

muurstijlen en tussenbalken. Een stookplaats bevindt zich in het midden van de
linkerzijgevel.
Op de tweede verdieping zijn de balklagen in voor- en achterhuis, alsmede de
scheidingswand van een 17de-eeuws karakter. In beide vertrekken zijn versnijdingen
in de muur waar te nemen die de plaats aangeven van een voormalige muurplaat,
behorend bij de lagere kapconstructie uit de 16de eeuw. De zolder is in een keer
(in 1608) tot stand gekomen. Hierbij zijn de spanten van een oudere constructie
gebezigd.
Niet altijd hoeft het achterhuis lager te zijn dan het voorhuis. Bij Tol 9 is het achterhuis
hoger opgetrokken dan het voorhuis. Het huis ‘het Gouden Hoofd’ wordt in 1449 in
het Weesboek vermeld. De huidige indeling is die van een voorhuis van vier vakken
en een achterhuis van drie vakken diep. Voor- en achterhuis zijn door een ongeveer
50 cm dikke stenen muur van elkaar gescheiden. Het voorhuis is over de volle
breedte en diepte onderkelderd met een kelder met een gedrukt tongewelf. De oude
indeling van het voorhuis is nauwelijks meer achterhaalbaar. Wijzigingen in de 19de
en 20ste eeuw hebben de structuur ingrijpend veranderd.
Het achterhuis is beter bewaard gebleven. Dat is in 1648 integraal vernieuwd.
Misschien werd toen alleen de achtergevel gehandhaafd met twee (restanten van)
kruiskozijnen op de begane grond. Van die achtergevel is een tekening uit 1558
bekend waarop hij een trapgevel heeft. In de geveltop zitten enige halfronde
raampjes. Of dit ook nog de huidige situatie is valt niet te controleren: de achtergevel
eindigt nu met een tuit en is geheel gepleisterd (eind 19de-eeuws werk), zodat
eventuele dichtgezette gevelopeningen in de top en sporen van de oude trapgevel
aan het oog zijn onttrokken. Tegelijkertijd werd aan de Scheepmakershaven een
muur met een poortje van Bentheimer zandsteen gezet: een nieuwe monumentale
toegang, waarmee de hoofdingang van het pand van de Tol naar
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de Scheepmakershaven is verplaatst. Het wapen op het poortje behoort toe aan
Hugo Blomvliet, van 1637 tot 1670 baljuw van Schoonhoven, die daar woonde en
de verbouwing tot stand bracht (Muilwijk, 1981, 29).
De begane grond bestaat uit een ruim vertrek met stookplaats en een daarnaast
gelegen gang die direct bij de bouw in 1648 al daar is voorzien. De moerbalken
lopen weliswaar over de hele breedte van het achterhuis, maar zowel in de gang
als in het vertrek zitten de consoles aan beide kanten van de scheidingswand.
In het achterhuis loopt de trap in de gang langs de zijgevel naar boven. Op
zolderniveau is de (vernieuwde) trap een kwart slag gedraaid en loopt langs de
stenen scheidingsmuur tussen voor- en achterhuis.
Ter verlichting van het donkere middengedeelte van het huis op de eerste
verdieping staat op de voorzolder een omtimmerde lichtkoker.
Tot ver in de 18de eeuw bleef het huis met achterhuis als gangbaar type
gehandhaafd. Het nadeel, de slecht tot onverlichte kamers midden in het huis,
trachtte men niet alleen op te vangen door het creëren van lichtkokers maar ook
door het aanbrengen van binnenplaatsen.

Het dwarse huis

393 Dwarse huizen aan de Nes in Schoonhoven zoals weergegeven op de kaart bij Blaeu
uit 1648.

Bij het dwarse huis loopt de daknok evenwijdig met de straat, staat de balklaag
van de inwendige houtconstructie haaks op de voorgevel en is de plattegrond in
principe breder dan diep. Dit type komt bij de oudste huizen niet veel meer voor. Ze
zijn er wel geweest: op de kaart van Schoonhoven van Blaeu (1648) staan aan de
achterstraten Nes, Molenstraat, Lange en Korte Weistraat rijen dwarse huizen
getekend. Dit zullen over het algemeen woningen zijn geweest van het eenvoudigste
type, één bouwlaag met een kap en een raam en een deur breed. Uit de kadastrale
minuut van Schoonhoven kan men opmaken dat in 1828 huizen met een ‘dwars
gerichte’ plattegrond nog steeds aan de Nes en Molenstraat liggen. Bij de huizen
aan de Lange Weistraat is dat op die kaart minder duidelijk te zien. Ook nu nog vindt
men kleine dwarse huizen langs bijvoorbeeld de Nes en de Lange Weistraat. Zij
dateren echter alle uit de tweede helft van de 19de eeuw. Hetzelfde geldt voor
Haastrecht. De hier aanwezige dwarse panden zijn alle van jongere datum. In
Haastrecht geeft de kadastrale minuut uit 1829, in tegenstelling tot Schoonhoven,
vrijwel nergens huizen aan met plattegronden die breder dan diep zijn.
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Het dwarse huis komt enerzijds als een zelfstandig bouwlichaam van één of meer
bouwlagen voor, anderzijds is het type bijzonder geschikt om in serie te bouwen.
De muren en schoorstenen met meerdere kanalen kunnen dan gemeen zijn.
Problemen met druipstroken, inherent aan het diepe huis, doen zich niet voor. Een
aanmerkelijk voordeel bij het dwarse huis is bovendien dat de lichttoetreding door
de geringe diepte en de mogelijkheid voor meer ramen in de voorgevel veel beter
is.
Bij dit type huis zijn ook weer verschillende varianten te onderkennen. Naast
dwarse huizen van een of meer bouwlagen met een kap, ziet men dwarse huizen
met lage achterbouwen, vaak via een lessenaarsdak aangekapt. Een andere
uitbreiding realiseert men wel in de aanbouw aan de achterkant van een haaks
bouwlichaam onder zadeldak.

Het dwarse huis met verdieping
Dezelfde redenen die bij het diepe huis tot verhoging geleid hebben, zijn bij het
dwarse huis van toepassing: behoefte aan meer opslag- en slaapruimte.
Dwarse huizen van oudere datum vindt men alleen nog in Schoonhoven. Te
vermelden zijn Voorhaven 10, Oude Haven 17-19, Koestraat 134 en het hoekpand
Lopikerstraat 37/Lange Weistraat. Alle zijn zij drie vakken breed. Nergens is meer
de oorspronkelijke indeling bewaard. Bij het pand Lopikerstraat 37 heeft men die in
de jaren 1962-1965 kunnen reconstrueren.
Helemaal niet meer achterhaalbaar is de oorspronkelijke indeling van het uit 1650
daterende gebouw aan de Koestraat 134. Inwendige verbouwingen en een grote
uitbreiding naar achteren ten behoeve van de functie als logement in de eerste helft
van de 19de eeuw hebben die weggevaagd. Alleen de 17de-eeuwse houtconstructie
verwijst nog naar de dwarse opzet: een samengestelde balklaag op de verdieping
van drie vakken staat haaks ten opzichte van de gevel. Ook de kapspanten staan
dwars.
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394 Oude Haven 17-19 te Schoonhoven. Dit midden 17de-eeuwse pand kreeg halverwege
de 19de eeuw een nieuwe voorgevelindeling (foto RDMZ, 1995).

395 Schoonhoven, Oude Haven 17-19. Plattegronden, doorsneden en situatie. Schaal 1:300
en 1:3000. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee, 1995.
Aan de onbewerkte zwanehalskorbelen, de consoles en de kapconstructie te oordelen
dateert het dwarse pand uit het midden van de 17de eeuw. In ieder geval was het
rechtervertrek van meet af aan van een stookplaats op de begane grond en de verdieping
voorzien. Aanbouwen aan de achterzijde zijn gerealiseerd in het begin van de 18de eeuw
(links) en het einde van de 19de eeuw (midden).
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396 Lopikerstraat 37 in Schoonhoven vóór restauratie. Het vervallen huis maakt een
overwegend 19de-eeuwse indruk (foto RDMZ, 1950, G.Th. Delemarre).

397 Lopikerstraat 37 ná restauratie. De trapgevels, kruiskozijnen en ingangspui met deur
en ramen met glas-in-lood en de boogvullingen zijn gedeeltelijk het resultaat van vondsten
in het werk en gedeeltelijk fantasie (foto RDMZ, 1967).

Oude Haven 17-19 is een in oorsprong midden 17de-eeuws pand. Links achter
is in later tijd, waarschijnlijk in het begin van de 18de eeuw, een bouwdeel aangezet.
Wegens de lage ligging van dit deel van de stad heeft het huis geen kelder.
De hoofdopzet van het huis is drie vakken in de breedte die op de begane grond
(thans verdwenen) en de verdieping door korbeelstellen gescheiden worden.
Het middelste vak wordt door tussenbalken in drieën verdeeld, de beide buitenste
vakken in tweeën. De oorspronkelijke spiltrap zit in het midden tegen de achtergevel.
Daarvan is het bovenste deel met trapboom met conische beëindiging bewaard
gebleven. Dit trapdeel is met wagenschot afgetimmerd.
Naar bouwsporen te oordelen bevonden zich van ouds stookplaatsen tegen de
rechterzijgevel op de begane grond en de verdieping. Het is mogelijk dat zulks aan
de linkerkant oorspronkelijk ook zo was. Opmerkelijk genoeg loopt hier het rookkanaal
buiten langs de muur. Op de verdieping bevindt zich links van de spiltrap tegen de
achtergevel een uitgebouwde ruimte die als secreet of stortkoker diende.
Na het midden van de 19de eeuw heeft men het pand gesplitst. De voorgevel
werd gepleisterd en kreeg toen zijn regelmatige indeling met twee voordeuren naast
elkaar, met een naar achteren lopende gang. De spiltrap bleef op de verdieping
voor het rechterdeel in gebruik. Voor de begane grond rechts vond men een andere,
inmiddels niet meer bekende, oplossing. In het linkerdeel kwam aan het eind van
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de gang een bordestrap die de ongelijke niveaus tussen het dwarse huis en de
haakse aanbouw met elkaar verbond.
Tegen het eind van de 19de eeuw maakte men in het rechterdeel één grote zaal
met een neo-empire stucplafond. Ook deze situatie is inmiddels gewijzigd. Van het
vertrek werd een steile steektrap naar boven afgescheiden. De zaal werd door een
wandje in tweeën gedeeld. Iedere kamer kreeg zijn eigen stookplaats. Aan het eind
van de gang kwam een uitgebouwde keuken.
Ook het linkerdeel onderging wijzigingen, die voornamelijk bestonden uit het
opdelen van de ruimtes. Op de begane grond werd omstreeks 1900 in de voorkamer
een neorenaissance betimmering aangebracht, waarvan de schouw nog resteert.
Lopikerstraat 37, ‘de Vergulde Swaen’ (na restau ratie herdoopt in ‘Vestaalse Maagd’)
dateert volgens een jaartalsteen uit 1642. Pal langs de linkerzijgevel liep de
Zevender. Het bij het huis horende erf lag dan ook aan de andere kant van
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398 Voorhaven 10 in Schoonhoven met de eclectische gevel uit 1862 (foto RDMZ 1995).

de Zevender. Het huis is gebouwd ter plaatse van een ouder pand. In de
rechterzijgevel en de achtergevel zijn sporen van ouder metselwerk gevonden. Het
pand is in drie beuken verdeeld, met een kelder (met stookplaats!) onder een deel
van de linkerbeuk. De toegang bevindt zich in de middenbeuk. Het rechtervertrek
had op de begane grond en de verdieping een stookplaats tegen de achtergevel.
De spiltrap naar boven stond ooit op de scheiding van opkamer en achtervertrek.
Tussen 1962 en 1965 heeft een ingrijpende restauratie van het huis plaats gevonden,
waarbij onder andere aan voor- en zijgevels de toppen zijn gereconstrueerd. In de
voorgevel werden kruiskozijnen en een pui teruggebracht, die daar, getuige
bouwsporen, ooit gezeten hadden. Voor de toppen is alleen aan de voorzijde een
aanzet gevonden. De beide zijtopgevels berusten op fantasie (Meischke, 1969,
243-244).
Het huis Voorhaven 10 is, getuige de resultaten van dendrochronologisch onderzoek,
gebouwd tussen 1557 en 1563 en maakte deel uit van de middeleeuwse
stadsversterking ter plaatse. Het was met zijn noordgevel tot 1862 verbonden aan
de Vrouwepoort. Aan rivierzijde ziet men het middeleeuwse metselverband en de
muizetand onder de dakrand zitten. De achterste helft van het huis is over de volle
breedte onderkelderd met ribloze kruisgewelven van drie vakken. Ongeveer midden
tegen de achtergevel staat een spiltrap die van de begane grond tot de eerste
verdieping loopt. Het laatste stuk naar de zolder gaat met een steektrap. Op de
begane grond zijn sporen van grote vensters in de achtergevel aangetroffen.
Stookplaatsen staan tegen de linkerzijgevel. Op zolder bevindt zich de grote
schouwboezem. De kapconstructie dateert van de bouwtijd. Na 1862 is de noordgevel
opnieuw opgetrokken.
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399 Schoonhoven, Voorhaven 10.
Situatie, doorsnede en plattegronden. Schaal 1:300 en 1:3000. Opgemeten en getekend
door J.J. Jehee, 1995.
Van het huis uit 1557-1563 resteren de achtergevel, kelder, spiltrap en kap. Het huis heeft
onderdeel uitgemaakt van de middeleeuwse versterking aan de zuidkant van de stad. Tot
1862 stond tegen een deel van het huis de Vrouwepoort aangebouwd. Op de tekening is
dat met een stippellijn aangegeven. Na de afbraak zijn de noord- en westgevel van het huis
verbouwd. Ook het interieur werd gemoderniseerd.

Vernieuwing na de zeventiende eeuw
Na globaal 1650 verandert het huizentype. Het duidelijkst komt dit naar voren bij
het grote huis. Het ‘gewone’ diepe woon/bedrijfspand bleef in gebruik. Hoogstens
werd de gevel vernieuwd of werden de vensters gemoderniseerd. De indeling,
eenvoudig als zij was, hoefde nauwelijks aangepast te worden. Men ziet wel dat er
een trap verplaatst wordt, schouwen worden toegevoegd, maar de structuur blijft
bij het kleine huis gehandhaafd.
Daarnaast ontwikkelen zich nieuwe types: samengestelde huizen, ontstaan door
samenvoeging van twee smalle panden achter een nieuw voorhuis, verschijnen in
de gevelwand vierkante huizen, een type huis waarbij de breedte en de diepte van
de plattegrond vrijwel gelijk is.
Vanaf de 18de eeuw verschijnen er meer huizen van vier bouwlagen in het
stadsbeeld. Vaak is die verhoging dan alleen maar ter diepte van het eerste
gebintvak, om het huis van de voorzijde meer aanzien te geven.
Niet alleen voor wat de hoofdvorm, de bouwmassa betreft treden er na de 17de
eeuw veranderingen op, ook in de indeling van het woonhuis ziet men dat gebeuren.
Men valt nu niet meer met de deur in huis. Een van voor naar achteren doorlopende
gang wordt afgescheiden. De indeling van de begane grond wordt
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400 Korte Dijk 12 in Schoonhoven uit 1751 met een vrijwel ongedecoreerde gevel. Alleen
op het fries van het hoofdgestel is enige versiering in de vorm van platte ornamentlijsten te
zien (foto RDMZ, 1995).

dan als volgt: bij een smal huis ziet men een brede beuk, waarin doorgaans kamers
en suite zijn opgenomen en een smalle beuk met de gang, die kan uitkomen in een
keuken; bij een breed, voornaam huis geeft men de voorkeur aan een symmetrische
indeling met de gang in het midden. In de 18de eeuw streeft men, overigens op
beperkte schaal, ook naar een symmetrische indeling van de vertrekken: deuren
en schouwen plaatst men in het midden van de wand. Gangdeuren naar diverse
vertrekken liggen op regelmatige afstand van elkaar. Ondiepe gangnissen met
18de-eeuwse in- en uitzwenkende afsluiting brengt men aan tegenover de deuren
om de gang enige allure te verschaffen. De trap krijgt meer aandacht en wordt
grootser opgezet: het trappenhuis ontstaat.
Integrale nieuwbouw vond vrijwel niet plaats in Schoonhoven: de ruimte ontbrak
daarvoor. Uitzonderingen vormen de panden aan de Korte Dijk 12 (gedateerd op
de plint ADG 1751) en Koestraat 109, ook uit het midden van de 18de eeuw. Beide
zijn dwarse huizen met brede gevels, afgesloten door een houten kroonlijst. Van
beide huizen is er van de interieurs, noch in dispositie, noch in aankleding maar iets
overgebleven dan de van voor naar achteren lopende gang.
Een mooi voorbeeld van een samengesteld huis, dat in de 18de eeuw tot stand
kwam door twee diepe huizen te koppelen door middel van een dwars geplaatst
voorstuk van vijf gevelopeningen breed, ligt aan de Koestraat 130. De voorgevel,
met uitzondering van de onderpui, dagtekent van de eerste helft van de 18de eeuw.
Oude Haven 13 is een ander voorbeeld: een 18de-eeuws voorhuis onder schilddak
met aan de achterzijde twee haaks daarop staande bouwdelen uit de 17de eeuw
die met een puntgevel eindigen.

De negentiende en twintigste eeuw

401 Een rij vroeg 20ste-eeuwse, diepe huizen aan de Havenstraat 54-60 in Schoonhoven
(foto RDMZ, 1995).

De 19de-eeuwse huizen volgen de ontwikkeling van hun voorgangers.
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Het eenvoudige diepe huis, dat in de 16de en 17de eeuw zo algemeen voorkomt,
blijft men nog steeds bouwen. De enige, ingrijpende verandering in de loop van de
tijd is de wijziging in de inwendige afwerking. Stucplafonds doen dan pas op grote
schaal hun intrede, al dan niet van ornamenten voorzien. De eenbeukige, in de
diepte verdeelde ruimte blijft gehandhaafd. Hiervan werd op den duur wèl een gang
of een halletje afgescheiden. In de zij- en achterstraten van Schoonhoven en in de
dorpen vindt men overal deze betrekkelijk onaanzienlijke gebouwen tot ver in de
20ste eeuw gebouwd. Schapenstraat 5 in Schoonhoven, oorspronkelijk met een
gevel van een deur en een venster breed, is zo'n eenvoudig diep huis met een
begane grond en een zolder. De oorspronkelijke indeling van de plattegrond liet
twee kamers achter elkaar zien die door een tussenlid waren gescheiden. Dit
tussendeel bevatte een trap, kasten en bedsteden. Alleen de achterste kamer had
een stookplaats. Het voorste deel kon dan als bedrijfsruimte gebruikt worden. Achter
de voordeur begint de gang die achteraan uitkomt in een aangebouwde keuken
waarachter de WC ligt. De onverdeelde zolder kon tevens als slaapruimte worden
gebruikt.
Aan het eind van de 19de eeuw ziet men ook het dwarse huis meer voorkomen, of
als vrijstaand bouwdeel of in serie gebouwd. Bij de fabriekscomplexen langs

402 Schoonhoven, Schapenstraat 5.
Plattegrond, doorsnede en situatie.
Schaal 1:300 en 1:3000. Getekend door J.J. Jehee in 1995 naar een opmeting van
architectenbureau Bob van Beek, 1976. Ten tijde van de kadastrale minuut (1828) was het
erf waarop het huisje staat, aan de St. Elisabethsteeg zoals het toen heette, nog onbebouwd.
Het terrein was als tuin in gebruik voor een huis aan de Koestraat. Het pand Schapenstraat
5 en de buurpandjes zijn aan het eind van de 19de eeuw tot stand gekomen. Zij
vertegenwoordigen een type dat tot aan het begin van de 20ste eeuw veel is gebouwd aan
de secundaire straten.
Op de tekening is de situatie weergegeven vóór verbouwing. De oude indeling van
onverwarmde voorkamer, tussengedeelte met bedsteden en trap en verwarmde achterkamer
is inmiddels verwijderd.
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403 Een rij dwarse huizen onder één doorlopende kap uit het einde van de 19de eeuw aan
het Middelblok 165-177 te Gouderak (foto RDMZ, 1995).

404 Lopikerstraat 63-75 in Schoonhoven, dwarse huizen van na 1877 aan het begin van de
stad (foto RDMZ, 1980).

de IJsseldijk verrijzen de bijbehorende arbeiderswoningen, vaak niet meer dan een
deur en een venster breed, van een bouwlaag en een kap onder één doorlopend
zadeldak: Middelblok 65-75 te Gouderak, haaks op de dijk, bij de voormalige
steenfabriek. Ook uit het eind van de 19de eeuw dateren de huizen aan Middelblok
151-157 en 165-177. De in 1927 gebouwde middenstandswoningen aan het Olivier
van Noortplein 15-37 te Schoonhoven zijn van hetzelfde type. Een voornamere
opzet vertonen de dwarse huizen aan de Lopikerstraat 63-75 te Schoonhoven van
na 1877, ieder bestaande uit twee bouwlagen en een kap. Ook zij zijn aaneen
gebouwd en hebben daardoor een doorgaande kroonlijst. Deze rij huizen vormde
de oostelijke toegang tot de stad, vandaar dat het hoekpand een koffiehuis met
stalling voor dertig paarden was.
Net zoals in de 17de eeuw bleken de dwarse huizen in de 19de eeuw bij uitstek
geschikt te zijn voor een dubbele bewoning: Hoogstraat 84-86 in Haastrecht, een
groot dwars pand onder een zadeldak, in de huidige vorm uit het laatste kwart van
de 19de eeuw, had aanvankelijk maar één voordeur, getuige oude afbeeldingen.
Pas in de loop van de 20ste eeuw is het pand in tweeën gesplitst. De deur met
18de-eeuws bovenlicht van nr. 86 is bijgemaakt. De brede, niet passende, strek
boven deze voordeur wijst erop dat hier oorspronkelijk een venster zat.
Bij het bespreken van dit type mag de vermelding van Dam 5 te Schoonhoven niet
ontbreken. Het is een dwars huis onder zadeldak met een haaks daarop staand
achterhuis dat via een tussenlid met het voorste deel is verbonden. Het is een
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405 Het in de 20ste eeuw gesplitste, dwarse huis aan de Hoogstraat 84-86 te Haastrecht
(foto RDMZ, 1995).

406 Dam 5 in Schoonhoven, een zeer gaaf dwars huis met achteraanbouwen uit de tweede
helft van de 19de eeuw (foto RDMZ, 1995).

naadloze vertaling van hetgeen wij in de eeuwen hiervoor al tegenkwamen. Het
hele pand dateert van omstreeks 1860-1870, maar staat, getuige de gegevens van
de kadastrale minuut, op de fundamenten van een ouder gebouw. Aan de rechterkant
loopt van voor naar achter over de volle diepte een gang, die uiteindelijk uitmondt
in een (vm) WC. Links liggen in het dwarse voorhuis drie ramen brede kamers en
suite, onderling door schuifdeuren gescheiden. Beide kamers zijn van een schouw
met stucwerk voorzien. De plafonds zijn geornamenteerd in een neo Lodewijk XIV
stijl. De trap naar boven en de keuken bevinden zich in het tussenlid.
De kamer in het achterhuis is in het begin van de 20ste eeuw, toen in het huis
een notariskantoor gevestigd was, van een donkere lambrizering, een schouw en
balkenplafond voorzien, alles in een sobere Hollandse neorenaissance stijl. Op de
verdieping ligt het dwarse voorhuis op een ander niveau (een paar treedjes hoger).
De kamer en suite is hier een kwartslag gedraaid en ligt over de breedte van het
pand. De zolder over het voorhuis heeft een eikehouten kap en een
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407 Een goed voorbeeld van een midden 19de-eeuws dwars huis met symmetrisch
ingedeelde voorgevel en plattegrond aan de Dorpsstraat 11 in Ouderkerk (foto RDMZ, 1968).

afgetimmerd dienstbodenkamertje. De kap boven het achterhuis is onbeschoten.
Vrijstaande dwarse huizen worden vanaf het midden van de 19de eeuw vooral
buiten de oude stads- en dorpskernen gebouwd. Met hun symmetrisch ingedeelde
plattegronden die in de indeling der voorgevels worden weerspiegeld zijn zij niet
anders dan de dwarse voorhuizen van de boerderijen uit die tijd. De vertrekken aan
beide zijden van de gang bevatten stookplaatsen.
In de 19de eeuw is het huistype met op de begane grond een brede en een smalle
beuk veel gebouwd. In de brede beuk vindt men op de begane grond de kamer en
suite mèt stookplaatsen, soms nog met een onverlichte tussenkamer. In de smalle
beuk is de gang opgenomen die aan het eind in de keuken uitkomt. Meestal op de
helft van de gang bevindt zich (de toegang tot) het trappenhuis. De indeling van de
verdieping volgt niet die van de begane grond. Hier liggen de vertrekken gegroepeerd
rond het trappenhuis of de overloop.
Tol 5 te Schoonhoven is een groot pand onder schilddak met de daknok haaks ten
opzichte van de straat. Op een eerste steenlegging op de plint is het gedateerd
1875.
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408 Tol 5 (rechts) en 6 (links) in Schoonhoven (foto RDMZ, 1980).

Het pand is drie gevelopeningen breed en twee bouwlagen en een kap hoog. De
indeling van de plattegrond: het type met een brede en een smalle beuk, is heel
mooi bewaard gebleven. Achter de voordeur met gietijzeren rooster loopt de met
marmeren platen belegde gang van voor tot achter en komt uit in een (nu nieuwe)
keuken. Het voorste stuk van de gang is iets breder en vormt zo een bescheiden
hal. In de gang zijn de toegangsdeuren tot de vertrekken, de kelder (met houten
troggewelven onder de voorkamer), en halverwege, tot de trap naar boven
opgenomen. De ‘brede beuk’ van het huis bevat een voorkamer met schouw en
stucplafond. Hierachter ligt een onverlichte tussenkamer met een hoge kastenwand,
die mogelijk als alkoof of slaapvertrek dienst heeft gedaan. De achterkamer heeft
weer een schouw links en een geornamenteerd stucplafond, eenvoudiger dan voor.
Ook de verdieping is nog in de oorspronkelijke staat: een overloop waarop de

409 Oude Haven 28-30-32 in Schoonhoven (foto RDMZ, 1995).

deuren naar de kamers en de zoldertrap uitkomen. De kamers hebben simpele
stucplafonds met kraallijsten. In de voorkamer bevindt zich dezelfde schouw met
eierlijst als beneden.
Van hetzelfde type maar veel kleiner is het huis aan de Oude Haven 30, eveneens
in Schoonhoven. Het is een laat 19de-eeuws pand achter een vroeg 19de-eeuwse
gevel. De indeling is karakteristiek voor het hierboven beschreven type en volstrekt
ongewijzigd. Aan de rechterkant loopt van voor naar achteren een gang, die zich
halverwege versmalt ter hoogte van de dwars geplaatste trap naar boven. Links
voor is een kamer met stookplaats schuin achter in de hoek, achteraan een kamer
met schouw. Voor een keuken was op dit kavel geen plaats meer: die ligt achter
het buurpand aan de linkerkant. Het trappenhuis is gemodelleerd in Lodewijk
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XIV-vormen en wordt door een lichtkoker in de vorm van een rozet verlicht die op
zolder uitkomt. Op de verdieping is de verdeling die van een achterkamer en een
voorkamer, met een overloop ertussen.
Een rijkere variant vertoont op de begane grond een driedelige dispositie van een
brede beuk met kamer en suite, een smalle beuk met gang van voor naar
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410 Schoonhoven, Tol 5 en 6.
Plattegronden. Tekening door J.J. Jehee uit 1995 naar gegevens van R. Visser en J. van
der Ende.
Schaal 1:300.
De panden zijn gesitueerd in het huidige kadastrale plan van Schoonhoven. Opvallend is
de ligging van nr. 6, als enige haaks ten opzichte van de rooilijn van de Tol. Het
tussenliggende pand met driezijdig uitgebouwde theekoepel is genummerd op de
Scheepmakershaven. Ten tijde van de kadastrale minuut (1828) stond de theekoepel er al
en hoorde bij het terrein van Tol 6 dat toen tijdelijk onbebouwd was. Op de plaats van Tol
5 stond een pand met binnenplaats dat zich over de volle diepte van Tol tot
Scheepmakershaven uitstrekte.

achter en een derde beuk waarin een kleine kamer, die vaak als spreekkamer of
ontvangstruimte voor leveranciers dienst deed, het trappenhuis en de keuken zijn
opgenomen. De indeling van de verdieping volgt ook hier niet die van de begane
grond.
Het pand Tol 6 dateert uit omstreeks 1850-1860 en is daarvan een goed voorbeeld.
Op de begane grond loopt een middengang die met marmeren platen
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411 Plattegronden van het in 1892 ontworpen pand aan de Haven 71 in Schoonhoven
(repro).

is belegd. Links een kamer en suite met schouwen en geornamenteerde
stucplafonds, rechts een kleine voorkamer, het trappenhuis en tenslotte de keuken
achteraan.
Op de verdieping is de indeling een kwart slag gedraaid: de gang loopt nu over
de breedte van het huis.
In 1892 werd het huis aan de Haven 71 voor een arts ontworpen. Het wijkt in enkele
opzichten af van hetgeen wij tot nu toe gezien hebben. Het souterrain is bij het huis
getrokken. Daar zijn onder andere voorraadvertrekken, een kantoor èn de keuken
in ondergebracht. De begane grond, met de driebeukige indeling als het voorgaande
huis, heeft aan een kant de kamer en suite, maar aan de andere kant, naast de
voordeur een spreekkamer en op de plaats van de keuken achteraan, een kabinetje
ten behoeve van de arts. Heel fraai en groots opgezet in
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dit huis is het trappenhuis, dat op de verdieping direct verlicht wordt door een flink
raam in de zijgevel.

Vrijstaande huizen en villa's
Vrijstaande huizen van een voornaam karakter komen in de 18de eeuw voor.
Haastrecht neemt in dit opzicht een bijzondere positie in. In die tijd bouwde men
vooral langs het westelijk deel van de Hoogstraat een aantal kapitale huizen,
merendeels met een koetshuis en een achtererf aan de IJssel, waar dan ook een
‘koepel’ of tuinhuis op kan voorkomen. Van 1733 dateert een tekening van Spilman
met een gezicht op Haastrecht, waarop men de kerk en twee kapitale huizen ziet
weergegeven. Kan men over de topografische waarde van deze tekening nog
twisten, de kadastrale minuut van 1829 geeft eenzelfde beeld: grote huizen, vaak
met een aangebouwd koetshuis en een tuinhuis of koepel op het achtererf. Bijna
alle tuinhuizen hebben het veld moeten ruimen. Alleen bij Hoogstraat 154 is het nog
aanwezig en in gebruik. Opvallend op de kadastrale minuut van Haastrecht is de
weergave van twee overtuinen, behorend bij de huizen aan de Hoogstraat 152 en
166. De ‘lustplaats’ bij nr. 152 bezat een tuinhuis, een langgerekte vijver met
barokvormige uitstulping in de hartlijn van het perceel en een haaks daarop staande
vijver.

412 ‘Haastrecht 1733 A.D.H.’. Links en uiterst links, achter de bomen, zijn twee van de
kapitale villa's aan de Hollandsche IJssel zichtbaar. Grijs gewassen pentekening door Spilman
naar A. de Haen, 71 × 99 mm. Gesign. l.o. Spilman del. (Coll. RDMZ).

413 Het in oorsprong 17de-eeuws, maar in later tijd uitgebreide tuinhuis op het achterterrein
van Hoogstraat 154 te Haastrecht (foto RDMZ, 1995).
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414 Zeszijdige theekoepel met verdieping en achteraanbouw aan de Nieuwe Singel 25 te
Schoonhoven (foto RDMZ, 1995).
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415 Hoogstraat 154 in Haastrecht (foto RDMZ, 1982).

Een aantal Schoonhovense ‘tuinhuizen’ stond in tuinen langs de stadsgracht aan
de noordkant van de stad. De eigenaars woonden elders in de stad. Er resteert hier
en daar nog zo'n tuinhuis, zoals bijvoorbeeld aan de Lopikerweg 32, een driezijdig
uitgebouwde theekoepel uit het begin van de 19de eeuw en aan de Nieuwe Singel
25, een theekoepel met verdieping uit de 18de eeuw.
Een van die kapitale huizen in Haastrecht staat aan de Hoogstraat 154 en bestaat
uit een voorhuis met een lager, aangekapt achterhuis. Het niveau verschilt tussen
de beide bouwdelen. Thans vertoont het zich aan de voorzijde als een pand van
twee bouwlagen en een kap onder een schilddak. Het was ooit hoger. In het laatste
kwart van de 19de eeuw is het met een verdieping verlaagd! Aan sporen van
metselwerk (klezoren in de koppenlagen) en de afwerking van het interieur (indeling
en deuren op de verdieping, een schouw die thans in het huis Bisdom van Vliet is
opgenomen) te oordelen kan het voorhuis uit het begin van de 18de eeuw dateren.
Het verschil in niveaus wijst in dit geval op een verschil in bouwperioden.
Waarschijnlijk is het achterste deel ouder, maar hoeveel is, door verbouwingen in
de loop van de tijd, niet meer na te gaan. Bij de laatste

416 De achterkant van Hoogstraat 152 met de vroeg 18de-eeuwse, golvende geveltoppen
(foto RDMZ, 1995).

restauratie vond men in de achterste kamer een vloer van kleine oranje geglazuurde
plavuizen uit de 16de of 17de eeuw. In het begin van de 19de eeuw heeft er een
verbouwing plaats gevonden, waarvan de voorgevel met zesruitsvensters en fraai
bewerkte deur met bovenlicht en de afwerking van de gang met stucwerk nog
getuigen.
De plattegrond is van een 18de-eeuws type: met een van voor naar achteren
doorlopende gang links uit het midden, kamers en suite aan de rechterzijde, een
voorkamer, trappenhuis en achterkeuken aan de linkerkant. Alleen de kamer rechts
voor is onderkelderd.
Een andere ‘buitenplaats’ staat aan de Hoogstraat 152. De 18de-eeuwse oorsprong
is aan de achtergevel goed af te lezen. De in- en uitgezwenkte vormen van de
geveltoppen en de toepassing van klezoren op de hoeken vormen daarvan het
bewijs. Dat is dan ook het enige want door verbouwingen in eclectische trant
(omstreeks 1870) en latere wijzigingen tot café-restaurant is er van het interieur
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niets meer overgebleven. De bij buitenplaats horende paardestal, ook uit omstreeks
1870, is nog aanwezig.
De lusthof aan de overzijde van de weg met opstallen is verdwenen in
respectievelijk 1914 (tuinhuis gesloopt) en 1930 (vijvers gedempt). De huidige
Provinciale weg loopt er onder andere doorheen.
Van die 18de-eeuwse huizen is fysiek dus niet meer dan rudimentair nog iets terug
te vinden. In de 19de eeuw nam het vrijstaande huis - de term buitenplaats is tè
groots in deze -, met over het algemeen een symmetrisch ingedeelde, vierkante
plattegrond met een middengang, een grotere vlucht. Aanvankelijk binnen de
bebouwde kom, later, ook wegens de functie als directeurswoning bij een bedrijf,
daarbuiten. Veel van die huizen ontlenen hun allure aan de bouwvorm en de rijke

417 Dorpsstraat 43-45 te Gouderak uit de eerste helft van de 19de eeuw (foto RDMZ, 1995).

418 Ouderkerk, IJsseldijk West 35 (foto RDMZ, 1995).
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419 Krimpen aan den IJssel, IJsseldijk 332 (foto RDMZ, 1995).

420 Lekkerkerk, Voorstraat 21-23 (foto RDMZ, 1995).

gevelversiering. Karakteristiek bij bijna alle huizen is de aanwezigheid van een
balkon op grote consoles boven de voordeur, soms met vazen op de hoeken.
Een goed voorbeeld van een vroeg 19de-eeuws vierkant huis ligt in Gouderak
aan de IJssel, achter de Dorpsstraat. Het pand Dorpsstraat 43-45 is een van donker
gele baksteen opgetrokken gebouw van één bouwlaag en een kap op een vrijwel
vierkante plattegrond onder een omlopend schilddak met schoorstenen op de
hoeken. De architectuur van het huis is betrekkelijk simpel maar niet zonder
voornaamheid. De regelmatige indeling van de gevelwand verraadt de inwendige
dispositie der vertrekken.
Bij de verschillende bedrijven langs de Hollandsche IJssel liggen sedert het laatste
kwart van de 19de eeuw directeursvilla's die de moeite van een nadere beschouwing
waard zijn. Veel van die huizen zijn tegen de dijk aangebouwd waardoor zij aan de
achterkant een onderhuis bezitten. Het type huis is over het algemeen hetzelfde,
het verschil zit in de toegepaste stijl, die rijker is dan wat men aan het ‘gewone’ huis
in die tijd tegenkomt.
Een van die voorbeelden staat aan de IJsseldijk West 35 te Ouderkerk. Deze villa
uit omstreeks 1885 telt twee bouwlagen en een kap, heeft een vrijwel vierkante
plattegrond en wordt door een zadeldak gedekt. De symmetrisch ingedeelde
voorgevel is geheel gestuct. Deur en hoeken zijn met zware bossingen versierd.
De scheiding der verdiepingen is aangegeven door een geprofileerde cordonlijst.
Boven de voordeur bracht men een balkon aan op zware consoles en met vazen
op de hoeken. Boven de gootlijst op kleine consoles ziet men een dichte balustrade
en een dakhuis in neorenaissance vormen.
De woning bij het bedrijf van Joh. van Duijvendijk aan de IJsseldijk 332 te Krimpen
aan den IJssel is een goed voorbeeld van een villa in neorenaissance vormen.
Doordat het huis tegen de dijk is gebouwd beschikt het over een onderhuis. De
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gevels van het onderhuis zijn gepleisterd. De voorgevel is van rode en de zijgevels
van gele steen opgetrokken, alles versierd met gepleisterde banden en blokken.
De middenpartij met voordeur springt iets naar voren en wordt door een trapgevel
afgesloten. De deuromlijsting kreeg extra aandacht met gestucte bosseringen aan
weerskanten en een bovenlicht met zijstukken en een segmentvormig fronton. De
kroonlijst is voorzien van siermetselwerk. Onder de daklijst heeft men een grove
tandlijst aangebracht. De dakkapellen in de mansardekap hebben een opzetstuk
met driehoekige frontons. Aan de achterzijde is een tuinkamer en serre (op de
verdieping) uitgebouwd.
De vroeg 20ste-eeuwse villa aan de Voorstraat 21-23 te Lekkerkerk is in een Franse
neorenaissance stijl gebouwd. De steile dakvlakken met Mansarde-achtige
dakkapellen zijn met leien gedekt. Het gebouw is van helderrode baksteen
opgetrokken en heeft, hoog boven de voordeur, een rond gebogen ‘Frans’ balkon
met gekruld ijzeren balkonhek. De hardstenen plint met segmentvormige
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kelderlichten is nu gedeeltelijk in de dijk verdwenen. Tussen de kelderlichten en de
vensters is een versiering van balusters te zien. Naast de voordeur staan op een
hoge sokkel fantasiezuiltjes. Opmerkelijk is de aanwezigheid van een schelpnis in
de rechterzijgevel, waarin, getuige de nog aanwezige doken, ooit een beeld heeft
gestaan. In later tijd heeft men aan de linkerkant een aanbouw in dezelfde stijl
gerealiseerd.
Aan het eind van de 19de eeuw verlaat men bij de vrijstaande huizen de traditionele
indeling van de dwarse of vierkante plattegrond met de over het algemeen
regelmatige indeling. Asymmetrische plattegronden en meer geavanceerde
vormgeving doen hun intrede. Aan de Hoogstraat 160-162 te Haastrecht staat een
mooi voorbeeld van een villa met een asymmetrische plattegrond. Het pand is in
1905 gebouwd ter plaatse van een ouder gebouw dat mogelijk uit 1724 dateerde,
getuige een hergebruikte jaartalsteen in de achtergevel. Bij dit huis zijn verschillende
vertrekken aan de rechterkant als het ware als een krans gerangschikt rond de
centrale hal.
Een fraai bewaarde villa ligt aan de Spoorsingel 2 in Schoonhoven. De
Schoonhovense architect Died Visser maakte in 1930 het ontwerp in opdracht van
notaris B. Teyinck. Aan het woonhuisgedeelte werd een kantoor met garage
gebouwd. De opzet van de plattegrond is eenvoudig. Wonen en werken zijn strict
gescheiden: een doorlopende muur sluit beide gedeelten geheel af. Alleen het
privékantoor is verbonden met het huis, zodat de eigenaar niet buiten om hoefde
te gaan.
De voorgevel ligt op het noorden, aan de achterkant liggen de hoofdvertrekken.
Zij ontvangen de hele dag de zon. Het woongedeelte bestaat uit een grote
woonkamer met in de hoek van de kamer een schouw, waardoor aardige hoekjes
konden ontstaan. Aan de woonkamer grenst de eetkamer met flinke kasten. Deze
kamers liggen aan de achterkant van het landhuis. Door de ligging aan de tuin is
het rustig en heeft men, aldus de toelichting van de architect, geen stof van de
openbare weg. Voor die kamers projecteerde Visser een groot terras, uitzicht gevend
op de iets verdiept liggende tuin. De bijvertrekken aan de voorzijde zijn haaks op
elkaar geprojecteerd. In de inwendige hoek ligt de beschutte hoofdingang. De aparte
ingang van het kantoor is duidelijk vanaf de openbare weg zichtbaar. De garage ligt
zo dicht mogelijk tegen de weg aan. Op de verdieping is de slaapkamer van de
ouders geheel gescheiden van die van de kinderen en personeel. Aan de achterzijde,
de zonzijde is het trappenhuis uitgebouwd met glasramen. Het hoog oprijzende
trappenhuis vormt een sterk verticaal element in

421 Hoogstraat 160-162 in Haastrecht (foto RDMZ, 1995).
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422 Haastrecht, Hoogstraat 160-162. Schematische plattegronden.
Schaal 1:300, getekend door J.J. Jehee in 1995 naar schetsen van J.J.D. Barendrecht uit
1974.
Uit de weergegeven situatie van 1974 blijkt dat het huis in tweeën bewoond is. Of dit vanaf
den beginne (1905) zo geweest is, lijkt waarschijnlijk. Bij het ontwerp hinkte men op twee
gedachten: de veelhoekige, asymmetrisch geplaatste kamers vormen een duidelijke
tegenstelling met het in rechthoeken opgeloste linkerdeel.
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423 Plattegrond van een landhuis naar ontwerp van Herman van der Kloot Meyburg in
Krimpen aan den IJssel (repro uit J. Wattjes, Nederlandse villa's en landhuizen, nr. 216).

een overigens door horizontalen geleed bouwwerk. Die rechte lijnen vindt men weer
terug in de plattegrond van het gebouw.
Opmerkelijk is de plattegrond en de opbouw van de villa die in 1924 door Herman
van der Kloot Meyburg in Krimpen aan den IJssel aan de Schaardijk 21 werd
neergezet. De plattegrond en de opbouw refereren aan de vorm van een schip: een
terras aan de voorzijde is boegvormig uitgebouwd, het middendeel van het huis
steekt als een brug van een schip boven de andere bouwmassa's uit. Het feit dat
deze villa voor de directeur van de scheepswerf Van der Giessen in de Stormpolder
is ontworpen en gebouwd heeft tot deze vormgeving geleid.

Het huis Bisdom van Vliet
Het mooiste vrijstaand huis uit de 19de eeuw ligt aan de Hoogstraat 166 in
Haastrecht: het huis Bisdom van Vliet.
Ter plaatse van een 18de-eeuws huis werd tussen 1874-1877 een nieuw gebouw
neergezet. Over het uiterlijk van het (vroeg?) 18de-eeuwse huis zijn wij niet
geïnformeerd. Spilman tekent in 1733 een aanzicht van Haastrecht met de kerk en
links daarvan een breed, regelmatig ingedeeld huis met een zadeldak en
hoekschoorstenen. Of dat pand daadwerkelijk het voorgaande huis Bisdom van
Vliet is geweest valt te betwijfelen. Het standpunt van de tekenaar kan vrij nauwkeurig
getraceerd worden via de kadastrale minuut van Haastrecht uit 1829. Van dat punt
uit zou hij het huis Bisdom van Vliet niet gezien kunnen hebben, in aanmerking
genomen dat zijn tekening topografisch juist is. Uit dezelfde kaart valt wel op te
maken dat het huis Bisdom van Vliet ongeveer twaalf meter breed geweest moet
zijn met twee kleine achteraanbouwen op de hoeken. Rechts en links waren vleugels
aangebouwd voor mogelijk dienstwoningen. Achter het huis lag een tuin die afliep
naar de rivier de Hollandsche IJssel, voor het huis is een diepe rechthoekige overtuin
getekend met een hartvormige vijver en een lange laan in de as van het huis.
De plannen voor de bouw van een nieuw huis dateren van vóór 1874. De bouwheer
was Marcellus Bisdom van Vliet (1806-1877). Hij maakte nog net de voltooiing van
zijn huis mee. Na zijn dood ging het over naar zijn dochter Paulina Maria Bisdom
van Vliet, die gehuwd was met Johan Jacob Lefèvre de Montigny († 1881). Na het
overlijden van Paulina Maria in 1923 is het huis volgens de wens van de overledene
als ‘Stichting Bisdom van Vliet’ een museum geworden. Het
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424 Het huis Bisdom van Vliet dat in de jaren 1874-1877 tot stand kwam (foto RDMZ, 1995).
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425 Haastrecht, Hoogstraat 166, het huis Bisdom van Vliet.
Plattegrond en doorsneden van de kapconstructie.
Schaal 1:150, opgemeten en getekend door J.J. Jehee in 1994-1995. Opmerkelijk is de
grote overspanning van deze Mansardekap uit 1874. De houtzwaarte bedraagt 22 × 7,5 cm.
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426 Haastrecht, Hoogstraat 166, het huis Bisdom van Vliet.
Plattegrond van de begane grond met benamingen van de verschillende vertrekken. Schaal
1:300. Getekend door J.J. Jehee in 1995 naar een bestaande opmeting.
De huidige belendingen zijn gearceerd weergegeven. De stippellijn geeft de situatie ten tijde
van de kadastrale minuut (1829) weer.
Het huidige huis kwam tussen 1874 en 1877 tot stand, deels op de fundamenten van de
voorganger.
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427 De nog niet ingestorte grot in de overtuin bij het huis Bisdom van Vliet (foto RDMZ,
1981).

karakter van het woonhuis met de inboedel bleef sedertdien ongewijzigd.
De overtuin is in de tweede helft van de 19de eeuw (tegelijk met de bouw van het
nieuwe huis?) in een landschappelijke aanleg veranderd, die grotendeels nog
herkenbaar aanwezig is. In de tuin bevindt zich onder andere een kunstmatige grot,
grafmonumenten en twee 18de-eeuwse tuinbeelden.
Het huis is opgetrokken in een eclectische stijl. Waarschijnlijk maakte men bij de
nieuwbouw van het huidige huis deels gebruik van de oude fundamenten. Het
eclecticisme zet zich voort in de interieurs, die alle zeer weelderig van decoratie,
stoffering en inrichting zijn, geheel naar de smaak uit die tijd. Het stucwerk voor de
plafonds werd geleverd door F.P.C. Schild. Uit het voorgaande huis werden
decoratieve onderdelen als schouwen wederom toegepast. De aankleding van het
interieur is ongemeen rijk van detaillering en van hoge kwaliteit. Het ontwerp is van
de hand van een niet nader bekende Haagse architect. De uitvoering ervan werd
toevertrouwd aan Th. Hooft, een Haags metselaar en stucadoor in samenwerking
met de timmerman C. Straver uit Haastrecht.
Na de voltooiing van het huis werd ernaast een koetshuis met stal gebouwd in
Hollandse renaissance-stijl. Het werd in 1879 voltooid getuige het jaartal in de gevel.
De linkerdeur bood toegang tot de rijtuigstalling, daarachter lag de paardestal, rechts
was een bergplaats voor paardetuig en de opgang naar de hooizolders op de
verdiepingen (De Jonge, 6).
Een aanbouw uit 1907 aan de linkerkant was bestemd voor de huishoudster en
bevatte een kamer, een keuken en een toilet. De rentmeesterswoning is van 1914.
Het grote huis staat op een licht trapeziumvormige plattegrond. Het gevolg hiervan
is dat het pand aan de voorzijde zeven en aan de achterzijde acht gevelopeningen
breed is. De ritmering van de gevel is asymmetrisch, maar door de regelmatige
dispositie der vensters is dat maar weinig opvallend. De indeling van de plattegrond
wijkt ook af van hetgeen hierboven is behandeld en is als volgt: haaks op een
centraal gelegen vestibule staat een gang evenwijdig aan de voorgevel die de
scheiding vormt tussen de voor- en achterkamers. Rechts naast de hal bevindt zich
het trappenhuis. De voornaamste vertrekken, het grote salon en de eetzaal liggen
en suite, rechts van het trappenhuis. Uiterst links zijn de keuken en de provisiekast.
Een kleine kelder met troggewelven, die voor wijnberging, de opslag van
aardappelkisten en bier- en wijnvaten diende, ligt onder het voorste gedeelte van
de grote salon. Thans is er de verwarmingsinstallatie in ondergebracht.
Op de eerste verdieping (midden en rechts) waren de slaap- en zitkamers van
de bewoners. Links bevindt zich een afgescheiden gedeelte dat oorspronkelijk
bedoeld was als woonruimte voor de bouwheer. Door zijn overlijden in 1877 verviel
die functie. De vertrekken werden daarna bestemd voor gasten.
Op de grote zolder over het hele huis zijn enkele kamertjes afgetimmerd. Een
houten hijswerktuig diende voor het omhoog hijsen van de wasmanden. De zolder
is in zijn geheel overspannen met een Mansardekap.
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De overtuin
Eind 17de eeuw vestigde Adriaan Bisdom zich in Haastrecht. Hij is waarschijnlijk
de bouwheer van het eerste huis aan de Hollandsche IJssel geweest. Volgens

428 Gedeelte van het hek van de overtuin van het huis Bisdom van Vliet (foto RDMZ, 1984).

overlevering zijn door hem in 1696 en 1698 beuken geplant in de overtuin ter
herinnering aan de geboorte van zijn beide zoons. Een oudere beuk, uit 1694, staat
achter het huis en zou geplant zijn in het jaar van zijn vestiging in Haastrecht. De
drie bomen staan er nog steeds.
Buiten het huis bezat de familie een aanzienlijk bezit aan grond en boerderijen.
Een deel van dat bezit strekte zich uit aan de overkant van de weg voor het huis.
In het verlengde van het huis was een formele tuin aangelegd. Op de kadastrale
minuut van 1829 is het beloop, een aantal rechte lanen in de lengterichting van het
perceel en een hartvormige vijver weergegeven. Andere stukken - het terrein strekte
zich uit tot aan de Hervormde kerk en de grens van de tegenwoordige Bredeweg dienden als moestuin en oranjerie. Op de scheiding met de ‘wandeltuin’ lag een
boerderij uit 1854. Deze is in de jaren tachtig van deze eeuw afgebroken. Iets verder
naar achteren staat thans een, visueel de omgeving beheersend, bejaardentehuis.
Of die formele tuinaanleg in de vroege 18de eeuw al gerealiseerd was, is niet
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429 Beeld van Hercules uit 1720 in de overtuin van het huis Bisdom van Vliet (foto RDMZ,
1995).

430 Beeld van Neptunus uit 1720 in de overtuin van het huis Bisdom van Vliet (foto RDMZ,
1995).

duidelijk. De twee tuinbeelden van Ignatius van Logteren uit 1720 in de tuin zijn
geen bewijs daarvoor. Men weet immers niet of de beelden, Hercules en Neptunus
voorstellende, direct na vervaardiging al in deze tuin terecht gekomen zijn.
Het lijkt aannemelijk dat met de bouw van het nieuwe huis de formele tuin in een
landschappelijke aanleg is gewijzigd. De structuur is thans grotendeels nog
herkenbaar aanwezig zoals slingerende wandelpaden in een wandelbosje, een
kunstmatig aangelegd eiland met grot en koepel en vloeiend verlopende
waterpartijen. De wandeling in het bosje bood steeds wisselende gezichten over
de weilanden, op het eiland met de grot en koepel, op het huis of over de
waterpartijen. In het park waren tuinsieraden aangebracht als priëlen, tuinbeelden,
vazen, bruggetjes en bijzondere bomen. Bovendien ligt halverwege het park het
grafmonument van de heer en mevrouw Lefèvre de Montigny-Bisdom van Vliet, die
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in de nabijheid van hun huis begraven wensten te worden. Van al die tuinsieraden
resteren de twee 18de-eeuwse beelden en het eiland met de grot, waarop op twee
plaatsen de initialen ‘M B v V’ zijn aangebracht, waarschijnlijk een verwijzing naar
Marcellus Bisdom van Vliet die het nieuwe huis heeft laten bouwen in 1874-1877.
De koepel op de grot is inmiddels ingestort. De van ‘rotsblokken’ gemaakte
borderranden langs de kop van de vijver en de ‘rustieke’ tuinvazen op sokkel dateren
eveneens van die tijd.
De oude tuinmuren die de formele tuin met een smeedijzeren hekwerk daartussen
hadden afgesloten, werden afgebroken om een vrijer zicht vanuit het huis op de
overtuin te hebben. Het 18de-eeuwse hekwerk werd in 1880 aanmerkelijk uitgebreid
in dezelfde stijl.
In 1939 heeft een verbreding van de weg voor het huis plaats gevonden. Het hek
is toen een aantal meters naar achteren verplaatst.
De tuinbeelden die in het voorste gedeelte van de overtuin staan stellen Neptunus
(met dolfijn) en Hercules (met knots) voor. Zij zijn gesigneerd op de voetstukken
I.van Logtere(n) en gedateerd 1720. Beide beelden staan op bijpassende
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vierkante hoge sokkels met verdiepte velden. De beelden zijn vervaardigd uit
Obernkirchenerzandsteen, de sokkels zijn van hardsteen. Hoewel de beelden over
het algemeen aan de Amsterdamse beeldhouwer Jan van Logteren worden
toegeschreven, is dit niet voor de hand liggend gezien zijn leeftijd: Jan van Logteren
werd in 1709 geboren. Het lijkt eerder waarschijnlijk dat zij gemaakt zijn door diens
vader Ignatius van Logteren (1685-1732). De signatuur op de sokkels spreekt dit
niet tegen.

Materiaal en constructie
De gevels
Baksteen
Na de laatste grote stadsbrand in Schoonhoven in 1518 werden beperkende
bepalingen met betrekking tot het bouwen in hout van kracht. Stenen muren en
harde dakbedekkingen aan nieuw te bouwen huizen werden verplicht. De houten
gevel verdween daarmee langzamerhand uit het stadsbeeld. In het inwendige blijft
de houtconstructie met muurstijlen, moerbalken en kappen nog wel lang het
voornaamste dragende element. Al vrij vroeg zijn de woonhuizen derhalve uit
baksteen opgetrokken. Bovendien was dit bouwmateriaal, gezien de vele steenovens
in de buurt, vlak naast de deur voorhanden.
De ouderdom van de baksteen is ondermeer af te lezen aan het formaat, de kleur
en het metselverband. De oudste aan de huizen gebruikte baksteen is helder rood
tot oranje-rood van kleur. Vanaf de 17de eeuw gebruikt men de gele ijsselsteen. In
de 18de en 19de eeuw past men een strakke donkerrode en gele steen toe, in de
20ste eeuw ziet men verblendsteen en geglazuurde varianten aan de gevels
verschijnen.
De oudste baksteen heeft een groot formaat. Daar zijn uitsluitend fragmenten van
gevonden. Het steenformaat aan een deel van de zijgevel van Haven 82 bedraagt
26 × 12,3-13,8 × 5,4-5,8 cm; 10 lagen = 70,2 cm. Visser noteerde bij een in 1960
afgebrand pand aan de Lopikerstraat 2 hetzelfde steenformaat 26-26,5 × 13-13,5
× 6 cm. Dit is te dateren op eind 14de, begin 15de eeuw. Dat komt overeen met de
formaten die wij aan de kerken vonden (Schoonhoven koor, herbouwd na 1375,
heeft een baksteenformaat van 24,4-24,8 × 11-11,8 × 4,8-5,8 cm; 10 lagen = 67,5
cm). De achtergevel van het pand Voorhaven 10, dat ter plaatse van de
middeleeuwse stadsversterking is gebouwd, heeft ook dit grote steenformaat van
26,5-27 × 12,4-13 × 5,5, 10 lagen = 66,5 cm. Het is waarschijnlijk dat bij de bouw
van het huis in 1557-1563 de muur gedeeltelijk is geslecht en de baksteen opnieuw
is verwerkt.
Het metselverband van het oudste baksteenwerk is moeilijk te traceren. De stenen
zijn ruw in wild verband verwerkt.
In de 17de eeuw wordt het metselwerk strakker en de formaten worden kleiner.
Het verband dat wordt toegepast is kruisverband met klezoren in de koppenlagen
op de hoeken. Naarmate de tijd vordert ziet men een verschuiving plaats vinden in
het gebruik van gele ijsselsteen naar de donkerrode baksteen. De voegen worden
dunner en de klezoor maakt plaats voor de drieklezoor op de hoeken. Aan de
buitenzijde van de gevels wordt de plaats van de balken niet alleen aangegeven
door de ankers maar in sommige gevallen zijn door de te geringe muurdikte de
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balkkoppen ook te zien, zoals bij Haven 82. Ook wil het wel eens voorkomen dat
de balkkop is afgedekt door een plavuis (zijgevel van Koestraat 81).

Natuursteen
Aan de gevels der woonhuizen vindt men in bescheiden mate natuursteen toegepast.
In de 16de en eerste helft 17de eeuw is dit overwegend Ledesteen voor lijsten en
hoekblokken (Tol 9, Lopikerstraat 13, Haven 82; Haven 22 heeft aan de achtergevel
een natuurstenen waterlijst direct boven de pui uit 1634. Geheel met natuursteen
beklede gevels waren voorbehouden aan voorname gebouwen zoals bijvoorbeeld
het stadhuis van Schoonhoven.

Dakbedekking
De dakvlakken der woonhuizen in de steden worden na de 16de eeuw van een
harde bedekking voorzien. Dit in tegenstelling tot nogal wat woonhuizen en de
boerderijen in de dorpen waar men tot ver in de 19de eeuw de rieten kappen ziet
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431 Voorstraat 78 in Lekkerkerk, een van de zeer weinige woonhuizen die nog een rieten
dakbedekking bewaard heeft (foto RDMZ, 1995).

toegepast. Op oude foto's van de Voorstraat in Lekkerkerk ziet men dat een aantal
woonhuizen met een rieten kap is gedekt. Daar is nu weinig meer van over. Een
uitzondering vormt Voorstraat 78 te Lekkerkerk. Het pand staat in een vrijwel
aaneengesloten reeks van huizen die in oorsprong 17de-eeuws zijn. Achter een
19de-eeuwse gevel zit het 17de-eeuwse pand, getuige de lelieankers in de voorgevel
en het muurwerk van de rechterzijgevel waarin een accoladeboog zichtbaar is. Het
pand heeft een rieten kap.
De meeste huizen hebben een dakbedekking van oranjerode (al of niet verbeterde)
Hollandse pannen of gesmoorde blauwgrijze pannen. Deze pan vindt men nog al
eens aan het voorschild van een dak. Opzij en achter legde men de minder voorname
rode pan. Andere type pannen, de machinaal vervaardigde platte pannen en
kruispannen zijn op laat 19de-eeuwse en 20ste-eeuwse huizen te vinden. Een
opmerkelijke pan, de Oegstgeester dakpan, ook wel wegens de vorm ‘beverstaarten’
genoemd, ligt op het dak van Voorstraat 17 te Lekkerkerk en Provinciale weg West
12-14 te Haastrecht. Van beide panden zijn de daknokken met fleurons versierd.

432 Provinciale weg West 12-14 in Haastrecht. De dakvlakken zijn met Oegstgeester
dakpannen belegd (foto RDMZ, 1979).

De inwendige constructie
De vloeren en de kap worden bij de huizen gedragen door een houtskelet, alleen
stenen muren of een combinatie van beide. Deze drie constructiemethoden zijn
aanvankelijk naast elkaar in gebruik geweest. Halverwege de 17de eeuw ging men
er massaal toe over om het dragende element geheel van baksteen te maken.
Vanaf die tijd is er alleen nog sprake van houten constructieve elementen als het
gaat over kappen, balklagen en vloeren. Dit in tegenstelling tot de landelijke
bouwkunst waarbij de houtconstructie als dragend element tot in deze eeuw is
toegepast.
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Het houtskelet
Panden met een volledig houtskelet, een dragend samenstel van houten stijlen,
balken, regels en schoren waartegen of waartussen wanden en vloeren van een
houten gebouw zijn bevestigd, zijn in de Krimpenerwaard niet aangetroffen.
Nergens liepen de houten muurstijlen door tot aan de muurplaat. De kap is alleen
met het houtskelet verbonden via de moerbalken. Bovendien worden de muurstijlen
onderling niet verbonden door regels. Nergens stonden de gebintconstructies tegen
de eindgevels van de panden. Uit deze gegevens kan men opmaken dat het
versteningsproces zich al in de 16de eeuw in deze contreien heeft ingezet. Het
houtskelet is tot een hulpconstructie gedegradeerd.
Huizen met een (onvolledig) houtskelet in de Krimpenerwaard zijn gevonden vanaf
het eind 15de tot en met de tweede helft van de 17de eeuw. Men kan ze constructief
gezien in drie groepen onderverdelen:
- huizen met zowel een houten draagconstructie op de begane grond als op de
verdieping(en)
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433 De houtconstructie met halve muurstijlen (gedeeltelijk gereconstrueerd) op de begane
grond van Haven 67 in Schoonhoven (foto RDMZ, 1995).

434 Het uit de tweede helft van de 16de eeuw daterende houtskelet met versierd korbeel
op de eerste verdieping van Haven 82 in Schoonhoven (foto RDMZ, 1995).
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435 Het vroeg 16de-eeuwse houtskelet met peerkraalprofiel in Haven 30 te Schoonhoven
(foto RDMZ, 1995).

- huizen met een houten draagconstructie alleen op de verdieping(en)
- huizen met zogenaamde halve of hangstijlen. Hierbij wordt de stijl halverwege
de muurhoogte ondersteund door een console. Het is echter vaak niet meer
te controleren of deze constructiewijze oorspronkelijk is. De onderkanten van
de muurstijlen kunnen later zijn ingekort en opgevangen door een console. Dit
is het geval op de begane grond van Haven 67 te Schoonhoven.

De constructie bij het houtskelet bestaat uit twee of meer op elkaar gestapelde
gebinten die bestaan uit muurstijlen, trekbalken, korbelen en sleutelstukken of
consoles. De muurstijlen (in de Krimpenerwaard ook wel ‘klapstijlen’ genoemd)
staan op 2,5 à 3 meter uit elkaar en worden door middel van ankers aan de gevel
verbonden. De gebinten dragen kap en vloeren. De muurdikte der huizen is bij deze
constructies van een geringe dikte, 18 tot 20 cm. De muurstijlen hebben de dikte
van niet meer dan een plank namelijk 6 tot 8 cm (Oude Haven 17-19, Koestraat 69).
Huizen met een gedeeltelijk houtskelet komen meer voor. Hierbij is alleen sprake
van een gebintconstructie op de verdiepingen. De onderdelen zijn gelijk aan die van
de bovenvermelde constructie.
Een mooi voorbeeld daarvan biedt Haven 30 uit het begin van de 16de eeuw. Op
de begane grond heeft dit huis bakstenen muren met een samengestelde balklaag.
Voorts over twee verdiepingen een houtskelet.
Het eveneens 16de-eeuwse achterhuis aan de Koestraat 90 heeft een zelfde
opbouw.

Balklagen en vloeren
Zowel huizen met een houtskelet als stenen huizen hebben verschillende soorten
balkklaagconstructies zoals:
- moer- en kinderbinten (samengestelde balklagen)
- moer- en kinderbinten met tussenbalken evenwijdig aan de moerbalken
- hoofdbalken met tussenbalken
- enkelvoudige balklagen
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436 Het midden 17de-eeuwse houtskelet met gebombeerd korbeel op de eerste verdieping
van Oude Haven 17 in Schoonhoven (foto RDMZ, 1995).

Al deze typen balklagen komen voor vanaf de 16de eeuw. De kinderbalken zijn
ingelaten in de moerbalk of zij lopen er overheen. De afwerking aan de onderzijde
tussen de balkvakken kan geschieden met spreidsel. Dit zijn flinterdun met de
raamzaag vervaardigde eikehouten stroken. Restanten daarvan waren nog aanwezig
op de verdiepingsbalklaag van Haven 65.
Indien de afstand tussen de moerbalken te groot wordt, maakt men gebruik van
tussenbalken die evenwijdig gelegd worden aan de moerbalken. Deze methode is
vanaf het begin van de 17de eeuw toegepast. Voorbeeld hiervan treft men aan op
de Oude Haven 17-19. Tussenbalken kunnen ook later zijn toegevoegd. Bij het
pand Koestraat 6 werden, getuige de detaillering van de consoles, de tussenbalken
in de 17de eeuw onder de bestaande, laat 15de-eeuwse kinderbalken aangebracht.
De muurstijlen en korbelen onder de bestaande moerbalken werden toen afgebroken.
De constructiewijze met alleen hoofdbalken, al of niet met houtskelet, en
tussenbalken is eveneens een 17de-eeuwse variant. Koestraat 69 uit het eerste
kwart van de 17de eeuw is hier een mooi voorbeeld van.
Vanaf de tweede helft van de 17de eeuw worden de bovenstaande
constructiemethoden steeds minder toegepast en wordt overgegaan op de (reeds
bestaande) enkelvoudige balklaag. In eerste instantie worden de balken nog
gedragen door consoles, zoals aan de Koestraat 58 en 128 nog te zien is. Later
worden de consoles weggelaten. Alleen bij vloeren die een zware belasting moeten
dragen, zoals bij het Arsenaal te Schoonhoven en boerderijen wordt nog van de
constructie met stijlen en korbelen gebruik gemaakt.
Vroege enkelvoudige balklagen komt men tegen in kelders en onderhuizen. De
balken hebben dan in de regel een zware afmeting. Voorbeeld hiervan is te vinden
in het onderhuis van Voorhaven 6.
In de 18de en 19de eeuw worden de balklagen meer en meer aan het oog
onttrokken door vlakke houten of stucplafonds.
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Van de oude afwerking van de vloeren is weinig overgebleven. Op de zolder van
Haven 65 liggen nog eiken delen met een breedte van ca 40 cm. Deze delen zijn
in de lengterichting halfhouts met elkaar verbonden. Bijzonder is de stenen vloer,
bestaande uit plavuizen, op de verdieping van Haven 82. Van de constructieve
samenhang met de daaronder liggende balklaag is echter niets waargenomen.
Tijdens de restauratie van het pand aan de Hoogstraat 154 in Haastrecht is in de
achterkamer ca 30 cm. onder het huidige vloerniveau een vloer gevonden van
geglazuurde plavuizen. Bij het pand Haven 30 is in de gang een vloer te zien van
Namense steen. De in de 18de eeuw verbouwde panden Haven 19 en 65 hebben
in de gang een vloer van wit marmer.

Kapconstructies en telmerken
Veel oudere huizen in Schoonhoven hebben ondanks de vele verbouwingen nog
hun oude kapconstructies of onderdelen daarvan behouden. De oudste
kapconstructies zijn van eikehout. Zij bestaan uit een of meer dekbalkjukken op
elkaar met daarop een schaar- of driehoekspant of een geschoorde nokstijl. Bij de
woonhuizen zijn geen kappen waargenomen zonder nokgording, zoals bij de kap
van het stadhuis te Schoonhoven uit 1452. In de loop van de 17de eeuw worden
de kappen van grenehout. Het gebruik van eiken krommers bij de onderste
dekbalkjukken blijft in gebruik tot de tweede helft van de 17de eeuw.
Op de houtconstructie vindt men verschillende merktekens. De meest
voorkomende zijn de telmerken die dienden om de verschillende onderdelen op de
juiste manier met elkaar te verbinden. Paringen zijn merken die over twee bij elkaar
horende onderdelen door de maker op het werk zijn aangebracht. De merken kunnen
met een gootvormig mesje, een zaag, een kraspen of een beitel zijn aangebracht.
De aard van het merk geeft mede een indicatie over de ouderdom van de constructie.
Een van de oudere kappen bevind zich in het achterhuis aan de Koestraat 90. De
constructie bestaat uit een dekbalkjuk met krommers. De kap is gemerkt met
gehaalde merken, links gebroken. Sommige daarvan zijn paringen. Voorhaven 10
uit 1557-1563 vertoont hetzelfde merkensysteem in de kap.
De eikehouten kap van Haven 30 heeft hetzelfde merkensysteem (onvolledig)
als de kap van het stadhuis. Ook deze kap is gemerkt met een zogenaamd ‘visje’
als telmerk. Dit wil overigens niet zeggen dat beide kappen even oud zijn. De
constructie van de kap van Haven 30 is een vijftig jaar jonger.
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437 Schoonhoven, Koestraat 69.
Plattegrond en doorsneden waarop de houtconstructie van het voormalige woonhuis staat
ingetekend.
Schaal 1:300, detail 1:6. Tekening J.J. Jehee, 1995.
In het zeven vakken diepe huis zat de stookplaats in het achterste gedeelte. Zowel op de
begane grond als op de verdieping is sprake van een houtskelet. De houtconstructie is
gestapeld. Het sleutelstuk met de getande onderkant en een vellingkant aan de zijkanten
dateert uit het begin van de 17de eeuw. In 1912 heeft het pand, dat toen als koetshuis dienst
deed, zijn huidige voorgevel gekregen. Op de plaats van de stookplaats na zijn er geen
woonsporen, zoals een trap, afscheiding van kamers of een keuken meer waar te nemen.

De kap van het midden 17de-eeuwse pand Voorhaven 6 heeft nog eiken krommers
in het onderste juk en heeft amandelvormige en gehakte merken. De eiken krommers
zijn ook nog te zien in het eveneens 17de-eeuwse pand van Oude Haven 17-19;
de rest van de kap is van grenehout.
Onbeschoten kappen, waarbij de onderzijde van de pannen te zien zijn, treft men
zelden meer aan. Voorhaven 10 en Oude Haven 17-19 behoren tot de
uitzonderingen.
De 18de- en 19de eeuwse kappen onderscheiden zich door de toepassing van
lichte constructies met kreupele of tot de nok toe doorlopende spantbenen, zoals
bij Haven 19 (in het voorhuis uit het midden van de 18de eeuw), Dam 5 (omstreeks
1860), en het huis Bisdom van Vliet te Haastrecht (1875).
Philibert- of schenkelspanten, gebogen spanten die bestaan uit op elkaar
gespijkerde schenkels van twee of meer lagen dik, zijn een 16de-eeuwse vinding.
In Nederland zijn zij vooral na de tweede helft van de 19de eeuw op grote schaal
toegepast. Het voordeel van deze constructie was de materiaalbesparing die hiermee
bereikt kon worden. In Schoonhoven zitten Philibertspanten van twee lagen bij Tol
5 en 6 mèt hangende naald (1875 en ca 1860), Haven 61 heeft Philibertspanten
van drie lagen (ca 1880-1890).

Secundair gebruik van de houtconstructie
Tijdens de vele verbouwingen zijn ook veel kappen gerepareerd. Dit resulteerde in
het vertimmeren, verplaatsen, het opnieuw gebruiken en het vernieuwen van de
spanten. De kap van het voorhuis van Tol 9 is uit secundair gebruikt materiaal
samengesteld. Of het daadwerkelijk afkomstig is van het huis zelf valt te betwijfelen.
Het portaalspant met nokstijl op het derde spant vanaf de voorgevel is een
constructiewijze die tot nu toe in Schoonhoven en omgeving niet is gevonden.
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De volgorde van de telmerken op de kap van Haven 30 ligt doorelkaar, hetgeen
doet vermoeden dat de spanten ooit verplaatst zijn.
Haven 82 is in 1608 met een verdieping verhoogd. Daarbij zijn de bestaande
kapspanten hergebruikt, aangepast aan de nieuwe kapconstructie en opnieuw
genummerd.

Kelders
In Schoonhoven zijn vele panden aan Haven, Tol en Voorhaven onderkelderd.
Het veel lager liggende deel aan de Oude Haven heeft, met uitzondering van het
Arsenaal, over het algemeen geen kelders.
Een midden 16de-eeuwse kelder bevindt zich onder het pand Voorhaven 10. De
lange rechthoekige kelder onder de achterste helft van het huis is met drie ribloze
kruisgewelven overkluisd.
Gangbaarder in de 16de en 17de eeuw is de overdekking van de kelder met een
tongewelf, hetzij over de volle breedte, hetzij onder een deel van het huis. Over de
volle breedte onderkelderd is het voorhuis van Tol 9. De kelder was vroeger vanaf
de straat toegankelijk, nu alleen vanuit het achterhuis. Onder de voormalige
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438 De 16de-eeuwse kelder in Voorhaven 10 met een ribloos kruisgewelf. De pijlers zijn er
later onder gezet om doorzakken te voorkomen (foto RDMZ, 1995).

439 17de-eeuwse kelder in het pand Haven 13 (foto RDMZ, 1995).

synagoge aan de Haven 13 ligt een 17de-eeuwse kelder met tongewelf over de
volle breedte, bij Haven 67 is dat ook het geval. Ook deze kelders waren vanaf de
straat toegankelijk. Haven 19 heeft een kelder met tongewelf onder het rechterdeel
van het huis. In de 17de eeuw hebben de huizen ook kelders die vlak, met een
houten balklaag afgedekt zijn. Het gewelf van een tongewelf is in de regel één steen
dik. De ribloze kruisgewelven bestaan uit twee elkaar kruisende tongewelven. De
balken van kelders met een houten afdekking zijn ca 30 cm breed met een hoogte
van ca 15 cm. en ze liggen ca 50 cm uit elkaar.
Later worden de kelders overdekt met de zogenaamde troggewelven bestaande
uit een enkelvoudige balklaag van hout of profielijzer waarvan de tussenruimten zijn
opgevuld met gepleisterde gewelven. 19de-eeuwse voorbeelden hiervan zijn in
Haastrecht te vinden in het huis Bisdom van Vliet en in de tegenoverliggende
oranjerie.

Exterieur
De zestiende en zeventiende eeuw
De vroegst bewaard gebleven gevels in de Krimpenerwaard dagtekenen van de
tweede helft van de 16de eeuw en zijn van helder rode baksteen opgetrokken.
Volledig zijn ze nooit. In later tijd zijn altijd de vensters en ramen veranderd en
geveltoppen gewijzigd. In een aantal gevallen hebben reconstructies voor een
‘compleet’ beeld gezorgd.
Van de oudste huizen staan de gevels (voor èn achter!) op vlucht, dat wil zeggen
zij vertonen een voorwaartse helling. Zelfs indien de gevel van een oud pand in de
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18de of 19de eeuw vernieuwd is, blijft men dat zien, uiteraard bij de gepleisterde
oude gevels maar ook bij de nieuw gemetselde bakstenen gevels (Haastrecht:
Hoogstraat 97; Schoonhoven: Haven 15, 46-46A, 48, 64, 66, alle met in de 19de
eeuw gepleisterde voorgevels, Voorhaven 17 en 19, en Haven 9, alle met
19de-eeuwse baksteengevels). In een enkel geval heeft men de gevel van een oud
pand tijdens de restauratie te lood gezet (Lopikerstraat 49 te Schoonhoven).
Een van de oudste en min of meer volledige gevels heeft Lopikerstraat 13 te
Schoonhoven. Een gevelsteen op de verdieping vermeldt het jaartal 1571, dat het
bouwjaar zal zijn. De bakstenen trapgevel is versierd met natuurstenen banden
(onder de vensters) en blokken (rond de vensters en langs de hoeken). De kozijnen
springen terug ten opzichte van het gevelvlak met diepe geprofileerde neggen, een
gegeven dat men bij renaissance-gevels veelvuldiger aantreft. Dit terugspringen
valt des te meer op aangezien in de loop van de tijd de vensters verkleind zijn en
het bovenste stuk van de vensternis met baksteen is gedicht. Dezelfde combinatie
van baksteen en natuursteen ziet men aan Haven 39, het pand direct rechts van
het Schoonhovense stadhuis. Dit huis heeft in de loop van de tijd nogal wat
veranderingen ondergaan: de trapgevel die Cornelis Pronk in
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440 De achtergevel van Voorhaven 6 met trapgevel (foto RDMZ, 1995).

441 Lopikerstraat 13 vóór restauratie. De gevelopeningen hebben een 19de-eeuws karakter
(foto RDMZ, 1929, Antonietti).

442 Nis in de achtergevel van Voorhaven 6 (foto RDMZ, 1969).
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1733 nog tekende, is vervangen door een houten lijst. Ook de kap is vernieuwd.
Een andere ten dele nog herkenbare 16de-eeuwse gevel met natuurstenen blokken
op de hoeken en in de segmentbogen heeft Tol 9.
In een vereenvoudigde versie, de natuursteenblokjes en lijsten verdwijnen, blijft de
topgevel in de 17de eeuw gehandhaafd, nu meestal met een punt of tuit als
beëindiging. De rode baksteen maakt langzamerhand plaats voor de kleinere gele
ijsselsteen. Alleen bij de voornamere panden gebruikt men voor de voorgevels nog
donkere baksteen. Boven de vensters worden aanvankelijk korfbogen als
ontlastingsbogen gebruikt. Later vervangt men ze door strekken, die nog wel eens
in een afwijkende baksteenkleur uitgevoerd kunnen zijn. Sierankers in de vorm van
een lelie of in een rijkelijk gekrulde variant verankeren de inwendige houtconstructie.
Haven 82 heeft een voorgevel uit 1608, getuige een steen met dat jaartal. De
enige natuursteen die hier nog is toegepast is aan de waterlijsten onder de vensters
en de gevelsteen. Opvallend zijn de fraai gekrulde muurankers op de eerste en
tweede verdieping.
Veel van deze laat 16de-, vroeg 17de-eeuwse gevels zijn, zoals gezegd, in de 19de
eeuw achter een pleisterlaag verdwenen. Aan de gevelankers en/of een steen, de
gevel op vlucht of de steilte van de kap kan men een oudere herkomst vermoeden.
De achtergevel van Voorhaven 6 vertoont een vrijwel gave 17de-eeuwse trapgevel.
Zij staat op vlucht en is van gele baksteen opgetrokken. Boven de vensters zitten
korfbogen van rode baksteen, onderbroken door natuurstenen blokken. Tussen de
vensters van de tweede verdieping is een schuin weglopende nis aangebracht,
waarvan de functie niet duidelijk is. Misschien ooit de plaats voor een lichtbaken,
ten behoeve van de scheepvaart op de Lek?
De gevels van Lopikerstraat 37 uit 1642, weliswaar reconstructie maar grotendeels
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in het werk aangetroffen, zijn gemetseld van gele baksteen met rode baksteen op
de hoeken. In de korfbogen heeft men patronen van gele en rode baksteen verwerkt.
In Haastrecht is aan de Hoogstraat 90 een (ongedateerde) trapgevel overgebleven
uit het eind van de 16de of begin 17de eeuw. De voordeur is gevat in een
accoladeboog, de verdiepingen zijn onderling gescheiden door een geprofileerde
bakstenen lijst. De uitkragende toppilaster van de trapgevel heeft een rijk versierd
muuranker.
Kleine Haven 5 in Haastrecht is in het deurkalf gedateerd 1656. De puntgevel uit
gele baksteen is buitengewoon eenvoudig, maar toch als 17de-eeuws herkenbaar
door de toepassing van korfbogen boven de vensters en de klezoren in het
metselwerk.
Simpele ingezwenkte topgevels met en zonder bekroning vindt men in Haastrecht,
bijvoorbeeld aan de Hoogstraat 116 met fronton, en in Ouderkerk aan de Dorpsstraat
24. De laatste is met een gevelsteen ‘1686’ gedateerd. Of hier op de afgeplatte top
ooit nog een houten fronton heeft gestaan, is niet bekend, maar zeker niet onmogelijk.
De veranderingen in de Nederlandse architectuurvormen na het midden van de
17de eeuw, die zich manifesteren in de stijl die men Hollands klassicisme noemt,
gingen de Krimpenerwaard min of meer voorbij. Alleen in Schoonhoven treft men
een enkel voorbeeld aan. Het fraaiste is wel de torenbekroning van de kerk,
ongetwijfeld geïnspireerd door het Amsterdamse bouwvak.
Twee poortjes van Bentheimer zandsteen lijken rechtstreeks ontleend te zijn aan
de ordeboeken. Aan de Scheepmakershaven 10 bevindt zich een poortje naar het
achtererf van het pand Tol 9. De omlijsting bestaat uit bossagewerk, grote
natuursteenblokken met diepliggende voeg, bekroond door een fries met driehoekig
fronton. Het jaartal 1648 staat in Romeinse cijfers in het fries gebeiteld. In het koor
van de grote kerk werd twee jaar later ook een gebosseerd

443 Hoogstraat 90 in Haastrecht (foto RDMZ, 1995).
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444 Dorpsstraat 24 te Ouderkerk (foto RDMZ, 1995).
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445 Poortje uit 1648 met het wapen van de familie Blomvliet in het fronton aan de
Scheepmakershaven 10 in Schoonhoven (foto RDMZ, 1995).

poortje van Bentheimer zandsteen gemaakt. Dit is wel rijker van uitvoering: het
segmentvormige fronton wordt door slanke consoles opgevangen. De voluten aan
weerszijden lijken piedestals te zijn.
In de burgerlijke architectuur is het pand aan de Koestraat 134 een goed voorbeeld
van het Hollands klassicisme. Zowel in materiaalgebruik (baksteen in combinatie
met Bentheimer zandsteen) als in decoratief opzicht sluit het mooi aan bij de
architectuuropvattingen die in het westen van het land op dat moment opgang deden.
Het uit donker rode baksteen opgetrokken pand heeft een vrij hoge natuurstenen
plint. De ramen van de begane grond worden met een hoofdgestel afgesloten, die
van de verdieping met driehoekige en een segmentvormig fronton. Rechts zit de
toegang die in een Bentheimer natuurstenen omlijsting is gevat. Het deurkozijn met
oren heeft aan beide kanten een venster. Het bovenlicht wordt door klauwstukken
geflankeerd, bestaande uit voluten met ranken in de velden, en eindigt met een
driehoekig fronton. Hierin staat het jaartal 1650. De zijvensters en het bovenlicht
zijn waarschijnlijk in de 19de eeuw vergroot. Langs de vensters, de ingang en de
hoeken zijn klezoren in het metselwerk opgenomen.
Een decoratieve variant in de klassicistische architectuur in west Nederland is de
met pilasters en natuurstenen elementen versierde halsgevel die door een fronton
wordt bekroond, waarmee de gebroeders Vingboons in Amsterdam opgang maakten.
Buiten Amsterdam vindt men dergelijke gevels ook, maar in een vereenvoudigde
versie. Tot 1922 stond een dergelijke midden 17de-eeuwse gevel aan de Voorstraat
136 te Lekkerkerk. De pilasters ontbraken weliswaar, maar de overige componenten
van een regionale Vingboonsgevel waren wel degelijk
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446 Koestraat 134 (foto RDMZ, 1995).
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447 In 1922 gesloopt 17de-eeuws pand aan B 333 (thans Voorstraat 136) te Lekkerkerk.
De gevel was van kleine gele steen opgetrokken en versierd met zandstenen stijlen, lijsten,
cordonbanden, fronton, een gedenksteen met opschrift, guirlandes onder de vensters en
met bollen en dolfijnen langs de halsgevel (foto RDMZ, 1921, W. Scheepens).

448 Koestraat 68 te Schoonhoven (foto RDMZ, 1995).

aanwezig. Het pand werd gesloopt en vervangen door nieuwbouw, de zandstenen
ornamenten zijn ingemetseld in een huis aan het Kerkplein 11.
Met de opkomst van het klassicisme in de bouwkunst doet de regelmaat van
gevelindeling en strakheid in de materiaalbehandeling zijn intrede. Versieringen
beperken zich tot (raam)- en deuromlijstingen en het hoofdgestel, dan wel de
geveltoppen. Die vlakke baksteenarchitectuur, die zeer moeilijk dateerbaar is,
eigenlijk alleen maar op de decoratieve onderdelen, wordt tot aan het eind van de
19de eeuw toegepast.

De achttiende eeuw
In de 18de eeuw verschijnen er nieuwe lijstgevels of klokgevels voor de 16de- en
17de-eeuwse huizen, die voordien van een punt- of trapgevel waren voorzien. Vaak
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449 Grote Haven 66 in Haastrecht (foto RDMZ, 1995).

worden de nieuwe gevels hoog opgetrokken, als een scherm, zodat er visueel een
verdieping bijgekomen is, wat bijdraagt tot het voorname karakter van het pand. Bij
een wat rijkere variant ziet men dat de kap aan de voorzijde ter diepte van het eerste
spant gemoderniseerd wordt tot een dwarskap, waarop de oude kap aansluit, of
een wolfeind krijgt. Het metselwerk aan de gevels wordt regelmatiger, de kleur
verschuift van geel naar rood. De vensters voorziet men van kleine ruiten. De
strekken boven de vensters, die in de 17de eeuw recht waren, kunnen in de 18de
eeuw een lichte zeeg vertonen. De 18de-eeuwse bakstenen top- en lijstgevels zijn,
met uitzondering van het hoofdgestel en soms de deuren en de deuromlijstingen,
weinig tot niet gedecoreerd. Over het algemeen zijn in deze tijd de plinten en de
onderdorpels van de vensters van hardsteen, al dan niet geprofileerd. Het
middengedeelte van de brede panden kan een weinig naar voren springen.
18de-eeuwse topgevels zijn minder zeldzaam dan 17de-eeuwse. In Schoonhoven
aan de Koestraat 68 staat een pand met een ingezwenkte geveltop, waarvan de
gebogen beëindiging bestaat uit een gelobde natuurstenen lijst met het jaartal 1776.
Het pand staat niet meer op vlucht. Vergelijkbare panden staan in Haastrecht. Grote
Haven 66, met een bijzonder brede gevel heeft eveneens een top met een
ingezwenkte klok, die met een geprofileerde natuurstenen beëindiging is
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451 18de-eeuwse voordeur van Haven 19 te Schoonhoven. De stoeppalen zijn een eeuw
later (foto RDMZ, 1995).

450 Haven 13-15-17-19 in Schoonhoven (foto RDMZ, 1995).

versierd. De ingezwenkte klokgevel aan de Hoogstraat 67 in Haastrecht lijkt sterk
op het Schoonhovense pand aan de Koestraat. De ingezwenkte geveltop van het
hoekpand aan de Molenstraat 1 te Schoonhoven eindigt met een door een rollaag
afgezette gelobte klok en is daarmee een eenvoudiger versie van het hierboven
beschreven type.
Aan achtergevels kan men aan de vorm en materiaalgebruik eveneens de leeftijd
aflezen. De achterzijde van het pand Hoogstraat 152 te Haastrecht bestaat uit twee
in- en uitzwenkende gevels van gele baksteen. Op de hoeken zijn klezoren in de
koppenlagen aangebracht. Samen wijst dat op een ontstaansdatum in de eerste
helft van de 18de eeuw. Opmerkelijk genoeg geeft L. van Ollefen in zijn publicatie
uit 1795 ‘De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver’ bij de beschrijving van
Haastrecht een afbeelding van (onder andere) deze opvallende achtergevel.
Overheersend bij de topgevels blijven de punt- en tuitgevels, die men tot ver in de
19de eeuw bouwt.
Van de 18de-eeuwse lijstgevels staat een van de fraaiste voorbeelden aan de Haven
19 in Schoonhoven. Het middenstuk van het drie gevelopeningen brede pand heeft
een risaliet. Aangezien het huis betrekkelijk smal is heeft men de deur niet in het
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midden maar links gezet, waardoor de voorkamer twee vensters breed kon worden.
Plint en dorpels zijn van hardsteen. Onder de vensters bracht men hardstenen
lamberkijns aan. Een andere gevel van hetzelfde type laat Haven 54 zien. Het
middendeel van het drie ramen brede pand springt ook hier naar voren. De voorgevel
is bovendien voorzien van hoeklisenen. Het fijne metselwerk, de strekken boven
de vensters met een lichte zeeg en het hoofdgestel met triglyphen

452 Lamberkijn onder een der vensters aan Haven 19 (foto RDMZ, 1995).

en panelen wijzen op een ontstaansdatum in de tweede helft van de 18de eeuw.
De vier vensters brede gevel van Haven 57-57A is in de 19de eeuw gepleisterd.
Het type huis met middenrisaliet, de hardstenen geprofileerde onderdorpels en de
Lodewijk XV consoles aan het fries maken een datering in het midden van de 18de
eeuw echter aannemelijk. Aan het totaalbeeld is, evenals bij het vorige pand, afbreuk
gedaan omdat de onderpui ingrijpend is gewijzigd.
Gemakkelijk dateerbaar zijn dit soort huizen niet. Bij uitzondering zijn ze gedateerd
met een steen (Korte Dijk 12: 1751 in de plint). Meestal is het aan de buitenkant de
detaillering van het hoofdgestel die uitsluitsel over een bouwdatum geven. Lodewijk
XIV consoles vindt men aan de friezen bij Haven 68 en Koestraat 130. In de
versiering van de friezen ziet men dezelfde motieven aan verschillende panden
toegepast: bij Haven 45 en 54 is het fries versierd met triglyphen en langgerekte
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453 Details van verschillende hoofdgestels:
- Koestraat 130
- Haven 68
- Korte Dijk 12
- Haven 54
- Haven 45
(foto's RDMZ, 1995).

panelen, Haven 19 heeft in het fries eveneens de triglyphen, maar de panelen
ontbreken.
Deuren en de omlijstingen kunnen in de 18de eeuw zeer fraai zijn vorm gegeven.
De sierlijk gesneden deur aan de Haven 29 is een schoolvoorbeeld van de Lodewijk
XIV stijl. Hij is echter niet origineel afkomstig van dit huis. Op oude foto's ontbreekt
hij. Aan het pand Haven 19 is eveneens een deur met reliëf in Lodewijk XIV stijl
aangebracht, passend bij de tijd waarin het voorste deel van het pand is verbouwd.
Een deuromlijsting ontbreekt hier. Die is wel te zien bij Koestraat 109. De voordeur
en hoofdgestel met rocailles zijn uitgevoerd in Lodewijk XV of rococo-vormen. Een
ander voorbeeld van deze laatste stijl bevindt zich aan Grote Haven 66 te Haastrecht:
deur en omlijsting dagtekenen van omstreeks 1750.
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De negentiende eeuw

454 Midden 18de-eeuwse voordeur van Grote Haven 66 in Haastrecht (foto RDMZ, 1995).

De eerste helft van de 19de eeuw laat weinig veranderingen in dit opzicht zien.
Tot omstreeks 1850, en in de dorpen tot aan het eind van de 19de eeuw, ontwerpt
men de top- en lijstgevels op de hierboven beschreven wijze, niet of uiterst
spaarzaam gedecoreerd, voor de woonhuizen en ook voor bedrijfsgebouwen als
pakhuizen. Naast klok- en tuitvormige beëindigingen ziet men steeds meer dat het
bovenste deel van een topgevel met een geprofileerde lijst wordt afgesloten. Het
hoofdgestel is minder uitbundig van decoratie dan in de voorafgaande periode. De
friezen zijn meestal onversierd. Consoles worden nog wel toegepast, maar zijn
platter, minder weelderig van vorm, dan in de 18de eeuw. Een nieuw element in het
begin van de 19de eeuw is de tandlijst onder de overstekende kroonlijst. De indeling
van de ramen verandert. De ruitverdeling wordt groter. Zes- of achtruits met een
brede middenstijl is een gangbare indeling. Bij de rijkere panden is die middenstijl
met groeven versierd. De deuromlijstingen worden vaak in dezelfde stijl als het
hoofdgestel ontworpen. Daaraan en aan de deuren is de meeste variatie in
vormgeving te ontdekken.
Veel gevels, het kwam al enige malen ter sprake, kregen een pleisterlaag die
men met ingesneden voegen, als betrof het een natuurstenen afwerking,
verlevendigde. Volgens de opvattingen van het neoklassicisme ziet men in de witte
gevels rondboog vensters en -deuren verschijnen.
Een vroeg 19de-eeuwse gevel, die volgens de traditie van de 18de eeuw is opgezet,
vertoont de pastorie van de Hervormde kerk te Haastrecht aan de Kerkstraat 1.
De uit fijn gevoegde, donkere baksteen opgetrokken voorgevel springt wat naar
voren en heeft gebosseerde hoekpilasters. De gevel wordt met een vrijwel
onversierde, geprofileerde lijst, afgesloten. Alleen onder de kroonlijst is een fijne
tandlijst aangebracht. De voordeur en omlijsting met gebosseerde pilasters en
hoofdgestel met tandlijst zijn uit dezelfde tijd.
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455 De vroeg 19de-eeuwse gevel van de pastorie aan de Kerkstraat 1 in Haastrecht (foto
RDMZ, 1995).

456 Dorpsstraat 21 te Ouderkerk met zijn gevel uit de eerste helft van de 19de eeuw (foto
RDMZ, 1995).

Wat rijker van decoratie is het vroeg 19de-eeuwse herenhuis aan de Dorpsstraat
21 te Ouderkerk. De in een strakke baksteenarchitectuur uitgevoerde voorgevel
heeft een hoofdgestel waarvan het fries met appliques versierd is en onder de
kroonlijst een console-lijst is gemaakt. De voordeuromlijsting volgt deze vroeg
19de-eeuwse stijl in zijn hoofdgestel.
Een mooie midden 19de-eeuwse lijstgevel heeft het huis aan de Koestraat 114
in Schoonhoven. Het drie gevelopeningen brede pand met de deur links is voorzien
van een hardstenen plint en dito cordonlijst. De voordeuromlijsting met hoofdgestel

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

457 Detail van een fraai gesneden raam aan Dorpsstraat 21 te Ouderkerk (foto RDMZ,
1995).

heeft fijn gedetailleerde consoles en een fries met appliques. De onderkant van de
overstekende kroonlijst is met liggende consoles versierd. In de gevel zijn gegoten
rozetankers ingebracht.
Een laat voorbeeld in deze traditie biedt Tol 5 in Schoonhoven uit 1875. De
voorgevel uit donkerrode baksteen heeft een hoge natuurstenen plint en een opbouw
met getoogde vensters en deur. In de togen zitten sluitstenen. De gevel wordt met
een houten lijst afgesloten, gedecoreerd met consoles en een tandlijstje onder de
kroonlijst. Het middelste verdiepingsvenster heeft een balkon op consoles, de
dakkapel gekrulde wangen.
Veel gebouwen in neoklassicistische stijl zijn er niet gebouwd in de Krimpenerwaard.
Al eerder zagen wij dat in 1842 het raadhuis in Gouderak en in 1862 dat van Stolwijk
in neoklassicistische stijl werden opgetrokken. De gepleisterde voorgevel van de
voormalige synagoge aan Haven 13 uit 1868 vertoont met zijn ronde bogen dezelfde
stijlkenmerken. Een van de uitzonderingen bij de woonhuizen staat aan het begin
van het dorp Ouderkerk aan den IJssel aan de IJsseldijk Noord 1. Het huis dagtekent
van 1855. In de gepleisterde gevels ziet men rozetankers en gekoppelde
rondboogvensters die met zware stuclijsten omgeven zijn. Palmetten op de kroonlijst
van de benedenvensters geven het klassicisme een Griekse element. De aanbouw
aan de achterzijde van en het bijgebouw bij het vrijstaande herenhuis aan de
Dorpsstraat 43-45 in Gouderak hebben dezelfde neoklassieke vormen met de ronde
ramen in de gevel.
Naast het neoklassicisme komt aan de woonhuisgevels ook de neogotiek voor in
een gepleisterde versie. Het dubbele woonhuis aan de Provinciale weg West 12-14
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458 Koestraat 114 te Schoonhoven uit het midden van de 19de eeuw (foto RDMZ, 1995).

te Haastrecht is daarvan een voorbeeld met zijn spitsboogvensters, het spitsboogfries
langs de dakranden en de loden fleurons op de daknok. Opmerkelijk bij dit pand
zijn de Oegstgeester dakpannen die wegens hun vorm ook wel ‘beverstaartpannen’
genoemd worden. Het gotische aspect wordt nog versterkt door de aanwezigheid
van een ‘toren’ in het midden van de gevel, waarin de toegangen tot de beide
woongedeelten zitten.
Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw krijgen versieringen weer meer aandacht.
Een combinatie van pleister en baksteenwerk aan één gevel is een andere
mogelijkheid om de architectuur te verlevendigen. De stijlen in de vensters worden
dunner, de ruitverdeling wordt groter. De stroming in de architectuur die op het
klassicisme volgt en waarin heel veel is gebouwd noemt men eclecticisme. Het
eclecticisme is een bouwtrant waarbij motieven uit verschillende stijlen aan één en
hetzelfde gebouw zijn toegepast. Alle mogelijke stijlvormen uit het romaans, de
renaissance, het Hollands klassicisme, de barok en de empire vindt men erin terug.
Kenmerkend voor de gevelbehandeling zijn vooruitspringende middenpartijen,
consoles van stuc of terracotta en rijk versierde gietijzeren sierelementen aan hekken
en balkons. De gevels zijn soms gepleisterd, vaak met bossagewerk en soms is de
baksteen in het zicht gelaten. Dan zijn bepaalde delen als risalieten,
vensteromlijstingen of de plinten van een pleisterlaag voorzien. De stroming van
het eclecticisme wordt in de Krimpenerwaard het beste vertegenwoordigd door het
monumentale huis Bisdom van Vliet te Haastrecht. Opmerkelijk is de asymmetrische
indeling van de voorgevel, samenhangend met de breedte van de daarachter
liggende vertrekken. De bakstenen gevel wordt geleed door in gestucte lijsten
gevatte, lichtgetoogde vensters. De benedenvensters staan op een gepleisterde
plint met cassettes, de bovenvensters op een geprofileerde lijst. Alle vensters hebben
fraaie lamberkijns en grote ruiten. De hoeken en de ingangspartij zijn afgeboord
met pilasters met verdiepte velden. De asymmetrisch geplaatste, vier traveeën brede
middenrisaliet wordt gemarkeerd door geblokte en gestucte lisenen. Een balkon
met gietijzeren hekwerk en vazen op de hoeken boven de in het midden geplaatste
voordeur staat op rijk gebeeldhouwde consoles. Een segmentvormig fronton vormt
de bekroning van de middelste travee. Het hoofdgestel van de gevel heeft in het
fries liggende lichtopeningen waartussen paarsgewijs gerangschikte voluutconsoles
met tronies zijn aangebracht. Onder de kroonlijst loopt een tandlijstje. Een gedeeltelijk
met balusters opengewerkte balustrade sluit de gevel af. Het deel van de
linkerzijgevel dat in het zicht is heeft men eenvoudiger uitgevoerd.
Een ander goed voorbeeld uit die tijd is de pastorie aan het Kerkplein 9 in Lekkerkerk
uit 1887. Opmerkelijk voor dit deel van de waard zijn de afmetingen
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459 De eclectische voorgevel van Kerkplein 9 in Lekkerkerk (foto RDMZ, 1995).
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460 Haven 7 in Schoonhoven, een goed voorbeeld van eclecticisme (foto RDMZ, 1980).

461 Stolwijk, Schoolstraat 15, een landelijke interpretatie van het eclecticisme (foto RDMZ,
1994).

van het gebouw: twee bouwlagen en een kap hoog bij vijf gevelopeningen breed.
De uit rode baksteen opgetrokken voorgevel is uitbundig in stuc gedecoreerd met
gebosseerde hoeklisenen, lamberkijns met diamantkoppen en kussenpanelen onder
de vensters, segmentbogen boven de benedenvensters met bewerkte sluitstenen
en bladranken en geprofileerde lijsten boven de verdiepingsvensters. De middenpartij
heeft een extra accent gekregen doordat de voordeur een omlijsting kreeg met deels
gecanneleerde Ionische pilasters en rozetten. Het fronton van het venster hierboven
is gevuld met vruchten. De vlakke zijwangen zijn gedecoreerd met ingegroefde
ranken. Ook hier heeft de zesruitsverdeling van de voorgaande periode plaats
gemaakt voor een verdeling in tweeën.
Het brede, in oorsprong 18de-eeuwse pand aan de Hoogstraat 84-86 in Haastrecht
kreeg na het midden van de 19de eeuw een eclectische afwerking. De gevel ontving
een pleisterlaag met verdiepte voegen. Boven de vensters bracht men gebogen
lijsten met kuifstukken aan. De 18de-eeuwse deuromlijsting handhaafde men.
In veel bescheidener mate wordt het eclecticisme in Schoonhoven
vertegenwoordigd door huizen als Haven 7, Koestraat 110, Korte Dijk 5 en
Lopikerstraat 6 (bakstenen gevel met gestucte lijsten met dito kuiven of sluitstenen
rond de vensters en een gestucte cordonlijst). De rechterzijgevel van het pand
Voorhaven 10 te Schoonhoven, zeer waarschijnlijk uit 1862, is een schoolvoorbeeld
van het eclecticisme. Deze gevel is geheel gepleisterd. De vensters op de begane
grond eindigen met ronde bogen, die op de verdieping hebben afgeronde hoeken
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en stuckuiven. In de driehoekige bekroning zit een rond licht dat met een brede
stucstaaf is omgeven en twee, een weinig ingezwenkte, panelen met roosters. Tegen
dit huis, dat in oorsprong uit de 16de eeuw dagtekent, stond tot 1862 de Vrouwepoort.
In Stolwijk is het pand aan de Schoolstraat 15 een aardig voorbeeld.
Na het derde kwart van de 19de eeuw grijpt men terug naar oudere
architectuurvormen zoals de renaissance, de Lodewijkstijlen, de Hollandse
renaissance en het Hollands klassicisme.
Stijlzuiverheid werd in die tijd aan het ‘gewone’ woonhuis niet als dwingende
noodzaak gevoeld. Zo kan het voorkomen dat aan één huis twee ‘stijlen’ voorkomen.
Bij het pand Oude Haven 11 in Schoonhoven van omstreeks 1880 heeft men de
ingangspartij een klassicistische omlijsting gegeven met gebosseerde pilasters en
een bovenlicht met ronde boog. De vensteromlijstingen op begane
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462 Lopikerstraat 7 in Schoonhoven, gebouwd in de jaren tachtig van de vorige eeuw (foto
RDMZ, 1980).

463 Het koetshuis uit 1879 van het huis Bisdom van Vliet (foto RDMZ, 1995).

grond en verdieping met de dikke stuclijsten volgen de principes van het eclecticisme,
terwijl de dakkapel met de segmentboog op de top en bandwerk op de zijwangen
in neorenaissance stijl is uitgevoerd.
Een rijke variant van de neorenaissance met veel sierende onderdelen als frontons,
pilasters, beslag- en rolwerk, knoppen en diamantkoppen in een afwijkend materiaal,
komt men zeer regelmatig aan de vrijstaande villa's tegen. Hierboven kwam dat
reeds aan de orde. Een eenvoudige versie, waarbij men zich meestal beperkt tot
horizontale banden en blokken rond de (segmentboogvormige)
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464 De asymmetrische voorgevel van Haven 61 te Schoonhoven met een neo 17de-eeuwse
decoratie (foto RDMZ, 1995).

vensters in stuc of in een afstekende kleur baksteen komt voor van burgerwoonhuis
tot aan het eenvoudigste daglonershuisje tot in de 20ste eeuw. Een variant die
teruggrijpt op de stijl van het Hollands klassicisme vindt men in Schoonhoven aan
de Lopikerstraat 7 en 16-18 (1884), beide vrij ingehouden wat betreft de
stucdecoraties op de uit donkere baksteen opgetrokken gevels.
Het mooiste voorbeeld in Hollandse renaissance trant, een stroming die wordt
gekenmerkt door het toepassen van bakstenen (trap)gevels die overdadig versierd
zijn met gestucte banden en blokken, consoles, voluten, torentjes, frontons,
hoekstukken, obelisken en dakkapellen, is het koetshuis uit 1879 naast het pand
Bisdom van Vliet te Haastrecht. Het uit rode baksteen opgetrokken gebouw met
gestucte hoeklisenen heeft een trapgevel met segmentvormige bekroning en
witgestucte vleugelstukken met rolwerkversiering. In de voorgevel zijn twee deuren
met ijzeren traliewerk aangebracht. Boven de beide deuren en de vensters op de
verdiepingen zitten met witte blokken versierde gedrukte bogen. In de boogvelden
zijn decoratieve tegelpatronen aangebracht.
De voorgevel van Haven 61 van omstreeks 1890 heeft een eveneens een
behandeling in deze stijl gekregen. Naast een trapgevel met overhoeks geplaatste
toppinakel zijn blokken, bogen, vazen, diamantkoppen en sierbanden in het
helderrode metselwerk aangebracht.

De twintigste eeuw
In de 20ste eeuw volgde men in de Krimpenerwaard op bescheiden wijze de
landelijke architectuurstromingen. Voor gebouwen die een ‘landelijk’ karakter moesten
uitdrukken was de chaletstijl de aangewezen oplossing zoals te zien is aan het
koetshuis annex dienstwoning uit 1891 (neergezet door de eigenaar van Haven 61)
aan de Koestraat 146-150 te Schoonhoven. Het bouwwerk kreeg een
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465 Het in 1891 voor J. Niekerk gebouwde koetshuis/stalling/dienstwoning aan de Koestraat
146-148-150 te Schoonhoven (foto RDMZ, 1995).

466 Spoorstraat 6 te Schoonhoven uit 1928 (foto RDMZ, 1995).

‘landelijk’ aanzien met zijn ver overstekende daken op uitkragende korbelen, met
vakwerk en makelaars.

467 Lopikerstraat 30 uit 1901, winkelwoonhuis in Jugendstiltrant (foto RDMZ, 1995).

Jugendstilpanden met asymmetrische, soms golvende gevels waaraan
verschillende kleuren (verblend) steen is gebruikt en waarbij creatieve toepassing
van kleurige tegels met geometrische of florale motieven in boogzwikken en portieken
eveneens kenmerkend is, vindt men bijvoorbeeld aan de Lopikerstraat 30 uit 1901
en de Lopikerstraat 51 uit 1910 (kalkzandsteen in verschillende kleuren). In een
vereenvoudigde vorm, waarbij de rode baksteen met gestucte lijsten en klimmende
friezen of gele baksteenelementen is verlevendigd, presenteert de Jugendstil zich
aan panden als Hoogstraat 29 en 82 te Haastrecht en Varkensmarkt 7-9-11 te
Schoonhoven.
De golvende lijnen van de Amsterdamse schoolstijl komen in de Krimpenerwaard
vrijwel niet voor. Wel de rechte vormen van de Nieuwe Zakelijkheid zoals men kan
zien aan de al eerder genoemde villa aan de Spoorsingel 2 uit 1930, waarvan het
trappenhuis gedecoreerd is met een glasraam naar ontwerp van V. Huszár. De
compositie is volledig rechthoekig en veelkleurig. Naar boven neemt de transparantie
toe. Waarschijnlijk heeft Huszár ook een bepalende stem gehad in het aan en in
het huis toegepaste kleurenschema: zwart, wit, groen, rood en chromaatgeel.
In Lekkerkerk is het pand aan de Voorstraat 122 een goed voorbeeld van deze
geometrische stijl. Als accent heeft men een verticale, veelhoekige glazen element
aangebracht in de hoek die gevormd wordt door de elkaar snijdende voor- en zijgevel.
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Het is eerder aan de vrijstaande huizen en villa's dan aan de ‘gewone’ huizen dat
zich een eigentijdse vormgeving duidelijk manifesteert. De strakke, overwegende
horizontale vormen, overstekende luifels en blokvormige elementen van het kubisme
in de architectuur neemt men waar aan de beide woonhuizen die met een
zilverfabriekje gecombineerd zijn aan de Spoorstraat 8-10-12 uit 1928. Uit dezelfde
tijd, in dezelfde stijl en van dezelfde architect (W. van der Laan) is het woonhuis dat
aanvankelijk als zilverwerkplaats is gebouwd aan de Spoorstraat 6. Alle genoemde
panden staan in Schoonhoven.

468 Spoorsingel 2 te Schoonhoven uit 1930, met het hoge trappenhuis aan de zuidzijde
(foto RDMZ, 1995).
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469 Lopikerstraat 49 in Schoonhoven. Van de deels achter planken weggetimmerde vroeg
17de-eeuwse pui is de geprofileerde puibalk duidelijk herkenbaar (foto RDMZ, 1995).

470 Winkelpui uit het eind van de 19de eeuw aan Kerkstraat 5 te Schoonhoven (foto RDMZ,
1995).

Winkelpuien
De woonhuizen die met een bedrijfsruimte gecombineerd waren, konden aan de
voorzijde voorzien zijn van een pui waarin een samengesteld venster en een deur
onder een doorlopende puibalk lagen. Vrijwel alle zijn in de loop van de tijd
gemoderniseerd. Een bijna complete vroeg 17de-eeuwse pui met een geprofileerde
puibalk zit grotendeels verborgen achter opgetimmerde planken aan de Lopikerstraat
49 te Schoonhoven. Door verticale stijlen werd de pui in achten verdeeld. Aan de
binnenzijde zijn accoladebogen en de gaten van de spijlen met de amandelvormige
merken duidelijk te zien. De oplichtbare deur dateert van de bouwtijd.
In de loop van de 19de eeuw wordt de winkelpui een algemeen onderdeel van
het straatbeeld. De puibalk groeide uit tot een hoofdgestel, de vensters tot een of
meer etalagekasten waarin de te verkopen produkten duidelijk getoond konden
worden. Aangezien een winkelpui een modegevoelig onderdeel van de gevel is, is
die aan veel veranderingen onderhevig. In Schoonhoven en Haastrecht vindt men
een aantal ongewijzigde voorbeelden uit het eind van de 19de en het begin van de
20ste eeuw. Spectaculair van vormgeving zijn ze niet.
Aan het einde van de 19de eeuw ziet men een sterke voorkeur voor de
neorenaissance pui, die een twee- of driedelige gevel laat zien, geleed door zuilen
of pilasters met forse kapitelen, zoals aan de Kerkstraat 3, 5 en 7. Ook een mooi
voorbeeld is Lopikerstraat 7 uit omstreeks 1890: hier loopt de winkelpui de hoek
om. In het afgeschuinde gedeelte is de winkeldeur opgenomen. De winkelwoonhuizen
aan de Havenstraat 76 en 78 en de Havenstraatse Wal 19 en 21, als complex in
1904 gebouwd, tonen dit principe eveneens: een om de hoek lopende winkelpui
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471 De winkel-woonhuizen aan de Havenstraat 76-78 te Schoonhoven (fot RDMZ, 1995).
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met schuin geplaatste toegangsdeur. Een bescheiden, maar daardoor niet minder
aardige variant is het driedelige winkelpuitje in neorenaissance stijl aan de Hoogstraat
9-11 in Haastrecht. Een goed voorbeeld van een winkelpui in Jugendstilvormen is
te zien aan de Lopikerstraat 30. De eerste steenlegging in de plint vermeldt: ‘EERSTE
STEEN IS GELEGD / DOOR / M. STEKELENBURG DE GREEFF / DEN 13 MEI 1901’.

Muurankers
In het muurwerk aan voor-, zij- en achtergevels kunnen ankers zijn aangebracht die
de inwendige houtconstructie verankeren aan de gevel. Daartoe bestaat een anker
uit twee delen: de veer en de schieter. De veer gaat door de gevel heen, is aan de
binnenzijde tegen de balk aan gespijkerd en aan de buitenkant van een gesmeed
oog voorzien. Daar steekt de schieter verticaal doorheen. De schieter is in zijn
eenvoudigste vorm een rechte staaf. Voorts vindt men gaffelvormige, S-vormige en
rijk gekrulde varianten. De mooist gedetailleerde ankers zitten aan de vanaf de
openbare weg zichtbare gevels, in de meeste gevallen dus aan de voorkant. De
vroegste ankers zijn tevens het rijkst van vorm. Een van de oudste, waarschijnlijk
uit het midden van de 16de eeuw, zit in de geveltop van Dorpsstraat 19 te Ouderkerk,
een gaffelvormig anker met gekrulde uiteinden. Het feit dat dit huis een midden
16de-eeuws anker heeft, wil overigens nog niet zeggen dat het pand zelf ook die
ouderdom bezit. Het anker kan hergebruikt zijn. Vroeg 17de-eeuws zijn de
zogenaamde lelie-ankers die men ziet aan bijvoorbeeld de panden Voorstraat 78
te Lekkerkerk, Hoogstraat 67-69 te Haastrecht en Koestraat 94 (met gevelsteen
1607) in Schoonhoven.
Gekrulde ankers ziet men in de tweede helft van de 16de en de 17de eeuw
veelvuldig: Lopikerstraat 13 in Schoonhoven (met een gevelsteen met de datum
1571); Haven 82 (de gevel is gedateerd 1608); Tol 8, dunne gekrulde vroeg
17de-eeuwse ankers; Hoogstraat 100 te Haastrecht (met een gevelsteen gedateerd
1622). Hoogstraat 90 te Haastrecht heeft op de toppilaster een fraai bewerkt, vroeg
anker met krullen en een naar voren stekend gedeelte dat eindigt in een bloem.
Na de 17de eeuw verdwijnen de gekrulde ankers aan de gevels. De rechte of
staafankers, die men ook in de 17de eeuw tegenkomt, blijven gehandhaafd. Bij
monumentale 18de-eeuwse voorgevels worden zij in het muurwerk van de voorgevel
weggewerkt. Pas na de tweede helft van de 19de eeuw komen sierankers weer in
gebruik. Nu zijn het gegoten schroefankers in de vorm van een rozet of een
langgerekte palmet. Rond de eeuwwende ziet men gekrulde ankers weer aan de
panden verschijnen, waarbij men, evenals bij de architectuur, hetzij teruggrijpt op
het verleden of de moderne stromingen volgt. Ankers in een Jugendstil vormgeving
bijvoorbeeld vindt men aan het postkantoor uit 1899 aan de Lopikerstraat 9 en aan
het winkelpand aan de Lopikerstraat 30 uit 1901.

Gevelstenen
Vooral in Schoonhoven is een aantal oudere panden voorzien van een gevelsteen.
Zij komen zowel aan de voor- als aan de achtergevels voor. De afbeeldingen op de
stenen lopen uiteen van een jaartal op een rechthoekig of cartouche-vormige
ondergrond tot uitvoerig gebeeldhouwde voorstellingen met tekst. De meeste stenen
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die zijn overgebleven dagtekenen van het einde van de 16de en de 17de eeuw. De
oudste jaartalsteen is van 1571 (Lopikerstraat 13). De oudste steen met tekst, vrijwel
niet meer leesbaar, werd aan de gevel van Koestraat 126 gevonden. Deze dateert
van 1579. Uit de 18de eeuw is maar een enkel exemplaar bekend. Vanaf halverwege
de 19de eeuw komen stichtingsstenen voor, zonder voorstelling, maar met jaartal
en tekst. Op sluitstenen boven een toegang ziet men ook wel jaartallen vermeld.
De teksten op de oude stenen zijn vrijwel steeds stichtelijk van karakter: ‘ALST
GODT / BEEHAECHT. T IS / BEETER BENIT / DAN BECLAEGET / ANNO 1611’ (Stadhuisstraat
7), ‘GODT VERHEVEN / CAN NEMEN / EN GHEVEN 1608’ (Haven 82), ‘AL GESCHIET V SPYT
/ VERDRACHT EN LYT / MET SINNEN GEBROKE / HET SAL METDERTYT / AL SONMDER STRYT
/ NOCH WORDE GEWROKE / ANNO 1604’ (Haven 16).
Figuratieve stenen kunnen informatie geven over een oude huisnaam. Van Haven
7 is in het begin van de 17de eeuw de huisnaam bekend: De Ram. Het pand heeft
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472 Diverse gevelstenen te Schoonhoven:
- Lopikerstraat 13
- Stadhuisstraat 7
- Koestraat 126
- Lange Weistraat 2
- Koestraat 94
- Haven 82
- Koestraat 108
- Lange Stoep 33 te Lekkerkerk (foto's RDMZ, 1983 en 1995).

nog steeds aan de achtergevel die op de Lange Weistraat 2 uitkomt een gevelsteen
met een naar rechts lopende ram op blauwe ondergrond. Het huis met de naam
Het Fortuyn aan de Koestraat 108 heeft een steen met Fortuna in half reliëf en
daaronder ‘FORTUYN 1643’.
Een opmerkelijke figuratieve gevelsteen in Lekkerkerk aan de Lange Stoep 33 laat
een afbeelding zien van Adam en Eva in het Paradijs. Daaronder staat op een
banderolle een gedeeltelijk Franse charade, een lettergrepenraadsel, te weten: HET
AA 10 IS 11 8 / SOECKT DIE 20 1646. Dat zou moeten betekenen: HET PARADIJS (paar
AA dix) IS ONS (onze) WIE 'T (huit) SOECKT DIE VINDT (vingt). Gevelstenen zijn
eenvoudig opnieuw toepasbaar. Bij afbraak van een oud huis metselde men de
steen opnieuw in (Koestraat 108, Stadhuisstraat 7). Soms verhuisde hij zelfs naar
een heel ander pand (de gevelsteen van herberg De Zwaan naast het raadhuis in
Haastrecht is bij de afbraak ten behoeve van de bouw van de secretarie in de
achtergevel van het raadhuis terecht gekomen). Een jaartalsteen hoeft dus geen
uitsluitsel te geven over de ouderdom van het gebouw waarin hij is opgenomen.
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473 Spitsboognissen in de voorkamer en gang op de eerste verdieping van Koestraat 6 (foto
RDMZ, 1995).)

474 Reeks profielen van sleutelstukken en consoles uit de 16de en 17de eeuw in woonhuizen
te Schoonhoven.
Schaal 1:10. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee, 1995.
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Interieur

475 Gedeelte van spiltrap en 17de-eeuwse deur en venster met omlijsting op de scheiding
van voor- en achterhuis in Voorhaven 6 (foto RDMZ, 1995).

In deze paragraaf beperken wij ons tot de afwerking der interieurs. Over de indeling
viel bij de ‘woonhuistypen’ al te lezen, over constructie van balklagen en kappen is
hierboven het nodige geschreven.
Bij de oudste huizen is over het algemeen de oorspronkelijke afwerking van muren,
vloeren en balklagen niet meer of met moeite nog traceerbaar. Een opmerkelijke
en vroege (1485?) muurbewerking bevindt zich in het pand Koestraat 6 in
Schoonhoven. De rechterwand van de voorkamer op de verdieping is daar geleed
met zes gotische kaarsnissen die paarsgewijs op regelmatige afstand van elkaar
staan. Een grotere nis, met een ronde boog, die mogelijk als muurkast gediend
heeft, bevindt zich in hetzelfde vertrek tegen de voorgevel. Ter hoogte van een,
inmiddels verdwenen, spiltrap zaten twee kleine nisjes in het muurwerk. In het
achterhuis trof men tijdens de restauratie in de jaren '90 twee nissen aan met een
gotische driepasversiering.
Sleutelstukken en consoles, voorzien van een gotische of 17de-eeuwse versiering,
zijn wel in veel huizen teruggevonden. Sleutelstukken maken onderdeel uit van het
houtskelet, consoles dragen de balken in de stenen muur. In de regel is dit onderdeel
een apart element, maar ook komt het voor dat het sleutelstuk of console uitgesneden
is uit de balk zelf. Het dikke gedeelte van de boomstam waaruit de balk is gezaagd,
is uitgespaard voor het sleutelstuk. Dit is nog te zien bij Tol 11.
De oudste sleutelstukken hebben een peerkraalmotief of een afgeleide daarvan.
Gangbaar zijn de sleutelstukken met een ‘gewone’, een enkele peerkraal, waarbij
soms de vellingkant is afgeschuind zoals in Haven 30, op de verdieping van Tol 11,
in het onderhuis van Haven 82 en in de achterhuizen van Koestraat 6 en 90. Een
overgangsvorm tussen het gotische sleutelstuk en de 17de-eeuwse console is de
console met twee kralen, die uit het midden van de 16de eeuw dateert (begane
grond van Tol 11). Een andere overgangsvorm tussen peerkraal en console vindt
men op de verdieping van het achterhuis van Haven 82. Uitzonderlijk, en bewerkt
met laat 16de-eeuws beslagwerk zijn de korbelen in het voorhuis van Haven 82.
Na 1580 verdwijnen de sleutelstukken om plaats te maken voor vlakke consoles
met ojiefprofiel in verschillende variaties: met een in- en uitgezwenkt profiel, met
een recht ojief of kraal aan de bovenkant, met een buikvorm aan de onderzijde, of
een combinatie van verschillende vormen. Indien in de constructie nog sprake is
van korbelen, zijn deze gebombeerd van vorm (‘zwanehalskorbelen’). Van enige
versiering is geen sprake meer (Oude Haven 17-19).
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476 De in het midden van de 18de eeuw tot stand gekomen zaal in het pand Koestraat 109.
De aankleding is in 1929 verwijderd (foto RDMZ, 1929, Antonietti).

In de tweede helft van de 17de eeuw worden de consoles minder toegepast.
Tegen het einde van die eeuw komen zij al niet meer voor.
Afwerkingen in de vorm van kleurige beschildering hebben de tand des tijds bijna
nergens doorstaan. Wel kon geconstateerd worden dat het beschilderen van balken
in de 17de eeuw lang niet altijd gangbaar was.
Hetzelfde geldt voor de tegels en plavuizen vrijwel nergens zijn zij meer aanwezig.
Bij het slopen van oude vloeren komen soms (gedeelten van) tegelplinten
tevoorschijn, die in een voorgaande periode door het zakken van de bodem (of
ophoging van de vloeren) waren verdwenen.
Hier en daar is nog een (restant van) een 17de-eeuwse eiken deur met omtimmering
te vinden, vaak in de doorgang tussen voor- en achterhuis. Bij Voorhaven 6 heeft
de deur naar de achterkamer op de verdieping een mooie 17de-eeuwse deur die
in een pilasteromlijsting is gevat met gegroefde cannelures. De grenehouten wand
op de tweede verdieping van Haven 82 is in 1608 als scheiding aangebracht tussen
het voor- en achterhuis.
De 18de eeuw heeft in decoratief opzicht evenmin veel sporen nagelaten aan de
interieurs. Dat is opmerkelijk omdat juist de 18de eeuw in Nederland een traditie
kent van geornamenteerde stucplafonds. Er zal zeker het een en ander verdwenen
zijn, zoals het rococo-plafond uit de zaal in Koestraat 109, maar veel is er niet
geweest. Men handhaafde de enkelvoudige balken plafonds, nu zonder consoles,
zoals te zien is bij Haven 19 te Schoonhoven.
In Haastrecht stonden aan de Hoogstraat in ieder geval twee huizen uit de 18de
eeuw die decoratieve interieuronderdelen hebben bevat. Het huis Bisdom van
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477 De vroeg 18de-eeuwse rood marmeren schouw uit het oude huis Bisdom van Vliet,
thans ingebracht in de gastenkamer op de verdieping van het uit 1875 daterende gebouw
in Haastrecht (foto RDMZ, 1994).

478 De 18de-eeuwse eikehouten schouw, afkomstig uit het pand Hoogstraat 154, is herplaatst
in de slaapkamer van mevrouw in het huis Bisdom van Vliet (foto RDMZ, 1994).

479 Schoonhoven, Haven 82. Detail van midden 16de-eeuws korbeelstel op de verdieping
van het voorhuis.
Schaal 1:10. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee, 1995.
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480 Schoonhoven, Oude Haven 17-19. Detail van midden 17de-eeuws korbeelstel en console
op de verdieping.
Schaal 1:20. Getekend door J.J. Jehee in 1995 naar een opmeting van RDMZ uit 1961.

Vliet heeft in 1875 plaats gemaakt voor een nieuw gebouw. Enkele
interieuronderdelen zijn daarin opnieuw gebruikt: de vroeg 18de-eeuwse grijs-rood
geaderde marmeren schouw in de zitkamer voor de gasten op de verdieping, een
deel van de rijk gedecoreerde betimmeringen en deuren op het eerste bovenportaal.
Het andere huis, Hoogstraat 154, is in de 19de eeuw aanmerkelijk gewijzigd. Het
bezit uit de 18de eeuw alleen nog de statige paneeldeuren op de verdieping. Een,
overigens betrekkelijk eenvoudige, eikehouten schouw is verwijderd en herplaatst
in het huis Bisdom van Vliet in de slaapkamer van mevrouw. Soberheid is
kenmerkend in die tijd in de Krimpenerwaard. De voornaamheid zit hem in de
harmonieuze verhoudingen, niet zozeer in de toegevoegde decoratie.
Pas na 1800 doet de decoratieve stijl in de interieurs aarzelend zijn intrede aan
schouwen en plafonds. Een goed voorbeeld van stucdecoratie uit omstreeks 1800
vindt men in het voorste deel van de gang van Hoogstraat 154 te Haastrecht, die
is aangebracht boven de deuren, de scheiding tussen voor- en achtergang en op
het plafond. Boven de deuren zit een bloem- en rankenversiering. Naast en boven
de ronde doorgang naar de achtergang zijn festoenen te zien met een pelikaan (in
het midden) en hangend aan strikken (terzijde). Het met lijsten afgekaderde plafond
heeft op de hoeken en in het middenstuk eveneens een ranken- en
bloemstucdecoratie. Gecanneleerde pilasters met kapiteel geven de wand een
ritmische verdeling. De vloer en plinten bestaan uit marmeren platen. Een mooie
schoorsteenmantel in vroeg 19de-eeuwse Empirestijl van grijs en wit marmer met
hermen op de schoorsteenwangen heeft de slaapkamer van mijnheer in het huis
Bisdom van Vliet.
In groten getale verschijnen geornamenteerde stucplafonds in de kamers en suite
op de begane grond en soms ook op de verdieping na het midden van de 19de
eeuw. Rijk voorzien van bloem- en bladornamenten in hoek en middenstukken,
overvloedig geprofileerde lijsten met bandwerk, parelranden en eierlijsten. De
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481 Het voorste deel van de gang met stucwerk in Hoogstraat 154 te Haastrecht (foto RDMZ,
1995).

482 Detail van het plafond in de kleine salon (foto RDMZ, 1994).

483 De rijk gedecoreerde en gemeubileerde eetzaal in het huis Bisdom van Vliet (foto RDMZ,
1994).
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484 Het plafond van de grote salon (foto RDMZ, 1994).

schoorsteenboezems zijn versierd met van kapitelen voorziene pilasters. Goede
voorbeelden zijn Tol 6 en Dam 5 (beide omstreeks 1860).
Het fraaiste voorbeeld van een laat 19de-eeuwse interieurafwerking biedt het huis
Bisdom van Vliet. Het eclecticisme van de buitenkant zet zich voort in de interieurs,
die alle zeer weelderig van decoratie, stoffering en inrichting zijn, geheel naar de
smaak uit die tijd. Alleen op de bovenverdieping maakte men gebruik van onderdelen
uit het oude huis, zoals hierboven reeds is vermeld.
De meeste afwerkingen van gangen, deuren en plafonds en tapijten dagtekenen
echter van 1874-1877; heel weinig is daarna nog eens gewijzigd. Kosten noch
moeite zijn bij de bouw gespaard. Alle kamers, behalve de balkonkamer boven de
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485 De vestibule van het huis Bisdom van Vliet (foto RDMZ, 1994).

486 Detail van het stucwerk in de vestibule (foto RDMZ, 1994).

487 Deel van stucplafond na het midden van de 19de eeuw in de voorkamer van Dam 5 te
Schoonhoven (foto RDMZ, 1995).

hal, zijn van marmeren schouwen voorzien. De gangen zijn met grote marmeren
platen belegd. De plafonds zijn van een weelderigheid in detaillering en kleurige
afwerking en van een kwaliteit die duidelijk een Haagse hand verraadt en geheel
in overeenstemming is met de stoffering der wanden en van de meubels. De enige
namen die hiermee in verband gebracht kunnen worden zijn die van de Haagse
metselaar en stucadoor Th. Hooft en de timmerman C. Straver uit Haastrecht. De
leverancier van het stucwerk was F.P.C. Schild. Wie verantwoordelijk is voor het
ontwerp kon niet achterhaald worden.
Veel bescheidener van uitvoering zijn de plafonds en de schouwen in de ‘gewone’
huizen. De ornamenten concentreren zich doorgaans op het midden en de hoeken
der plafonds en soms op de schouwboezem. Tegen het eind van de eeuw doen
renaissance-elementen hun intrede als rolwerk, maskers en obelisken. Een aardige
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variant in de gedecoreerde plafonds ziet men in de voorkamer van Haven 65 waarop
binnen een plafond in 18de-eeuwse vormen een vroeg 20ste-eeuwse schildering
op doek is aangebracht.

Trappen
Veel oude huizen moeten ooit een houten spiltrap bezeten hebben. Bij een aantal
huizen zijn daar bewijzen voor, hetzij omdat ze er nog geheel of gedeeltelijk zijn,
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488 De eenvoudige spiltrap met de grenehouten spil en de eikehouten treden in Oude Haven
17 in Schoonhoven (foto RDMZ, 1995).

489 Trappalen in neorenaissance stijl in Haven 61 te Schoonhoven (foto RDMZ, 1995).

490 Trappenhuis in Haven 71 te Schoonhoven (foto RDMZ, 1995).

491 Het neo Lodewijk XIV trappenhuisje in Oude Haven 30 te Schoonhoven (foto RDMZ,
1995).
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492 De achter een 19de-eeuwse deur weggewerkte spiltrap van Haven 30 te Schoonhoven
(foto RDMZ, 1995).

hetzij omdat er in de balklaag (raveling) of het muurwerk sporen zitten die daarop
duiden (Koestraat 6 op de scheiding tussen voor- en achterhuis met kaarsnissen
ter verlichting van de donkere trap). De trap van Voorhaven 6 is nog volledig intact
over twee woonlagen. Van de andere aangetroffen spiltrappen ging het alleen om
onderdelen. Ze waren nog aanwezig op de begane grond (Voorhaven 10) of op de
verdieping (Oude Haven 17, Haven 30). De spiltrappen zijn alle van eikehout.
Behalve bij de trap op Oude Haven 17, daar is de spil, die een conische beëindiging
heeft, van grenehout. Op de verdieping is deze trap met wagenschot omtimmerd.
Bij alle aangetroffen trappen zijn de treden getoogd en gepend in de spil. In de
meeste huizen staat of stond de trap tegen een der zijwanden, ongeveer in het
midden van het huis of op de scheiding tussen voor- en achtergedeelte. In huizen
met weinig ruimte moest men een creatieve oplossing voor de plaats van de trap
bedenken. Bij Oude Haven 28 is de trap vanuit het voorhuis met een kwart draai
over de gang geconstrueerd.
Steektrappen halverwege de gang volgen in de 18de eeuw de spiltrap op. Zij zijn
bij de wat grotere panden van een bordes voorzien (Tol 6) of zijn in een trappenhuis
opgenomen met overloop. Trappaal en balusters zijn, vooral tegen het einde van
de 19de eeuw, door hun vorm en detaillering de blikvangers.
De trappenhuizen blijven in deze regio betrekkelijk eenvoudig. Bij Tol 5 is het

493 De verlichting van het trappenhuis in Oude Haven 30 te Schoonhoven (foto RDMZ,
1995).

niet meer dan een overloop waarop de deuren naar de vertrekken en de zolder
uitkomen. Bij een aantal is meer aandacht aan de uitmonstering en de belichting
van het trappenhuis geschonken. Zo heeft Haven 71 een met segmenten
onderverdeeld plafond. Het licht komt via een groot raam in de zijgevel. Vooral de
grotere diepe huizen zijn in het middenstuk zeer donker, omdat zij aan beide zijden
zijn ingebouwd. Daarom ziet men nog al eens een lichtkoker aangebracht die op
zolder uitkomt en daar veelal met een kast of hekje is omtimmerd. Via een (soms
gezandstraalde) glazen plaat wordt het licht naar beneden verspreid (Haven 65 met
gekleurd glas in de lichtkoker, Tol 6 en 9, Haven 19). Een klein neo Lodewijk-XIV
trappenhuisje met gietijzeren balusters ziet men in Oude Haven 30. De verlichting
is via een gietijzeren rozet die op zolder uitkomt en daar met een hekje is omgeven.
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Industrieel erfgoed
Het binnengebied van de Krimpenerwaard kende in het verleden, en kent

494 De Schoonhovense watertoren (foto RDMZ, 1981).

nog steeds, nauwelijks vormen van industriële bedrijvigheid. De gebrekkige ontsluiting
van het gebied waardoor aanvoer van grondstoffen en afvoer van produkten
bemoeilijkt werd en de hoge kans op overstromingen in het verleden, maakten grote
investeringen in dit gebied tot een riskante onderneming. De randgebieden, waar
ook het overgrote deel van de stadjes en dorpen zich bevindt daarentegen, vormen
al eeuwenlang concentratiepunten van uiteenlopende vormen van bedrijvigheid. In
grote lijnen kunnen onderscheiden worden: scheepsbouw in het oosten aan de
Nieuwe Maas, steenfabricage langs de IJssel, zalmvisserij en touwfabricage in de
dorpen langs de Lek, en Schoonhoven als centrum van de verwerking van
edelmetaal. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste vormen van bedrijvigheid
behandeld en zullen de bedrijfsgebouwen de revue passeren.

Literatuur
Aa, A.J. van der, Beschrijving van den Krimpenerwaard en den Lopikerwaard,
Schoonhoven 1847; Bakker, J.H.J.M., ‘De steenbakkerijen’, in: H.E.K. 1979, nr.3,
49-70; Balen, P. van, ‘Steenbakkerijen aan de Hollandsche IJssel’, in: Die Goude,
6e verz., 1949; Besselaar, H., Molens van Nederland; Een rondreis door onze
molenwereld, Amsterdam 1974; Bezemer, H., Bergambacht zo het was en is,
Bergambacht 1984; Blanken, D., ‘De Korenmolen van Bergambacht’, in: H.E.K.
1986, nr.11, 29-49; Blom, J., De zalmvisserij van Ammerstol, Zaltbommel 1989;
Boon, L., Krimpen door de eeuwen heen, Krimpen aan de Lek 1984; Boot, W.J.J.,
Van Stoomboot Schoonhoven tot Radarboot Kapitein Kok, Amsterdam 1985; Dane,
A.J., Historische beschrijving van Gouderak, 3e, herziene druk, uitgegeven in één
band met: Voet, H.A., Groeten uit Gouderak, Capelle aan den IJssel 1982; Didde,
R., Loodwit, Een geschiedenis van industriële vervaardiging en medies-hygiënische
gevaren van een wit pigment in verf, Amsterdam 1986; Economisch-Technologisch
Instituut voor Zuid-Holland te Rotterdam (ETI), Sociaal-economisch rapport, De
Krimpenerwaard Rotterdam 1952; Feis, B.R. en P. Nijhof, Bedrijfsmonumenten in
het Groene Hart van Holland. Een verkenning van monumenten van bedrijf en

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

techniek in Midden-Holland en West-Utrecht, Zwolle 1983; Graaf, T. de, Herlevend
verleden, Ammerstol 1964; Haag, R. den, ‘Het veertig jaar geleden opgeheven
“Schoonhovense Spoortje” herdacht’, in: H.E.K. 1983, nrs. 3 en 4, 73-84; Haanebrink,
L.W., Meindert Boogaerdt, Pijnacker 1974; Hay-de Visser, M., Zevenhonderd jaar
Krimpen aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, 2e druk, 1982; Hoogenboezem,
M., Scheepsbouwmeesters aan de Lek. De geschiedenis van Van Duijvendijk,
opkomst, bloei, ondergang, Lekkerkerk 1986; Hoogendijk, D.W., ‘Nogmaals de
steenbakkerijen’, in: H.E.K. 1980, nr. 2, 25-37; Jansen A.J., De Sociale gevolgen
van de mechanisatie van de landbouw (West-Brabant en Krimpenerwaard),
Wageningen 1968; Jong, J.M. de, ‘Historische notities over de Werf Otto, thans Joh.
van Duijvendijk BV te Krimpen aan den IJssel’, in: H.E.K. 1981, nr. 1, 1-17; Kooning,
C.J. de, ‘Boot, tram en bus in de Krimpenerwaard’, in: H.E.K. 1983, nrs. 3 en 4,
85-135; Luger, J. en R.A. Schreuder, 75 Jaar Lak bij de Lek, Schoonhoven 1961;
Markusse, D., Een coöperatie van veehouders, Woerden 1986; De monumenten
van Schoonhoven, Schoonhoven 1986; Murray, Mr. W.G.D., Scheepsbouw in de
Stormpolder 1685-1945, Krimpen aan den IJssel 1949; Nobel-van Vuren, C.J.e.a.,
Lekkerkerk in de jaren dertig, bedrijvigheid. Een terugblik op het economisch leven
in de dertiger jaren, Lekkerkerk 1993; Schoute, C.R., ‘De Stormpolder. Veranderd
Eiland’, In: H.E.K. 1985, nr. 10, 93-120; Schoute, C.R., Honderd jaar verf. Van
huiseen sierraadschilder Hermann A. Schreuder naar Hasco lakfabrieken bv.,
Schoonhoven,

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

318
Schoonhoven 1986; Teenstra, A., Honderd jaar scheepsbouw aan Noord en Lek.
De geschiedenis van J. en K. Smit's Scheepswerven, z.j.z.p.; Visser, J.C.,
Schoonhoven, de ruimtelijke ontwikkeling van een kleine stad in het rivierengebied
gedurende de middeleeuwen, (diss.), Assen 1964; Vlieger, J.H. de, ‘De
Schoonhovensche Loodwitfabriek’, in: H.E.K. 1988, nr.13, 25-44; Voet, H.A.,
Verkenningen vanuit Schoonhoven in het begin van onze eeuw, Capelle aan den
IJssel 1979; Voet, H.A., Groeten uit Gouderak, Uitgegeven in één band met: Dane,
A.J., Historische Beschrijving van Gouderak, 3de, herziene druk, Capelle aan de
IJssel 1982; Waning, C.J.W. van, Zand- Grint en de IJsselmannen, Ouderkerk aan
den IJssel 1970; Wouden, A.M.M. van de, Uit Lekkerkerks' Verleden, Lekkerkerk
1959; Zanen, H. Wz., Zalm en hoe men ze vangt, Ammerstol 1912.

Delfstoffen
Zand-, grind-, klei- en slibwinning
In het kader van de delfstoffenwinning kunnen we in De Krimpenerwaard vooral de
winning van slib, klei en verschillende zandsoorten onderscheiden. De winning van
turf heeft in het verleden op dusdanig kleinschalige wijze plaatsgevonden, dat deze
buiten het bestek van dit hoofdstuk valt.
Één van de oudste vormen van bedrijvigheid in de Krimpenerwaard is de
steenfabricage. Op de steenbakkerijen zelf komen we verderop in dit hoofdstuk
terug, nu gaat het om de winning van de grondstoffen voor deze industrie: klei, slib
en zand.
Oorspronkelijk geschiedde de winning van klei voor de steenfabricage vanaf het
land. Men groef de uiterwaarden eenvoudigweg af tot aan de kleilaag, waarna de
klei kon worden gewonnen. In latere perioden werd als belangrijkste grondstof slib
gebruikt. Dit slib werd door de rivier overvloedig aangevoerd. Om het op te kunnen
baggeren, werden dwars op de stroomrichting vanaf de dijk rietkragen in het water
geplant. In het gebied tussen twee rietkragen, dat ‘zelling’ werd genoemd werd de
stroming vertraagd, zodat het slib zich op de bodem af kon zetten. Vanaf de rivierzijde
kon het slib worden gebaggerd. Een bijkomend voordeel van het systeem van
zellingen, was dat de vaargeul in het midden van de rivier op diepte bleef.
Het baggeren gebeurde vanaf scheepjes met behulp van ‘baggerbeugels’, een
stok van twee tot acht meter met aan het eind een ijzeren ring waaraan een net
hing. Met de schepen werd het slib naar de opslagplaatsen bij de steenfabrieken
vervoerd. De mannen die dit zware werk verrichten waren in dienst van de
steenfabrieken.
Daarnaast was er een zelfstandige vorm van de winning van slib, maar vooral
van zand en grind. Ook deze zelfstandige zandvissers maakten gebruik van dezelfde
baggertechniek. Een belangrijk aantal van de schippers van Ouderkerk aan den
IJssel hield zich bezig met het zandvissen. Zij pachtten een deel van de rivier of
een zandplaat en baggerden het zand. Afhankelijk van het soort werd het zand
verkocht aan verschillende afnemers. Het fijnstkorrelige zand ging als metselzand
naar de bouw. Het zand van drooggevallen zandplaten in de rivier was uitermate
geschikt als vormzand in de steenbakkerijen. Grover zand werd gebruikt bij
droogmakerijen en voor het ophogen van bouwplaatsen en erven. Grind tenslotte
vond vooral toepassing bij het drooghouden van boerenerven.
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Met name de uitbreiding van de Rotterdamse haven in de tweede helft van de
19de eeuw, met als gevolg aanleg van kades en spoorlijnen, had een grote behoefte
aan zand tot gevolg. Dit leidde dan ook tot een belangrijke vergroting van de vloot
van Ouderkerk.
Pas in de jaren tien van deze eeuw werd in de Krimpenerwaard voor het eerst
geëxperimenteerd met mechanische vormen van baggeren en kwamen
niethandmatige krachtbronnen als stoommachines en verbrandingsmotoren in
zwang. Op dat moment was het zandvissen voor de steenfabricage al over haar
hoogtepunt heen en werd het zand voor andere toepassingen gewonnen.
Ook nu vormt de binnenvaart één van de belangrijkste bronnen van inkomsten
van Ouderkerk aan den IJssel. De zand-en grindschepen zijn nu slechts een
onderdeel van de totale vloot. De winning van zand en slib als een continue vorm
van bedrijvigheid is volledig uit de Krimpenerwaard verdwenen.
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Voedings- en genotmiddelenindustrie
Zuivel- en graanverwerking
Gezien het vooral agrarische karakter van het binnengebied van de Krimpenerwaard
is het niet verwonderlijk dat er op tal van plaatsen, zij het meestal ambachtelijk,
sprake is van een vorm van voedings- en genotmiddelenindustrie. Met name de
kaasmakerij vormt voor veel boeren nog steeds een bron van neveninkomsten.
Door de kleinschaligheid valt deze vorm van huisnijverheid buiten het kader van dit
hoofdstuk. Meer industriële vormen van nijverheid, die ook direct aan agrarische
produkten zijn gekoppeld, zoals zuivelfabrieken en graanbewerking, passeren wel
de revue.
Andere vormen van bedrijvigheid die tot de voedings- en genotmiddelenindustrie
gerekend kunnen worden, zijn de beroemde zalmvisserij van Ammerstol en de
tabaksindustrie in Lekkerkerk. Van deze laatste vormen van bedrijvigheid is helaas
niets gespaard gebleven. Om die reden vallen zij buiten het kader van dit boek.
Door de drassige polderbodem was de Krimpenerwaard lange tijd minder geschikt
voor veeteelt en had gewasverbouwing zoals hennep de overhand. Met het
verbeteren van de bemaling van de waard, met name door de opkomst van
stoomkracht in de laatste helft van de vorige eeuw, nam de veehouderij toe. De
toenemende melkproduktie kon niet meer in zijn geheel door huisnijverheid op de
boerderij worden verwerkt, waardoor industriële voorzieningen noodzakelijk werden.
Twee fabrieksgebouwen herinneren aan deze ontwikkeling in de zuivelbranche:
een melkfabriek in Schoonhoven en een kaasfabriek van Nutricia in Stolwijk.
De melkfabriek in Schoonhoven is in 1901 opgericht als Stoomzuivelfabriek aan
de Lopikersingel, destijds de rand van de stad, wat de mogelijkheden voor de aanvoer
van grondstoffen en de afvoer van produkten vereenvoudigde. In 1910 werd het
gebouw gekocht door de N.V. Consus, die zich met name toelegde op de produktie
van melkpoeder. In 1916 werd het gebouw overgenomen door de N.V. Rotterdamse
Melkinrichting en belangrijk uitgebreid op de aangrenzende terreinen die aan de
Halve Maan gelegen zijn. In 1927 veranderde het complex wederom van eigenaar.
De firma Amilko gebruikte het gebouw vanaf dat jaar voor de produktie van
gecondenseerde melk.
Een tweede restant van de zuivelindustrie in de Krimpenerwaard is de kaasfabriek
van Nutricia aan de Tentweg in Stolwijk. De streek rond Stolwijk geniet bekendheid
om de ‘Stolksche’ kaas die er op ambachtelijke wijze wordt gemaakt. Omstreeks
1920 trachtte de firma Nutricia deze vorm van huisnijverheid te industrialiseren. Het
kaasmaken vervulde echter een belangrijke rol binnen de totale bedrijvigheid die
op een boerderij plaatsvond. De kaasmakerij was (en is in veel gevallen nog steeds)
een belangrijke taak van de boerin. Naast een financiële,

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

495 De melkfabriek in Schoonhoven (Lopikersingel 11). Het markante gedeelte met puntdak
is het oudste deel van het complex. Het rechtergedeelte behoort, evenals de uitstekende,
achterliggende aanbouw, tot de uitbreiding uit 1916. De lage loods ter linkerzijde en het
middelste gedeelte met plat dak, vormen een recente toevoeging. Hoewel het oorspronkelijke
gebouw behoorlijk is veranderd, is het opmerkelijk dat een historisch fabriekspand heden
ten dage dienst kan doen als een bedrijfsverzamelgebouw. Zoals op de foto duidelijk is te
zien, draagt het complex nog steeds de naam ‘de Melkfabriek’ (foto RDMZ, 1995).
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496 De voormalige kaasfabriek Nutricia (Tentweg 56) in Stolwijk. Het gehele gebouw is
symmetrisch van opzet en bestaat uit drie delen: een centrale hoofdmassa en twee
aangebouwde zijvleugels. De hoofdmassa is opgetrokken uit baksteen. Opvallend is een
iets uitspringende middenpartij met puntgevel. Het linkerdeel is verbouwd, het rechter is nog
origineel met een zestal smalle raampjes in twee groepen van drie. Aan weerszijden van
de hoofdmassa heeft het gebouw twee witgepleisterde zijvleugels. Deze zijvleugels hebben
laadvloeren in de langsgevels. De kopgevels zijn voorzien van ronde ventilatie-openingen,
kenmerkend voor kaaspakhuizen. De middenpartij is nog steeds gesierd met de tekst
NUTRICIA. Ondanks de bijzonder korte functionele periode van het gebouw, vormt het
huidige restant een mooi voorbeeld van een kleinschalige industrie binnen een voornamelijk
agrarische gemeenschap (foto RDMZ, 1994).

497 Korenmolen ‘de Arend’ in Bergambacht, is een stelling- of baliemolen die is opgetrokken
uit baksteen, en is voorzien van een rieten kap. De ruim twintig meter hoge molen heeft een
balie op acht meter hoogte.
De wiekenvlucht (de spanwijdte van de wieken) bedraagt ruim eenentwintig meter.
De molen heeft tot na de Tweede Wereldoorlog dienst gedaan.
De gemeente Bergambacht heeft de molen in 1958 gekocht en in 1979-1980 gerestaureerd.
Op bijzondere dagen draait de molen nog, maar het maalwerk is verdwenen (foto RDMZ,
1994).

kende het kaasmaken dus ook een belangrijke sociale inbedding in de agrarische
economie. Dat de implicaties hiervan zijn onderschat bij de oprichting van de
kaasfabriek in Stolwijk, mag blijken uit de periode waarin deze actief is geweest:
slechts enkele maanden.
Gezien de korte periode van bedrijvigheid, mag het een klein wonder heten dat
het fabrieksgebouw er nog steeds staat. Hoewel een verbouwing tot woonhuis een
deel van het gebouw in oorspronkelijkheid heeft aangetast, zijn de vorm en de functie
nog steeds herkenbaar.
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Vanaf 1850 verschoof binnen de agrarische sector het accent van landbouw naar
veehouderij. Industriële sectoren als de verwerking van hennep, verdwenen hierdoor
volledig. De verwerking van granen echter, vindt nog steeds plaats. Naast
graanverwerking voor menselijke consumptie werd de veevoederindustrie steeds
belangrijker. Veel oude en nieuwe bedrijfsgebouwen getuigen hiervan.
Het oudste gebouw is de grutterij op het dorpsplein en de hoek van de Wijdstraat
in het hart van Stolwijk. Dit gebouw, getuige de ingemetselde eerste steen, dateert
van 1826. In de grutterij werd graan, met name boekweit en tarwe tussen twee
stenen platgeslagen, zodat een soort gort ontstond. Dat dit proces in Stolwijk op
tamelijk grote schaal heeft plaatsgevonden bewijst de schoorsteen die blijkens oude
foto's achter de fabriek heeft gestaan. De schoorsteen duidt naar alle
waarschijnlijkheid op het gebruik van een stoommachine in de grutterij.
Tegenwoordig is de grutterij in gebruik als winkelpand. Door de traditionele
architectuur van het gebouwtje valt het niet erg op als een voormalig bedrijfspand.
Alleen de naam ‘De Maalderij’ verwijst nog naar de vroegere functie.
In 1847, toen Van der Aa de Krimpenerwaard beschreef, telde hij in het totale gebied
negen korenmolens. Momenteel zijn er daar nog twee van over. Één in Bergambacht
en één in Krimpen aan den IJssel.
Korenmolen ‘Den Arend’ in Bergambacht is in 1869 in gebruik gesteld. Voor die
tijd stond op deze plek een houten wipkorenmolen, van oudsher het algemene type
in dit deel van Nederland. Vanaf 1544 waren de boeren uit de ambachtsheerlijkheid
's Heeraartsberg, Bergambacht en Ammerstol, verplicht bij deze molen hun graan
te laten malen. Toen in de zestiger jaren van de vorige eeuw de vraag naar gemalen
voedergraan voor de toenemende veestapel sterk steeg, werd de houten molen in
1868-'69 vervangen door de huidige.
Korenmolen ‘De Schelvenaer’ in Krimpen aan den IJssel is van hetzelfde type als
‘Den Arend’: een bakstenen stellingmolen. Vanaf 1853 heeft op de huidige
standplaats eenzelfde molen gestaan. In 1930 is deze door brand verwoest. Na de
brand is uitsluitend de romp van de molen herbouwd. Vanaf die tijd geschiedde
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498 Het voormalige gebouw van de Landbouwcoöperatie Ons Belang in Stolwijk is in 1912
in gebruik genomen. Door het gebruik van donkere baksteen, maar vooral door de vormgeving
van de ramen, wekt het gebouw de indruk van een uit zijn krachten gegroeide
landbouwschuur. Het formaat is echter uitgesproken industrieel te noemen. De ligging aan
de Ringsloot was al gunstig gekozen. Twee jaar na de opening lag aan de andere zijde van
het gebouw de tramlijn Gouda-Schoonhoven. Dit betekende een belangrijke verbetering
van de aan- en afvoermogelijkheden (foto RDMZ, 1995).

het malen door een dieselmotor. Nadat in 1975 de molen haar functie verloor, is
oorspronkelijke molen in 1993 volledig herbouwd. Het gebouw biedt momenteel
onderdak aan een restaurant.
Een laatste gebouw dat in dienst stond van de graanverwerking betreft de fabriek
voor opslag en maalderij van landbouwcoöperatie ‘Ons Belang’ in Stolwijk. In
verhouding tot de omliggende bebouwing is het gebouw van een bijzonder grote
schaal. Overigens is de architectuur van het gebouw traditioneel. Het bestaat uit
een geheel van drie lagen, met een grote zolder onder een zadeldak op een
rechthoekige plattegrond. In de voorgevel van het gebouw is een siersteen
ingemetseld met daarop de namen van het oprichtingsbestuur van de coöperatieve
vereniging. Na een aantal fusies is de coöperatie naar elders verhuisd. Nu
functioneert het gebouw als garagebedrijf.

Textielindustrie
Touwbanen
Hennep is lange tijd het belangrijkste gewas geweest dat in de Krimpenerwaard
werd verbouwd. De touwindustrie is daarom lange tijd een belangrijke vorm van
bedrijvigheid geweest. Kleine touwbanen waren het vaakst voorkomend. In
Lekkerkerk echter, is de ‘NV Touw- en Staaldraadfabriek Holland’ uitgegroeid tot
een bedrijf met honderddertig werknemers in de jaren '30. In 1968 is de fabriek
gesloten en is ter plekke een woonwijk verrezen.

Houtindustrie
Houtzagerijen
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Een tak van bedrijvigheid die opvallend vaak voorkomt in de Krimpenerwaard is de
houtindustrie. Met name langs de IJssel en de Lek staan veel zagerijen, schaverijen
en houthandels. De gunstige aan- en afvoermogelijkheden zullen hier ongetwijfeld
op van invloed zijn geweest. Daarnaast kan een mogelijke verklaring worden gezocht
in de scheepsnijverheid die in vroeger tijden veel hout heeft verwerkt. Met het oog
op de grote hoeveelheid zullen hier niet alle houtverwerkende bedrijven behandeld
worden. Een tweetal is vermeldenswaard, vanwege de geschiedenis en de
vormgeving van deze bedrijven die kenmerkend kan worden genoemd voor de
meeste houtzagerijen in de Krimpenerwaard.
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499 Houthandel Boogaerdt is de oudste, nog bestaande houtzagerij in de Krimpenerwaard.
Het huidige complex is nog steeds gelegen op het oorspronkelijke fabrieksterrein uit 1811
in Krimpen aan de Lek (Dorpsstraat 88). Hoewel de gebouwen zijn aangepast aan de eisen
van de tijd, is de ligging buitendijks aan de rivier, typerend voor veel van de vroegere
houtverwerkende bedrijven in de Krimpenerwaard (foto RDMZ, 1995).

De oudste, nog bestaande, houtzagerij in de Krimpenerwaard stamt uit 1811. Dit
is het bedrijf ‘De Weduwe M. Boogaerdt & Zn.’ aan de Lekdijk in Krimpen aan de
Lek. De familie Boogaerdt had al sinds de zeventiende eeuw een houtzaagmolen
in Rotterdam in eigendom. In 1811 kocht Meindert Boogaerdt een bestaande
houtzaagmolen in Krimpen aan de Lek. Gelegen aan de rivier en voorzien van een
dwarshelling voor de aan- en afvoer van boomstammen, kende het bedrijf een
uitstekende locatie. Toen Meindert Boogaerdt in 1834 kwam te overlijden, zette zijn
weduwe het bedrijf voort. Onder haar bewind werd de oude molen afgebroken en
kwam de nieuwgebouwde windmolen ‘Weltevreden’ er voor in de plaats. In 1856
opende het bedrijf op een terrein buiten het dorp een stoomzaagmolen. Later werd
bij molen Weltevreden eveneens een stoomzaagmolen geplaatst.
Dat het goed ging met de houthandel mag blijken uit een aanvraag van het bedrijf
in 1909 om toestemming te verlenen een aantal arbeiderswoningen aan de Lekdijk
te mogen bouwen. Ook nu nog is de houthandel op de oorspronkelijke locatie in
bedrijf. De windmolen en de stoomzaagmolen zijn afgebroken. Wat wel is
overgebleven is een tweetal grote, houten loodsen, een oude takelinrichting en de
dwarshelling waarmee bomen aangevoerd kunnen worden.
Het uitzicht op de IJsseldijk tussen Ouderkerk en IJssellaan, wordt gedomineerd
door een grote silo. Onder deze silo (voor de opslag van houtzaagsel) is houtzagerij
Heuvelman gevestigd. Ook deze fabriek is nog in bedrijf, reden waarom grote delen
van het bedrijf bestaan uit nieuwbouw en daarom in het kader van dit hoofdstuk
weinig interessant zijn. Voor een deel is het bedrijf echter typerend voor houtzagerijen
in deze streek.
Ten eerste is ook dit bedrijf aan het water gevestigd, noodzakelijk, want de aanen afvoermogelijkheden over de smalle IJsseldijk zijn bijzonder beperkt. Het
bedrijfsterrein strekt zich aan weerszijden van de dijk uit. Buitendijks bevinden zich,
naast de laad- en loskade, de fabrieksruimten voor de zagerij en de schaverij,
binnendijks staan de opslagloodsen. Met name deze laatsten zijn te beschouwen
als typisch voor de regionale houtindustrie: een complex van grote, geelgeverfde
houten loodsen, via een steile dijkstoep verbonden met de fabriek.
Een laatste detail dat dit complex de moeite waard maakt, is de directeursvilla
die tegenover de silo aan de dijk staat. De 19de-eeuwse villa vertoont
neoklassicistische stijlkenmerken. Hoewel de woning op zich niet van een bijzonder
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ontwerp is, vormt ze de vervolmaking van een fabriekscomplex dat verder geïsoleerd
staat van overige bebouwing.
Zoals opgemerkt kent de Krimpenerwaard een groot aantal bedrijven die actief zijn
in de houtindustrie, in Bergstoep en Bergambacht staan timmerfabrieken, Opperduit,
Ouderkerk en Schoonhoven beschikken over bestaande of voormalige houtzagerijen.
Met de hierboven behandelde voorbeelden is getracht aan de hand van twee
bedrijven met een lange historie en een kenmerkend uiterlijk de houtindustrie in de
hele waard te illustreren.
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Chemische, en kunststofverwerkende industrie
Koolteer, loodwit en verf
Hoewel gelegen onder de rook van de Rotterdamse haven kent de Krimpenerwaard
geen aardolie-industrie. Wel zijn er in het verleden enkele chemische bedrijven
gevestigd geweest. De enig overgebleven representant van deze branche is de
verffabriek HASCO te Schoonhoven.
Vanaf 1894 is er een koolteerfabriek gevestigd geweest in de Stormpolder bij
Krimpen aan den IJssel. Uit steenkolen werden hier koolteer en tal van afgeleide
chemische stoffen vervaardigd.
Een interessant voorbeeld van een chemisch bedrijf middenin een stedelijk gebied,
was de loodwitfabriek Hondorff, Block & Braet aan de Havenstraat in Schoonhoven.
Hier werd al in 1778 op het terrein van een voormalige touwbaan, een fabriekje
gesticht, gericht op de produktie van de kleurstof loodwit. Na een kleinschalig begin
breidde men met name in de tweede helft van de vorige eeuw het bedrijf sterk uit.
Een tweede expansie volgde kort na de Tweede Wereldoorlog. Het woekeren met
de beperkte ruimte op het terrein, dat ingeklemd lag tussen het oude centrum en
een verdedigingswal, leidde er toe dat nieuwbouw ten koste ging van oudere
gebouwen. In 1994 is het bedrijf stilgelegd om het terrein te kunnen benutten voor
woningbouw.
Het enige overgebleven bedrijf in de chemische branche, staat ook in
Schoonhoven. Ook dit bedrijf, verffabriek HASCO, is gelegen in een woongebied,
net buiten de oude stadsgrachten. Het bedrijf, opgericht door de huisschilder H.A.
Schröder (de naam HASCO is een samentrekking van H.A. Schröder & Co.), was
oorspronkelijk gevestigd in zijn woonhuis aan de Voorhaven. In 1899 breidde
Schröder zijn fabriek uit op de terreinen van de voormalige gasfabriek van
Schoonhoven aan de Scheepmakershaven. In de eerste decennia van deze eeuw
verwierf het bedrijf bekendheid door zijn moderne reclamecampagnes, en vooral
door als eerste lakfabriek een verf te produceren die door particulieren zelf kon
worden gemengd en aangebracht. De tussenkomst van de huisschilder was hiermee
overbodig geworden. In de jaren dertig verhuisde de fabriek naar het huidige terrein;
een gedwongen verhuizing buiten de wallen vanwege de stankoverlast en het
brandgevaar.
Uit esthetisch oogpunt is de fabriek niet bijzonder waardevol. Het complex omvat
twee hoofdmassa's van gele baksteen met stalen kozijnen die horizontale
raampartijen omvatten. Bij de vormgeving lijkt functionaliteit een hoofdrol te hebben
gespeeld. Het terrein wordt verder gevuld met enkele bijgebouwen en loodsen.
Een opvallende blikvanger is de hoge, bakstenen schoorsteenpijp. De schoorsteen
wordt als reclamezuil gehandhaafd, hoewel hij al jaren geleden buiten gebruik is
gesteld.

Bouwmaterialen- en aardewerkindustrie
Steenplaatsen en plateel
In het kader van de bouwmaterialenindustrie mag de baksteenfabricage langs de
IJssel niet ontbreken; een vorm van bedrijvigheid op grote schaal, waarvan vrijwel
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niets meer is aan te treffen. In het kader van de aardewerkindustrie is een
plateelbakkerij in Schoonhoven het vermelden waard.
Al eerder is melding gemaakt van de bijzonder intensieve steenindustrie die aan de
oevers van de Hollandse IJssel heeft plaatsgevonden. De vroegste vermeldingen
van steenbakkerijen in de Krimpenerwaard dateren uit de 14de eeuw. Vaak waren
het boeren die over stukken buitendijks gebied beschikten, die naast hun bedrijf
een steenplaats begonnen. De eigenaren van buitendijks land mochten tevens
gebruik maken van de klei en het slib op de rivierbodem tot op de helft van de
breedte van de rivier. De klei en het slib werden handmatig opgebaggerd en
opgeslagen op een zogenaamde kleibult. Nadat de klei of het slib hier drie maanden
tot een jaar was blijven liggen, waren de voornaamste verontreinigingen eruit
verdwenen en kon de klei worden gekneed en tot stenen gevormd. Na te zijn
gedroogd werden de stenen gebakken in een zogenaamde open oven: een drietal
dikke muren die een rechthoekige plattegrond vormen
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500 De ruïne van een open oven tegen de dijk in Gouderak (Middelblok), is het enige restant
van de intensieve steenfabrikage in de Krimpenerwaard. De muren van de oven staan nog
overeind. Achter de oven, in het weiland is een aantal haaghutten voor het drogen van
stenen te ontwaren. Naast de oven resteert een rijtje arbeiderswoningen (foto RDMZ, 1976,
P. van Galen).

501 De plateelfabriek in Schoonhoven (Wal 14) uit 1929. Het gedeelte met de Art-Déco
belettering is origineel, de delen links en rechts hiervan zijn rond 1950 in dezelfde stijl
aangebouwd. Het rechtergedeelte met de stalen hijsbalk is voorzien van betonnen
laadvloeren. De begane grond is vooral in gebruik als vitrineruimte. Op de eerste verdieping
wordt het plateelwerk met de hand beschilderd. Tussen 1950 en het heden is de fabriek ter
linkerzijde en op het achterliggende terrein verder uitgebreid (foto RDMZ, 1995).

met één open zijde. Na een baktijd van enige weken, werden de stenen gesorteerd
en verhandeld.
De steenfabricage in de Krimpenerwaard heeft een bijzonder intensieve periode
gekend. In 1790 werd er een dertigtal gesignaleerd. Van der Aa vermelde in 1847
achttien steenbakkerijen in de hele waard. Gouderak nam er hiervan alleen al acht
voor zijn rekening. De neergang van deze branche kwam rond de eeuwwisseling
en is toe te schrijven aan grootschaliger bouwwijzen die de kleine ijsselsteentjes te
duur maakten, vervuiling van het ijsselslib en de terugdringing van kinderarbeid.
Wellicht is het de herinnering aan de slechte arbeidsomstandigheden op de
steenplaatsen die ervoor heeft zorggedragen dat er van de steenindustrie vrijwel
niets is terug te vinden.
Een heel andere vorm van bedrijvigheid binnen dezelfde branche, is de
plateelbakkerij. In de Schoonhovense Plateelbakkerij wordt geglazuurd aardewerk
beschilderd. Aangezien in deze bedrijfstak geen hoge eisen hoeven te worden
gesteld aan de aanvoer van grondstoffen en de afvoer van grote partijen
massagoederen, is de fabriek een tamelijk onopvallend gebouw aan de Wal 14,
even buiten het hart van Schoonhoven. Het bedrijf is in 1929 op deze plek gevestigd
en bevat delen van een voormalige rooms katholieke kerk uit 1784.
De fabriek bestaat uit twee lagen van donkere bakstenen onder een plat dak. De
strakke, functionele voorgevel verraadt door kleine details in het metselwerk
invloeden van de Nieuwe Zakelijkheid. De pilasters die iets uitspringen verdelen het
gebouw in zessen. Alleen het gedeelte van het gebouw tussen de derde en zesde
pilaster vormen de oorspronkelijke fabriek. De overige drie delen zijn rond 1950
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aangebouwd. Het meest rechtse van de delen is ingericht voor aan- en afvoer van
goederen. Het wordt gekenmerkt door betonnen laadvloeren op de begane grond
en de eerste verdieping en is voorzien van een uitstekende stalen hijsbalk. De
overige vijf delen van het gebouw worden ingenomen door de werkruimtes. De
eerste verdieping is voorzien van een vijftal stalen vensters die uit zeven ramen
bestaan. De begane grond kent een tweetal soortgelijke vensters.

Machine- en transportmiddelenindustrie, metaalverwerking
Scheepswerven en machinefabrieken, goud- en zilvernijverheid
De strategische ligging van het westelijk deel van de Krimpenerwaard, op de plek
waar Lek en IJssel in de Nieuwe Maas stromen, heeft hier geleid tot een concentratie
van scheepswerven en machinenijverheid. Maar ook meer naar het oosten, aan de
oevers van de Lek en de IJssel, is scheepsbouwnijverheid aan te treffen. Een heel
andere bedrijfstak binnen deze branche, de verwerking van goud en zilver, kent
een opvallende concentratie in Schoonhoven.
De scheepsbouwnijverheid kent in de Krimpenerwaard een lange geschiedenis.
Ingeklemd tussen vaarwater beschikt de waard al eeuwenlang over bouw- en
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reparatiewerven. Lange tijd waren dit niet meer dan een soort timmerwerkplaatsen.
Vanaf de 17de eeuw zorgden enkele bedrijven voor een schaalvergroting in de
scheepsindustrie. Ook nu nog vertoont de scheepsnijverheid in de Krimpenerwaard
een bonte mengeling van grote werven en kleine werfjes, zowel gericht op reparatie
als op nieuwbouw, op binnen- en op zeevaart.
De Stormpolder die de uiterste westpunt van de Krimpenerwaard vormt, wordt
gedomineerd door het gigantische silhouet van de scheepsbouwloods van Van der
Giessen-De Noord uit 1982. Bij de bouw was W.G. Quist als esthetisch adviseur
betrokken. Door zijn formaat, maar ook door de ingenieuze constructie, is dit gebouw
in potentie een toekomstig industrieel monument. De bijbehorende werf kent echter
een geschiedenis die teruggaat tot de 17de eeuw. In die tijd werd er al melding
gemaakt van een drietal werven in de Stormpolder. In 1684 kocht
scheepsbouwmeester Robbrecht de Bruin hier een boomgaard, waar hij een
scheepstimmerwerf begon. In 1820 werd de werf overgenomen door Arie van der
Giessen, die zich in eerste instantie toelegde op de bouw van binnenschepen, maar
in de tweede helft van de 19de eeuw ook zeeschepen bouwde. In 1854 bouwde
van der Giessen zijn eerste zee-zeilschip, later volgden ook stoomschepen en in
1916 liep het eerst motorzeeschip van de helling. Voor die tijd had zich in 1857 al
een splitsing van het bedrijf in een scheepswerf en een werktuigenfabriek
voorgedaan.
Ondanks de grote tegenslagen in de scheepsbouw in de jaren zeventig en tachtig
van deze eeuw, is het bedrijf nog steeds actief. Uitbreidingen en vernieuwingen
hebben de oorspronkelijke aanblik van het bedrijf geen goed gedaan. Naast een
betonnen scheepshelling, enige werkplaatsen, kantoorgebouwen en de directeursvilla
uit 1924, zijn er weinig historische resten van de werf overgebleven. Het
tegenovergestelde geldt voor de werf Joh. van Duijvendijk, aan de IJsseldijk ten
noordoosten van Krimpen. Op het terrein waar de werf nu nog actief is, zijn al sinds
1622 werven gevestigd geweest. Voordat van Duijvendijk zich er in 1940 vestigde,
was ondermeer de firma Otto eigenaar van het complex.
Evenals de werf van Van der Giessen-De Noord, was ook de werf van J. & K. Smit
in Krimpen aan de Lek een familiebedrijf. De familie Smit bezat vanaf de 18de eeuw
een scheepswerf in Kinderdijk, aan de overzijde van de Lek. Na een gedegen
vooropleiding als timmerlieden bij andere rederijen, kregen de broers Jan en Kees

502 Machinefabriek Bolnes op het Zaageiland bij Krimpen aan de Lek. De robuuste bedrijfshal
torent uit boven een complex van uitbreidingen uit verschillende tijden en met verschillende
stijlen op de westelijke kop van het eiland. Het gebruik van traditionele baksteen in combinatie
met grote, aaneengesloten, horizontale raamstroken, is ook kenmerkend voor veel
scheepswerven in deze omgeving. Omdat het bedrijf nog actief is biedt het een weinig
oorspronkelijke aanblik. Desondanks maken de dynamiek die uit de verscheidenheid aan
gebouwen spreekt en de geïsoleerde ligging, het complex tot een opvallend geheel (foto
RDMZ, 1995).
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Smit in 1847 de leiding over het bedrijf. In 1853 verwierven zij een terrein op een
kleine landtong ten oosten van de dorpskern van Krimpen aan de Lek, waar zij de
scheepswerf J. & K. Smit vestigden. In 1947 verhuisde het bedrijf, gedwongen door
ruimtegebrek terug naar Kinderdijk.
Het werfterrein biedt, hoewel deels nog gebruikt als opslagplaats, een verlaten
indruk. De dwarshelling en de terreinen zijn overwoekerd door onkruid. De grote
vervallen fabriekshal dateert hoogstwaarschijnlijk van na het vertrek van J. & K.
Smit. Alleen de directeursvilla in een opvallende stijl die doet denken aan de Wiener
Sezession, en de insteekhaven herinneren aan de tijd dat hier een scheepswerf
gevestigd was.
De Krimpenerwaard, en met name het westelijke deel, beschikt over meer
scheepswerven dan hierboven behandeld. Aan de Lekdijk tussen Krimpen aan den
IJssel en Krimpen aan de Lek staan tal van kleinere werfjes met houten werkplaatsen.
De meesten beschikken niet over een scheepshelling. Op hetzelfde traject staat
ook nog een grotere werf van redelijk recente datum. Een ander voorbeeld van een
modernere werf staat in de Stormpolder. Met rondom een brede strook van matglas
onder een plat dak, kunnen de twee laatste werven worden beschouwd als typische
voorbeelden van de latere generatie scheepsbouwbedrijven.
Een bedrijfstak die nauw verwant is aan de scheepsbouw, is de machineindustrie.
Naast de inmiddels verdwenen werktuigenfabriek Van der Giessen die hierboven
is genoemd, beschikt de Krimpenerwaard met het bedrijf Bolnes over één grote
machinefabriek. Deze fabriek is gevestigd op het eiland De Zaag tussen Krimpen
aan den IJssel en Krimpen aan de Lek. Dit merkwaardige eiland, slechts door een
smalle strook water van het vasteland gescheiden, biedt naast Bolnes onderdak
aan een waterzuiveringsinstallatie, een autosloopbedrijf, een houtzagerij en enige
koeien.
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503 Drijfriemenfabriek N.V.T.H. Haagen in Krimpen aan de Lek (Onder de Waal 34-36).
Door de traditionele bouwstijl valt het niet erg op binnen de bebouwde kom van Krimpen.
Het gebouw ligt bij een driesprong, zodat zowel de voor- als de achtergevel op de weg
uitkomen. Het linkergedeelte op de begane grond was voorheen een woning, maar is nu in
gebruik als kantoor (foto RDMZ, 1995).

Het bedrijf Bolnes, met een hoofdvestiging in de gelijknamige Rotterdamse wijk
aan de overkant van de Lek, vestigde zich in 1910 op het Zaageiland. De

504 Een ambachtelijke smederij aan de Oude Haven 28 te Schoonhoven. De uitzonderlijk
grote ramen in vergelijking met de omliggende huizen verraden het gebruik van dit pand als
goudsmidswerkplaats. De oven is binnen in het pand nog aanwezig (foto RDMZ, 1995).

oorspronkelijke naam van het bedrijf luidde ‘Stoom- en Werktuigenfabriek van
Capellen’, later ‘Machinefabriek Bolnes v/h van Capellen’ en uiteindelijk kortweg
‘Bolnes’. Het terrein waarop het bedrijf zich vestigde was daarvoor in gebruik bij de
slecht renderende scheepswerf ‘Rotterdam’. Om de toegang tot het eiland mogelijk
te maken moest het bedrijf zelf een brugverbinding naar het vasteland aanleggen.
Begonnen met een eenvoudig fabriekspand, groeide het bedrijf in de eerste
decennia van deze eeuw geleidelijk uit. Blijkens bouwvergunningen, afgegeven
door de Gemeente Krimpen aan de Lek, werd het oorspronkelijke bedrijfsgebouw
uitgebreid met een kantoor en een directiewoning. Uiteindelijk heeft het bedrijf de
complete westelijke kop van het Zaageiland volgebouwd met een grote fabriekshal
en een aantal kleinere loodsen met sheddaken. Daarnaast zijn de kades geschikt
gemaakt voor het laden, lossen en afmeren van schepen.
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Het laatste bedrijf in de machineindustrie is de drijfriemenfabriek ‘N.V.T.H. Haagen’,
Onder de Waal 34-36 in Krimpen aan de Lek. Het moment van vestiging van de
fabriek is onduidelijk, maar te oordelen aan de stijl van het gebouw dateert het bedrijf
uit de eerste jaren van deze eeuw.
Het pand is in een woongebied gelegen op een splitsing van drie wegen, zodat
zowel de voor- en achtergevel, als een zijgevel op de weg uitkomen. Het pand
bestaat uit één geheel met een begane grond en een verdieping met zolder onder
een geknikte dwarskap met wolfseinden. De voorgevel is rechthoekig opgemetseld
en reikt tot aan de knik in het dak. Aan de voorzijde bevindt zich de ingang tot de
woning, een ingang van het bedrijf en een laaddeur op de eerste verdieping.
De laatste bedrijfstak in deze branche is van een geheel andere orde, namelijk de
goud- en zilverindustrie in Schoonhoven. Welke factoren er nu precies voor gezorgd
hebben dat Schoonhoven in Nederland een centrum voor edelsmeden werd, is
onduidelijk. Zeker is dat in de Middeleeuwen het stadje bijzonder welvarend was
door handel en ambachtelijke bedrijvigheid. In die periode was er al sprake van een
concentratie van edelsmeden, want in de 14de eeuw werd het Goud- en
Zilversmidsgilde van Sint Eligius opgericht. Tot op de dag van vandaag heeft
Schoonhoven de faam van zilverstad kunnen handhaven, ondermeer bekroond
door de vestiging in 1895 van de Rijksvak- en Kunstnijverheidsschool voor Gouden Zilversmeden en Horlogemakers.
Verreweg het grootste deel van de goud- en zilvernijverheid wordt ingenomen
door ambachtelijke éénpersoonsbedrijfjes. Omdat het vervaardigen van sieraden
en tafelzilver geen hoge eisen aan vloeroppervlak en werkruimte stelt, hebben de
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505 Twee ambachtelijke edelsmederijen met dubbele ingang, naast elkaar aan de Oude
Haven 21 en 23 in Schoonhoven. Nummer 21 uit 1904 is een mooi voorbeeld van een pand
in neo-Hollandse renaissance stijl (foto RDMZ, 1995).

506 De zilverfabriek van de firma Hooykaas in Schoonhoven (Het Klooster 1) naar ontwerp
van W.v.d. Laan uit Papendrecht dateert uit 1928 en vertoont bescheiden elementen van
een moderne architectuur. Met name de risalerende middenpartij met een drietal verticale
glas-in-lood ramen en de betonnen luifel boven de ingang verraden invloeden van de Nieuwe
Zakelijkheid. Het gedeelte links op de foto, is een uitbreiding van later datum. Een tweede
uitbreiding in heldergele steen ter rechterzijde hiervan is tamelijk recent (foto RDMZ, 1995).

meeste smeden een werkplaats annex winkel aan huis. Kenmerkend zijn de apart
gebouwde werkplaatsjes, gelegen aan de achterzijde van woonhuizen en door een
korte gang eraan verbonden. Vaak beschikken dergelijke samenstellingen van
gebouwen over twee voordeuren, één deur die toegang geeft tot het woonhuis en
één deur die door het pand heen naar de achtergelegen werkplaats leidt (Havenstraat
56, 68, Havenstraatse Wal 13A, Oude Haven 21, 23).
Andere ambachtelijke smederijtjes zijn herkenbaar door een vergroot raam in de
voorgevel van een woonhuis. De vergrote ramen zijn bedoeld voor een betere
toetreding van het licht in de werkplaats. Voorbeelden van dergelijke panden liggen
aan de Havenstraat 62, 64, Koestraat 11 en Oude Haven 28.
Een aantal bedrijven is het ambachtelijke stadium ontgroeid en heeft zich, met name
in de jaren twintig van deze eeuw, ontwikkeld tot fabriekjes met meerdere
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werknemers. Een voorbeeld van vroege industrialisatie van deze branche is de
fabriek van de Gebroeders Seton aan de Korte Weistraat 12. Wat onmiddellijk opvalt
aan dit pand zijn de grote raampartijen, wederom bedoeld om de toetreding van
voldoende licht te waarborgen. Het bakstenen gebouw is aan de noordgevel zowel
op de beganegrond als op de verdieping over vrijwel de hele breedte voorzien van
grote, hoge ramen. Het gebouw uit omstreeks 1900 is voorzien van een mansardekap
met aan de voor- en achterzijde tuitgevels. De gevels zijn rondom voorzien van
sierankers.
Een modernere architectuur is te vinden in het fabriekspand van de firma
Hooykaas. Het bedrijfspand aan Het Klooster 1, bestaat uit een beganegrond en
een verdieping onder een plat dak. Het gebouw wekt de indruk volstrekt symmetrisch
te zijn. De verdeling van de ramen echter, zowel op de beganegrond als op de
verdieping drie ter linkerzijde en tweede ter rechterzijde van de ingang, doorbreken
de symmetrie.
Eveneens uit 1928 en ook van W. van der Laan zijn twee zilverfabriekjes aan de
Spoorstraat. Op nummer 6 staat de voormalige zilverfabriek C.F. Wever en op de
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nummers 8, 10 en 12 de nog steeds in bedrijf zijnde vestiging van de Gebroeders
Huisman. Het laatste pand is geïntegreerd met twee woonhuizen. De
bedrijfsgedeelten van beide panden kennen alleen een beganegrond onder een
plat dak en zijn beïnvloed door de Nieuwe Zakelijkheid. Een sterk horizontale
geleding, geaccentueerd door uitkragende houten daklijsten bepalen het uiterlijk
van de panden. Ook hier valt de grote hoeveelheid ramen op.

Nutsbedrijven, transport- en opslagbedrijven
Naast de waterleidingbedrijven die de Krimpenerwaard zelf bedienen en waarvoor
een viertal watertorens is gebouwd, beschikt de waard over een indrukwekkend
pompstation voor de waterleiding van Den Haag. Al deze gebouwen zullen bij de
bespreking van de nutsbedrijven aan de orde komen. Bij de transportbedrijven wordt
de tamelijk moeizame ontsluiting van de Krimpenerwaard besproken. Tot slot zal
een aantal interessante pakhuizen, vooral voor kaas en hennep, de revue

507 De ontwerptekening van de 50 meter hoge watertoren te Schoonhoven. De toren rust
op een kruisvormige onderbouw van twee lagen die voorzien is van een zolder. In de
onderbouw waren oorspronkelijk op de begane grond de machineruimtes en op de verdieping
de machinistenwoning ondergebracht. De toren zelf bestaat, behalve uit de spits, uit drie
delen, achtereenvolgens een achthoekig bakstenen gedeelte, daarna een gemetseld rond
gedeelte dat het reservoir draagt. Tot slot het reservoir zelf dat aan de buitenkant uitkraagt
en is voorzien van een zestienhoekige, houten ommanteling. De torenspits uiteindelijk heeft
een leistenen dak, is voorzien van vier sierlijke dakkapelletjes en wordt bekroond door een
rijk versierde windvaan.

passeren.
Het realiseren van drinkwatervoorzieningen begon in de Nederlandse steden in
de tweede helft van de vorige eeuw langzaam maar zeker gestalte te krijgen.
Deze ontwikkeling kwam in plattelandsgebieden veel later op gang. In de
Krimpenerwaard werd in 1901 in Schoonhoven de eerste watertoren gebouwd, de
waterleiding in het westelijk deel van de waard volgde pas in 1910. Bergambacht
en omliggende gemeenten kregen in 1937 de beschikking over een
waterleidingbedrijf.
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Van alle bovenstaande bedrijven zijn nog originele installaties te bewonderen. In
een aantal gevallen alleen een watertoren, in sommige gevallen een volledig
waterleidingcomplex.
De watertoren van Schoonhoven is de oudste en meteen de meest opvallende in
de Krimpenerwaard. De chalet- en neo-renaissancestijl naar ontwerp van F.A. de
Jongh waarin de toren is vormgegeven, is uniek in Nederland.
De toepassing van houten vakwerk rond het reservoir en het gedetailleerde
metselwerk van baksteen met gepleisterde banden, hoekstukken en consoles geven
het geheel een exotisch uiterlijk.
De op één na oudste watertoren van de Krimpenerwaard vormt een onderdeel van
het waterleidingcomplex in Krimpen aan de Lek. Het waterleidingcomplex in Krimpen
aan de Lek was in 1910 het tweede drinkwaterbedrijf op het platteland in Nederland.
Het bedrijf in Krimpen vormt bovendien het enige historische waterleidingcomplex
in de Krimpenerwaard en omvat naast de dominerende toren een pompgebouw,
filtergebouwen en reinwaterkelders. Het bedrijf ‘Lek en IJssel’ bediende van af het
begin de gemeenten Lekkerkerk, Krimpen aan den IJssel en Krimpen aan de Lek.
In 1916 werd het verzorgingsgebied uitgebreid met Ouderkerk aan den IJssel. Het
complex stond van oorsprong solitair buiten de kom van Krimpen, inmiddels ligt het
aan de rand van het dorp. Moderne filtergebouwen tasten het oorspronkelijke uiterlijk
van het geheel enigszins aan.
In 1916 werd de gemeente Ouderkerk bij het verzorgingsgebied van het
waterleidingbedrijf getrokken. Om in deze gemeente voldoende druk in het net te
kunnen ontwikkelen, werd een hulptoren gebouwd aan de gemeentegrens van
Ouderkerk, op de dijk naar Krimpen aan den IJssel. De kleine toren werd geheel
uit beton opgetrokken en vormt een voorbeeld van een moderne plattelandstoren
(vergelijk de een jaar eerder gebouwde toren van Nieuw-Lekkerland (De
Alblasserwaard, 326-327) van dezelfde architectencombinatie). Boven de ingang
is een eerste steen aangebracht en het gemeentewapen van Ouderkerk.
De jongste watertoren in de Krimpenerwaard is die van Bergambacht. In 1937 werd
deze geopend, tegelijkertijd met de drinkwaterleiding voor de gemeenten
Bergambacht, Ammerstol, Stolwijk, Vlist en Berkenwoude. Daarmee was dit gebied
één van de laatste streken in Nederland die op het waterleidingnet werd aangesloten.
De toren van Bergambacht, met dienstwoning en machinegebouw, is ontworpen
door P.D. Stuurman, meet vijfenveertig meter en vertoont invloeden van de
Amsterdamse School stijl.

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

329

508 De ronde, bakstenen watertoren in Krimpen aan de Lek, van de architecten A. Visser
en J. Smit, is versterkt door banden van uitstekend metselwerk en voorzien van een
uitkragend reservoir. Aan de voet is de toren verstevigd door gemetselde steunberen. Net
onder het reservoir is de schacht voorzien van boogvormig siermetselwerk. Het reservoir
zelf kent een twaalftal smalle, verticale ramen en is aan de bovenzijde voorzien van een
hekwerk met het uiterlijk van een middeleeuwse torentrans. De bijgebouwen zijn van een
functionele vormgeving, met als uitzondering siermetselwerk onder de dakrand in de
kopgevels. Boven de ingang is een eerste steen ingemetseld. Zoals uit de foto blijkt, is men
inmiddels begonnen met de ontmanteling van de reinwaterkelders (foto RDMZ, 1995).

509 De betonnen watertoren van Ouderkerk aan den IJssel van de architecten A. Visser en
J. Smit uit Papendrecht, daterend van 1916. Het ronde reservoir rust op een zeshoekige
onderbouw (foto RDMZ, 1994).

In hetzelfde Bergambacht staat nog een gebouw ten behoeve van de
drinkwatervoorziening. Het pompstation en snelfiltergebouw aan de Provinciale weg
richting Krimpen (N210), is echter niet gebouwd voor de drinkwatervoorziening van
de Krimpenerwaard, maar voor de Haagse Duinwaterleiding.
Al vanaf 1874 haalde het Haagsche waterleidingbedrijf het water uit de duinen in
Scheveningen. Door de uitbreiding van de stad slonk de watervoorraad aanzienlijk,
waardoor een andere bron moest worden gezocht. Het water in de
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510 De watertoren aan de Dijklaan in Bergambacht uit 1937. Het gebruik van baksteen en
de ronde, bolle koperen spits, zijn typerend voor watertorens van streekwaterleidingbedrijven
uit de jaren twintig en dertig. De rijke decoratie zoals die bij vergelijkbare torens wel is aan
te treffen, is in Bergambacht achterwege gebleven (foto RDMZ, 1995).

Lek bij Bergambacht werd goedgekeurd voor gebruik als drinkwater en men besloot
aldaar een pompstation met snelfilterbedden te plaatsen. De Tweede Wereldoorlog
zorgde voor vertraging van de uitvoering, maar uiteindelijk werd in 1955 het complex
geopend.
Men pompte het water uit de Lek, gaf het een eerste behandeling in de
snelfilterbedden en pompte het door een dertig kilometer lange leiding naar
Scheveningen. Daar werd het water alsnog door de duinen gefilterd en drinkbaar
gemaakt. Het water uit de Lek werd echter al snel te vervuild om als drinkwater te
kunnen gebruiken. Daarom wordt momenteel gebruik gemaakt van water uit de
afgedamde Maas bij Brakel dat via het station in Bergambacht naar Den Haag wordt
getransporteerd.
Het ontwerp van architect M.J. Luthmann stamt uit de jaren dertig, wat de
uitgesproken invloeden van de Nieuwe Zakelijkheid verklaart. Het hoofdgebouw
bestaat uit drie delen: het gedeelte waar water wordt ingenomen vanuit het
aanvoerkanaal, vervolgens dwars hierop de langgerekte filterhal met 24
snelfilterbedden en ten slotte afgesloten door de pompruimte waarin voorgefilterd
water richting Scheveningen wordt gepompt. Alle drie de delen hebben dezelfde
vormentaal: opgetrokken uit baksteen met lichtgebogen daken, gedragen door
betonnen overspanningen. De ramen zijn voorzien van betonnen ontlastingsbogen.
De lichtinval in de filterhal wordt verzorgd door een horizontale raampartij bestaande
uit kleine vensters, in de pomphallen door grote, verticale stroken glas. De buitenzijde
van het gebouw is geornamenteerd door een drietal gebeeldhouwde reliëfs,
voorstellende de watervoorziening en het gebruik van water. Daarnaast is de
kopgevel van het uitgaande pomphuis voorzien van het wapen van Den Haag. Voor
het gebouw staat een beeld van G. Bolhuis, een allegorische voorstelling van een
vrouw met waterkruik. Deze voorstelling komt terug in de windwijzer op het dak.
Het gebouw wordt gemarkeerd door een 65 meter hoge, slanke betonnen
standpijp. Dit is geen watertoren in de traditionele zin van het woord, maar een
reservoir om bij het onverhoopte uitvallen van de pompen het drukverlies op de
leiding geleidelijk te laten afnemen om springen van de leiding te voorkomen.
De ontsluiting van de Krimpenerwaard is voor allerlei soorten van vervoer lange tijd
een probleem geweest. Ook nu nog is er, de oostzijde uitgezonderd, slechts een
drietal vaste oeververbindingen over de IJssel die de ontsluiting met de rest
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512 Interieur van de filterhal van het Duinwaterleidingbedrijf in Bergambacht. De betegelde
hal telt 24 filterbedden (foto RDMZ, 1995).

511 Bergambacht, Duinwaterleidingcomplex aan de Provinciale weg.
Situatie.
Schaal 1:7500
Getekend door J.J. Jehee in 1995.
De plattegrond van het pompstation van de Haagsche Duinwaterleiding in Bergambacht
toont duidelijk de oorspronkelijke gang van het water. Na het inlaten en bezinken, wordt het
water het gebouw ingepompt, gefilterd en vervolgens naar Scheveningen getransporteerd.
Omdat nu het water uit de afgedamde Maas wordt aangevoerd, is de functie van de inlaatkom
aan de Lek vervallen.
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van het land vormen. In 1857 werd de ‘N.V. Stoomboot Reederij op de Lek’ opgericht,
die lijndiensten op Rotterdam en Dordrecht onderhield. In 1866 ontstond ook een
dienst op Culemborg. Dit was de eerste mogelijkheid om op grotere schaal personen
en goederen te vervoeren. Van de rederij, die pas in 1948 definitief door
busmaatschappijen werd verdrongen, zijn weinig sporen meer terug te vinden.
Enkele plaatsen aan de Lek, zoals Schoonhoven, beschikken nog over de
oorspronkelijke afmeerkade van de schepen.
Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw werden plannen opgesteld om in de
vorm van een tram- of treinverbinding een geregelde vorm van vervoer in de waard
te ontwikkelen. De initiatieven sneuvelden lange tijd op een gebrek aan financiële
middelen. Pas in het begin van deze eeuw kregen de plannen enige
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513 Het voormalige tramstation van Schoonhoven uit 1913 met dienstwoning. Van de
oorspronkelijke indeling, naast de dienstwoning een wachtruimte met loketten en een
kantoortje, is sinds de verbouwing tot kantoor niets meer over. Tevens is het linkerdeel van
het pand verbouwd.
Ook de voormalige locomotiefloods is door verbouwingen in originaliteit aangetast.
Desondanks is de voormalige functie nog enigszins herkenbaar aan de sheddaken met in
het topgeveltje van elke zaagtand een rondboogvenster, naar alle waarschijnlijkheid geplaatst
om de rook van de locomotieven af te kunnen voeren (foto RDMZ, 1995).

vorm. Toen men uiteindelijk met de aanleg kon beginnen doken andere problemen
op. Zo bleek bijvoorbeeld de bodem van de Krimpenerwaard zo zacht, dat de
geplande hoeveelheid zand die nodig was voor een dijklichaam, ruimschoots werd
overschreden.
Ondanks de problemen kon de locaaltram Gouda-Schoonhoven op 14 november
1914 haar openingsrit maken. De route liep langs het tracé van de huidige provinciale
weg (N 207) van Gouda naar Bergambacht, om vervolgens af te buigen (N 210) en
via een halte in Ammerstol, in Schoonhoven te eindigen. Het begin- en eindpunt
van de route werd gemarkeerd met stationsgebouwen, de tussenliggende plaatsen
kregen de beschikking over een abri.
De lijndienst, die werd geëxploiteerd door de Staatsspoorwegen, bleek niet onder
een gelukkig gesternte geboren. Na een voorbereidingsperiode van vijfenveertig
jaar, werd het volledige materieel in 1942 door de bezetter ontmanteld en naar
Duitsland afgevoerd.
Het enige restant dat nu nog herinnert aan het korte leven van deze tramlijn, is
het voormalige stationsgebouw aan het Stationsplein in Schoonhoven met de
achterliggende locomotievenloods. Het gebouw naar ontwerp van L.A.M. Ankersmit
uit 1913 is nu in gebruik als kantoor van het regionale busbedrijf, terwijl de
locomotievenloods dienst doet als busremise.
De laatste gebouwen die in dit hoofdstuk worden besproken zijn de pakhuizen. Het
overgrote deel van de pakhuizen in de Krimpenerwaard wordt gevormd door kleine
gebouwtjes met één of hooguit twee verdiepingen, meestal geschikt voor de opslag
van hennep en kaas. De thans resterende voorbeelden stammen uit het einde van
de 18de, maar meestal uit de 19de eeuw. De bouwwijze is overwegend traditioneel.
Bakstenen gebouwen met tuitgevels en schouderstukken overheersen. De toegang
wordt gevormd door brede houten klapdeuren, in veel gevallen aan weerszijden
voorzien van zijlichten. Op de verdieping vindt de toetreding van licht plaats door
kleine, lichtgebogen vensters. Pakhuizen van het formaat van de landbouwcoöperatie
in Stolwijk dat hierboven is besproken, zijn zeldzaam.
Het oudste pakhuis in de Krimpenerwaard, is het Stadskorenhuis aan de Koestraat
in Schoonhoven. Dit gebouw uit 1566 kent een rijk gedecoreerde
renaissance-trapgevel en is voorzien van gemetselde natuurstenen
rondboogvensters. De houten luiken en de gereconstrueerde trapgevel maken het
beeld van dit stedelijk vertoon van welvaart compleet. Naar verluidt werd het pakhuis,
ondanks de naam, ook verhuurt voor de opslag van hennep.
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Hoewel de traditie van het zelfkazen in de Krimpenerwaard ook impliceert dat de
kaas hoofdzakelijk thuis in de boerderij werd opgeslagen, zijn er toch nog enkele
kaaspakhuizen in de waard te vinden. Omdat de opslag en het rijpen van de kaas
een goede ventilatie noodzakelijk maakt, worden deze pakhuizen gekenmerkt door
ronde, afsluitbare vensters, in de meeste gevallen voorzien van tralies.
Een heel bijzonder voorbeeld van pakhuizen tot slot, is te vinden in Ammerstol.
Helaas onzichtbaar voor het oog van de buitenstaander, bevinden zich hier onder
een aantal woonhuizen nog originele ijskelders voor de opslag van zalm tijdens de
warme maanden. Speciaal voor deze kelders werden 's-winters ijsblokken uitgehakt
die door de constructie en de goede isolering van de kelders de zalm 's-zomers
voor bederf moesten behoeden.
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Boerderijen
De grootste groep van historische gebouwen in de Krimpenerwaard wordt door de
boerderijen gevormd. Voor het samenstellen van dit hoofdstuk is gebruik gemaakt
van de gegevens over de boerderijen in de Krimpenerwaard, verzameld door Klaas
Uilkema, een Friese boerenzoon die zich van 1914 tot 1934 met het onderzoek van
boerderijen in Nederland heeft beziggehouden. In 1921 documenteerde hij twee
boerderijen in Bergambacht. De Rotterdamse architect Jan Verheul Dzn. maakte
tussen 1920 en 1935 340 aquarellen van boerderijen in Zuid-Holland, waarvan de
documentaire betrouwbaarheid buiten kijf staat en die daardoor als bron van grote
waarde is gebleken voor het boerderij-onderzoek. Tenslotte hebben opmetingen
van de Stichting Historisch Boerderij Onderzoek (SHBO), de foto- en
tekeningencollectie van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, eigen waarneming
ter plekke alsmede aanvullende opmetingen geleid tot de in dit hoofdstuk
neergelegde bevindingen. De inventarisatie en onderzoek van het gebied hebben
plaatsgevonden in het voorjaar en de zomer van 1994.
De laatste vijftig jaar is de aard van het boerenbedrijf sterk veranderd. Om de
ontwikkelingen in de agrarische sector bij te houden vonden in een snel tempo
wijzigingen, verbouwingen en uitbreidingen plaats die over het algemeen geen
rekening gehouden hebben met de historische waarde van oude constructies.
Daarnaast is een groot aantal bedrijven inmiddels aan een agrarische functie
onttrokken. In plaats van een boerderij met haar duidelijk afgebakende woon- en
werkfuncties ziet men een gebouw dat door de nieuwe bewoners geheel tot woonhuis
is ingericht. Bedrijfsruimtes als kaaskamers en spoelruimtes, melkkelders, stal en
tas had men niet meer nodig. Men paste ze aan aan de eisen van modern
wooncomfort. Soms met gevoel en terughoudendheid, vaker echter op tamelijk
rigoureuze wijze, zodat alleen de gebinten in de voormalige stal nog indicaties geven
over de oude indeling. Een ander probleem waarmee wij werden geconfronteerd is
dat bij sommige restauraties een boerderij zodanig ‘oud’ gemaakt werd dat de leek
niet meer kan onderscheiden wat er nu oorspronkelijk tot de boerderij behoorde en
wat aan het brein van de restaurerende eigenaar of architect is ontsproten. Schouwen
werden bijgemaakt of verplaatst, tegeltableaus van elders werden ingebracht,
balklagen omgedraaid, 17de-eeuwse consoles en korbelen bijgemaakt. Restauraties
kunnen zo op verschillende manieren desastreuze gevolgen hebben voor de
geschiedenis van een gebouw.
De gevolgen van de (bedrijfs)veranderingen zijn binnen en buiten waarneembaar.
In de boerderijen werden vertrekken heringedeeld en aangepast aan het aantal
gezinnen dat een boerderij bewoonde. De grote, tochtige schouwen en de
bijbehorende tegelwanden en schoorsteenboezems op zolder werden afgebroken
in verband met een andere functie van het vertrek of door de introductie van moderne
kachels. Plafonds werden afgetimmerd. In de kelders verdwenen de pekelbakken,
werden de vloeren verhoogd en plafonds veranderd. In de stal werden karnmolens
verwijderd, pompen werden buiten gebruik gesteld, groepstallen werden
dichtgegooid. De opstallen op het erf kregen in voorkomende gevallen nieuwe
functies, de overbodige werden afgebroken. In Bergambacht is dat bijvoorbeeld erg
duidelijk te zien. Waren er in de jaren zestig van deze eeuw nog heel wat hoge
tweebeukige houten schuren te vinden achter de boerderij, die dienden als stal en
als hooiopslag, in 1994 blijken er een fiks aantal verdwenen te zijn, zeker bij niet
meer als zodanig in gebruik zijnde boerderijen.
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Ouderdom
Hoewel de geschiedenis van de boerderijbouw in de Krimpenerwaard tot in de tijd
van de ontginningen valt te traceren, dagtekenen de oudst aangetroffen exemplaren
of onderdelen daarvan pas uit de late 16de eeuw. Dit heeft enerzijds te maken met
het toegepaste bouwmateriaal, vóór de 16de eeuw van vergankelijke materialen
als hout, leem en riet, maar ook met veranderingen in de bedrijfsvoering, zoals de
overgang naar melkproduktie, waardoor de behoefte aan een anders gebouwde en
ingerichte boerderij manifest werd. Vooral na het midden van de 19de eeuw is een
groot aantal boerderijen gemoderniseerd. Dit houdt in dat zij òf in gedeelten
vernieuwd werden, òf dat er op een oude plaats een geheel nieuw bedrijf gezet
werd. In het eerste geval handhaafde men dan in de regel het voorhuis en bouwde
een nieuwe stal. Een verdere modernisering kon inhouden dat zij van buiten van
nieuwe gevels voorzien werden en van binnen anders ingedeeld.
Vooral in Stolwijk ziet men dat er nieuwe gebouwen op een oude plaats gezet
zijn. De boerderijen langs de Beijerscheweg, Zuidbroek, Achterbroek, Benedenkerk
en Bovenkerk zijn alle vrij jong. De meeste zijn van na 1850. Veel boerderijen hebben
een gevelsteen in voor- of zijgevel waarin het bouwjaar gehakt staat. Vanaf het
midden van de 19de eeuw komen die stenen voor. Een enkele boerderij is door
bakstenen in het metselwerk gedateerd (Haastrecht Provinciale weg Oost 15 uit
1658).
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514 Beijerscheweg 69-71 te Stolwijk. Deze voor Stolwijk kenmerkende jonge boerderij is
door middel van een ‘eerste steen’ in de voorgevel gedateerd ‘1900’ (foto RDMZ, 1994).
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Aard der bedrijven
De boerenbedrijven in de Krimpenerwaard zijn weidebedrijven. Bij de
historischgeografische inleiding kwam naar voren dat reeds sedert de 16de eeuw
hier steeds minder sprake was van akkerbouw. Door de voortdurende daling van
het maaiveld werd deze vorm van grondgebruik steeds moeilijker, zodat men,
noodgedwongen, op veeteelt overging. Het kleinschalige gemengde bedrijf maakte
plaats voor veehouderij en, als een afgeleide daarvan, de produktie van kaas en
boter. In heel Holland vonden zuivelprodukten vanaf het midden van de 16de eeuw
in toenemende mate aftrek in de groeiende steden. Vooral in het centrum van de
Krimpenerwaard werd de kaasmakerij na het midden van de 19de eeuw de
belangrijkste bron van inkomsten. De weerslag van al deze bedrijvigheid vindt men
terug aan de gebouwen in het voorkomen, de indeling en het gebruik van de
vertrekken.
Vanaf 1600 groeide daarnaast de vraag naar hennep, met als voornaamste
produkten touw en zeil, ten behoeve van de scheepvaart. De boeren op de
kleistroken langs de rivieren profiteerden daarvan. De armere landen in het
binnenland konden het met de bemesting veel minder goed bijbenen. Daar hield
men het voornamelijk bij de veehouderij. De hennepakkers vereisten een zeer
intensieve bemesting om verzekerd te zijn van een zo groot mogelijke produktie.
Het land werd daartoe bemest met een mengsel van stalmest en bagger uit de
sloten. De noodzaak van een grote veestapel was dan ook het gevolg. Voor de
hennep en het hooi was opslagruimte nodig waartoe grote (houten) schuren aan of
naast de boerderij gebouwd werden.
Na 1850 liep de produktie van hennep sterk terug om uiteindelijk geheel te
verdwijnen.

Situering en verspreiding
De boerderijen komen voor door de hele Krimpenerwaard. Zij liggen over het
algemeen haaks op de kop van de kavels in lange ononderbroken reeksen. Slechts
een enkele ligt evenwijdig met de weg. De belangrijkste linten treft men aan langs
de rivieren de Lek, de Hollandsche IJssel en de Vlist en langs de gegraven, min of
meer oost-west lopende weteringen in het binnenland. Daar zijn de volgende reeksen
te noemen: ten oosten van Bergambacht liggen de in elkaar overgaande
boerderijlinten Bovenberg en Tussenlanen en ten westen Benedenberg en Zuidbroek.
Noordelijk hiervan liggen Schoonouwen en Koolwijk die van elkaar gescheiden zijn
door de noord-zuid lopende Provinciale weg. Ten oosten van Stolwijk bevindt zich
het lint Bovenkerk, ten westen Benedenkerk - Benedenheul dat met een bajonet
overgaat in de agrarische bebouwing van Berkenwoude: Oosteinde en Westeinde.
Ten noorden daarvan vindt men Het Beijersche en Achterbroek met aanvankelijk
alleen door daglonerswoningen onderbroken reeksen boerderijen. Pas na de Tweede
Wereldoorlog heeft er verdichting van de bebouwing plaatsgevonden, met name in
de dorpen.
De boerderijen zijn met de voorgevels naar de weg gericht. Langs de rivieren
liggen zij vrijwel steeds binnendijks. Alleen bij een zeer brede uiterwaard als bij
Boven-Haastrecht treft men (jongere) boerderijen aan op de gronden tussen de dijk
(thans Provinciale weg) en de rivier. Bij de Vlist, Bovenkerk, Benedenkerk, en het
Beijersche loopt aan beide zijden van het water een weg waar de boerderijen aan

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

liggen. Bij andere weteringen kan maar aan één kant van het water een weg lopen.
De door het water gescheiden erven worden bij de opritten door een brug of een
dam met duiker overkluisd.

Het erf met opstallen
De meeste erven rond de boerderij zijn aan beide zijkanten door sloten begrensd.
Langs de sloten vindt men geriefhout als wilgen en essen die het hout leverden voor
hekwerken, afrasteringen, bonestokken en brandhout als takkenbossen (naast turf)
voor de bakoven. Verder zijn daar aan de sloten inhammen voor de schouw (de
mest werd met schouwen op het land gebracht) en de boenstoepen en boen- of
spoel- en stookhokken waar het vaatwerk voor de kaasmakerij gespoeld werd en
waar gekookt kon worden.
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515 Uitsnede uit de kadastrale minuut van de gemeente Bergambacht uit 1829, sectie B,
blad 2, waarop het deel Tusschenlanen met bebouwing is weergegeven.

516 Boerderij uit 1904 aan de Schoonouwenseweg 3 in Stolwijk. Het door water omgeven
erf is via een brug toegankelijk (foto RDMZ, 1994).

Het erf, dat ter plaatse ‘werf’ genoemd wordt, is vanaf de weg toegankelijk via
een hek en - in het geval er water voor het erf langs loopt - een brug of dam. Door
de verbreding van de opritten, nodig voor de zwaardere machinerieën en wagens,
hebben de oude bruggen en de hekken in veel gevallen geheel of gedeeltelijk het
veld moeten ruimen. Er zijn evenwel nog oude voorbeelden te vinden zoals aan
Oost Vlisterdijk 11 met een gietijzeren inrijhek met op de hekpalen ‘Festiena’ en
‘Lente’ (Festina Lente: Haast U langzaam), West Vlisterdijk 43 met een gedateerd
ijzeren hek uit 1879; Westeinde 1 te Berkenwoude met een fraai waaiervormig
gietijzeren hek tussen dito pijlers met ‘Vaders Wensch’ uit 1901. Een van de
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517 Het gietijzeren hek met de tekst Festiena (rechts) en Lente (links) op de zuilvormige
hekpalen bij de boerderij Oost Vlisterdijk 11 (foto RDMZ, 1994).

518 De hekpijlers van boerderij ‘Gansen Burgh’ aan de Provinciale weg Oost 83 te Haastrecht
(foto RDMZ, 1977).

markantste hekken staat aan de Provinciale Weg Oost 83 in Haastrecht bij de
boerderij Gansen Burgh. Dit hek bestaat uit twee gemetselde hekpijlers met verdiept
veld, afgedekt met een geprofileerde hardstenen dekplaat. Op de friezen is de naam
‘Gansen Burgh’ vermeld. Op iedere pijler staat een zwemmende gans op een golf.
Het monumentale hek met de gemetselde pijlers en een afdekplaat van beton, alles
in 18de-eeuwse trant bij de boerderij Bouwlust in Bergambacht, staat er pas sedert
de jaren vijftig van deze eeuw als vervanging van een eenvoudig gietijzeren hek.
De inrichting van het erf vertoont een min of meer vaste ordening. Naast de boerderij,
langs de oprit, vindt men vaak een stenen schuur als paarden- en wagenstalling;
moes-, bloementuinen en een boomgaardje liggen voor of opzij van de boerderij.
Achter de boerderij is de plaats voor de hooiberg of -schuur en een of meer
veestallen. Voor de boerderij staan, ter wering van de zon in (kaas) kamer en
melkkelder, leibomen, meestal linden, die zich langs de zijgevel kunnen voortzetten
als begeleiding van de oprit. Bij de zuivelbedrijven waren koele ruimtes van essentieel
belang voor het goedhouden van de melk en de kaas. Bovendien fungeerden de
bomen als bescherming tegen storm. Ook hield het wortelstelsel de fundering en
het opgaande muurwerk droog.
Meestal voor en naast en soms achter de boerderij is de plaats voor de moes- en
bloementuin en fruitbomen. Deze ruimtes zijn vanouds afgezet met heggen
(haagbeuk en liguster) en/of houten of ijzeren toegangshekjes om het (pluim)-vee
uit de tuin te weren. De heggen dienen daarbij ook om dekens te kloppen. Hekken
en heggen verdwijnen in een snel tempo om incidenteel plaats te maken voor
modernere, minder onderhoud vragende afrasteringen.
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Langs de Vlist is het smalle gedeelte vóór de boerderij met grind bedekt. Er staan
veelal leibomen voor de gevel. Tuinen voor de boerderij komen daar niet veel voor.
De ruimte ontbreekt over het algemeen.
In Bergambacht daarentegen, langs bijvoorbeeld Bovenberg en Tussenlanen,
liggen de boerderijen minder strak tegen de weg aan. Hier is wel plaats voor een
wat uitgebreidere tuin voor de voorgevel. Daar vindt men dan ook formele tuinen,
met buxus omzoomde perken in cirkels, vierkanten of andere meetkundige figuren,
waarin doorgaans eenjarigen geplant zijn (Bovenberg 90, Tussenlanen 15, 24, en
33-35). Voor de boerderij Bouwlust aan de Bovenberg 54-56 staat in de tuin een
zonnewijzer op een stenen zuil. De veelvlakkige zonnewijzer is van hout en afgedekt
met een zinkplaat. Bovenop staat een getordeerde ‘eenhoorn’ en een beeldje met
lier. De kubus is aan alle zijden afgeschuind, waardoor 24 vlakken ontstaan van
verschillende vorm: vier-, zes- en achtkantig. De stijltjes zijn open rechthoeken en
driehoeken. Alle wijzerplaten zijn in Arabische cijfers becijferd, met een verdeling
in hele en halve uren. De noordgerichte vlakken hebben aan de namiddagkant de
cijfers in omgekeerde volgorde staan. Een datering van de zonnewijzer is niet te
geven (Cittert, 144).
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519 Ouderkerk aan den IJssel, Oudelandseweg 18.
Vogelvlucht van erf en opstallen.
Schaal 1:400. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee, 1994.
Op de voorgrond ligt de boerderij uit 1905 met aangebouwd boen- en wringhok. Een
zesroedige hooiberg is via een houten tussenlid met de achtergevel van de boerderij
verbonden. Rechts van de boerderij ligt de paardestal met koetshuis uit 1924. Een varkensstal
met mestbakken ligt daarachter. Het erf was geheel door water omgeven. Achter op het erf
is de sloot gedempt. Hier is gedeeltelijk een groentetuin overheen aangelegd. Rechts naast
de paardestal staan enige fruitbomen.

Indien er voor de boerderij geen ruimte voor een (moes) tuin is, ligt deze ernaast,
op een apart met sloten omgeven stuk grond dat via een bruggetje vanaf het erf
toegankelijk is. Een mooi erf, afgescheiden met heggen en een moes- en bloementuin
aan de zijkant is bijvoorbeeld te vinden bij de boerderijen Tussenlanen 20 en 40-42
te Bergambacht, en Provinciale weg Oost 21 en 33 te Haastrecht.
In een enkel geval ziet men de moestuin als overtuin aan de andere kant van de
weg liggen. Tegenover de boerderijen West Vlisterdijk 44-45 en Bonrepas 13 en
14 ligt op een eilandje in de Vlist een groentetuin met fruitbomen.
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521 Zonnewijzer voor boerderij Bouwlust aan de Bovenberg 54-56 te Bergambacht (foto
RDMZ, 1994).

520 De ten opzichte van de weg wat hoger liggende boerderij Benedenheul 38-40 in Stolwijk
heeft hoge bomen voor de voorgevel. Voor de boerderij ligt een (deels) formele tuin. De
oprit wordt door lage brede heggen begeleid (foto RDMZ, 1995).

Boenstoepen van hout of beton vindt men bij de boerderij aan het water. Op deze
vlonders werden de melkbussen en het vaatwerk dat gebruikt werd voor de
kaasbereiding gewassen. Aan de Vlist ziet men hier en daar nog deze eenvoudige
bouwsels. Verheul tekende er een (Verheul, 123). Vaker voorkomend zijn de
overdekte boenstoepen aan de zijkant van de boerderij. Zij zijn met een lessenaardak
aan de boerderij gebouwd ter hoogte van de keukentravee en kunnen tamelijk
langgerekt van vorm zijn, afhankelijk van de afstand van de boerderij tot de
kavelsloot. In dit ‘spoelhuis’ ziet men steeds een reeks treden afdalen naar het
water. In sommige van deze spoelhuizen zijn stookplaatsen aanwezig. De windveren
langs de dakrand kunnen met rijk snijwerk versierd zijn, tot het overdadige toe.
Losse boenhokken, kleine rechthoekige bouwwerken onder een zadeldakje, al dan
niet met een stookplaats ziet men ook, maar minder dan de aangebouwde
exemplaren. Die kleine hokjes met stookplaats noemde men in Bergambacht en
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Berkenwoude ‘snuivers’. Zij dienden om heet water te maken voor de kaasmakerij.
Ook werd er wel het eten gekookt en de was gedaan.
Voor de versiering van deze opstallen geldt hetzelfde als voor de aangebouwde
boenhokken. Bij de houten opstalletjes zijn de holten van de rabat vaak in een
lichtere kleur geschilderd.
De boerderijen met lage, lange, onder lessenaardaken liggende boenhokken aan
de zijgevel zijn karakteristiek voor de Krimpenerwaard. Aangezien deze op de
kadastrale minuutkaarten vrijwel nergens voorkomen, lijkt het een midden

522 Oost Vlisterdijk 17 ligt op een eiland. Het losse boenhok bevindt zich aan de achterkant,
aan de Vlist (foto RDMZ, 1994).
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523 Het koetshuis naast de boerderij Bonrepas 5 aan de Vlist (foto RDMZ, 1975).

524 De hooiberg achter Bonrepas 12 staat zeer dicht tegen de achtergevel van de boerderij.
Tussen hooiberg en achtergevel is een verbindingsportaaltje zichtbaar. Op de voorgrond
staat een los boenhok (foto RDMZ, 1975).

19de-eeuwse uitbreiding te zijn. Dat strookt ook met het gegeven dat de zelfkazerij
vanaf het midden van de 19de eeuw een sterke ontwikkeling kende, waardoor de
behoefte aan uitbreiding van de werk- en spoelruimtes opkwam.
Naast de opritten en achter de boerderij staan stalgebouwen, wagenschuren, beide
in een enkel geval gecombineerd met zomerhuizen, hooischuren of hooibergen.
Over het algemeen zijn dergelijke gebouwen en bouwwerkjes eenvoudig van
uitmonstering: zij hebben meestal een rechthoekige plattegrond, zijn eenbeukig en
liggen onder een zadeldak. Al naar gelang de functie zijn zij opgetrokken van steen,
een combinatie van steen en hout (stalling) of uitsluitend van hout (hooiberging).
Koetshuizen met klokgevels vindt men in Bonrepas: bij nr. 2 en bij nr. 5, waar op
de toegangsdeur een gezadeld paard is geschilderd. De wagenen paardestal vormt
door de versiering van de gevel in voorkomende gevallen een eenheid met het
hoofdgebouw. Bij Schoonouwen 6 zijn de gevels van boerderij en wagenstal
bijvoorbeeld versierd met keperbogen boven de gevelopeningen.
Een hooiberg staat van oudsher direct achter de boerderij op zeer korte afstand van
de achtergevel. Tussen de berg en de middelste deeldeur kan een klinkerpad lopen.
In een enkel geval is er tussen hooiberg en deeldeur een verbindingsportaaltje of
hooihokje aangebracht tegen de tocht en de nattigheid (Oudelandseweg 18 te
Ouderkerk aan den IJssel, Zuidbroek 125 te Bergambacht, Beijerscheweg 82 te
Stolwijk). De constructies van de hooibergen hebben drie, vier of vijf roeden,
waarlangs de kap bewogen wordt. De roeden zijn van ijzer of beton. Hooibergen
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met eiken palen zijn nagenoeg verdwenen uit de Krimpenerwaard. Slechts in een
incidenteel geval werden ze nog gevonden (Bovenberg 124 in Bergambacht en
Provinciale weg Oost 23 te Haastrecht). De beweegbare kap van de hooiberg is
oorspronkelijk met riet gedekt; in veel situaties is deze thans door golfplaten
vervangen.
Op de kadastrale minuutkaarten van de dorpen, die voor de Krimpenerwaard in de
jaren 1828-1829 tot stand kwamen, zijn de boerderijen met hun bijgebouwen en de
plaatsen van de hooibergen weergegeven. Op die kaarten ziet men dat hooibergen
vrijwel ontbreken bij de boerderijstroken langs de Lekdijk (Ammerstol, Opperduit,
Schuwacht), Zuidbroek, Tussenlanen en 's-Heeraartsberg (= Bovenberg). Het hooi
werd daar niet in bergen maar in grote houten, vaak tweebeukige schuren opgetast,
waar tevens veestalling was. Dergelijke schuren zijn doorgaans in een latere fase
aan de boerderij vastgebouwd. Helaas zijn sedert de jaren zeventig veel van zulke
schuren afgebroken of ingekort. Langs de rivier de Hollandsche IJssel ziet men aan
of vlak bij de dijk veelal eenbeukige houten schuren op stenen voet bij de boerderijen
staan.
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Typen en verschijningsvormen
De boerderijen in de Krimpenerwaard vormen geen afgesloten groep met specifiek
regionale kenmerken, zoals in de Alblasserwaard. Zij sluiten in vorm, constructie
en indeling aan bij de boerderijen in het westen van de provincie Utrecht
(Lopikerwaard) en de Zuidhollandse boerderijen ten noorden van de Hollandsche
IJssel (Rijnland, Land van Woerden en Gouda). Afhankelijk van de ligging en de
aard van het bedrijf is er wel sprake van plaatselijke verschillen. Die beperken zich
niet tot het exterieur, maar komen ook voor in de indeling van het gebouw.
Iedere boerderij bestaat uit een woongedeelte, een werkgedeelte en een stal met
opslagmogelijkheden. Een absolute scheiding tussen deze drie onderdelen is niet
altijd aan te geven. In de loop van de tijd wordt er heen en weer geschoven met de
functies van de verschillende vertrekken, afhankelijk van de bewoning en de aard
van het bedrijf. Hierboven werd dat reeds aangegeven.

De driebeukige boerderij
De historische boerderijen behoren vrijwel zonder uitzondering tot de familie van
de driebeukige hallehuisgroep, zoals die overal in Zuid-Holland voorkomt. De
houtconstructie van de driebeukige boerderij wordt in de diepte gevormd door een
rij (ankerbalk) gebinten die de ruimte verdelen in een hoge middenbeuk en twee
lage, smallere zijbeuken. Die driedeling loopt bij de oudste boerderijen tot in het
voorhuis door. De gebinten, op gemetselde poeren, staan op een vaste onderlinge
afstand. De ruimte tussen twee gebinten noemt men ‘vak’. Woon- en bedrijfsgedeelte
zijn van elkaar gescheiden door een brandmuur.
In een latere fase kent het voorhuis, het gedeelte vóór de brandmuur, een eigen
ontwikkeling, los van de constructie van het bedrijfsgedeelte.
Hierna komt dat per bouwdeel uitvoerig aan de orde.
De meest voorkomende variant binnen de hallehuisgroep in de Krimpenerwaard
was en is de middenlangsdeelboerderij. Bij deze boerderij ligt, zoals de naam al
aangeeft, de deel in de lengte van de middenbeuk van het bedrijfsgedeelte. Aan de
buitenkant is dit zichtbaar aan de (smalle) deeldeur in het midden van de achtergevel.
De beide kleine deuren aan de zijkant ontsluiten de mestgangen die achter de
koestanden in de zijbeuken liggen. Naar de indeling van de plattegrond van het
bedrijfsgedeelte worden die boerderijen gerekend tot het voerdeeltype.
De middenbeuk is over het algemeen breder dan de zijbeuken en de voergoten
voor het vee lopen aan weerszijden van de deel. Bij de oudere boerderijen is de
verhouding van de middenbeuk tot de zijbeuken 1:2:1. Bij de jongere exemplaren
kan dat tot 1:1:1 worden.
Daarnaast komen in dit gebied incidenteel 19de-eeuwse boerderijen voor van het
dwarsdeeltype. Hierbij ligt de deel niet in de lengte van de schuur, maar overdwars.
De hoge deeldeuren zitten dan in de zijgevel. De wagens kunnen direct van de oprit
de schuur indraaien. Het vee staat dan langs een der zijgevels en de achtergevel.
Het stelsel van gebinten blijft hetzelfde. Bij de grote tweebeukige schuren ziet men
het dwarsdeel al in de 18de eeuw toegepast.
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De zijlangsdeelvariant, die in de Alblasserwaard nogal eens voorkomt (Van
Groningen, 1992, 354-355), vindt men in de Krimpenerwaard heel weinig. Bij deze
variant is de schuur in drie beuken verdeeld. Daarbij is zij voorzien van een in de
lengterichting gelegen deel in een der zijbeuken. De deel is via grote deuren in de
achtergevel toegankelijk. De veestalling was in de andere zijbeuk en langs de
brandmuurgevel, zoals te zien is bij Noord 54 te Krimpen aan de Lek. Een stuk van
het zijlangsdeel en de middenbeuk werd voor hooiopslag (grondtas) gebruikt.
Evenals men bij het bedrijfsgedeelte verschillende typen kan onderscheiden, zo is
dat ook mogelijk bij het voorhuis. Naar de vorm onderscheidt men het traditionele
hallehuis met een rechthoekige hoofdvorm, waarbij woon- en bedrijfsgedeelte onder
één langgerekte kap liggen. Het woon en bedrijfsgedeelte zijn door een brandmuur
van elkaar gescheiden.
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525 Een ‘gewone’ rechthoekige boerderij uit het derde kwart van de 19de eeuw aan Bonrepas
15 (foto RDMZ, 1994).

526 Een naar rechts uitgebouwde of L-vormige boerderij aan de West Vlisterdijk 17-18 (foto
RDMZ, 1994).

527 Vlist, Oost Vlisterdijk 19. Boerderij op rechthoekige plattegrond met alle ruimten onder
één doorlopende daknok.

Boerderijen die door een vergroting van het voorhuis naar één kant een L-vormig
voorkomen hebben gekregen en door een uitbreiding naar of een verhoging van
twee kanten over een T-vormig uiterlijk beschikken zijn de belangrijkste
ontwikkelingen in dit gebied.
Alle drie de typen komen vanaf het einde van de 16de eeuw al voor. Na de 17de
eeuw lijkt de voorkeur voor de L-vormige boerderij af te nemen, om in de loop van
de 18de eeuw als ‘nieuwbouw’ uit de Krimpenerwaard te verdwijnen. De L-vormige
boerderijen met een 19de-eeuws voorkomen blijken, op een enkele uitzondering
na, in de kern oudere exemplaren te zijn die in de loop van de tijd een modernisering
hebben ondergaan.
Afgezien van driebeukige boerderijen, waar tot nu toe over gesproken is, komen er
in het gebied ook tweebeukige boerderijen (en schuren) voor. Bij deze gebouwen
is sprake van een asymmetrische bouwmassa doordat er een zijbeuk is weggelaten,
waardoor de ene zijgevel aanmerkelijk hoger is dan de andere. De eenvoudigste
boerderijen en schuren tenslotte kennen een eenbeukige constructie.

Het voorhuis
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Het voorhuis van het ‘gewone’ hallehuis op rechthoekige plattegrond omvat
doorgaans twee à 2,5 gebintvakken en neemt het gedeelte vóór de brandmuur in
beslag. In de simpelste vorm bestaat het uit een grote middenkamer en smalle
vertrekken in de zijbeuken onder de schuinte van het dak, waarvan er één is
onderkelderd. De inwendige indeling laat zich van de voorgevel aflezen: de direct
van buitenaf toegankelijke middenkamer heeft een voordeur en een groot venster
of twee kleinere, de kamers van de zijbeuken worden elk door één venster

528 Een boerderij met een dwars voor de schuur geplaatst voorhuis of T-boerderij aan de
Bovenberg 66 te Bergambacht (foto RDMZ, Delemarre, 1963).
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529 Bergambacht, Bovenberg 54-56, ‘Bouwlust’.
Plattegrond en doorsneden.
Schaal 1:300. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee, 1994.
De boerderij werd in het midden van de 17de eeuw gebouwd. Zij bestond toen uit een naar
twee kanten uitgebouwd, driebeukig voorhuis, een achterhuis waarin een keuken was
opgenomen en een stal. In 1671 is aan de rechterkant een kapel met rijk versierde zijtopgevel
aangebracht. In de 18de eeuw is achter de boerderij een tweebeukige schuur aangebouwd.
De oorspronkelijke stal werd in gebruik genomen bij het achterhuis. Rond 1800 heeft er een
grote verbouwing plaats gevonden: in het bedrijfsgedeelte werd de scheiding tussen middenen zijbeuken ‘versteend’. Het achterhuis werd opnieuw ingericht (in verband met een dubbele
bewoning?). De wanden van de kamer werden betegeld en de oude schouw verving men
door een nieuw, smaller exemplaar. De keukenfunctie verschoof naar achteren en kreeg
een plaatsje in een van de zijbeuken van de voormalige stal. Op de voormalige deel kreeg
de karnmolen een plaats. De spanten van voorhuis en bedrijfsgedeelte werden vernieuwd,
evenals de kozijnen van het voorhuis. Een volgende ingrijpende verbouwing vond plaats
tijdens de restauratie van de boerderij in 1939. Het voorhuis werd opnieuw ingedeeld: van
o

de voorkamer werd een gang afgescheiden die met een hoek van 90 voor de brandmuur
langs liep, waardoor de middenkamer aanmerkelijk werd verkleind. De kelder kreeg een
nieuwe balklaag en het hele huis werd van (oude) tegels voorzien. De 19de-eeuwse kozijnen
werden ‘teruggerestaureerd’ naar een 17de-eeuws model. In de tweebeukige schuur kwam
een kaaskelder met gemetselde pekelbakken.
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530 Bergambacht, Benedenberg 64-66. Plattegrond, doorsneden en linkerzijgevel. Schaal
1:300. Getekend door J.J. Jehee naar een opmeting van architectenbureau B. van Beek,
1994.
Zoals de meeste oudere boerderijen heeft ook deze via diverse verbouwingen het huidige
uiterlijk verkregen. Uit de 17de eeuw dateert de kern van het voorhuis, waar een restant van
een korbeelstel en de balklaag met consoles van getuigen. In de 18de eeuw is het gedeelte
achter de brandmuur afgebroken en vervangen door de grote houten, tweebeukige schuur.
Hierin werden tevens opgenomen de keuken-kamer met schouw en oven (direct achter de
brandmuur) en een karnhuis. De middenkamer in het voorhuis werd toen als kaaskamer
gebruikt. Langs de brandmuur kwam een trap. Omstreeks 1870 zijn de gevels van het
voorhuis vernieuwd, de keuken-kamer kreeg een topgevel. De grote schouw werd afgebroken
en vervangen door een kleiner exemplaar met een polychroom tegeltableau. Sedertdien
vonden kleinere aanpassingen plaats in verband met dubbele bewoning en vernieuwing van
de stalindeling.
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531 De middenkamer van Oost Vlisterdijk 17 met de kazen (foto RDMZ, 1994).

verlicht. Onder een van de hoger in de gevel geplaatste zijbeuksvensters zit een
met spijlen verstevigde lichtopening van de kelder, die met een luik afgesloten kan
worden. Ook in de zijgevel kunnen kelderlichten zitten. Indien de houtconstructie
tot de voorgevel doorloopt wordt deze met ankers aan het muurwerk verankerd. De
top van de voorgevel eindigt met een wolfeind of een tuit. De verdieping heeft meestal
een venster. De zijgevels kunnen bij de oudste weidebedrijven laag zijn, waardoor
er maar weinig ruimte is voor vensters ter verlichting van de zijkamers. Het eerste
deel van de zijgevels van het voorhuis bevat vaak geen lichtopening. Dit was meestal
de plaats waar men de bedsteden had staan. Aangezien de middenkamer
oorspronkelijk dienst deed als woonkamer waar ook gewerkt werd, stond er een
grote open schouw tegen de brandmuur. Bij de oudste boerderijen heeft de
middenkamer een aanzienlijke diepte van negen meter en meer (bij de boerderij
Tussenlanen 15 uit de 17de eeuw, bedraagt de diepte ongeveer 9,50 meter. Bij
Tussenlanen 11-13 uit 1661 is de diepte 8,80 meter, de 17de-eeuwse boerderij
‘Bouwlust’ aan de Bovenberg 54-56 heeft een middenkamer van negen meter; ook
bij West Vlisterdijk 64 uit 1597 bedraagt de diepte negen meter).
In een vroege ontwikkelingsfase van de Krimpenerwaardse boerderij kan de keuken
bij het voorhuis opgenomen zijn. Het gedeelte achter de brandmuur bevat dan geen
keuken meer, maar uitsluitend de stal. De boerderij Oosteinde 12 te Berkenwoude
uit 1667 had een dergelijke indeling. Het gedeelte voor de brandmuur bevatte een
kaaskamer, geflankeerd door een onderkelderde opkamer en een slaapkamer.
Hierachter lagen een vrij brede woonkeuken met bedsteden en een ‘wringvertrek’
tegen de brandmuur.
In de loop van de 18de eeuw verschuift bij de meeste boerderijen het dagelijks
gebruik naar de woonkamer achter de brandmuur. De voorkamer wordt soms ‘mooie’
kamer, maar meestal kaaskamer. Ook komt het voor dat de boerderij voor dubbele
bewoning wordt ingericht. Een van de zijbeuksvertrekken en soms een deel van de
middenkamer wordt dan door middel van wandjes van de rest van het voorhuis
afgescheiden.
Bij een latere 18de, maar met name 19de-eeuwse ontwikkeling ziet men dat de
middenkamers in het voorhuis omwille van die functiewijzigingen verkleind gaan
worden. Gangen worden ervan afgescheiden, de grote tochtige schouwen worden
dichtgezet of afgebroken. Op de plaats van de oude schouw verschijnt veelal een
trap langs de brandmuur.
Bij de 17de-eeuwse boerderij Tussenlanen 24 heeft men in de middenkamer vóór
de betegelde wand van de brandmuur na het midden van de 19de eeuw een houten
bedstede/kastenwandje geplaatst. Halverwege deze wand en de voorgevel zette
men een tweede wand neer. De aldus ontstane onverlichte tussenruimte was
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532 De middenkamer van de ‘Theodorushoeve’ aan de Provinciale weg Oost 15 in Haastrecht.
Bij de verandering tot kaaskamer is de vloer met plavuizen belegd; de schouw is afgebroken.
Tegen de brandmuur kwam een trap naar de zolder (foto RDMZ, 1994).

als alkoof in gebruik. Ten behoeve van de ontluchting had men in het houten plafond
een gietijzeren rooster aangebracht.
Bij de boerderij Bouwlust aan de Bovenberg 54-56 is van de middenkamer zowel
een gang achter de voordeur als een gang vóór de brandmuur langs afgescheiden.
De grote schouw is daarom afgebroken. In de nieuwe kleinere middenkamer kwam
tegen de achterwand een centrale schouw in een vroeg 20ste-eeuwse
neoklassicistische stijl. Op de verdieping is de oorspronkelijke boezem nog wel
aanwezig.
Ook de boerderij Benedenberg 64-66 onderging omstreeks 1870 een dergelijke
verandering. In de middenkamer werd de schouw tegen de brandmuur afgebroken.
Een trap en kastenwand kwamen ervoor in de plaats. De kamer werd in de diepte
in tweeën gedeeld en verder verkleind door het aanbrengen van een tussenwand
en een verlaagd plafond. De oorspronkelijke hoogte van de balkconstructie met de
17de-eeuwse consoles is bewaard gebleven in de kleine donkere ruimte tussen
brandmuur en tussenwand.
Bij de toename van de zuivelproduktie na het midden van de 19de eeuw, ziet men
dat de middenkamer uitsluitend als kaaskamer, als opslag voor de kaas, (het maken
van kaas geschiedde in de wringkamer in het achterhuis of in de stal), gebruikt gaat
worden. Men had een koele, schone ruimte nodig voor de kaasopslag en de
middenkamer kwam daarvoor als eerste in aanmerking. In dat geval is de schouw
meestal helemaal weggebroken en de vloer met estrikken geplaveid. Een dergelijke
ontwikkeling werd bijvoorbeeld geconstateerd bij de boerderij
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533 Vlist, Oost Vlisterdijk 5.
Plattegrond, doorsneden en gevels.
Schaal 1:300. Opmeting van SHBO door G. de Vreugt, 1961.
Sedert de opmeting is de middenkamer in het voorhuis verbouwd. Het plafond is verlaagd
en aan de linkerkant is een gangetje afgescheiden.

Benedenkerkseweg 88 te Stolwijk. De in oorsprong midden 17de-eeuwse boerderij
had muurstijlen in de middenkamer en een schouw tegen de brandmuur. In de loop
van de 19de eeuw is de schouw afgebroken, de balklaag verlaagd met een
enkelvoudige balklaag en een trap langs de brandmuur geplaatst. De muren werden
blauw geschilderd ten behoeve van de functie van kaaskamer.
De boerderijen aan de Oost Vlisterdijk 5, 17 en 21, Zuidbroek 161-163, Provinciale
weg Oost 15 te Haastrecht, om maar eens enkele te noemen, bieden hetzelfde
beeld. Ook daar werd de middenkamer voor de kaasopslag gebruikt. In de muur
tussen kelder en middenkamer werd bij een aantal boerderijen een luik gemaakt,
zodat de kazen zonder omweg vanuit de kelder waar de pekelbakken stonden,
direct naar de opslag getransporteerd konden worden (Oudelandseweg 18 te
Ouderkerk, Provinciale weg West 21, 23 te Haastrecht, Zuidbroek 161-163). Door
de leibomen voor de gevel en via de roosters in de voordeur kon men het voorhuis
in de zomer koel houden.
In een latere fase werd de middenkamer van meet af aan als kaaskamer ingericht,
zoals bij Oost Vlisterdijk 42 te Vlist uit omstreeks 1880. De indeling van de boerderij
is daaraan aangepast. Men gaat weer terug naar een verschijnsel dat wij al in de
17de eeuw constateerden: de keuken wordt bij het voorhuis getrokken. Bij deze
boerderij verdeelt de brandmuur het gebouw in twee vrijwel gelijke delen. Vóór de
brandmuur de kaaskamer (het luik naar de kelder is thans gedicht) en zijkamers,
daarachter een keuken met schouw tegen de brandmuur en een werkruimte, waarin
zich tevens de toegang tot de kelder bevindt. Achter de brandmuur ligt de driebeukige
stal. De beide zijbeuken in het voorste deel en de keuken werden als slaapruimte
gebruikt, gezien de aanwezigheid van bedsteden. Onder een van de beide bedsteden
in de keuken is een aardappelbergplaats, tevens toegankelijk via een luik in de
ernaast liggende werkruimte.
Ook bij Oudelandseweg 18 uit 1905 was de kaaskamer vanaf de bouw in de
voorkamer voorzien. Het rooster in de voordeur zorgde ervoor dat er koele lucht
kon binnenstromen. Toen de voorkamer tot ouderwoning werd, verdween de
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534 Vlist, Oost Vlisterdijk 42.
Schematische reconstructie van de plattegrond.
Schaal 1:300. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee, 1994.
Boerderij uit omstreeks 1880 op rechthoekige plattegrond. Via een luik konden de kazen uit
de kelder rechtstreeks naar de kaaskamer getransporteerd worden. Onder de bedsteden in
de woonkeuken bevond zich een aardappelkeldertje, dat eveneens via een luik bereikbaar
was.

535 De boerderij aan de Bovenberg 104 heeft nog steeds een houten portaal tegen de
voordeur (foto RDMZ, Delemarre, 1963).

kaasopslag bij deze boerderij naar de stal en in de herfst, als de koeien op stal
kwamen, naar zolder.
Hierboven kwam al even de verandering in de indeling van het voorhuis in de 19de
eeuw ter sprake. In het voorhuis kwam achter de voordeur een gang. Men kwam
zo niet meer met de voordeur direct in de middenkamer. Omwille van het comfort
had men in voorkomende gevallen bij de oudere boerderijen al een tochtportaal
afgescheiden aan de binnenkant en bij kleine boerderijen aan de buitenkant (nog
aanwezig bij Bovenberg 104, Beijerscheweg 70 en Achterbroek 115). Bij de latere
boerderijen wordt direct bij de bouw al rekening gehouden met een gang achter de
voordeur. De kamers liggen dan te weerszijden daarvan. Voorts komt het voor dat
de traditioneel in de voorgevel zittende toegangsdeuren dichtgezet worden of zelfs
dat er bij nieuw te bouwen boerderijen geen voordeuren meer gemaakt worden. De
hoofdtoegang verhuist naar een van de zijgevels. Bij de smalle, eenbeukige
daglonerswoningen als Achterbroek 57, 59, 24 (1872), 61 en 63 is het begrijpelijk,
daar ontbrak immers de ruimte voor een deur met gang achter de voorgevel. Bij
tamelijk grote boerderijen is het verschijnsel van de dichtzetting van de voordeur
en de verplaatsing van de toegang naar de zijgevel echter ook te zien. De dagelijks
vertrekken waar men woonde en werkte waren zo direct toegankelijk. In de late
19de eeuw zou achter de zijdeur een gang verschijnen die de scheiding tussen het
woon/werkgedeelte en de stal vormt.
Aangezien de zijgevels van de oudste boerderijen laag zijn, was er in de vertrekken
in de zijbeuken betrekkelijk weinig effectieve ruimte, zeker in de opkamerruimte
boven de kelder. De zijkamers van het voorhuis dienden daarom als slaapruimtes
met bedsteden, en/of als berg- en secundaire werkruimtes. ‘Pottenkamer’ staat er
bij de opmeting van Tussenlanen 19 van SHBO (BWB 351) geschreven in een der
zijbeuksvertrekken. Uilkema noteert bij zijn opmeting uit 1921 van een niet
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536 Een traditionele rechthoekige boerderij uit 1909 met aangebouwd boenhok aan Koolwijk
41. De hoofdtoegang zit hier niet meer in de voorgevel maar opzij, aan de kant van het erf
(foto RDMZ, 1994).
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537 Bergambacht, Tussenlanen 19.
Plattegrond, doorsnede, gevels en situatie. Schaal 1:300 en 1:1500. Opmeting SHBO, nr.
BWB 351.
In het voorhuis van deze 17de-eeuwse boerderij met 18de-eeuwse schuur bevindt zich
rechts de onderkelderde opkamer, in het midden de kaaskamer en links in de zijbeuk de
pottenkamer. Achter de brandmuur ligt de woonkeuken, hierachter het zomerhuis. In de
schuur bevindt zich, afgezien van de veestalling, een karnmolen en paardestal, alsmede
een grondtas.
De boerderij is afgebroken.
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538 Opmeting en schets van een ongeïdentificeerde boerderij in Bergambacht door Klaas
Uilkema in 1921 (SHBO, KU 108).

539 Opmeting en schets van de boerderij Bovenberg 70-72 te Bergambacht door Klaas
Uilkema in 1921 (SHBO, KU 107).

540 Kruiskelder met middenpijler en gemetselde pekelbak in de boerderij Oost Vlisterdijk 5
(foto RDMZ, 1994).

541 Kelder met ribloos kruisgewelf en houten pekelbak in de ‘Theodorushoeve’ (1658) aan
de Provinciale weg Oost 15 te Haastrecht (foto RDMZ, 1994).
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542 De uit 1658 daterende maar in de 19de eeuw verhoogde boerderij aan de Provinciale
weg Oost 15 te Haastrecht (foto RDMZ, 1995).

543 Rookkast op de voorzolder van Provinciale weg Oost 15 (foto RDMZ, 1994).

geïdentificeerde boerderij aan de Bovenberg in Bergambacht voor de functie van
de zijbeuk ‘doelloos gedeelte’. Voor een in bedrijf zijnde boerderij lijkt dit
onwaarschijnlijk. Uilkema heeft kennelijk de functie niet weten te achterhalen. Bij
Bovenberg 70-72 was de lage zijbeuk in 1921 als kaaskamer in gebruik (Van Olst
II, 226-229).
De kelder die altijd onder een der zijbeuken ligt, is over het algemeen toegankelijk
via een vertrek in de zijbeuk voor de brandmuur dat men ‘kelderkamer’ noemt. Het
is maar bij wijze van uitzondering dat men vanuit de middenkamer de kelder kan
betreden. Wel kan men, zoals gezegd, vanuit de kelderruimte een luik naar de
middenkamer=kaaskamer hebben als transport voor de kaas. Toegangen naar de
kelder vanuit de middenkamer komen hier weinig of niet voor. Dit in tegenstelling
met de boerderijen in bijvoorbeeld de Alblasserwaard.
Een of meer houten en/of gemetselde dan wel betonnen pekelbakken staan langs
de muur. De houten bakken staan op poten. De gemetselde bakken zijn nog al eens
betegeld (Provinciale weg 25 West te Haastrecht met blauwe, 17de-eeuwse tegels
met mens- en ambachtsvoorstellingen). Onder de gemetselde bakken zijn bogen
uitgespaard om constructieve redenen en om de voeten neer te kunnen zetten.
De verdieping van het voorhuis diende als slaapplaats en/of als opslag voor fruit.
Tegen de brandmuur vindt men in veel gevallen nog de grote schoorsteenboezem
met rookluik, zelfs al is de schouw beneden afgebroken. Opmerkelijk is de rookkast
op de voorzolder van Provinciale weg Oost 15. Het is een gemetselde en aan de
bovenzijde afgeronde kast met luik tegen de brandmuur. De rook werd afgevoerd
via het rookkanaal achter de brandmuur.
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Langs de Provinciale weg in Haastrecht en omgeving komt men van oorsprong
17de-eeuwse rechthoekige boerderijen tegen met hoge voorzolders en hoge zijmuren
aan het voorhuis. Zij zijn alle in de 19de eeuw verbouwd. De borstweringen van de
binnenmuren onder de gebintplaat zijn hier ongeveer anderhalf tot twee meter hoog
in tegenstelling tot de ‘normale’ constructie waarbij dit maar circa 60 cm is.

De L-vormige boerderij
Bij een verdere uitbouw van het voorhuis ziet men dat aan de onderkelderde kant
de oorspronkelijke smalle en lage zijbeuk opgehoogd, maar ook zijwaarts uitgebreid
kan worden. In het eerste geval verkreeg men ruimte in de opkamer, die daardoor
meer wordt dan uitsluitend een opslag- of slaapruimte. De uitbouw steekt niet buiten
de rechthoekige plattegrond uit. Dit is onder andere het geval

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

350

544 Bergambacht, Bovenberg 70-72. L-vormige boerderij met de onderkelderde uitbouw
binnen de plattegrond van het hoofdblok. De grote tweebeukige schuur is er dwars
aangebouwd.

545 Vlist, Oost Vlisterdijk 21. L-vormige boerderij met de onderkelderde uitbouw buiten de
plattegrond van het hoofdblok.

bij het voorhuis van Bovenberg 70-72 te Bergambacht. In het tweede, en meer
voorkomende, geval steekt de uitbouw wèl zijwaarts buiten de plattegrond uit. Het
aldus ontstane bouwdeel kreeg in beide gevallen een dwarskap die op het hoofdblok
aansluit. Deze ontwikkeling houdt in dit gebied in eerste instantie verband met de
toename van de zuivel- en kaasproduktie na de tweede helft van de 16de eeuw,
waardoor er behoefte aan ruimere opslagmogelijkheden en woonruimte ontstond.
Naar de vorm van de daardoor ontstane daklijnen of plattegrond spreekt men bij
dit type boerderij wel van een L-vormige of krukhuisboerderij.
Al in de late 16de eeuw is de L-vormige boerderij in de Krimpenerwaard aanwezig.
West Vlisterdijk 64 is in de voorgevel gedateerd: 1597. Het is een type dat tot in de
18de eeuw werd gebouwd. De grootste verspreiding is in het zuiden en midden van
de waard: langs de Lekdijk in de dorpen Ammerstol en Lekkerkerk, in de
boerderijstrook Tussenlanen-Bovenberg en Benedenberg van Bergambacht, alsmede
langs de oost- en westkant van de Vlist. Dat zij elders in de waard niet (meer)
voorkomen heeft te maken met de vernieuwing in de boerderijbouw aldaar in de
tweede helft van de 19de eeuw. Ten behoeve van de sterk toegenomen
zuivelproduktie en de daarmee samenhangende kaasmakerij zijn daar de meeste
oude boerderijen verbouwd of bouwde men op een oude plaats een nieuwe hoeve
op een rechthoekige plattegrond met hoge zijmuren. Op de kadastrale minuten van
de dorpen ziet men dat de L-vormige boerderijen in de hele waard voorkwamen.
De normale L-vormige boerderij is, naar het zich laat aanzien, in een keer ontstaan.
Indien er sprake is van verschillende groeifasen zou dat aan de buitenzijde te zien
zijn aan sporen in het metselwerk. Zeer veel L-vormige boerderijen zijn echter in
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546 Voor- en rechterzijgevel van de in 1597 tot stand gekomen boerderij aan de West
Vlisterdijk 64 (foto RDMZ, 1994).
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547 Voorgevel van de 17de-eeuwse L-vormige boerderij aan de Oost Vlisterdijk 5 (foto
RDMZ, 1994).

548 De nokhoogtes van de uitbouw en het hoofdblok van de boerderij Lageweg 45 te
Ouderkerk aan den IJssel verschillen. In de 19de eeuw is het hoofdblok verhoogd (foto
RDMZ, 1994).

de 19de eeuw hetzij van een pleisterlaag voorzien, hetzij van een nieuwe voorgevel,
waarmee eventuele oudere bouwsporen aan het oog onttrokken zijn. De enige
mogelijkheid om de twee verschillende fasen in het ontstaan dan nog waar te nemen
ligt in de kap.
Afgezien van de uitgebouwde melkkelder/opkamer hebben de L-vormige
boerderijen dezelfde indeling als die op een rechthoekige plattegrond. Ook hier
stond in de middenkamer van het voorhuis de grote schouw, die bij de functiewijziging
in de 19de eeuw tot kaaskamer, in veel gevallen is verdwenen.
Dat de uitbouw in de meeste gevallen van het erf afgekeerd zou zijn, zoals in de
begeleidende tekst bij de aquarellen van Verheul gesteld wordt (Verheul, 19), kon
niet bevestigd worden in de Krimpenerwaard. Bij analyse van de situering blijkt geen
voorkeur. Beide posities, aan het verharde erf en er vanaf gekeerd, komen voor.
Wel is het zo dat er voor de situering van de kelders - ook bij de rechthoekige
boerderij - een voorkeur voor de koele kant, meestal oost, en langs de Vlist noord,
te constateren valt.
Nogal wat opkamers hebben een stookplaats, aan de buitenkant veelal herkenbaar
aan de schoorsteen tegen de kopgevel. Dat houdt in dat deze kamer voor meer dan
opslag- of slaapruimte alleen gebruikt werd. Bij een aantal boerderijen langs de Vlist
ziet men dat de zijgevels vrijwel blind zijn (Oost Vlisterdijk 5 en 26 en West Vlisterdijk
15-16 en 64). Hier stond in de meeste gevallen de bedstedenwand tegenaan.
Naar het uiterlijk vertoont zich de L-vormige boerderij zeer uniform in de
Krimpenerwaard: de gevelbeëindiging van het hoofdblok is steeds met een wolfeind,
de uitbouw eindigt aan de zijkant met een tuit of wolfeind. Uitzonderlijk is de
beëindiging van de uitbouw met een schilddak (Oost Vlisterdijk 5). Bestudering van
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de kapconstructie doet vermoeden dat men in de 19de eeuw de topgevel heeft
verlaagd en de schilddakconstructie heeft aangebracht. De in ernstige mate in
historische zin toegetakelde boerderij Westeinde 5-7 te Berkenwoude heeft geen
wolfeind aan de voorzijde maar een recht omgaande daklijn (Verheul, 144). Soms
is er een verschil in nokhoogte in de twee bouwlichamen te onderscheiden. Langs
de Opperduit aan de Lek ziet men dit verschijnsel, bijvoorbeeld bij nr. 360 uit de
17de eeuw en iets verder bij nr. 368-370. In Bergambacht is dit bij Zuidbroek 169
het geval en langs de Hollandsche IJssel onder andere bij Lageweg 45 te Ouderkerk.
Bij de laatste boerderij kan men de reden van de ongelijke nokhoogte aan het
metselwerk duidelijk waarnemen: in de 19de eeuw is het hoofdblok verhoogd.
Het uitgebouwde gedeelte bevat in de voorgevel doorgaans een of twee
opkamervensters en een kelderluik, maar nooit een toegang. Toegangen tot kelders
en opkamers van buitenaf zijn steeds in een latere bouwfase van de boerderij
aangebracht (bij de Beijerscheweg 17 aan de zijkant, Lageweg 45 Ouderkerk, hoog
in de kopgevel boven de kelder).
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De L-vormige boerderij met kelderloze uitbouw

549 De L-vormige boerderij Bovenkerkseweg 80 is niet in de uitbouw links maar aan de
rechterzijde onderkelderd (foto RDMZ, 1994).

Bij een aantal boerderij blijken geen kelders aanwezig te zijn in de uitbouw. Dit
houdt verband met het feit dat de uitbouw later tot stand gekomen is. Het doel was
in dit geval niet de vergroting van de melkkelder, maar uitsluitend de vergroting van
de woonruimte. De kelderloze uitbouwen blijken steeds 19de-eeuwse verbouwingen
te zijn: bij de voormalige boerderij Provinciale weg Oost 57 te Haastrecht kwam het
hoofdblok met kelder in het begin van de 18de eeuw tot stand. In het begin van de
19de eeuw heeft er een verbouwing van het hoofdblok en een uitbreiding naar rechts
plaats gevonden. De nieuwe kamer rechts werd de mooie kamer. De oude
middenkamer kreeg de functie van kaaskamer. Het hoofdblok van de boerderij
Zuidbroek 169 dagtekent uit de 17de eeuw. Het ziet er naar uit dat de lagere
aanbouw later is. Het metselwerk van de voorgevel is achter een pleisterlaag
verdwenen, de zijgevel van de uitbouw laat daar en tegen een 19de-eeuws
metselverband zien. Voorts treft men kelderloze uitbouwen aan bij Bovenberg 104
uit de 17de eeuw; Bovenkerkseweg 80 te Stolwijk (naar links uitgebouwd en rechts
onderkelderd); Westeinde 5 te Berkenwoude, oorspronkelijk een 17de-eeuwse
boerderij waarvan de latere uitbouw evenmin is onderkelderd. Deze boerderij is
inmiddels zeer sterk verbouwd. Ook bij Opperduit 96 te Lekkerkerk is de uitbouw
niet onderkelderd. Wegens een pleisterlaag kunnen de verschillende bouwlichamen
aan de buitenzijde niet gedateerd worden.

De naar twee kanten uitgebouwde of T-vormige boerderij
Teneinde meer ruimte in het voorhuis te krijgen, zowel in de kelder als in de beide
smalle zijbeuken kon men de zijgevels van de boerderij verhogen en/of het voorhuis
naar twee kanten uitbouwen. Zo ontstond er vóór de schuur een dwars voorhuis
onder een eigen kapconstructie, een zadeldak of een schilddak. Een dergelijk type
boerderij noemt men naar de vorm van de daklijnen of de plattegrond een T-huis.
Een der kamers in de vergrote en verhoogde zijbeuken diende bijvoorbeeld als
pronkkamer of slaapkamer. De andere kamer ziet men bij het T-huis wel als
kaaskamer ingericht. Dat was bijvoorbeeld het geval bij Benedenberg 81.
Door de breedte van de gevel had het T-huis een voornamere, meer steedse
uitstraling dan de andere typen boerderijen. Bij het T-huis ziet men dan ook de rijkste
varianten in de boerderijbouw die de Krimpenerwaard te bieden heeft. Maar niet
alleen als uiting van status en welvaart paste men de dwarse vorm toe. Ook om
redenen van praktische aard, zoals meer ruimte op dezelfde plattegrond. Veel
daglonerswoningen door het hele gebied heen zijn als dwars huis (zonder
aangebouwde schuur) neergezet.
Op de zolder van het voorhuis waren slaapvertrekken afgetimmerd. Ook bewaarde
men hier de appels en peren.
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550 Bergambacht, Tussenlanen 11-13. Naar twee kanten uitgebouwde of T-vormige boerderij.
551 Bergambacht, Benedenberg 81. T-vormige boerderij met een versnijding in de voorgevel.
552 Bergambacht, Bovenberg 66. Boerderij met dwars voorhuis en latere schuur met
mansardekap.

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

353

553 Boerderij ‘Tuss(ch)enlanen’ aan Tussenlanen 11-13 te Bergambacht. De boerderij
dateert van 1661. Zij is in 1942 gerestaureerd, waarbij onder andere de vensters en
gevelbekroningen zijn gereconstrueerd (foto RDMZ, 1973).

554 De boerderij Tuss(ch)enlanen vóór restauratie (foto RDMZ, Scheepens, 1924).

Komt de T-boerderij in de 17de en 18de eeuw voornamelijk in het binnenland
voor, na het midden van de 19de eeuw ziet men een verschuiving naar de dijken
langs de IJssel en de Lek.
Bij de 17de- en 18de-eeuwse exemplaren ziet men heel goed dat het T-huis een
verdere ontwikkeling is van het rechthoekige hallehuis en de L-vormige boerderij:
het middendeel is het hoogst opgetrokken, de beide uitgebouwde zijbeuken zijn wat
lager, soms overigens alleen in de onderste belijning van de dakrand. De daklijn
van het voorhuis boven het middengedeelte heeft een topgevel of een wolfeind.
Ook in het interieur kan men het oorspronkelijke driedeling van het hallehuisprincipe
nog terugvinden. Er is een brede middenkamer met schouw vóór de brandmuur en
een woonkeuken met schouw achter de brandmuur. Omstreeks het midden van de
18de eeuw wordt het voorhuis in constructief opzicht losgekoppeld van het
achterhuis. De driedeling verdwijnt uit het voorhuis. De ontwikkeling uit het
rechthoekige hallehuis is dan niet meer te zien. Het voorhuis kent nu een
symmetrische indeling met een middengang en zijkamers, waarvan er één
onderkelderd is. In het voorhuis wordt uitsluitend gewoond. Door de aanwezigheid
van een middengang is de middenkamer met schouw vervallen.
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555 Bergambacht, Tussenlanen 11-13, ‘Tusschenlanen’.
Plattegronden, doorsneden en gevels. Schaal 1:300. Opgemeten en getekend door Hub
van Beveren, april 1941.
De plattegronden behoren bij een restauratieplan uit augustus 1941 van E.A. Canneman.

Die verhuist aanvankelijk naar een der zijkamers. Nog later ziet men dat de beide
zijkamers verwarmd worden. Aan de buitenkant is dat zichtbaar aan twee
schoorstenen op de daknok. Tot ver in de 20ste eeuw bouwt men dergelijke
T-boerderijen.
Vanaf de 17de eeuw zien wij T-boerderijen in de Krimpenerwaard. De markantste
voorbeelden zijn te vinden in Bergambacht. Wegens hun voorkomen en detaillering
zijn het uitzonderlijke exemplaren voor de Krimpenerwaard. Zij doen daardoor eerder
denken aan een buitenplaats, een deftig buitenverblijf van een in de stad wonende
landeigenaar, dan aan een boerderij. Het zijn Tussenlanen 11-13, de boerderij
Tuss(ch)enlanen uit 1661 (datering in een gevelanker) en Bovenberg 54-56, de
midden 17de-eeuwse hoeve Bouwlust met zijtopgevel uit 1671. Beide zijn uit gele
baksteen opgetrokken en hebben een zeer representatief behandeld, zes
gevelopeningen breed voorhuis. Tamelijk hoog in de voorgevel zit de voordeur die
direct toegang biedt, respectievelijk bood tot de middenkamer daarachter. Bij
Bouwlust is in de 19de eeuw een gang afgescheiden van de middenkamer. Beide
boerderijen zijn aan de koele kant, de oostkant, onderkelderd. Tussenlanen heeft
een (gedeeltelijk gereconstrueerde) 17de-eeuwse voorgevel met korfbogen met
natuurstenen aanzet- en sluitstenen boven de vensters en de deur. Bij Bouwlust
zijn de vensters en de deur in de voorgevel in de 19de eeuw gewijzigd. Is de (voor)
gevelbehandeling van Bouwlust minder decoratief dan die
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556 Boerderij ‘Bouwlust’ aan Bovenberg 54-56 te Bergambacht. Deze midden 17de-eeuwse
boerderij is in de zijtopgevel 1671 gedateerd, hetgeen wijst op een verbouwing. De
oorspronkelijke boerderij is ouder. Bij een restauratie van 1938-1939 zijn de ‘18de-eeuwse’
vensters gemaakt (foto RDMZ, 1973).

van Tussenlanen, dat geldt niet voor de zijgevel. Bij Bouwlust heeft de middentravee
een stadse halsgevelbekroning, versierd met een fronton, voluten en een festoen,
alles van natuursteen. Bij Tussenlanen eindigt de gevel van de woonkeuken aan
de rechterkant als trapgevel met pilaster.
Uit de vroege (?) 18de eeuw dateert de boerderij met het dwarse voorhuis aan de
Benedenberg 81 te Bergambacht. Deze is iets afwijkend van de normale T-boerderij
in dit gebied, omdat de voorgevel halverwege een versnijding vertoont. Het ziet er
naar uit dat die sprong te maken heeft met de aanwezigheid van een kelder ter
plaatse die naar voren toe is uitgebouwd (hoewel niet het hele

557 Deel van de rechterzijgevel van ‘Bouwlust’ vóór restauratie (foto RDMZ, Canneman,
1937).
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558 Hetzelfde deel nà restauratie (foto RDMZ, Bouma, 1958).
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559 Het voorhuis van de boerderij Benedenberg 81 te Bergambacht (foto RDMZ, 1994).

560 De midden (?) 18de-eeuwse T-boerderij aan de Provinciale weg Oost 91 te Haastrecht
(foto RDMZ, 1995).

uitspringende gedeelte is onderkelderd). Er zijn geen aanwijzigingen gevonden dat
er hier sprake is van verschillende bouwperioden. De kap over het linker- en
rechtergedeelte is uit dezelfde tijd.
Uit dezelfde tijd dateert de boerderij Schoonouwsense weg 2-4, die een zeer grote
kelder aan de oostkant heeft. Hier is de herkomst uit het hallehuis minder evident:
er is nauwelijks meer sprake van een middendeel. De daklijn golft even op boven
een zoldervenster dat uit het midden van de gevel is geplaatst.
Heel anders is de midden 18de (?)-eeuwse boerderij aan de Provinciale weg Oost
91 te Haastrecht. Hier ziet men geen gedecoreerde gevels of opgolvende dakranden
meer. Het voorhuis is een hoog, rechthoekig blok onder een rieten schilddak. De
voorgevel heeft een middenrisaliet en hoeklisenen en is regelmatig van indeling. In
de middenrisaliet zit de voordeur. Aan beide kanten twee vensters, waarbij die van
de opkamer wegens de daaronder liggende kelder drie in plaats van vijf ruiten hoog
zijn. Beide zijgevels zijn blind. Op de hoeken van het metselwerk zitten klezoren in
de koppenlagen.
Vergelijkbaar in uiterlijk, maar waarschijnlijk een eeuw jonger is het voorhuis van
de boerderij Woelvliet aan de Provinciale weg Oost 61. Het rijzige voorhuis heeft
ook hier een met riet gedekt schilddak. Het voorhuis kent, opmerkelijk genoeg, een
tweedeling. Links is de onderkelderde opkamer, rechts de kaaskamer, die
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561 Haastrecht, Provinciale weg Oost 61, ‘Woelvliet’.
Schematische reconstructie van de plattegrond.
Schaal 1:300. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee, 1994.
Aan het eikehouten ankerbalkgebint in het bedrijfsgedeelte en tegelvondsten in de
woonkeuken te oordelen is deze boerderij in de 17de eeuw gebouwd. Het stalgedeelte en
de keuken liepen in elkaar over. Tegen de brandmuur stond de grote schouw. Pas in de
19de eeuw is als afscheiding tussen keuken en stal een stenen wand geplaatst. Het voorhuis
is in de loop van de 19de eeuw door een dwarshuis vervangen. Het kreeg een tweedeling:
een onderkelderde opkamer links en een grote kaaskamer aan de rechterkant, die direct
via de voorgevel toegankelijk was.

direct via de voordeur toegankelijk is. De stal liep oorspronkelijk door tot aan de
brandmuur. Er werd in de stal gekookt. Pas later is deze travee van de stal
afgescheiden.
Misschien vroeg 19de-eeuws is Benedenberg 42, de Geertruidahoeve. Bij deze
boerderij steekt het dwarse voorhuis onder een zadeldak niet uit buiten de
plattegrond. De geveldetaillering is die van een voornaam woonhuis met de
regelmatige indeling, de door een pilasteromlijsting omgeven voordeur met stoep
en de geprofileerde gootlijst. Woonkamer/keuken en stal liggen onder een
doorlopende kap die op het voorhuis aanloopt.
Een variant op het gangbare 19de-eeuwse T-huistype is de boerderij aan de

562 Provinciale weg West 25 in Haastrecht. Deze boerderij ligt, ongebruikelijk, niet dwars
op de kavel. De 18de-eeuwse voordeur behoort niet oorspronkelijk tot deze boerderij (foto
RDMZ, 1994).

Provinciale weg West 25 te Haastrecht. De evenwijdig met de weg gelegen boerderij
heeft een souterrain onder het hele voorhuis en een hoge stoep die naar de voordeur
opleidt. Het achterhuis met keuken is ook hier in het bouwlichaam van de stal
opgenomen.
Veel T-boerderijen met een verdieping zijn er niet. De meeste hebben een begane
grondverdieping waarboven een zolder onder de kap. In de dijkvoet gelegen
T-boerderijen kunnen wel een onderverdieping hebben. Aan de dijk vertonen zij
zich dan toch met één bouwlaag en een kapverdieping. Een fraaie uitzondering,
ook in de decoratie van de gevel, vormt de boerderij Rusthove aan het Middelblok
209 te Gouderak. Het dwarse voorhuis met middengang dateert uit het midden van
de 18de eeuw. De voordeur en het venster daarboven zijn met een midden
18de-eeuwse omlijsting versierd. De onderdorpels der vensters zijn van hardsteen
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en het zadeldak met hoekschoorstenen is met geglazuurde pannen gedekt. Iets
verder aan deze dijk ligt in Ouderkerk de boerderij IJsseldijk Noord 90. Het voorhuis
is een hoog oprijzend blok van twee verdiepingen onder een schilddak dat met
geglazuurde pannen is bedekt. De voorgevel is in het begin van de 19de eeuw van
een nieuwe raamindeling en een pleisterlaag voorzien. De toegang verhuisde naar
de zijgevel. De zijgevel van gele ijsselsteen heeft klezoren in de koppenlagen.

563 Overzicht van de ‘Geertruidahoeve’ aan de Benedenberg 42 (foto RDMZ, 1994).
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564 18de-eeuwse T-boerderij met verdieping en rijk geornamenteerde middenrisaliet aan
Middelblok 209 te Gouderak (foto RDMZ, 1994).

Het achterhuis

565 De woonkamer met de betegelde wanden in het achterhuis van de boerderij ‘Bouwlust’,
Bovenberg 54-56 te Bergambacht (foto RDMZ, 1994).

Bij de traditioneel ingedeelde boerderij lag achter de brandmuur ter diepte van
een gebintvak een woonkeuken en een werkruimte. Bij een aantal boerderijen stond
deze travee ooit in open verbinding met de stal, die zelfs voor een deel tot aan de
brandmuur kon doorlopen. Na het midden van de 19de eeuw werden die open
stallen waarin gekookt en geleefd werd verboden, als hygiënische maatregel die
ter bestrijding van de veepest getroffen werd. De woonkeuken werd met houten
schotten of muren van de stal afgescheiden. Hierin zit een deur naar de stal en
meestal een klein raampje waardoor men de stal in het oog kon houden. Dat de
beide ruimtes ooit onverdeeld waren kan men in sommige gevallen nog zien aan
het onder het schot of de muur doorgaande plaveisel.
In zijn opmetingen van de beide boerderijen te Bergambacht noteerde Uilkema
dat men dit deel van de boerderij ‘achterhuis’ noemde (Van Olst, II, 226-229). De
woonkamer/keuken neemt meestal één zijbeuk plus de middenbeuk in beslag. Hier
staat de schouw (met betegelde boezem). De werkruimte of wringkamer bevindt
zich dan in de andere zijbeuk. Een dergelijke indeling is overigens niet standaard.
In plaats van een wringkamer kan er sprake zijn van een slaapruimte of een boenhok,
al naar gelang de behoefte. Zelfs kan de stal tot aan de brandmuur verlengd zijn
(Oost Vlisterdijk 5).
Bij de boerderij aan de Oudelandseweg 18 te Ouderkerk uit 1905 zijn wring- en
boenhok in hout buiten het bouwlichaam tegen de linkerzijgevel aangebouwd. Hier
stond ook de kleine elektrische karn.
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Deze indeling en dit gebruik van het achterhuis ziet men niet alleen bij de
rechthoekige boerderij, maar ook bij de L- en T-vormen.
De midden 17de-eeuwse boerderij Bouwlust aan de Bovenberg 54-56 heeft een
zeer fraai ingericht achterhuis. Over vrijwel de hele breedte is een woonkamer
ingericht met betegelde wanden uit omstreeks 1800. De bijbehorende schouw is
afgebroken. Op de zolder is echter de 17de-eeuwse schouwboezem en een daar
tegenaan staande vroeg 19de-eeuwse boezem nog aanwezig. Het merendeel der
tegels is waarschijnlijk door een latere eigenaar ingebracht. De woonkamer heeft
in de brandmuur twee, inmiddels gedichte, doorgangen naar het voorhuis: een naar
de kelder en een naar de middenkamer. In de wand tussen woonkamer en stal zijn
twee roedevensters en een deur geplaatst.
Aangezien de zijmuren bij de meeste oude boerderijen laag waren, konden er maar
kleine vensters en lage toegangen aangebracht worden, waardoor de vertrekken
in het achterhuis donker waren. Om een betere toegankelijkheid en verlichting in in
ieder geval de woonkeuken te verkrijgen, moest men het venster
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566 Kapelvormige uitbouw aan de rechterzijgevel van Oost Vlisterdijk 21 vóór restauratie.
Boven het verdiepingvenster zit een driepasversiering (foto RDMZ, Canneman, 1939).

567 Kapelvormige uitbouw met trapgevel aan de rechterzijgevel van de boerderij
‘Tuss(ch)enlanen’ uit 1661 vóór restauratie (foto RDMZ, Scheepens, 1924).

en de deur ter plaatse verhogen, waardoor de dakvoet daarboven werd opgelicht.
Bij een verdere ontwikkeling ziet men dat er zelfs een hele uitbouw in de vorm van
een kapel met tuitgevel tot stand komt die met een steekkapje op het hoofddak
aanloopt. Afgezien van een venster kon daar ook een deur in opgenomen worden.
De meeste van deze kapelvormige uitbouwen bleven binnen het gevelvlak.
Deze uitbouwen en vergrotingen dateren van de tijd dat het dagelijks leven naar
de woonkeuken verplaatst werd en de behoefte aan een betere verlichting manifest
werd: zo tegen het eind van de 18de eeuw. Daarom ziet men het uitbouwen van de
werkgedeelten pas na die tijd een grote vlucht nemen. Voordien komt een
kapelvormige uitbouw vooral bij de grote boerderijen voor: Tussenlanen 11-13
(1661), de boerderij ‘Bouwlust’ aan de Bovenberg 54-56 (1671), Oost Vlisterdijk 21
(XVIIA) en hangt het waarschijnlijk samen met gescheiden functies: het voorhuis
diende als woning voor de heer, het achterhuis en de stal was voor de boer. Aan
de architectuur van de zijtopgevels is bij bovengenoemde exemplaren bijzondere
aandacht geschonken. In het geval van Bouwlust is de kapelvormige uitbouw met
fraai versierde zijtopgevel, getuige bouwnaden in het metselwerk, enkele jaren ná
de bouw van de boerderij tot stand gekomen.

Het bedrijfsgedeelte van de voerdeelboerderij

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

Het in het verlengde van het voorhuis en het achterhuis liggende bedrijfsgedeelte
van de voerdeelboerderij bestaat uit een brede middenbeuk en smalle zijbeuken.
De middenbeuk werd vrijwel nergens als hooitas gebruikt. Het hooi sloeg men

568 Achtergevel met de smalle deel- en mestdeuren en een hooiluik op de verdieping van
de boerderij Bonrepas 15 (foto RDMZ, 1975).

buiten op in kapbergen dan wel in losse of aangebouwde schuren. Daar werd op
de grond en op de til getast (zie hierna). Het is niet duidelijk waarom men bij de
weidebedrijven de brede middendeel handhaafde. Voor voeren, slachten,
zomerverblijf en hennepbewerking had men niet zoveel ruimte nodig (Hekker, 1986,
162). Wagenstalling, zoals Hekker suggereert, lijkt evenmin een optie: de deeldeur
was daar te smal voor, de gemiddelde breedte bedraagt 1,50 meter. Bovendien
stond meestal de hooiberg in de weg.
In ieder geval was de plaats van de karnmolen in de stal. In dit deel van
Zuid-Holland vindt men bijna nergens een los bijgebouw waarin gekarnd werd. In
een heel enkel geval is er een los karngebouw bij de boerderij aangetroffen:
Opperduit 308 en 356 te Lekkerkerk. Aan de andere kant van de waard, bij IJsseldijk
West 65 te Ouderkerk staat naast het losse zomerhuis van de boerderij eveneens
een karnhok, evenals bij Benedenkerkseweg 138 en Koolwijk 33. Het karnhuis bij
de boerderij Achterbroek 47 is, getuige een oude foto, na 1968 afgebroken. Zijn
losse karnhuizen schaars in de Krimpenerwaard, in het noordelijker gelegen Rijnland
ziet men ze wel veelvuldig. Dit heeft ongetwijfeld te maken met
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569 Karnmolen naast de boerderij Opperduit 308 te Lekkerkerk (foto RDMZ, 1968).

570 Houten karnmolen op de deel van Bovenberg 56. In het plaveisel ziet men het karnpad
en de plaats van de boterton (foto RDMZ, 1994).

571 Detail van de karnmolen (foto RDMZ, 1994).
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572 Groep in de stal van Bovenberg 56 (foto RDMZ, 1994).

573 Knechtenbedstede op de til van Oost Vlisterdijk 5 (foto RDMZ, 1994).

het feit dat de brede voerdelen van de Krimpenerwaardse boerderij alle ruimte boden
voor de opstelling van de karn, in tegenstelling tot de smalle Rijnlandse voergangen.
Als het vee op het land was, geschiedde het karnen over het algemeen in de
middenbeuk. Aangetroffen resten van molens en oude opmetingen bevestigen dit
(Van Olst, deel II, 226-229). Bij Bovenberg 54-56 staat de houten karnmolen geheel
in tact nog op de deel. Het karnpad en de plaats van de karnton zijn door een ronde
hardstenen plaat en rondgemetselde klinkers aangegeven. Ook bij de boerderij
Oost Vlisterdijk 17 en Provinciale weg Oost 61, Woelvliet, heeft men de karn op de
deel gehandhaafd. In de meeste gevallen zijn zij echter afgebroken, toen men op
de veel kleinere elektrische karn overging. Wel ziet men nog bij diverse boerderijen
op de deel het uitgesleten karnpad en in de balk erboven een gat waar de constructie
van de karnmolen in bevestigd was.

574 Pompbak op de deel van Bovenberg 56 (foto RDMZ, 1994).

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

In Benedenberg 81 en Tussenlanen 11-13 werd in de zijbeuk gekarnd. Maar bij
Haastrecht, Provinciale weg Oost 85 stond de karn, opmerkelijk genoeg in de
rechterzijbeuk van het voorhuis opgesteld.
Te weerskanten van de deel lopen de voergoten, die tegelijk als drinkbak kunnen
dienen. Bij de boerderij aan de Oudelandseweg 18 loopt het water vanaf de pomp
die tegen de middentravee staat, van de ene voergoot via een goot langs de
achtergevel, die met een houten plankje is overdekt naar de andere voergoot. Een
eenvoudig en doeltreffend systeem. Vergelijkbaar was de methode bij Oost Vlisterdijk
5. Hier stond de pompbak tegen de achtergevel. Het wateren van het vee geschiedde
door de pompbak te laten vollopen, dan werd het eind van de voergoot opgestopt
en de pompbak geopend, zodat de goten vol konden lopen. Het overtollige water
liet men later weer weglopen via openingen in de achtergevel.
Het rundvee staat in de zijbeuken met de koppen naar de middenbeuk gericht.
De koeien waren aan staken vastgebonden die achter de voergoot in de vloer
gestoken werden. Met de achterpoten staan zij op een bakstenen gedeelte dat
stalhout of ‘boes’ genoemd wordt. Tussen dit onderdeel en de muur loopt een brede,
ondiepe bestrate grup of groep, waarin de mest wordt opgevangen. De mest werkte
men vervolgens naar buiten door de mestblindjes (luikjes) in de zijgevels of over
het kruipad door de mestdeur in de achtergevel naar de mesthoop. Vandaar laadde
men de mest op schouwen en voerde het af naar het achter de boerderij liggende
land.
Boven de zijbeuken ligt de til. Dit was de plaats waar bedsteden voor de knechts
afgetimmerd waren. Overigens gebruikte men de tillen voor opslag. In een aantal
boerderijen waren de tillen dan ook met houten luiken van de middendeel
afgeschoten (Beijerscheweg 75, Oost Vlisterdijk 17).
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575 Achtergevel van Provinciale weg Oost 91 te Haastrecht. Tegen de achtergevel staat de
hoge schoorsteen voor het waterfornuis in de stal (foto RDMZ, 1994).

576 Waterfornuis in de stal van Oost Vlisterdijk 5 (foto RDMZ, 1994).

Vanaf het eind van de 18de eeuw werden de bedrijfsgedeelten gemoderniseerd.
Teneinde de mest makkelijker af te voeren legde men achter de verdiepte groep
een geplaveide kruigang aan. De mest kruide men bij de ‘moderne’ stal via deurtjes
in de achtergevel naar buiten. De mesthoop lag nu achter de boerderij. De mestluikjes
in de zijgevel(s) bleven daarnaast ook nog in gebruik. Vooral bij de lange stallen
was het eenvoudiger de mest door de luiken weg te werken, in plaats van het lange
kruipad af te leggen.
Aan het eind van de stal kon een gedeelte als zomerhuis zijn ingericht. Bij een
aantal boerderijen langs de Vlist en in Haastrecht (Bonrepas 12, Oost Vlisterdijk 11
en in Haastrecht Provinciale weg Oost 39 en West 23) is dat te zien aan een groot
venster aan het einde van de zijgevel. 's-Zomers wanneer het vee in de wei stond
en de stal was schoongemaakt, legde men over het eind van de groep houten
vlonders, plaatste rietmatten of houten schotten om de groep aan het oog te
onttrekken, zette wat meubels neer en een kachel en huisde daar een groot deel
van de dag ‘op het vlonder’. De stal was over het algemeen de plaats waar
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577 ‘Zomerhuis’ ingericht in een van de zijbeuken van de stal van de boerderij ‘Woelvliet’,
provinciale weg Oost 61, in Haastrecht (foto RDMZ, 1994).
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578 Achterbroek 69-71. Het gebouw rechts, zomerhuis annex vee- en wagenstalling, werd
ook een tijd voor permanente bewoning gebruikt (foto RDMZ, 1994).

zomers de kaas gemaakt werd, zodat het voor de hand lag om er zo dicht mogelijk
bij te wonen. Het voorhuis was als kaaskamer in gebruik. Teneinde in de zomer de
kaas te kunnen vervaardigen was er in de stal een stookplaats met waterfornuis
aanwezig. Bij diverse boerderijen getuigen meestal resten van een schouw binnen
en de hoge schoorsteen aan de zij- of achterkant buiten van deze (voorbije) functie
(Oost Vlisterdijk 5, Tussenlanen 11-13, Bovenberg 90, Provinciale weg Oost 91 en
Provinciale weg West 23A te Haastrecht en Middelblok 1 Gouderak) (Verheul, 21,
123, 143). Bij Oost Vlisterdijk 5 staat het waterfornuis nog steeds in de stal. De
geprofileerde schouwboezem duidt in de stal van Provinciale weg West 23A de
plaats van het waterfornuis aan. Het ‘zomerhuis’ van Bovenberg 70-72 was ten tijde
van Uilkema wel heel bescheiden, niet meer dan een aan het achterhuis ter hoogte
van de karn aangebouwd gedeelte van ongeveer vier bij vier meter. In het zomerhuis
bevond zich de haard (Van Olst, II, 226-227). Van het zomerhuis is nu alleen nog
de plaats, een betonnen stoep te zien. De aanbouw zelf is gesloopt. Zeer
vergelijkbaar was de indeling van Zuidbroek 161-163. De karn stond in de stal achter
de woonkeuken. Een zomerhuis met stookplaats en het boenhok waren in de 19de
eeuw daaraan toegevoegd. Bij een aantal boerderijen heeft men het zomerhuis in
ere gelaten. De boerderij Woelvliet aan de Provinciale weg Oost 61 heeft, afgezien
van de karnmolen op de deel, in een van de zijbeuken een ingericht zomerhuis.
Ook de stal van Oost Vlisterdijk 5 is gedeeltelijk als zomerhuis ingericht. In beide
gevallen worden de stallen niet meer voor veestalling benut. Bij een aantal
boerderijen bouwde men naast de boerderij een los zomerhuis, waarmee een veeen wagenstalling over het algemeen gecombineerd was (Achterbroek 71, Provinciale
weg Oost 30 te Haastrecht, Benedenberg 105).
De oorspronkelijke stal van de boerderij Bouwlust aan de Bovenberg 54-56 is in de
late 18de eeuw voor wat het gebruik betreft bij het achterhuis getrokken. Ten behoeve
van het vee werd toen achter aan de boerderij een grote tweebeukige stal gebouwd.
Op de oude deel staan de karnmolen, de karnton en de pompbak met pomp. De
ene zijbeuk bevatte het boenhok, de andere was als zomerhuis (met schouw) en
kaaskamer in gebruik. De kelder met de gemetselde en betegelde pekelbakken ligt
direct achter de karn in de tweebeukige stal. Alles dicht bijeen voor een zo efficiënt
mogelijke bedrijfsvoering. De vloer van de kaaskamer liep schuin naar achteren af
om het water zo snel mogelijk weg te krijgen. Voor de schouw van het zomerhuis
is tegen de achtergevel een hoge schoorsteen gemetseld.
Een bijzondere functie had in de zomer de stal bij Oudelandseweg 18 te
Ouderkerk. Opmerkelijk genoeg werd bij deze boerderij de kaas na vervaardiging
niet in het voorhuis opgeslagen. Dit deel was namelijk als ouderwoning in gebruik.
De stal deed dienst als kaaskamer. Als in de herfst het vee naar binnen kwam,
verhuisden de kazen naar de zolder.
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Het bedrijfsgedeelte van de dwarsdeelboerderij
In het zuidelijk deel van de Krimpenerwaard, vooral langs de rivier de Lek komen
enkele dwarsdeelboerderijen voor (Opperduit 258, 352, 360; in het midden van
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de waard: Achterbroek 115 en Bovenberg 82). Bij deze boerderijen ligt de inrit tot
het bedrijfsgedeelte, herkenbaar aan de hoge deeldeuren, in een van de zijgevels
aan de kant van de oprit. De hooiwagens kunnen zo direct van de oprit de schuur
indraaien. In het inwendige staat het vee langs de andere zijgevel en de achtergevel.
Het hooi werd op de balken boven de midden- en zijbeuk getast.
Het lijkt erop dat dit type boerderij, dat in de Alblasserwaard alom te vinden is, in
de 18de eeuw vandaar naar de Krimpenerwaard is gekomen. Zag men in de
Alblasser waard in vorm en hoogte van schuur en deeldeuren verschillende varianten,
in de Krimpenerwaard liggen de schuren onder een rechte doorgaande kap met de
rest van de boerderij. De deeldeuren zijn doorgaans in de hoogte van de zijgevel
opgenomen. De oudere variant deeldeur, met een in het dakvlak aanlopende kapel,
heeft ook in de Krimpenerwaard bestaan, zoals bij de 17de-eeuwse boerderij
Opperduit 332. Deze is echter in 1976 gesloopt.

De dwarsdeelschuur
In de loop van de 18de eeuw ontstaat de behoefte om het bedrijfsgedeelte van een
boerderij aanmerkelijk te vergroten, noodzakelijk door de uitbreiding van de veestapel
en de vereiste ruimte voor een grotere hooivoorraad. Daartoe amoveerde men de
oude stal en bouwde men achter de woonkeuken/kamer een nieuwe (Benedenberg
64-66, Beijerscheweg 75). Een andere mogelijkheid was om in het verlengde van
of dwars op de oorspronkelijke boerderij een nieuwe hoge

579 Houten dwarsdeelschuur met hooiluiken op de verdieping achter de boerderij
Benedenberg 105 (foto RDMZ, 1978).

580 Midden 19de-eeuwse boerderij met hoge, houten schuur op stenen voet aan de
Benedenheul 27 (foto RDMZ, 1995).
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581 Het complex met de dwars aangebouwde tweebeukige schuur aan de Achterbroek 47
(foto RDMZ, 1994).

582 Stolwijk, Benedenkerkseweg 110-112. U-vormig boerderij-complex.

schuur te bouwen. In een enkel geval wordt de nieuwe schuur naast de boerderij
gebouwd en is met een tussenlid daarmee verbonden. In het oude stalgedeelte
kwam zo meer ruimte vrij voor een zomerhuis en de kaasbereiding. Hierboven kwam
dat bij Bovenberg 54-56 al ter sprake. De aangebouwde schuur is doorgaans
tweebeukig. In de zijbeuk en langs de achtergevel is de veestalling. De hoofdbeuk
heeft een vloer van aangestampte aarde. Deze gebruikt(e) men voor grondtas.
Indien er sprake is van een tussenbalklaag (Tussenlanen 11-13, Benedenberg 105)
werd het hooi daarop getast. In dat geval zitten er hooiluiken op de verdieping van
de hoge zijgevel.
Die schuren vormen een markant verschijnsel in de Krimpenerwaard. Zij komen
vooral in de omgeving van Tussenlanen, Bovenberg, het Beijersche en de
Achterbroek voor. Zij zijn grotendeels van hout en staan op een stenen voet. Aan
de lage kant, waar het vee staat, zien met nog wel geheel stenen muren met
mestluiken. Deze twee- of eenbeukige schuren hebben een dwarsgelegen deel,
herkenbaar aan de hoge deuren in de zijgevel.
Goede voorbeelden van dergelijke houten schuren ziet men bij Tussenlanen 24
en 25, Bovenberg 54-56, 66 (met mansardekap) en 126, Benedenheul 27,
Benedenberg 64-66 en 79. Dwarsgeplaatse schuren vindt men onder andere bij
Bovenberg 70-72 uit 1762, Beijerscheweg 16-18, 17 en Achterbroek 47 en 115.
Evenwijdig met de boerderij en met een verbindingsstuk eraan vastgebouwd is de
grote houten tweebeukige schuur aan de Benedenkerkseweg 110-112 te Stolwijk.
Een dergelijk groot U-vormig complex is nu zeldzaam, maar volgens de gegevens
op de kadastrale minuut in de eerste kwart van de 19de eeuw in Stolwijk niet
ongebruikelijk: aan de noordkant van Bovenkerk lagen ook twee van dergelijke
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583 Het U-vormige complex Zuidbroek 161-163 vóór restauratie, rechts de boerderij en links
de tweebeukige houten schuur die met een tussenlid aan de boerderij verbonden was (foto
RDMZ, Tangel, 1972).
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584 Bergambacht, Benedenberg 81. Plattegrond, doorsneden en details van schuur.
Schaal 1:300, details 1:75. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee, 1994.
Deze eenbeukige schuur is waarschijnlijk als extra veestalling in de 18de eeuw achter de
bestaande boerderij gebouwd. Gezien de constructie en de houtzwaarte kan de schuur
tevens dienst gedaan hebben als waterzolder. Het opmerkelijke van de grenehouten
constructie is dat zij uit ankerbalkgebinten èn tussenbalkconstructies bestaat. Daartoe is
achter de korbelen van de ankerbalken een strijkbalk langs de gebintstijlen geplaatst waarop
de tussenbalken rusten.

complexen. De schuur van het U-vormig complex te Zuidbroek nr. 161-163 is in de
jaren zeventig van deze eeuw afgebroken.
Helaas zijn er sedert de jaren zeventig van deze eeuw meer van zulke schuren
ingekort of afgebroken. De schuren bij Tussenlanen 15, 22, 35, 39-41, Westeinde
5-7, Achterbroek 69 en Zuidbroek 161-163 bestaan bijvoorbeeld niet meer. De
schuren bij Benedenberg 105 en Tussenlanen 11-13 zijn ingekort maar nog niet
verdwenen.
In een aantal stallen en/of schuren treft men (resten van) waterzolders aan.
Hier kon het vee in veiligheid gebracht worden in geval van een overstroming van
de waard. De inmiddels afgebroken schuur van Westeinde 5 te Berkenwoude had
een waterzolder boven de woonkeuken achter de brandmuur. Dat dit geen
uitzondering was leert ons de ligging van de waterzolder boven de keuken van
Benedenberg 105. Via een loopplank kon het vee hierop gebracht worden. Bij
Benedenberg 81 is achter de stal aan het eind van de 18de eeuw een eenbeukige
schuur aangebouwd, die als waterzolder heeft gefungeerd. In de gepotdekselde
gevels ziet men de mestluiken op de verdieping nog zitten. Bij Bovenberg 70-72
diende de voorzolder en een deel boven de koestal als waterzolder voor het vee.
Aan de dikte van de balken ter plaatse is dat nog te zien.

De tweebeukige boerderij

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

Werd bij de ontwikkeling van de driebeukige boerderij in het achterhuis, de
woonkeuken, en het bedrijfsgedeelte de behoefte aan een betere lichttoetreding en
toegankelijkheid opgemerkt die resulteerde in het plaatselijk verhogen van de zijgevel,
de tweebeukige boerderij lijkt het antwoord te zijn op die behoefte. Bij
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585 Tweebeukige boerderij aan de Opperduit 452 te Lekkerkerk (foto RDMZ, 1968).

dit type boerderij is de ene zijgevel namelijk aanmerkelijk hoger dan de andere door
het ontbreken van een derde, lage, zijbeuk. In de hoge zijgevel konden vensters en
deuren worden opgenomen zonder aanpassing van de constructie met opgelichte
dakvoeten of uitgebouwde kapellen.
Vanaf de 18de eeuw komen de tweebeukige boerderijen en schuren voor.
Het aantal tweebeukige schuren is aanmerkelijk groter dan de boerderijen. Zij
kwamen al eerder ter sprake. Tweebeukige boerderijen vindt men vooral langs
Opperduit (de nrs 64, 268, 452, 454). Binnen in de waard zijn Bovenberg 106 en
Beijerscheweg 70 voorbeelden. Een bijzondere variant is de naar links uitgebouwde
boerderij met tweebeukig voorhuis aan de IJsseldijk Noord 407 te Ouderkerk. De
voorkamer heeft een 17de-eeuwse balklaag met (resten van) muurstijlen in de
voorkamer. In de 18de eeuw is waarschijnlijk de rechterzijbeuk van het voorhuis
afgebroken waardoor de tweebeuk ontstond. Aangezien de stal wel weer driebeukig
is, verspringt daar de plattegrond.

De eenbeukige boerderij
Alleen voor de eenvoudigste boerderij werd een eenbeukige constructie toegepast.
Bij bijschuren op het erf is deze constructie zeer gangbaar.
Voorbeelden van eenbeukige boerderijen vindt men aan de Benedenberg 132,
Zuidbroek 125, Westeinde 52, Beijerscheweg 21, 67, 82, Bosweg 15, Koolwijk 13,
19 en Schoonouwenseweg 24. De boerderij aan de Provinciale weg West 21, Het
Paradijs, heeft een eenbeukig voor- en achterhuis.
Bijna alle zijn zij verbouwd. Van een enkele valt de oorspronkelijke indeling te
reconstrueren. Dan blijkt dat zij in wezen niet ingrijpend verschillen van hun grotere
driebeukige zusters. Of de vertrekken zijn kleiner, of zij liggen achter elkaar in plaats
van naast elkaar.
Aan de Provinciale weg West 21 te Haastrecht staat de uit gele baksteen
opgetrokken boerderij ‘Het Paradijs’ met hoog opgetrokken zijgevels. Voor- en
achtergevel eindigen tegen tuitgevels met vlechtingen. De vensters in de voorgevel
hebben geprofileerde bovenlijsten en de deur is van een pilasteromlijsting voorzien.
In de voorgeveltop zijn een oeil de boeuf en een gekruld gevelanker aangebracht,
die wijzen op een ontstaansdatum in de 17de eeuw. Dat wordt in het interieur
bevestigd door een doorgang in de brandmuur met een 17de-eeuwse strokendeur
tussen het diepe voorhuis en het ondiepe achterhuis. Hoewel het uit- en inwendige
in de loop der tijd diverse malen sterk is verbouwd kan de oorspronkelijke indeling
nog gereconstrueerd worden: vóór de brandmuur liggen links een kaaskamer en
rechts de onderkelderde opkamer, alsmede daarachter een woonvertrek over vrijwel
de hele breedte. Achter de brandmuur ligt
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586 Haastrecht, Provinciale weg West 21, ‘Het Paradijs’.
Schematische reconstructie van de plattegrond en doorsneden.
Schaal 1:300. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee, 1994.
Van de 17de-eeuwse eenbeukige boerderij is alleen het voor- en achterhuis bewaard
gebleven. De stal is aan het eind van de 18de eeuw vervangen.
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587 Eenbeukige boerderij aan de Beijerscheweg 82 (foto RDMZ, 1994).

588 Boerderij ‘Het Paradijs’ aan de Provinciale weg West 21 te Haastrecht (foto RDMZ,
1995).

de keuken, oorspronkelijk met schouw getuige de nog aanwezige schouwboezem
op zolder. Dan houdt het woongedeelte op. De driebeukige stal is constructief gezien
een apart bouwlichaam. Het is waarschijnlijk dat de stal een latere fase in de
bouwgeschiedenis van de boerderij vertegenwoordigt, hoogstwaarschijnlijk een laat
18de-eeuwse verbouwing waarbij de oude stal is afgebroken. De boerderij staat in
de huidige vorm van plattegrond op de kadastrale minuut.
Beijerscheweg 82 dateert uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Bij deze boerderij
zijn de balken op de zijmuren opgelegd. Vooraan was de kaaskamer, die via de
zijgevel toegankelijk was. Binnen leidt een trap tegen de voorgevel op naar de
verdieping waar slaapplaatsen zijn ingericht. Van het voorste vertrek is over de hele
diepte een kelderkamer afgescheiden, die via een getralied venster in de zijgevel
verlicht en gelucht kan worden. Het vertrek hierachter deed dienst als woon- en
slaapkamer. Er stond een betegelde schouw en tegen de blinde zijgevel waren twee
bedsteden afgescheiden. Achter de brandmuur van de woon/slaapkamer lag de
stal met een groep langs een der zijgevels waar acht koeien stonden. Hier werd
ook met de hand gekarnd en gekookt. In de zomer richtte de boerin in de stal een
zomerhuis in. De groep werd met rietmatten afgescheiden van de rest van de stal.
De wanden werden geel geschilderd. Met een spons werden vervolgens op de
muren rozen getamponeerd. Voor de van bovenlichten voorziene mestblindjes
kwamen gordijnen te hangen.

Constructie
Bij de boerderijen en de bijgebouwen zijn hout en baksteen de meest gebruikte
bouwmaterialen. Dit geldt zowel voor dragende als niet dragende
constructieonderdelen. Als dakbedekking worden riet en pannen het meest toegepast.
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Waren vroeger deze gebouwen geheel van hout, leem en stro opgetrokken, bij de
oudst overgebleven boerderijen (16de en 17de eeuw) heeft de baksteen al de
dragende functie van de houten constructies bij de woongedeelten overgenomen.
Bij de bedrijfsgedeelten vormen tot op heden houten constructies nog de belangrijkste
dragers. De ontwikkeling van beide bouwmaterialen als dragende elementen is bij
de boerderijen in de Krimpenerwaard goed af te lezen.
Bij alle boerderijen, zowel bij de voerdeel- als de dwarsdeelvariant, wordt de
hoofddraagconstructie gevormd door gebintstellen. Deze bestaan uit een gebint
met daarop een of meer jukken. Door middel van deze gebintstellen wordt de
boerderij in de diepte verdeeld in een aantal vakken. In de breedte wordt de ruimte
doorgaans verdeeld in drie of twee beuken. Als gevolg van de ontwikkeling in de
bedrijfsvoering en het veranderend wooncomfort zijn er wat betreft de constructie
van de gebinten varianten waar te nemen. Deze constructieve ontwikkelingen van
de boerderijen zijn min of meer streekeigen te noemen.
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De houten draagconstructie
Vanaf de 16de en 17de eeuw wordt het ankerbalkgebint met daarop een of meer
jukken het meest toegepast in het woon- en bedrijfsgedeelte van de boerderij. Dit
type draagconstructie vindt navolging tot in deze eeuw. Vooral in de bedrijfsgedeelten
van veel boerderijen is deze constructie heden ten dage nog aanwezig, waarbij die
van onder andere Oost Vlisterdijk 5 en 21 en de boerderij aan de Provinciale weg
Oost 61 te Haastrecht (Woelvliet) tot de oudste gerekend mogen worden. Cruciaal
voor deze datering is het gebruik van eikehout dat in de loop van de 17de eeuw
door grenen wordt vervangen. Bij de boerderij Tussenlanen 11-13 bestaan de
jukbenen in voor- en achterhuis uit eikehouten krommers. Dit komt overeen met de
bouwdatum van de boerderij: 1661.
De ankerbalkgebintconstructie bestaat uit twee verticale gebintstijlen die via stijlzolen
rusten op gemetselde poeren. De gebintstijlen worden in de breedterichting met
elkaar verbonden door middel van een ankerbalk die met een pen verbonden is aan
de stijlen. Wiggen, die door de pen zijn geslagen, verankeren beide gebintstijlen.
De hoek tussen de ankerbalk en de gebintstijlen wordt verstijfd door een korbeel.
De langsverbinding wordt gevormd door de gebintplaat die met een pen en
gatverbinding op de gebintstijlen is gelegd. De hoek tussen gebintplaat en
gebintstijlen wordt versterkt door de windschoor.
Al naar gelang de hoogte van de boerderij is op de ankerbalk een aantal jukken
geplaatst. In de regel zijn dat dekbalkjukspanten. Een dekbalk wordt hier gedragen
door twee jukbenen. De hoekverbinding wordt ook hier versterkt door een korbeel.
De jukplaat is het onderdeel dat de jukken in de langsrichting met elkaar verbindt.
Schoren zorgen voor het nodige windverband.
Het bovenste deel van de draagconstructie bestaat meestal uit een driehoekspant
of een schaarspant. De benen van het schaarspant scharen om de nokbalk. Alle
constructieonderdelen zijn met elkaar verbonden door middel van een pen- en
gatverbinding waar toognagels door heen zijn gepend. Over de gebintplaten en de
jukplaten zijn de sporen gelegd die vanaf de muurplaten doorlopen tot aan de nok.
Deze sporen zijn bij de oudste boerderijen van rondhout. Vanaf de 19de eeuw zijn
de sporen van recht gezaagd hout.

Ontwikkeling van de constructie in het voorhuis
Bij de oudste boerderijen is bovenstaande constructie toegepast in het voorhuis èn
in het bedrijfsgedeelte. Mooie voorbeelden hiervan zijn aangetroffen bij Oost
Vlisterdijk 5 en 17, Zuidbroek 161-163 en IJsseldijk 188 te Krimpen aan den IJssel.
De beide ruimten, voor en achter, werden alleen van elkaar gescheiden door de
gemetselde brandmuur. Gebinten ìn de brandmuur zijn ondermeer nog aanwezig
bij de boerderij Bovenberg 74 te Bergambacht. Bij de oudste boerderijen hebben
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589 Bergambacht, Tussenlanen 11-13. Gebintconstructie over het bedrijfsgedeelte.
Dwarsdoorsnede en gedeeltelijke langsdoorsnede.
Schaal 1:150. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee, 1994.
Het grenehouten ankerbalkgebint uit de 17de eeuw heeft in de 18de eeuw een tussenvloer
gekregen. Daarvoor is een strijkbalk tegen de gebintstijlen gemonteerd. De jukbenen van
het dekbalkspant zijn nog van eiken. De benamingen van de hoofdconstructies zijn in de
tekening aangegeven.
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590 Vlist, Oost Vlisterdijk 5.
17de-eeuwse tussenbalkconstructie met zwanehalskorbeel en consoles onder de stijlloze
balk in de opkamer. De stijl zelf is in de muur verwerkt.
Schaal 1:20. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee, 1994.

591 Zwanehalskorbeel in de opkamer van Oost Vlisterdijk 5 (foto RDMZ, 1994).

de gebinten tot aan de voorgevel doorgelopen. In de Krimpenerwaard is dat in het
kader van dit onderzoek niet meer gevonden, hetgeen overigens niet wil zeggen
dat het er niet meer is.
Bij Oost Vlisterdijk 5 liggen in de middenkamer op de ankerbalken de kinderbintjes
die extra ondersteund worden door stijlloze tussenbalken met consoles. In het
voorhuis van ondermeer de boerderij aan de Oost Vlisterdijk 17 zijn de korbelen
voorzien van een zwanehalsprofiel. Zelfs de uitgebouwde opkamer van Oost
Vlisterdijk 5 is voorzien van een gebint met een geprofileerd korbeel. De balk van
het gebint heeft geen doorgetrokken pennen in de stijl maar wordt in dit geval
verbonden aan de stijl met toognagels. Hier is sprake van een tussenbalkgebint.
Het versteningsproces van de voorhuizen van de boerderijen in de Krimpenerwaard
was in de 17de eeuw al in volle gang. Bij de voorhuizen werd toen al zowel in- als
uitwendig baksteen toegepast. Buiten waren de muren geheel van baksteen, binnen
werden zij nog lange tijd gecombineerd met houten stijlen. Hoelang deze combinatie
nog in gebruik bleef bleek bij Achterbroek 69. Verborgen achter betimmeringen werd
tijdens het onderzoek in het voorhuis een grenehouten ankerbalkconstructie ontdekt,
waarschijnlijk daterend uit de late 18de eeuw.
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592 Vlist, Oost Vlisterdijk 5.
Isometrische projectie van de houtconstructie (gedeeltelijke reconstructie).
Schaal 1:200. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee, 1994.
De ankerbalkconstructies van woon- en bedrijfsgedeelte zijn gelijk. De muurplaat van de
opkamer is verbonden met de gebintplaat van de hoofdconstructie. De kinderbalken in het
voorhuis worden extra ondersteund door een tussenbalk.
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593 Haastrecht, Provinciale weg Oost 15, ‘Theodorushoeve’.
Isometrische projectie van de houtconstructie (gedeeltelijke reconstructie).
Schaal 1:200. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee, 1994.
In het voorhuis zijn geen muurstijlen meer. Daarvoor in de plaats is een enkelvoudige balklaag
gekomen met consoles.

De gebintstijlen verdwenen als eerste houten onderdeel uit het voorhuis. Het
laatste onderdeel dat nog doet denken aan de oudere constructies is de gebintplaat,
die vanaf het bedrijfsgedeelte doorloopt tot de voorgevel. Bij de traditionele
rechthoekige boerderij blijven zij tot aan de 20ste eeuw toegepast.
Bij het verdwijnen van de gebintstijlen met korbelen uit het voorhuis werd de
middenkamer voorzien van een enkelvoudige balklaag met consoles, evenwijdig
aan de voorgevel, die op de muren werd opgelegd. Bij de boerderij aan de Provinciale
weg Oost 15 te Haastrecht uit 1658 is dat ondermeer nog duidelijk te zien.
De 17de-eeuwse boerderijen met een uitgebouwde opkamer blijken voor wat
betreft de houten onderdelen constructief met elkaar verbonden te zijn. Bij de
boerderij Oost Vlisterdijk 5 zijn de muurplaten van de opkamer verbonden met de
gebintplaat van de middenkamer.
De voorhuizen van de 17de-eeuwse T-boerderijen zijn voor wat betreft de indeling
en constructie gelijk aan die van de boerderijen op rechthoekige plattegrond. Bij
Tussenlanen 11-13 loopt boven de middenkamer de kapconstructie vanaf

594 Vlist, Oost Vlisterdijk 5.
Detail van een console onder een stijlloze tussenbalk in het voorhuis.
Schaal 1:20. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee, 1994.
Deze constructie is achter een later aangebracht plafond weggewerkt.

de achtergevel door tot aan de voorgevel. De enkelvoudige balklaag van de
middenkamer loopt evenwijdig aan de voorgevel. De zijkamers hebben een aparte
kapconstructie met een balklaag loodrecht op de voorgevel.
De kapconstructies boven de voorhuizen zijn bij de meeste oudere boerderijen
eenvoudig van opzet: dekbalkjukspanten met daaroverheen de sporen. Dit in verband
met de lichte rieten afdekking. Bij de boerderij Benedenberg 81 (XVIIIA) heeft men
volstaan met sporenkapjes van rondhout.
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In de loop van de 18de en 19de eeuw wordt het voorhuis van de T-boerderij
onafhankelijk van het bedrijfsgedeelte geconstrueerd. In eerste instantie betrof het
vervangen van oudere voorhuizen zoals bij Provinciale weg Oost 61 en Provinciale
weg West 25 beide te Haastrecht. Later in de 19de eeuw wordt de gehele boerderijen
in een keer met deze gescheiden opzet gebouwd. Het dwarse voorhuis van
Bovenberg 66 heeft Philibertspanten.

Ontwikkeling van de constructie in het bedrijfsgedeelte
De draagconstructie van het bedrijfsgedeelte onderging als gevolg van de
modernisering van de stal (zie boven) vanaf het eind van de 18de eeuw diverse
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595 Bergambacht, Tussenlanen 11-13. Detail van een verdiepingsvloer-draagconstructie in
het bedrijfsgedeelte.
Schaal 1:20. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee, 1994.
De strijkbalk met console is in de 18de eeuw tegen het bestaande 17de-eeuwse gebint
aangebracht.

596 Strijkbalk met console (foto RDMZ, 1994).

597 Haastrecht, Provinciale weg West 21, ‘Het Paradijs’.
Ankerbalkgebint in het bedrijfsgedeelte. Dwarsdoorsnede en gedeeltelijke langsdoorsnede.
Schaal 1:150. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee, 1994.
Het langsverband tussen de gebinten wordt hier gerealiseerd door de gebintkoppelplaat.
De vloer over de middenbeuk is later aangebracht. De benaming van de hoofdconstructie
is in de tekening aangegeven.

veranderingen. Het ankerbalkgebint in de dwarsrichting van de boerderij kon zich
in de loop van de tijd ontwikkelen tot een langsconstructie. Zijbeuken werden
verbreed ten koste van de breedte van de middenbeuk. De constructie van de
middenbeuk werd verlaagd en de zijmuren werden verhoogd, zodat de zoldering
over het volle oppervlak van het bedrijfsgedeelte gelijk kwam te liggen. Voorheen
was het gedeelte boven de zijbeuken, de til, van een lagere zoldering voorzien. In
eerste instantie werden de oudere ankerbalkgebinten hiertoe veranderd. Bij
Tussenlanen 11-13 uit 1661 werd in de 18de eeuw over de lengte van de boerderij
langs de gebinten een strijkbalk aangebracht. Daar overheen
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598 Haastrecht, Provinciale weg West 25. Ankerbalkconstructie in het bedrijfsgedeelte.
Dwarsdoorsnede en gedeeltelijke langsdoorsnede.
Schaal 1:150. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee, 1994.
Het eiken ankerbalkgebint met telmerken uit het eind van de 17de of begin van de 18de
eeuw vormt de hoofdconstructie in de breedte. De gebintkoppelplaat met schoor, eveneens
met telmerken, wijst op een langsconstructie die later algemeen wordt. De benamingen van
de hoofdconstructies zijn in de tekening aangegeven.
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599 Krimpen aan den IJssel, IJsseldijk 314, ‘Crimpenerhof’.
Langsgebintconstructie. Dwarsdoorsnede en gedeeltelijke langsdoorsnede.
Schaal 1:150. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee, 1994.
De langsgebintbalk wordt hier gedragen door standvinken in de lengterichting van de
boerderij. Van een dwarse hoofdconstructie is geen sprake meer. De benamingen van de
hoofdconstructies zijn in de tekening aangegeven.

600 Ouderkerk aan den IJssel, IJsseldijk Noord 87.
Langsdraagconstructie. Dwarsdoorsnede en gedeeltelijke langsdoorsnede.
Schaal 1:150. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee, 1994.
Deze constructie is uitermate eenvoudig uitgevoerd. Het schaarspant staat niet meer in de
richting van de stijlen. Schoren en korbelen zijn bij deze langsconstructie niet meer toegepast.
De benaming van de hoofdconstructie is in de tekening aangegeven.

601 Vlist, Oost Vlisterdijk 42.
Houtconstructie bedrijfsgedeelte. Dwarsdoorsnede en gedeeltelijke langsdoorsnede.
Schaal 1:150. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee, 1994.
Van een gebintconstructie is hier geen sprake meer. Het is een moerbalk van muur tot muur,
ondersteund door geschoorde stijlen. De benaming van de hoofdconstructie is in de tekening
aangegeven.
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602 Stolwijk, Beijerscheweg 75.
Dekbalkgebint. Dwarsdoorsnede en gedeeltelijke langsdoorsnede.
Schaal 1:150. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee, 1994.
Bij het opnieuw optrekken van het bedrijfsgedeelte in de 19de eeuw is de gebintconstructie
op een zeldzame manier verbonden door middel van pen- en gatverbindingen met het
nokstijlspant. De benaming van de hoofdconstructie is in de tekening aangegeven.

603 Vlist, Oost Vlisterdijk 5.
Koestalprofiel met benaming van de verschillende onderdelen.
Schaal 1:200. Getekend door J.J. Jehee, 1994.
De onderdelen E (staak) en J (stalhout) komen vrijwel niet meer voor, aangezien zij door
modernere materialen vervangen zijn.

werden de zolderliggers gelegd. Bij Provinciale weg West 21 en 25 te Haastrecht
werden, om een lagere zoldering te verkrijgen, tussen de stijlen in de lengterichting
van de boerderij balken geplaatst, de zogenaamde tussengebintkoppelplaten. Op
een gegeven moment wordt de ankerbalkconstructie niet meer gebruikt. Aan de
IJsseldijk 314 te Krimpen aan den IJssel, Crimpenerhof, werd een boerderij
aangetroffen waarvan de houtconstructie in 19de eeuw tijdens een verbouwing
vernieuwd is. Deze vernieuwing bestond uit een langsgebintbalk die ondersteund
werd door standvinken. De boerderij aan de Provincialeweg Oost 30 te Haastrecht,
gebouwd omstreeks 1890, had een gelijke constructie. Bij een late constructie in
de boerderij IJsseldijk Noord 87 te Ouderkerk aan de IJssel wordt alleen nog maar
volstaan met stijlen onder de onderslagbalk terwijl de korbelen achterwege worden
gelaten. Over de langsbalk zijn de zolderliggers gelegd. Zelfs de spanten staan niet
meer ter plaatse van de stijlen.
Oost Vlisterdijk 42, ook uit het laatste kwart van de 19de eeuw, is de
gebintconstructie

604 Koestalverbreding bij Provinciale weg West 23A in Haastrecht waarbij door middel van
een extra schoor de schoftboom naar binnen is geplaatst (foto RDMZ, 1994).

op een bijzondere manier gekoppeld aan het spant.
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Ten gevolge van de modernisering van de stallen vanaf het eind van de 18de eeuw
(zie boven) moest men de zijbeuken verbreden. Indien de zijbeuk al een behoorlijke
breedte had leverde de modernisering voor de constructie geen veranderingen op.
Indien de zijbeuk smal was, moest zij, ten koste van de middenbeuk, verbreed
worden om genoeg ruimte aan de koeien te bieden. De groep, boes, voergang met
staken, schoft- en knieboom werden richting middenbeuk geschoven en de
gebintstijlen paste men daaraan aan. Hiertoe zaagde men de stijlen onder de
ankerbalk af. Bij Achterbroek 71 werden de bestaande stijlen ter hoogte van de til
afgezaagd. Het afgezaagde stuk verviel en werd vervangen door een nieuwe stijl
die verder naar het midden onder de ankerbalk werd geplaatst. Via een
dwarsconstructie tussen de opnieuw geplaatste stijl en de muur werd het stuk
overgebleven stijl gevangen.
Bij Provinciale weg West 23A in Haastrecht is met enige variatie een gelijke
oplossing bedacht.

605 Berkenwoude, Achterbroek 71.
Vertimmerd ankerbalkgebint.
Schaal 1:150. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee, 1994.
De in donkere tint aangegeven onderdelen behoren nog tot de oude constructie. Door het
naar binnen verplaatsen van een der stijlen is een smalle voergang ontstaan in plaats van
de gebruikelijke voerdeel.
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Een andere mogelijkheid voor een bredere zijbeuk was het naar buiten plaatsen en
ophogen van de zijgevel(s), waardoor zij ten opzichte van het voorhuis uitsprongen.
Een boerderij waar men de beide mogelijkheden heeft toegepast ligt aan de
Beijerscheweg 12 te Stolwijk.

Constructie van los- of aangebouwde schuren
Zoals vermeld zijn veel boerderijen in de 18de en 19de eeuw uitgebreid met grote
schuren. Deze schuren zijn zowel een- als tweebeukig uitgevoerd. Ten opzichte
van de oudere boerderijen zijn deze schuren zeer groot. Houtlengten van gebintstijlen
en gebintplaten van ca 8,50 meter zijn geen uitzondering. Het aantal

606 Ouderkerk aan den IJssel, IJsseldijk Noord 244.
Plattegrond en doorsneden van de eenbeukige schuur.
Schaal 1:300. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee, 1994.
De schuur is in het dijklichaam gebouwd. Vanaf de dijk wordt de schuur met hooi gevuld.
De lage aanbouw diende als veestalling.

607 Bergambacht, Bovenberg 70-72.
Tussenbalkgebint van de 18de-eeuwse tweebeukige schuur.
Schaal 1:150. Opgemeten en getekend door J.J. Jehee, 1994.
Dit gebint uit 1762 is een afgeleide van het ankerbalkgebint. Bij deze constructie is de balk
tussen de gebintstijlen ingepend zonder daarbuiten uit te steken. Deze constructie werd
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toegepast om wegrotten van de pennen te voorkomen. De benaming van de hoofdconstructie
is in de tekening aangegeven.
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gebintvakken varieert van twee (IJsseldijk Noord 244 te Ouderkerk) tot zes vakken
(Bovenberg 70-72, Bergambacht).
De draagconstructie wordt gevormd door grenehouten ankerbalkgebinten dan
wel tussenbalkgebinten. Naar gelang de omstandigheden in constructieve en
functionele zin, zijn er variaties toegepast op het ankerbalkgebint. Bij de eenbeukige
schuren is er sprake van een tussenbalkgebint. Hierbij zijn de pennen van de
ankerbalk niet door de stijlen heen getrokken, maar is er een gesloten verbinding
toegepast met pen en gat. Dit is gedaan om het inwateren van de verbinding tegen
te gaan. Bij tweebeukige boerderijen worden beide constructies toegepast. Aan de
gevelzijde de tussenbalkconstructie en aan de binnenzijde de ankerbalkconstructie.
Al naar gelang het gebruik van de schuren is in sommige gevallen tussen de stijlen
in de breedte een extra horizontale balk geplaatst zodat er sprake is van een
verdieping. Bij Achterbroek 71 werd de onderruimte gebruikt als paardenstal en bij
Bovenberg 56 werd deze ruimte benut als werkplaats. Bij de schuur van Bovenberg
70-72 was de houtzwaarte van deze constructie van dien aard, dat het gebruik van
een waterzolder tot de mogelijkheden behoort. Bij de tweebeukige schuren staan
de buitenstijlen op een stijlvoetplaat die op een funderingsmuur ligt. De binnenstijlen
staan op bakstenen poeren. De lage gevels van de tweebeukige schuren zijn in
verband met de veestalling uitgevoerd in baksteen. Wegens de houten
gevelafwerking zijn tussen de stijlen verticale tussenstijlen aangebracht die lopen
vanaf de stijlvoetplaat tot aan de gebintplaat.
Jongere schuren hebben nog al eens een mansardekap zoals de houten schuur
van Beijerscheweg 78 uit 1889.
Bij de meeste schuren is geconstateerd dat bij de houtverbindingen vierkant
gezaagd hout en rondhout door elkaar is toegepast.

Kelders
De oudste boerderijen zijn voorzien van kelders met tongewelven (Tussenlanen 24
en Bovenberg 70 te Bergambacht). De oudere typen met een uitgebouwde opkamer
daarentegen kunnen een kelder hebben met ribloze kruisgewelven.
Deze ruimte wordt dan verdeeld in twee (Provincialeweg Oost 15 te Haastrecht
uit 1658) of in enkele gevallen in vier vakken (Oost Vlisterdijk 5). In het laatste geval
is er sprake van een middenkolom. De gewelven bestaan uit eensteens metselwerk
dat daarna gepleisterd is. Het vloerniveau van alle kelders ligt halverwege het
maaiveld. Door de zijdelingse druk op de gevels zijn er gewelven die in elkaar geklapt
zijn. Veel van deze keldergewelven zijn daardoor vervangen door een vlakke
zoldering, zoals het geval is bij Tussenlanen 11-13 te Bergambacht.
In de loop van de 18de eeuw ging men er toe over om de kelders te overkluizen
met troggewelven. Deze overwelving bestaat uit een enkelvoudige balklaag waarvan
de vakken opgevuld zijn met gemetselde trogjes (Tussenlanen 11-13). In de late
19de en vroege 20ste eeuw verving men de houten balken door ijzeren profielen
(Provinciale weg Oost 30 te Haastrecht). Om de bovenliggende stookplaats van de
opkamer te ondervangen is bij de oudere boerderijen in de kelders een gemetseld
gewelfje toegepast.
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Bouwmaterialen
Gezien de vroege aanwezigheid van steenbakkerijen in de Krimpenerwaard (eind
14de eeuw) ligt het voor de hand dat de oudste boerderijen al snel (gedeeltelijk)
van baksteen zijn opgetrokken. Meestal was het woongedeelte van baksteen en de
schuurwanden van hout. De vervanging van houten gevelonderdelen is in de
Krimpenerwaard in een tamelijk vroeg stadium, waarschijnlijk al in de 18de eeuw,
ter hand genomen. Dit kan te maken hebben met het feit dat het schuurgedeelte
werd aangewend voor extra bewoning en de dagelijkse werkzaamheden zoals de
kaasmakerij. De schuurruimte kwam vrij toen men vanaf de 18de eeuw op tamelijk
grote schaal de boerderijen met grote schuren begon uit te breiden. Een mooi
voorbeeld hiervan is Bovenberg 56 te Bergambacht.
Op de hoge, later aangebouwde schuren na is er weinig hout meer aan de gevels
waargenomen. De boerderij aan de Bosweg 3 te Stolwijk vormt hierop een
uitzondering. Deze 17e-eeuwse boerderij heeft nog de tot aan de voorgevel
doorlopende gepotdekselde zijgevels.
Bij het bedrijfsgedeelte van de T-boerderij IJsseldijk Noord 209-210 zijn de zijen
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achtergevel van een houten bekleding voorzien. Een houten achtergevel aan het
bedrijfsgedeelte is nog te zien bij de boerderij Opperduit 446.
Bij de vroege 17e-eeuwse boerderijen is aan de voorhuizen een klein formaat
ijsselsteen toegepast, variërend van een rood tot oranje-gele kleur. De lagenmaat
bij 10 lagen varieert van 47 tot 50 cm. Indien de baksteen in die tijd gelijkmatig van
kleur is, kan het zijn dat de steen op kleur is uitgezocht. De muurdikte is meestal
1½ steens. Het metselverband is in de regel kruisverband. Op de hoeken en bij de
vensteropeningen worden klezoren toegepast.
In de loop van de 17de en 18de eeuw verdwijnt de klezoor (kwart strek) in het
metselwerk om plaats te maken voor de drieklezoor (driekwart strek). Dit gebeurt
het eerst naast de vensteropeningen en later op de gevelhoeken. Pas in de late
18de eeuw wordt de steen strakker van vorm en de kleur wordt geler. Grotere steen,
het zogenaamde waalformaat (21,8 × 10,7 × 5,2 cm) vindt toepassing in de loop
van de 19de eeuw tot in de 20ste eeuw. De kleur wordt dan ook weer rood. De
muurdikte varieert dan van één- tot 1½ steens. Bij reconstructies en restauraties
worden de oude steensoorten en -formaten weer veelvuldig toegepast.
De oudste boerderijen zijn nooit gepleisterd geweest. De boerderij aan de Provinciale
weg Oost 15 in Haastrecht (1658) heeft een roodgesauste gevel op een geel
bakstenen ondergrond. Wanneer die kleurige afwerklaag gerealiseerd is valt niet
te zeggen. De boerderij Oosteinde 12 te Berkenwoude uit 1667 had vóór de
restauratie omstreeks 1940 eveneens een gesauste voorgevel. Pas in de 19de
eeuw worden zowel de oudere (West Vlisterdijk 64) als de nieuwe boerderijen
gepleisterd. Om het optrekkend vocht tegen te gaan heeft men veel boerderijen
voorzien van een gepleisterd plint, dat grijs of zwart geschilderd kan zijn.
Zoals reeds vermeld zijn alle grote schuren die in de loop van de 18de en 19de
eeuw gebouwd zijn, op de bakstenen voet na, voorzien van een houten beplanking.
Deze zwart geteerde beplanking is horizontaal gepotdekseld aangebracht. Bij de
oudere schuren zijn de planken in de breedte onregelmatig van afmeting variërend
van 25 tot 40 cm. Deze oudere beplanking wordt later door machinaal vervaardigde
rabatdelen vervangen.

Dakbedekking
De meeste boerderijen hebben een afdekking van riet. Over de sporen van de kap
worden rietlatten bevestigd waar het riet aan wordt vastgebonden met wilgetenen.
Bij de 17de-eeuwse boerderijen zijn de rietlatten van gekloofd hout. Dit hout werd
als half fossiel in de omgeving gevonden. De nok van het dak is afgedekt met
gebakken rietvorsten. Het pannendak is een latere vooral 19de-eeuwse ontwikkeling
in de Krimpenerwaard. Het dak van de schuur van Bovenberg 70-72 is door middel
van dakpannen van het jaartal 1762 voorzien. In een enkel geval ziet men
geglazuurde pannen, zoals bij het dak van de boerderij West Vlisterdijk 35.
Het wil nog wel eens voorkomen dat onder de pannen riet is gebruikt voor isolatie.
Dit noemt men dan een ‘gelaterd dak’. Riet wordt ook gebruikt om de tochtgaten bij
de muurplaten op te heffen. Aan de buitenzijde in de versnijding tussen muur en
het dak worden dan rietbundels gebonden (Oost Vlisterdijk 5). Het gebruik van
golfplaten als goedkope vervanging van riet heeft na de Tweede Wereldoorlog een
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grote vlucht genomen (Achterbroek 71, Benedenberg 105 en Bovenberg 70-72
(achterkant).

Exterieur
Bij het bespreken van de verschillende boerderijtypen kwam het exterieur incidenteel
al eens ter sprake. Hieronder wordt dat nog eens op een rijtje gezet. De oudste
boerderijen uit het einde van de 16de en het begin van de 17de eeuw zijn
opgetrokken uit een rode of geel-rode baksteen. De behandeling van het
baksteenwerk der gevels is betrekkelijk sober. Van sierende details is maar weinig
sprake. Als zij er al zijn, betreft het boogvormige ontlastingsbogen boven de vensters
en de deuren, vaak in een tegengestelde kleur. Oost Vlisterdijk 21 is hiervan een
voorbeeld: in het gele metselwerk zijn de ronde bogen in rood
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608 Tussenlanen 11-13 te Bergambacht vóór restauratie. Opmerkelijk zijn de gebeeldhouwde
natuursteenblokken in de vensterbogen en de driepasversiering in de topgevel (foto RDMZ,
Scheepens, 1924).

weergegeven. Vrij uitzonderlijk voor de Krimpenerwaard is de versiering boven het
verdiepingvenster van de woonkeuken in deze boerderij: hier is in het boogveld een
driepas aangebracht.
De in de 19de eeuw verbouwde boerderij aan de Lageweg 45 te Ouderkerk aan
den IJssel heeft desondanks een deel van haar vroeg 17de-eeuwse geveldecoratie
bewaard: boven de voordeur en belendende vensters ziet men accoladebogen,
bekroond met een gestucte Franse lelie. Die accoladebogen ziet men in dit deel
van de waard vaker, zoals bij IJsseldijk West 73 en IJsseldijk Noord 252 te
Ouderkerk.
Bij Tussenlanen uit 1661 zitten boven alle kozijnen korfbogen met gebeeldhouwde
natuurstenen aanzet- en sluitstenen. De bogen in de middenrisaliet hebben de vorm
van stompe spitsbogen. Het venster in de topgevel is bovendien

609 17de-eeuwse accoladebogen boven de (latere) voorgevelopeningen van Lageweg 45
te Ouderkerk aan den IJssel (foto RDMZ, 1994).

nog versierd met een driepas in het boogveld (vergelijk Oost Vlisterdijk 21, hierboven
genoemd!) waarvan de toten eindigen in Franse lelies. De segmentvormige bekroning
van de topgevel is restauratiewerk, evenals de roedeverdeling in de ramen en de
meeste vensters in de zijgevels die ter plaatse van blindnissen zijn aangebracht.
De sierankers dateren uit de bouwtijd. Op een van zijn aquarellen geeft Verheul de
toestand van 1927 weer (Verheul, 126). Hieruit blijkt dat de korfbogen rood gekleurd
waren en de gestucte plint een stuk hoger was aangebracht.
Ook van Bouwlust maakte Verheul een aquarel, in 1928, waaruit blijkt dat een
hoge gestucte plint thans is verdwenen (Verheul, 127). Er is meer veranderd. Sedert
een restauratie in 1939 zijn de staafankers in de gevels vervangen door gekrulde
muurankers. De ramen hebben daarbij een 18de-eeuwse roedeverdeling gekregen.
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De inmiddels zeer sterk verrestaureerde boerderij aan het Oosteinde 12 te
Berkenwoude werd in 1667 gebouwd voor Claes Claesse Bijman en diens vrouw
Trijntje Jans. Hun initialen en het jaartal staan in het deurkalf gesneden. Aan de
gevelbehandeling is de 17de-eeuwse bouwdatum terug te vinden in de ronde
ontlastingsbogen boven de vensters die ook hier met natuursteenblokken zijn
verfraaid. Het is overigens niet de enige boerderij waarvan de initialen der bewoners
in het deurkalf gesneden staan. West Vlisterdijk 17-18 heeft in het deurkalf de
initialen CG en RD, alsmede het jaartal 1660.
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610 Voordeur van West Vlisterdijk 17-18 met gesneden deurkalf (foto RDMZ, 1994).

Deuren en vensters uit de 17de eeuw zijn zeldzaam. Slechts in een enkel geval
maar bleven zij bewaard. De kruiskozijnen in de voorgevels van Tussenlanen 11-13
en Oosteinde 12 te Berkenwoude zijn voor wat het bovenste deel betreft
restauratieprodukten. De kloosterkozijnen, een verticaal tweelicht, met de fijn
geprofileerde middendorpel in de rechterzijgevel van Bouwlust, Bovenberg 54-56,
zijn zeker uit de bouwtijd 1671. De oude kloosterkozijnen van Tussenlanen 24 zijn
na reparatie van het metselwerk weer teruggebracht in de kopgevel. De 17de-eeuwse
boerderijen Bovenberg 90 en Lageweg 45 hebben in de geveltop een bolkozijn, een
horizontaal tweelicht, eveneens een specifiek 17de-, vroeg 18de-eeuwse vorm.
Een versieringswijze die kenmerkend 17de-eeuws is treft men aan bij de L-vormige
boerderij West Vlisterdijk 15-16. In de kopgevel van de uitbouw zijn metseltekens
in de vorm van harten en dubbele ruiten aangebracht. Kattendijksblok 183 te
Gouderak laat dit eveneens zien: op de rechtermuurdam zijn twee ruiten boven
elkaar waarneembaar. Ter weerszijde van het zoldervenster van IJsseldijk Noord
252 te Ouderkerk hebben de metseltekens de vorm van harten, bij IJsseldijk 134
te Krimpen aan den IJssel die van ruiten. De bouwer van Provinciale weg Oost 15
te Haastrecht, de Theodorushoeve, heeft de bouwdatum met bakstenen in de
geveltop laten metselen: 1658. Doordat de voegen van het jaartal thans gewit zijn,
springt het duidelijk naar voren. Gekrulde of lelievormige muurankers verankeren
de inwendige houtconstructie.
Specifiek 17de-eeuws zijn de vaak fraai gemetselde kelderlichten die eindigen in
of met een boog en die beveiligd zijn met gedraaide spijlen. Goed te zien is dit bij
de zijgevel van Schoonouwen 18-20 waar de kelderlichten in diepliggende korfbogen
zijn opgenomen.
Het voorhuis van Bovenberg 70-72 heeft boven het verdiepingvenster van de
keuken een gebeeldhouwd meisjeskopje uit de 18de eeuw, als herinnering aan een
brand waaraan het kind ontsnapt zou zijn door uit dat raam te springen.
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Was de decoratie aan de gevels in de 17de eeuw al niet uitbundig, in de 18de eeuw
wordt de gevelafwerking vrijwel ongedecoreerd op de strekken of rollagen boven
de vensters en vlechtingen langs de dakrand na. De kunstig gemodelleerde
muurankers worden door staafankers vervangen of in het muurwerk weggewerkt.
De kruisvensters maken plaats voor schuifvensters met wisseldorpel halverwege
(Provinciale weg Oost 99). Tot het midden van de 19de eeuw blijft dit zo. Het venster
met betrekkelijk kleine glasruiten wordt vervangen door een zesruitsverdeling met
brede middennaald (eerste helft 19de eeuw). Na het midden van de 19de eeuw
worden de roeden dunner en treft men steeds meer een T-vormige indeling aan.

611 Asymmetrisch ingedeelde, midden 19de-eeuwse voorgevel met hoger opkamervenster
aan de Achterbroek 47 (foto RDMZ, 1994).
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612 Boerderij uit 1904 met een symmetrisch ingedeelde voorgevel aan Bovenkerk 41 (foto
RDMZ, 1994).

613 Rechterzijgevel van West Vlisterdijk 15-16 met de metseltekens in de vorm van harten
en ruiten (foto RDMZ, 1970).

Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw worden de voorgevels regelmatig van
indeling. Dit hangt ondermeer samen met veranderingen in het interieur van de
boerderij. Achter de voordeur lag niet meer direct de middenkamer maar een gang,
geflankeerd door twee kamers. Voor de voorgevel had dit tot gevolg dat er ter zijde
van de deur aan iedere kant een of twee vensters kwamen.
Waren de muuropeningen van de oudere boerderijen altijd onregelmatig in de
gevel geplaatst, ook al omdat er aan één kant doorgaans een kelder met een
opkamer was, die beide verlicht moesten worden, na het midden van de 19de eeuw
veranderde dat. De plaats van de kelder en de opkamer kunnen wel gehandhaafd
zijn, aan de buitenkant valt dat steeds minder op: het opkamervenster wordt op
hetzelfde niveau gezet als de andere en de keldervensters verhuizen uiteindelijk
naar de zijgevel, zodat een optimale symmetrische gevelindeling tot stand gebracht
kon worden.
Langs de Provinciale weg te Haastrecht komt men een variant tegen. Vanaf het
midden van de 19de eeuw rangschikt men de vensters en de deur zodanig in de

614 17de-eeuwse kelderlichten in de zijgevel van Schoonouwen 18-20 (foto RDMZ, 1968).
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615 Provinciale weg West 39 te Haastrecht, waar de vensters en voordeur een op- en
aflopende reeks vormen (foto RDMZ, 1995).
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616 Een weinig voorkomende gevelbeëindiging aan boerderijen: de ingezwenkte lijstgevel,
hier aan Middelblok 37 te Gouderak (foto RDMZ, 1994).

617 De plint van het voorhuis van Benedenberg 64-66 is met een slingerende stuclijst
versierd. Op de verdieping een drievoudige neogotisch venster (foto RDMZ, 1994).

gevel dat zij een oplopende (en weer aflopende) reeks vormen (Oost 11, 15, 29,
87, 101 (met ojiefvormige strekken uit 1887!); West 33, 35, 39).
Een enkele boerderij kent in deze tijd geen beëindiging met een tuitgevel of een
wolfdak, maar met een in- en uitgezwenkte lijstgevel, waarmee de gevel een zekere
grandeur verkrijgt (Bovenberg 57, de Adriana Wilhelminahoeve, Bovenberg 94,
Achterbroek 85-87, Middelblok 37 te Gouderak).
Het is ook omstreeks die tijd dat de geveldecoratie aanvankelijk bescheiden, maar
na het derde kwart van de 19de eeuw heel uitbundig, terugkomt. Het begint met
een betrekkelijk eenvoudige versiering van ‘sluitstenen’ boven de vensters en de
deur en de invoering van gegoten rozetankers aan de gevel. De gestucte plinten
worden versierd met ruiten of slingerende banden, met een koe en een paard.
Bovendien ziet men steeds meer de toepassing van verschillende kleuren baksteen
in de vorm van banden en blokken en aan de strekken en bogen, van tegels in de
boogzwikken boven de gevelopeningen, van gietijzeren roosters in de voordeuren
en voor de ontluchtingsgaten van kaaskamers en -kelders. Het riet op de daken
maakt plaats voor dakpannen, die bij de rijkste exemplaren geglazuurd zijn. Vooral
de jongere boerderijen van iets voor en na de twintigste eeuwwende hebben kleurige
voorgevels met gevarieerde en kunstig uitgezaagde windveren met makelaars en
samengestelde vensters op de verdieping. De samengestelde vensters, die
doorgaans een driedeling kennen waarbij het middelste hoger is dan de beide
zijstukken, komen in vele varianten voor: plat, met spitse bogen, met
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618 Een driedelig spitsboogvenster uit 1877 bij Oost Vlisterdijk 18 (foto RDMZ, 1994).

619 Benedenkerk 76 met de grote ventilatieroosters in de zijgevel (foto RDMZ, 1994).
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621 Stucversiering in de vorm van een paard op de plint van Oost Vlisterdijk 42 (foto RDMZ,
1994).

620 ‘Vreede en Rijckdom’, een boerderij uit 1904 aan de Beijerscheweg 11 (foto RDMZ,
1994).

622 Een variant op het driedelige spitsboogvenster aan Benedenkerk 66 uit 1909 (foto
RDMZ, 1994).

ronde bogen, een combinatie van de twee, gedrieën gevat in een grote boog met
tegels in de zwik. Door de hele Krimpenerwaard heen ziet men op verschillende
plaatsen dezelfde motieven aan vensters en houtsnijwerk terugkeren. De windveren
werden bijvoorbeeld met behulp van mallen gemaakt. Bij een timmerbedrijf aan de
Achterbroek 20 in Berkenwoude worden de mallen nog bewaard. Mooie voorbeelden
vindt men langs Het Beijersche, Benedenheul en Benedenkerk, Bovenkerk en de
Achterbroek. Een dergelijke gevelafwerking aan het eind van de 19de eeuw is
overigens niet karakteristiek voor de Krimpenerwaard. Meer naar het oosten, in de
Lopikerwaard tot aan het Vechtplassengebied treft men de drievoudige bovenlichten
en de gefiguurzaagde windveren aan de boerderijen aan.
Dezelfde of bijna dezelfde raamvormen treft men bij verschillende boerderijen
steeds weer opnieuw aan. Spitsboogvensters blijken favoriet, zoals te zien is aan
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bijvoorbeeld aan Oost Vlisterdijk 11, 18 (1877) en Benedenberg 64-66. West
Vlisterdijk 43 vertoont een eenvoudiger variant.
Bonrepas 15 en Oost Vlisterdijk 38 uit 1900 hebben dezelfde drievoudige
bovenlichten, waarbij het middenstuk een driepas en de zijstukken een ronde
beëindiging hebben. De soorten bovenlichten zijn legio.
Dezelfde raamvormen konden een aantal jaren in gebruik blijven zoals te zien is

623 Een klassiekere versie van het driedelige bovenlicht is te zien bij Koolwijk 35 (foto RDMZ,
1994).

bij de gedateerde boerderijen aan de Benedenheulseweg 58 uit 1909, nr. 35 uit
1913 en nr. 29 uit 1928, waarbij het middenstuk een spitsboog heeft en de beide
zijstukken een golvende belijning.
Veel boerderijen zijn in dit opzicht een nadere bestudering waard. De boerderij
Benedenkerkseweg 76 van rond 1900 verenigt bijvoorbeeld alle hiervoor
opgenoemde elementen in zich. De van rode baksteen opgetrokken voorgevel is
symmetrisch van indeling. De getoogde vensters en voordeur hebben strekken van
helder rode baksteen verlevendigd met gestucte en versierde blokken. Het
samengestelde venster op de verdieping wordt door een hoge boog bekroond,
waarin een tegelpatroon is aangebracht. In de van gele baksteen opgetrokken
zijgevels zijn de strekken boven de vensters van rode steen. De kelderluiken zijn
zeer bescheiden in de plint en verder in de zijgevel te vinden. Het vertrek hierboven
is kennelijk als koele ruimte (kaasopslag?) in gebruik (geweest), waar gietijzeren
ventilatieroosters in de zijgevel nog op wijzen. Het overstekende zadeldak
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624 Stalgevel met mestluiken en stalvensters afgewisseld bij Tussenlanen 24 (foto RDMZ,
1978).

is met pannen belegd. Het overstek is met fijn zaagwerk en een makelaar versierd.
Opmerkelijk in dit opzicht is ook de boerderij aan de Beijerscheweg 78. De voorgevel
is opgetrokken van gele baksteen, doorspekt met rode bakstenen banden. Zij heeft
een trapgevel met negen trappen met betonnen afdekplaten en een samengesteld
venster in een grote ronde boog in de geveltop. Hierboven staat de naam en de
bouwdatum: ‘Cornelishoeve 1889’. Op de top heeft men een klok en anno 1903
geschilderd. Boven de ramen zitten rood-witte hanekamstrekken.
Uit 1904 is Beijerscheweg 11, de boerderij ‘Vreede en Rijckdom’. De voorgevel
is uit donker rode steen met helder rode banden en togen en witte blokken. Langs
de dakrand lopen de windveren die versierd zijn met sterren, windmolen-achtige
kruisen en langgerekte voluten.
In windveren zit veel variatie. Te vermelden vallen: Beijerscheweg 69 uit 1900 en
nr. 38 (ca 1890) met opengewerkte lamberkijns; Schoonouwenseweg 3 (1904) en
22 (1884) met kantachtige windveren; Bonrepas 15 (ca 1890): golvende windveren
en pijlvormige lamberkijns
Dit soort gevelbehandeling is niet voorbehouden aan de grote rechthoekige
boerderij. Ook bij de eenbeukige daglonerswoningen ziet men het regelmatig.
Over de behandeling der zijgevels valt minder op te merken. Over het algemeen
zijn zij over de hele linie van woon- en bedrijfsgedeelte opgetrokken van baksteen.
Slechts in één geval is er een boerderij gevonden met houten zijgevels, de in
oorsprong 17de-eeuwse boerderij aan de Bosweg 3 te Stolwijk.
Volledig houten schuurwanden komen zeer sporadisch voor, tenzij het hier losse
bouwlichamen betreft. Wel ziet men bij een aantal bedrijfsgedeelten dat het bovenste
deel van hout is. Hierin zijn de hooiluiken opgenomen. De wanden van het
bedrijfsgedeelte zijn voorzien van stalramen (halfrond en getoogd met ijzeren
roedeverdeling of van beton) en in een enkel geval, vooral bij de wat oudere
exemplaren, van houten raampjes en mestluiken. Hoewel de stallen van de oude
boerderijen in de 19de eeuw gemoderniseerd zijn waarbij er achter de groep een
kruipad werd aangelegd waarover men de mest via de achtergevel naar buiten kon
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Ook de achtergevels zijn over het algemeen van steen. Men ziet hier doorgaans
drie (smalle) deuren: twee mestdeurtjes en een deur die toegang biedt tot de deel.
Dubbele deeldeuren in de achtergevel komen in de Krimpenerwaard bijna nooit
voor. Zij zijn door een enkele deur van ongeveer anderhalve meter breed vervangen.
Dit heeft te maken met het feit dat de wagens niet meer over de deel naar binnen
hoefden te rijden: de meeste opslag (van hooi) geschiedde buiten het ‘hoofdgebouw’,
in hooibergen of in grote (aangebouwde) schuren. Op de balken van de stal werd
ook getast. Men ziet dan in de eindgevel, evenals in de zijgevels een hooiluik op
de verdieping.

Interieur
Een oorspronkelijke indeling van de plattegrond is bij de boerderijen nog wel eens
te vinden, de afwerking van de interieurs is in de loop der tijden aan de eisen van
de moderne tijd aangepast. Balklagen verdwenen onder verlaagde plafonds, vooral
in de hoge middenkamers. De schouwen in het voorhuis werden afgebroken. Dat
ze er geweest zijn bewijzen dan de grote schouwboezems op de zolder. Bedsteden
raakten in onbruik en verdwenen. In een aantal gevallen is de aankleding van de
woonkeuken in het achterhuis met tegels en tegeltableaus wel bewaard gebleven.

De tegels
Een aantal boerderijen in de Krimpenerwaard heeft ondanks verbouwingen en
moderniseringen een geheel of gedeeltelijk betegelde schouwwand bewaard. De
vroegste dateren uit het midden van de 17de eeuw, de laatste zijn uit het eind van
de 19de.
Tegels konden zowel een decoratieve als een didactische waarde bezitten, het
laatste met name wanneer de tegels met bijbelse voorstellingen geschilderd waren.
De toepassing van tegels in de interieurs was overigens niet beperkt tot de
schouwwanden. Men vindt ze ook terug aan de plinten en - in mindere mate -

625 Bedstedewand in de middenkamer van Oost Vlisterdijk 17 (foto RDMZ, 1994).
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626 Grote schouw in de boerderij Provinciale weg West 23A te Haastrecht uit de late 18de
eeuw. In het midden zit de roetbaan met een bloementableau. Deze wordt door pilasters
geflankeerd. De omlijste blauwe tegeltableaus te weerszijden zijn later ingebracht (foto
RDMZ, 1994).

aan overige muurvlakken. Dit had mede een bouwkundige reden: door het optrekkend
vocht smetten de muren. Het aanbrengen van tegels op plinten en tegen muurvlakken
was de aangewezen oplossing.
De mate en aard van toepassing van de tegels hing samen met de ter beschikking
staande ruimte. De 17de- en 18de-eeuwse schouw met boezem had de boezembalk
op een hoogte van ongeveer 1,80 meter. De hoogte van de daarachter liggende
stookwand werd met decoratieve tegels bekleed. In het midden bracht men een
roetbaan aan van donkerder ‘schildpadtegels’.
Tot globaal de tweede helft van de 18de eeuw bevond zich het woongedeelte in
het voorhuis. Betegelde schouwen uit de 17de en 18de eeuw worden dan ook alleen
daar aangetroffen.
In de eerste helft van de 17de eeuw vindt men tegels met veelkleurige vogel- en
bloemmotieven met hoekvullingen of omlijstingen als kwadraten, kandelabers,
cirkels, fleur-de-lis en ossekop of eikeblad. Na de tweede helft van deze eeuw

627 Tegeltableau met rivierlandschap uit het midden van de 19de eeuw in West Vlisterdijk
32 (foto RDMZ, 1994).
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(foto RDMZ, 1977).
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629 19de-eeuwse tegeltableaus met landman met koe en paard aan weerskanten van de
schouw in Oost Vlisterdijk 5 (foto RDMZ, 1994).

maken zij plaats voor blauwe tegels met diverse versieringen. De invoer van Chinees
porselein vanaf het eerste kwart van de 17de eeuw heeft zeker een grote invloed
gehad op de kleur van en het patroon op de tegels. Op de blauwe tegels verschijnen
Chinese versieringsvormen, zoals de Chinese tuin, afbeeldingen van Chinezen en
de zogenaamde Wan-Li hoekvulling.
Naast blauwe tegels komen na het midden van de 17de eeuw mangaankleurige
(paars-bruine) tegels in de mode, die in een nuancering van heel licht tot bijna zwart
werd gebruikt. Een combinatie van beide varianten is de tegel met een blauwe
beschildering in een cirkel waarbij de omlijsting met mangaankleurig penseelstreken
werd ingevuld.
Het tegelpatroon veranderde in de 18de eeuw ingrijpend. Werden tot dan enkele
tegels met voorstellingen toegepast, nu worden er tegeltableaus samengesteld en
aangebracht op en naast de schouwboezem. Veelal gaat de bekleding van de
schouwwand bestaan uit witte tegels met daarin verwerkt enkele tableaus en/of
twee enkele of dubbele pilasters van twee tegels breed en twaalf tot dertien tegels
hoog, versierd met druiveranken en dieren. De pilasters worden afgesloten met een
(Ionisch) kapiteel. Op de basementen zijn landschapjes of pastorale scènes
geschilderd. Druiverankpilasters met mensen en dieren daartussen noemt men ook
wel ‘levensbomen’. Zij komen in dit deel van Zuid-Holland vaker voor. De wanden
omlijst men met randtegels.
In het laatste kwart van de 18de en in de 19de eeuw veranderden de vertrekken
in de boerderij van functie, hierboven kwam dat al diverse malen ter sprake. De
kaasopslag werd naar het voorhuis verplaatst, het gezin verhuisde naar de ruimtes
achter de brandmuur. De oude stookplaatsen in het voorhuis werden vrijwel altijd
afgebroken. Achter de brandmuur werden nieuwe stookplaatsen gemaakt. De hoge
open schouw met geprofileerde boezembalk verdwijnt en maakt plaats voor kachels.
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De boezem wordt lager en smaller. Op en naast de boezem verschijnen forse
tableaus die met een sierrand in de vorm van een koord of bloem- en bladwerk
worden omlijst. De tableaus vertonen scènes uit het dagelijks boerenleven rivierlandschap met koeien en boerderijen - of thema's uit het Oude en Nieuwe
Testament. In diverse boerderijen in Haastrecht en Vlist vindt men aan de schouwen
een Lopikerwaardse variant: hier zijn de hoeken van de schouwboezem met een
koperen strip afgewerkt.
Naast de kolommen verbeeldt men een koe en een paard, een kat met een muis
in de bek en een zittende hond. Soms staat er bij de tableaus een tekst zoals ‘DEZE
KAT EN EET NIET’ en ‘DESE HOND, BEWAAKT HET HUIS’. Bovenaan de wanden ziet men
nog al eens veelkleurige kanariekooien weergegeven met (Utrechts) en zonder
torentjes (Rotterdams).
Grote polychrome tegeltableaus worden weer na 1850 geschilderd. De
voorstellingen zijn dezelfde als daarvoor: scènes uit het Oude en Nieuwe Testament,

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

388
uit het dagelijks leven op de boerderij en de landman of boerin met koe en paard.
Het is een laatste poging de reeds tanende tegelindustrie nieuw leven in te blazen.
Een laatste opleving vond plaats in de jaren 1890-1910, waarbij de Art-Nouveau,
met name bij het woonhuis, een uitbundige tegeldecoratie voorschreef.

De plaats van vervaardiging en de makers
De tegels zoals die in de Krimpenerwaard aangetroffen werden blijken met name
gebakken te zijn in Rotterdam en Gouda (de oudste) en Utrecht (vooral na 1750).
Over de schilders is nog maar weinig bekend. Tegels zijn in de Krimpenerwaard
zelden gesigneerd. Een uitzondering is de Rotterdamse tegelbakker I. van der Wolk
die zijn werk in de boerderij Bovenberg 56, een veelkleurige pendule, voluit
signeerde. In Utrecht zijn het G.H. van Griethuizen en A. Turel die hun Franse
pendules uit de 18de en 19de eeuw van een signatuur voorzagen. Op andere stukjes
ziet men wel initialen: in de halsband van de kat op een tableau dat zich in
Benedenberg 81 bevindt, zijn de letters LVS te zien. Het is nog niet bekend waar
zij voor staan.
Hun onderwerpen ontleenden de tegelschilders nogal eens aan prenten. Voor
afbeeldingen van vogels maakte men bijvoorbeeld gebruik van het grafische werk
van de Antwerpse kunstenaars Adriaen Collaert (1560-1618) en Marcus Gheeraerts.
Voor de tegels met soldaten werd gebruik gemaakt van het werk van Jacob de
Gheyn, verbeeld in de ‘Wapenhandelinghe van Roers, Musqetten ende Spiesen’
(1607-1608). Zeer populair waren de afbeeldingen in het werk van Pieter H. Schut,
Toneel ofte Vertooch der Bijbelse Historiën uit 1659 en van J. Luiken, Het Menselyk
Bedryf uit 1694.

De verschillende types tegels en tableaus in de boerderijen
In de boerderij aan de Lageweg 45 te Ouderkerk is een gedeelte van een vroeg

630 Schouw met 17de-eeuwse ruittegels en bloempottegels op de plint in de linkerzijkamer
van Bovenberg 54 (foto RDMZ, 1994).
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West Vlisterdijk 32 (foto RDMZ, 1994).
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17de-eeuwse tegelwand in het voorhuis bewaard gebleven. De schouw bestond uit
een rookbaan van mangaankleurige schildpadtegels in het midden, geflankeerd
door zijvelden van vier tegels breed met veelkleurige vogel- en bloemmotieven. De
schildpadtegels zijn inmiddels vervangen door witte tegels, de gepolychromeerde,
overigens willekeurig geplaatste, tegels zijn nog wel aanwezig. Het is vrijwel zeker
dat deze tegels afkomstig zijn uit de werkplaats van de tegelbakkerij De Swaen aan
de Oosthaven te Gouda. Tijdens graafwerkzaamheden ter plaatse zijn fragmenten
gevonden van aardewerk en tegels met overeenkomstige voorstellingen en met
een Franse lelie als hoekvulling (fragmenten worden in het depot van het Catharina
Gasthuis bewaard). De voorstellingen op de tegels zijn ontleend aan het grafische
werk van de Antwerpse kunstenaar Adriaen Collaert (Holtkamp, 1992, 10-32).
De boerderij Bouwlust, Bovenberg 54-56 te Bergambacht, heeft in de gang betegeld
plinten met polychrome bloemen. De plinten in de linkerzijkamer zijn van blauwe
bloempottegels voorzien. In deze kamer bevindt zich een schouw, waarvan de
betegeling waarschijnlijk van de bouwtijd (midden 17de eeuw) dateert: de rookbaan
is in visgraatmotief gemetseld. Aan beide zijden zit een baan van vier tegels breed
en dertien hoog met een ruitmotief in blauw.
Het voorhuis van de boerderij Tussenlanen 13 uit 1661 is in de jaren veertig van
deze eeuw door de toenmalige eigenaar integraal van tegels voorzien, zodat niet
meer na te gaan is welk er van oorsprong in gezeten hebben. De stookplaats in de
linkeropkamer heeft een 17de-eeuwse betegeling met een paar opmerkelijke blauwe
pilaren bestaande uit een meermin en een meerman van een tegel breed en tien
tegels hoog. De onderste tegel nr. 1 en de twee bovenste, de nrs. 12 en 13 ontbreken
(Hoynck van Papendrecht, 65).
Vermeldenswaard in de eerste helft van de 18de eeuw zijn de schoorsteenpilasters
in de boerderij Tussenlanen 33-35 die aan de ene kant versierd zijn met de wapens
der Zeven Provinciën en aan de andere kant met die der zeven grote steden van
de provincie Holland, Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Gouda en
Rotterdam. De pilasters zijn zeker uit een Rotterdamse fabriek afkomstig.
Een grote over de volle breedte en hoogte betegelde, laat 18de-eeuwse, schouw
bevindt zich in de boerderij Provinciale weg West 23A te Haastrecht. Opmerkelijk
bij deze schouw zijn de zeer brede pilasters aan weerskanten van de roetbaan. Het
zijn getorste kolommen waar zich omheen wijnranken slingeren met daarin vogels
en putti met een muziekboek, een fluit en een snaarinstrument. Op het basement
van drie tegels hoog is een koningspaar afgebeeld. Deze pilasters worden met een
Ionisch kapiteel bekroond. De roetbaan bestaat uit zes rijen schildpadtegels met in
het bovengedeelte een tableau met bloemenvaas van twintig tegels. Linksonder in
de schouw een zittende kat met daarboven een koe en rechtsonder een hond met
daarboven een paard. Deze vijf tegeltableaus zijn in blauw geschilderd en zijn,
opmerkelijk genoeg niet uit de buurt afkomstig, maar vervaardigd in de werkplaats
van Kingma in Harlingen. De zijwanden van de schouw zijn eveneens betegeld. Zij
beginnen met een enkele pilaster van dertien tegels hoog. De pilasters zijn van
ranken voorzien waartussen spelende putti. Op het basement van drie tegels hoog
is de Hoop verbeeld. Verder in de zijwanden een stel bloemenvazen van ieder twaalf
tegels. Alle tableaus hebben een omlijsting van mangaankleurige randtegels, die
zich tevens bevinden aan de bovenzijden van de zijwanden.
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In de boerderij Tussenlanen 24 is de schoorsteen in de woonkamer achter de
brandmuur met tegels uit het eerste kwart van de 19de eeuw versierd. Het geheel
is een fraaie compositie van tableaus en enkele decoratieve tegels. Op de boezem
is een tableau aangebracht van 35 tegels met de voorstelling van Christus met de
Samaritaanse vrouw bij de waterput, afgeboord met een staaflijst en rozetten op de
hoeken. Links en rechts ter hoogte van de schoorsteenmantel de bekende boer met
paard en met koe, omlijst met figuratieve randtegels en rozetten op de hoeken. De
linkerzijde van de tegelwand wordt begrensd door tegels met bijbelse voorstellingen
in achtkantige omlijstingen. In de rechterzijwand zit boven het afvoerkanaal van een
voormalige bakoven (?) of een hangschouw een tegeltableau met de Zondeval. Ook
dit tableau is omlijst met een staaflijst. De hangschouw
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633 Tableau van Christus en de Samaritaanse vrouw in Tussenlanen 24 (foto RDMZ, 1994).

632 Overzicht van de vroeg 19de-eeuwse tegelwand in de middenkamer van Tussenlanen
24 (foto RDMZ, 1994).

634 Tegeltableau uit 1854 met ‘Vader Jakob’ in West Vlisterdijk 32 (foto RDMZ, 1994).

heeft figuratieve randtegels en rozetten op de hoeken. Aan de rechterkant wordt de
wand afgesloten met een verticale baan met bijbelse tegels als links. In de voorkamer
zit een lambrizering van blauwe tegels met herders en herderinnen op een plaats
die ooit als bedstee en kast gediend heeft.
De tegelwand in de boerderij West Vlisterdijk 32 is nog compleet aanwezig en rijk
gedetailleerd. Op de boezem staat weer een bijbels tafereel van 56 tegels met op
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een band onder aan de voorstelling de spreuk ‘HET LAND TE BOUWEN IS MIJN LUST,
MIJN HART EN ZINNEN ZIJN BELUST, TE WOONEN BIJ HET WOELEND VEE, GELIJK ALS VADER
JACOB DEE’. Hiernaast ziet men het jaartal 1854. Linksonder staat de herder bij zijn
schaapskudde, linksboven zit een vrouw een koe te melken en middenonder loopt
een man met een melkkan. Dit alles onder het toeziend oog van vader Jacob. Boven
dit tableau is de bekende kanariekooi geplaatst. Links van de schouwboezem zit
een landschappelijk tableau van twintig tegels met op de achtergrond een
stellingmolen en een huisje, op de voorgrond water waarin een boot met twee
vissers. Aan de rechterkant van de schouwboezem een tableau waarop een
landschap met huizen en water is verbeeld. Alle tableaus zijn met een staaflijst en
rozetten omgeven.
Een fraai voorbeeld van een gepolychromeerd tableau bevindt zich in de boerderij
Benedenberg 64-66. Op de boezem van de schouw in de voormalige woonkeuken
is een tableau van 56 tegels aangebracht. Op de achtergrond boerderijen, in het
middengedeelte ploegende boeren en wandelende mensen en op de voorgrond
koeien. Verder nog de gebruikelijke tableaus, kat en hond en boer met koe en paard.

Vloeren
Er zijn maar weinig boerderijen die nog orginele vloeren bezitten. De meeste zijn
vernieuwd. De bedrijfsgedeelten kregen nieuwe betonvloeren of werden samen met
groepstallen van een laag cement voorzien. De kaaskamers van de boerderijen aan
de Oost Vlisterdijk 17, 42 en Provincialeweg 15 te Haastrecht hebben nog een mooie
plavuizen vloer. Het bedrijfsgedeelte van Bovenberg 56 en Oost Vlisterdijk 42 heeft
een vloer van klinkers. Een mooie gemetselde groep valt alleen nog maar te
bewonderen in het museum Crimpenerhof aan de IJsseldijk 314 te Krimpen aan
den IJssel.
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635 Tableau met kat. Detail van een betegelde wand in de boerderij Bouwlust aan de
Bovenberg 54-56 te Bergambacht (foto RDMZ, 1994).
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Janse

Janse, H., Houten kappen in Nederland.
1000-1940, Delft/Zeist 1989.
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Joosting en Muller I en II

Joosting, J.G.C. en S. Muller Hzn.,
Bronnen voor de geschiedenis der
kerkelijk rechtspraak in het bisdom
Utrecht in de Middeleeuwen, 2 dln.
's-Gravenhage 1906-1915.

Kadastrale Atlas

Kadastrale Atlas Zuid-Holland 1832:
Schoonhoven, [eindred. B. de Keijzer],
Utrecht 1994.

De Keijzer, 1980

Keijzer, B. de en C.C.J. Lans, De
bouwgeschiedenis van het dorp
Ouderkerk aan den IJssel. De
ontwikkeling van een dijkdorp van het
eind van de 15e eeuw tot het eind van
de 19e eeuw, Rotterdam 1980.

Kölker

Kölker, A.J., Haastrecht. Hoofdstukken
uit het ontstaan en de ontwikkeling van
‘die Steede ende Landen van Haestregt’
tot in het begin van de 19de eeuw,
Dordrecht 1974.

Kroon en De Kunder, 1981

Kroon, H. en Kunder, J.M.W. de, De
occupatie- en ontginningsgeschiedenis
van de Krimpenerwaard. Een onderzoek
naar de historischgeografische waarde
van het cultuurlandschap, Amsterdam
1981 (doct. scr. VU Amsterdam).

Van der Linden

Linden, H. van der, De Cope. Bijdrage
tot de rechtsgeschiedenis van de
openlegging der Hollands-Utrechtse
laagvlakte, Assen 1956.

Lugard, 1938

Lugard Jr., G.J., In 4 kwartier door
Schoonhoven's historisch revier, z.p.
1938.

Meischke, 1969

Meischke, R. en H.J. Zantkuyl, Het
Nederlandse woonhuis van 1300-1800,
Haarlem 1969.
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De monumenten van Schoonhoven

De monumenten van Schoonhoven;
overzicht van historisch waardevolle
gebouwen en rijksmonumenten. Uitgave
gemeente Schoonhoven, 1986.

Mulder

Mulder, J.R., ‘De bodemkaart van de
Krimpenerwaard, schaal 1:25000. Bodem
en landschap vroeger en nu’, in:
Historische Encyclopedie
Krimpenerwaard, 11de jrg. (1986), nr.
3-4, 61-100.

Van Ollefen

Ollefen, L. van en R Bakker, De
Nederlandsche stad- en dorpbeschrijver,
5de deel (Schieland en Krimpenerwaard),
Amsterdam 1795.

Prak

Prak, Niels L., Het Nederlandse
woonhuis van 1800-1940, Delft 1991.

SHBO

De benaming van houtverbindingen en
constructieve houten elementen bij oude
boerderijen; een voorstel tot
normalisering, Stichting Historisch
Boerderij-Onderzoek, Arnhem 1973.

Teixeira III (I)

Teixeira de Mattos, L.F., De
waterkeeringen, waterschappen en
polders van Zuid-Holland. Deel III, De
Waarden. Afdeeling I, De
Krimpenerwaard, 's-Gravenhage 1927.

Tillema

Tillema, J.A.C., Schetsen uit de
geschiedenis van de Monumentenzorg
in Nederland, 's-Gravenhage 1975.

Den Uyl I en II

Uyl, W.F.J. den, De Lopikerwaard,

s

I, Dorp en kerspel tot 1814, Utrecht 1960.

II, De waterschappen, Utrecht 1963.

Van de Ven

Ven, G.P. van de (red.), Leefbaar
laagland. Geschiedenis van de
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waterbeheersing en landaanwinning in
Nederland, Utrecht 1993.
Vink

Vink, T., De Lekstreek. Een
aardrijkskundige verkenning van een
bewoond deltagebied, Amsterdam 1926.

Visser, 1964

Visser, J.C., Schoonhoven, de ruimtelijke
ontwikkeling van een kleine stad in het
rivierengebied gedurende de
middeleeuwen, (diss.), Assen 1964.

Voorloopige Lijst

Voorloopige Lijst der Nederlandsche
Monumenten van Geschiedenis en
Kunst, deel III, de provincie Zuidholland,
Utrecht 1915.

Van der Wouden, 1980

Wouden, A.M.M. van der, Uit de
geschiedenis van Berkenwoude,
Berkenwoude 1980.

Van der Wouden, 1959

Wouden, A.M.M. van der, Uit
Lekkerkerks verleden, Lekkerkerk 1959.
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Registers
Inrichting van de registers
Bij de alfabetische rangschikking van de namen van personen, plaatsen en zaken
geldt de ij voor een i gevolgd door een j. De nummers verwijzen naar de pagina's.
De cursieve cijfers verwijzen naar de nummers onder de afbeeldingen.

Register van persoonsnamen
Algera, J. 100
Antonisz., Cornelis 219
Ariens, Marrigje 119
Arijsse, Thomas 233
Arkel, geslacht van 108
Backer, Jacob Adryaensz. 207
Backer, Jan Dirkze 235
Barnevelt, Martinus van 211
Beieren, Albrecht van 38, 132
Beieren, Jacoba van 72, 100, 103, 141
Beieren, Jan van, graaf van Holland 42, 72
Berger, Pieter Jacobsz 235
Berghe, Herbaren van den 27
Bisdom, Adriaan 288
Bisdom van Vliet, geslacht 219, 252
Bisdom van Vliet, Marcellus 285, 289
Bisdom van Vliet, Paulina Maria 252, 285, 289
Bijman, Claes Claesse 379
Blankenheim, Frederik van, bisschop van Utrecht 30, 133, 187
Blois, Jan (van Chastillon) van, heer van Schoonhoven 94, 122, 130, 131
Blois, wapen 114, 216
Blom, Klaas 218
Blomvliet, Hugo 269
Bock, Hendrik Jansen 219
Boer, Hanneman Lour den 235
Boer, Jan Jans den 234, 235
Boer, Laurens den 234
Bolnes 326
Boogaerdt & Zn, De Weduwe M. 322
Boogaerdt, familie 322
Boogaert, Meindert 322
Boonder, Maria 241-242
Bosch, Susanna Francoisia van den 239
Bosvelt, Adrianus van 63
Bourgondië, Philips van 72, 141
Bron, H. 135
Brouc, Jan 188, 219
Bruin, Robbrecht de 325
Brummeler, G.J. ten 103
Bruynigh, M. 211
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Capellen, Frederik Robert Evert, baron van der 182
Carnier, Carolus 239
Carnier, S.A. 241
Cats, Nicolaas 55
Chastillon, Guy van 133, 192
Constantinus I 22
Cool, Jacop Peters 225
Craen, Claes Piters 233
Cuypre, Christiaen de 238
Cuypre, Jacob de, ambachtsheer van Bergambacht, 's Heeraartsberg en
Ammerstol 221
Dam, Wouter van 244
Decker, Arien Maertense 235
Deijl, Jan Corse van 233
Diest, Aleid van 132
Diest, Jan Aerntsz. van 133
Dionijs, Gelof Cornelis 235
Dionijs, Jan Corneliz 235
Dogterom, W. 242
Duijvendijk, firma van 33
Duijvendijk, Joh. van 282, 325
Eyssonius, H. 226
Eyssonius, R. 226
Eyssonius, U. 226
Floris IV, graaf van Holland 41
Floris V, graaf van Holland 27, 55
Foppen, Lysbeth 225
Foppen, Pieter 225
Forduyn, Geerlof Claesen 233
Francois, Jacoba 240
Geer, I. van der 211
Geer, Kornelia Johanna van der 230, 231
Geer, Neeltie van der 230, 231
Giessen, van der 35, 285, 325
Giessen, Arie van der 325
Giessen-De Noord, van der 325
Groeneveld van der Kop, H.J.B. 241-242
Groot, Maria de 242
Gysius, Johanna 219
Haagen, N.V.T.H. 326
Haarhuis 243
Hardenbroek, C.J.G baron van, heer van 's-Heeraartsberg en Bergambacht
241
Hazeu, Johannes 182, 236
Hazeu, schepen 231
Henegouwen, Jan van 37, 131
Heuvel, Sier Jans vand 234, 235
Heuvelman 322
Hoec, Claes 133
Hoeff, Barend van 251
Hof, M. van 't 208
Holst, I.K. van 211
Hondorff, Block & Braet 323
Hoogendijk, Pieter 242
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Hornes, Isabella, gravin van 220
Horsman, P. 242
Hout, F. van der 240
Jan II, graaf van Holland 56
Jans, Trijntje 379
Johannisse, Gt. 243
Jonck 257
Jong, Cs. 243
Jong, J. de 242
Jong, N. de 211
Karel de Stoute 39, 255, 256
Karel V 27, 62, 130, 259
Kempen, A. van 114
Keur, Andreas 235
Knol, Fop Ravense van der 224
Kock, Willem Dirckz. 207
Koen, C. 114
Kok, Lena 182
Laet, R. de 114
Lange, Gerrit Aertze de 233
Lecke, Peter van de 79
Lecke Beverweert, geslacht van der 220
Lede, Herbaren van der, heer van Haastrecht en De Vlist 27, 38, 80, 82
Lefèvre de Montigny, Johan Jacob 289
Lefèvre de Montigny - Bisdom van Vliet, P.M. zie onder Bisdom van Vliet,
Paulina Maria
Linde, Harmanus van der 233
Lumey 59, 132, 133
Luners, Hendrik de 133
Luyt, Frederik 78
Lynden d'Aspremont, Anna Margaretha Elizabeth, barones van 182
Magnus, Jacobus, ambachtsheer van 's-Heeraartsberg, Bergambacht en
Ammerstol 219
Magnus, Maria 238
Maurits, prins 216
Meer, Hermannus van der, heer van Hoogeveen 63
Muylman of Muilman, Geertruyd(a) 182, 236
Muys, Jan Claase 235
Nassau, Hendrik graaf van 220
Nassau, Lodewijk graaf van, heer van de Leck en Beverweert 220
Nassau, Willem Maurits graaf van, heer van Ouderkerk 220
Nassau Lalecq, geslacht van, heren van Ouderkerk 192, 219-221
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Nassau, wapen van 215, 221
Noort, Olivier van 119, 218
Oostenrijk, Margaretha van 62
Otto, firma 325
Otto I 26
Otto III, bisschop van Utrecht 41
Paen, Genesis en Louys 59
Poelgeest, Gerijt van 109
Polanen, Jan van, heer van de Lek en van Breda 93, 94
Putte, Johan van der 114
Reers, Hendericus 233
Rees, Dirckje van 233, 237
Renesse, Johan Adolf van, heer van Lockhorst, Ammerstol, 's-Heeraartsberg
en Bergambacht 213
Reus, Leendert Jans de 234
Rissel, Elisabeth van 236
Roelen, Lauwerens 235
Schansman, Jacob Pieterse 233
Schermer, P. 234
Schröder & Co., H.A. 322
Sente, Ariaentje 225
Sente, Derck 225
Sijen, H. 234, 235
Slyst, Dirck Gerritsen van 238
Smit, Frederic 133
Smit, J. & K. 325
s

Smits, Joh . 243
Smits, Pieter 182
Smits, familie 134
Smits Jzn., P. 241
Snel, Pieter 240
Speringa, Engelina 226
Staringh, Jacob Gerard 188, 219
Stekelenburg de Greeff, M. 308
Steversloot, Adryaen van 207
Stochius, Mattheus 236
Stolwijk, Johanna 240
Stolwijk, Maria 240
Stralen, Daniël van 246
Stuers, Victor de 149
Syde, C.A. van der 225
Syde, D.A. van der 225
Syde, I.A. van der 225
Teyinck, B. 283
Trouborst, Dirck Cryne 238
Verhoef, H.A. 233
Verhoef, W. 211
Verhoeff, P 52
Verkaeijk, Maerten Cornelisz 235
Versteeg, Dirk 114
Versteeg, D.J.M. 228
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Vianen, Jan Martinisse van 233
Vos, Gerard Jan 223
Vueren, J.J. 170
Waal, A.G.H.v.d. 243
Waal, J.v.d. 243
Walsum, A. van 240
Welle, P. 219
Willem, prins van Oranje 142
Willem III, graaf van Holland 31, 55, 141, 183
Willem III, koning-stadhouder 114
Wiltvang, Gualtherus 238
Woel, Cornelis 114
Wouterse, Cornelis 235
Zanen, Cornelis 103
Zijll van den Ham, H.B. van 247-249
Zuylmans, Elberdina 225

Register van kunstenaars en ambachtslieden
Architecten en bouwkundigen
Adams, P. 190
Ankersmit, L.A.M. 331
Baas, Bastiaan de 148
Blanken, Arie 96, 59
Blanken, Jan T. 146, 155, 167, 175, 188, 230, 253
Blanken, Teunis 185
Blanken Fzn., A.T. 148
Bleuland, Jasper 148
Boel, H. 117
Brandtma, M. 187
Brussen, D. 199
Copper, J.G. 159
Couvée, L. 107, 108-109
Dam, Jacobus van 71
Dam Johz., B. van 92
Exalto, L. 77, 91, 104
Exalto, N. 85
Folk, A. 247
Graaf, Cornelis Maartenze de 197
Hondhorst, Reinier van 148
Hooft, Th. 252, 288, 315
Hoog Hz., G. de 117, 139
Hoogevest, G. van 109
Hoogevest, T. van 155
Hubregtse, P.J. 92
Jongh, F.A. de 328
Keldermans, Rombout II 62, 40
Kloot Meyburg, Herman van der 285
Knuttel, D.E.C. 125
Korevaar, P.A. 78
Kromhout, W. 150, 153, 169, 200
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Kruithof 160
Kuylenburg, G.H. 159
Laan, W. van der 306, 327
Linden, G. van der 147, 148, 190
Littel, Willem 121
Luthmann, M.J. 329
Margry, E.J. 158
Meischke, M.C.A. 154, 190
Mulder, Adolph 107, 117, 124, 143, 149, 150, 153, 119, 137, 152, 153, 246
Nederhorst Jr., H.J. 189, 252
Nout 185
Oudijk, Anthonis 69
Paul, H. 84
Paul, J. 83
Quist, W.G. 325
Redeker, L.J. 125, 183
Reitsma, H.G. 157
Rietveld, G. 157, 190
Scholten Hz., J.A. 149
Snel, P. 253
Straaten, F. van der 107, 189, 252
Straver, C. 252, 288, 315
Stuurman, P.D. 328
Timmerman, Jan 71
Twisk, Cornelis van 148
Veld, Coenraad in 't 189
Verhagen, Phillipus 147
Verheul Dzn., Jan 332, 338, 351, 364, 379
n

Verhey Wzn., C 252
Vermeer, W. 154, 190
Vingboons 298
Visser, Died 283
Voet Jr., G. van der 253
Vogelpoel, G. van 157
Uilkema, Klaas 332, 346, 349, 359, 364, 538, 539
Wal, Willem T. van der 187
Willigh, Leendert van der 115-116
Wisse, G. 117
Wit, K. de 82
Wit, W.C. de 82

Beeld- en steenhouwers, schrijnwerkers
Altdorf, J.C. 117, 141
Berk 148
Berkman, Jan 121
Bolhuis, G. 329
Brouwers, Jan 208
Christoffelsz., Claes 213
Cools, Gregorius 196
Den Ouden en Kortlever 206
Kok, A. 108
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Linden, van der 208
Linden, Jan van der 208
Logteren, Ignatius van 289, 290
Logteren, Jan van 290
Maas, J.F. 220
Oosthout, J.G. 121
Reijn, Theo van 150
Spiering, Hendrik 197
Valkenburg, Coenraad van 121
Vos, Theo 150, 169
Wapperom, J. & A. 220

Boekdrukkers
Goor, G.B. van 243

Cartografen
Blaeu, Johannes 37, 58, 59, 67, 119, 120, 123, 246, 249, 251, 269, 34, 39, 41,
143, 363, 393
Deventer, Jacob van 30, 37, 57, 122, 132, 133, 134, 200, 256, 31, 165
Guicciardini 57, 119, 122, 256, 32
Sluyter, Pieter 252
Tirion 58, 59, 67, 35

Geelgieters
Bakker, O. 228
Berg, G.v.d. 228
Bergh, Alewijn van den 227
Brink en Van Keulen 224
Dop, Adriaen 226
Ipenburg, Jan van 210
Schaaps, Hendrik 228
Specht, Johannes 227-228, 231
Steyn, Symon van 229
Vliet, Elias Eliasz. van 224
Walbroek, Hermanus 226

Glazeniers
Bogtman 153
Gips, W.J. 108
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Huszár, V. 306
Van der Stok 142

Klokkengieters
Bakker 182
Borch, Antonius de, 181
Both, Thomas 119, 182
Derck, Johan Nicolaus 181-182
Eijsbouts, B. 119
Gheyn, Andreas Josephus van den 119
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Hemony, F. 181
Magister Georgius 182
Moer, Jasper 182
Moer, Willem 182
Petit, Alexius 183
Petit en Fritsen 136
Trier, W. van 181
Waghevens, Medardus 119
Wou, Willem van 182

Orgelmakers
Assendelft, Johannes 222
Assendelft, Pieter 222
Bätz, Johann H.H. 222
Bätz & Co, firma 222
Brünjes, Georg D. 222
Covelen, Jan van 222
Dam, familie Van 222-223
Dam, Lambertus van 222
Dam, Lambertus II van 223
Dam & Zonen, L. van 223, 318
Duijschot, familie 222
Flaes, Pieter 222
Gabry, G.A.D. 222, 319
Hagerbeer, geslacht Van 222
Haspel, A. van den 223, 319
Hinsz, A.A. 222
Holtgräve, H.G. 223
Kam, Willem H. 223
Maarschalkerweerd, Michel 222
Maarschalkerweerd, Pieter 222
Meulen, Willem van der 223
Mitterreither, Johannes J. 222
Müller, Christiaan 222
Niehoff, Hendrik 222
Proper, J. 223
Reil, firma 319
Schalken, A. 222
Schölgens, W.H. 223, 319
Slooff, firma 318
Stulting, Cornelis 222
Stulting en Maarschalkerweerd, firma 222
Swart, familie De 222
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Schilders, tekenaars en graveurs
Beerstraten, J.A. 30
Bos, H. 373
Collaert, Adriaen 388, 389
Dunselman, Jan 158
Fortuyn, W. 133
Gheeraerts, Marcus 388
Gheyn, Jacob de 388
Haen, A. de 257, 412
Luiken, J. 388
Meyburg, Bartholomeus 115-116, 131, 134
Milheusser, Julius 123, 34
Munni(n)ckhoff, Jan van 214, 217, 221
Pronk, Cornelis 59, 116, 120, 183, 259, 295, 33, 132, 144, 157
Punt, J. 133
Schut, Pieter H. 388
Spilman, H. 280, 285, 257, 412
Tavenier, H. 8, 18, 230
Vries, J.H. de 125
Weijland 208

Smeden, ijzergieterijen en machinefabrieken
Boulton en Watt 53
Bruijn, Willem de 121
De Prins van Oranje 98
Maur, Paulus in der 119, 121

Stucadoors
Schild, F.P.C. 288, 315

Tegelbakkers
De Swaen 389
Griethuizen, G.H. van 388
Kingma 389
Turel, A. 388
Wolk, I. van der 388

Tuin- en landschapsarchitecten
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Springer, Leonard A. 62, 38

Vestingbouwkundigen
Alkmaar, Adriaan Anthonisz. van 59

Zilversmeden en essaieurs
Arnoldi, J.D. 240
Asschenberg 233
Baksteen, W. en Middendorp 242
Balfoort, J.H. 243
Beest, Hendrik van 235
Begeer, W. 242
Clootwijk, Jacob Dircksz. van 233, 340
Dussen, G.v.d. 243
Ebbekin, Cornelis 238
Glazenier, G. 240
Grastek, A.B. van 241
Hooykaas, firma 327
Huisman, Gebroeders 328
Jansz., Jacob 233-234
Kaen, Sybertus 245
Kaff, Johan 234
Kempen, J.M. van 240
Kempen en Zn., J.M. van 243
Knuijsting, Cornelis 236
Koops en Zn., C. 242
Lang, J. en C. Koops 241, 242
Logher, N.B. 244
Londerseel, Johannes 236
Meyer, Ph. 243
Moermans, Johannes (Jan) 243-244
Ooms, Arend 100, 104
Oyen, Johannes van 245
Petersen, P.G. 239
Schouten, J.C. 240
Seton, Gebroeders 327
Smits, Jacobus 244-245
Spaan, G.T. 240
Stralen, C. van 238
Vervat, Willem 245
Vivant, Pieter 244
Wever, C.F. 327
Wielick, J.W. 240
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Topografisch register
Achter het slot (donk) 16
Achterbroek of Agterbroek (polder) 25, 73, 76, 90, 94
Achterbroek (weg) zie onder Berkenwoude, Achterbroek
Achterpoort (polder) 73, 86, 89
Achterpoort bemaling, molen 86, 89, 83
Achterwetering 47
Acquoy 169
Alblasserwaard 15, 42, 47, 71, 137, 236, 340, 349, 365
Alkmaar 119
Ameide 157, 190, 252
Ammerstol (ambacht, gemeente of plaats) 15, 20, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35,
49, 50, 55, 213, 219, 319, 320, 328, 331, 339, 350
Ammerstol Hervormde kerk 31, 128, 129, 134, 137, 139, 141, 143, 149, 162,
165, 167, 181, 183, 185, 157, 245, 246
Toren 147, 180, 181, 243
Inventaris 185, 206, 207, 210, 213, 214, 217, 221, 223, 226, 228,
229, 232, 237-238, 243, 296, 309, 310, 316, 322, 330, 348
Ammerstol kapel zie onder Hervormde kerk
Ammerstol kerkhof 134
Ammerstol postkantoor 32, 125, 12
Ammerstol raad- of gemeentehuis 102-103, 105
Ammerstol rechthuis 102
Ammerstol stadsrechten 31, 55
Ammerstol tol 31, 121
Ammerstol waag 31, 121, 147
Ammerstol wapen 103
Straten en adressen
Ammerstol Bergweg 48
Ammerstol Bovenstad 31
Ammerstol Lekdijk
nr. 128-130: 125
nr. 162: 103, 105
nr. 172: 102
Amsterdam 42, 119, 148, 181, 197, 206, 207, 222, 224, 226, 239, 240, 241,
244, 298, 389
Antwerpen 244, 388
Asperen 169
Bachtenaar (molen) zie onder Bergambacht (polder), molen de Bachtenaar
Bachtenaar (water) 80, 86, 88
Bakkerswaal 21, 42, 51, 54
Beesd 169
Beijersche, (polder het) 25, 26, 47, 52, 76, 90, 94, 95
Beijersche, het of Beijerscheweg, zie onder Stolwijk, Beijerscheweg
Beijersche Vliet 26
Beijersrode 23
Beneden-Haastrecht (polder) 73, 85
Beneden-Haastrecht molen 75, 77, 85, 75
Beneden-IJssel 20
Beneden-Lek 20, 21, 23
Beneden-Rijn 20
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Benedenberg zie onder Bergambacht, Benedenberg
Benedenkerk (polder) 26, 47, 52
Benedenkerk (weg) zie onder Stolwijk, Benedenkerkseweg
Benschop (polder) 44, 74, 75, 82-83
Benschop bemaling 45, 83
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Benschop boezem 44, 45, 50, 51, 82-83, 70, 71
Benschopse wetering 82
Bergambacht (ambacht, heerlijkheid of gemeente) 15, 16, 27, 29, 30, 32, 35,
48, 49, 51, 62, 187, 213, 219, 241, 256, 320, 322, 328, 331, 332, 338, 359, 10,
26
Bergambacht begraafplaats 134, 143
Bergambacht Gereformeerde kerk 160
Bergambacht Hervormde kerk 128, 129, 134, 137, 139, 141, 142, 143-144,
145, 156, 161, 166-167, 185-187, 179, 181, 182, 198, 218, 231-233, 247, 250
Toren 143, 145, 147, 156, 165, 166, 169, 173, 176, 180, 181, 222,
226, 241, 248, 249
Inventaris 142, 145, 187, 206, 207, 218, 219, 222, 226, 228,
230-231, 232, 238, 241, 291, 313, 328, 338, 350-352, 355
Bergambacht kasteel 27, 30, 11
Bergambacht molen de Arend 320, 497
Bergambacht raad- of gemeentehuis 35, 103, 144, 106
Bergambacht rechthuis 102
Bergambacht waterleidingbedrijf 329, 511, 512
Bergambacht watertoren 35, 328, 510
Straten en adressen
Bergambacht Benedenberg 24, 25, 30, 334, 350
nr. 42: 358, 563
nr. 64-66: 344, 365, 366, 383, 391, 530, 617
nr. 79: 366
nr. 81: 352, 356, 362, 367, 372, 388, 551, 559, 584
nr. 105: 364, 366, 367, 378, 579
nr. 132: 368
Bergambacht Bergstoep 31, 33, 42, 49, 322
Bergambacht Bovenberg 20, 23, 24, 334, 336, 339, 349, 350, 366, 538
nr. 54-56: 336, 344, 355-356, 359, 360, 362, 364, 366, 377, 379,
380, 388, 389, 391, 521, 529, 556-558, 565, 570-572, 574, 630,
635
nr. 57: 382
nr. 66: 366, 372, 528, 552
nr. 70-72: 349, 350, 364, 366, 367, 377, 378, 380, 539, 544, 607
nr. 74: 370
nr. 82: 365
nr. 90: 336, 364, 380
nr. 94: 382
nr. 104: 346, 352, 535
nr. 106: 368
nr. 124: 339
nr. 126: 366
Bergambacht Dijklaan 35
nr. 21: 134
Bergambacht Hoofdstraat 160
Bergambacht Kadijk 25, 30, 35
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Bergambacht Kerkweg 25, 47, 130
Bergambacht Lekdijk West
nr. 137: 82
Bergambacht Okkerskade 80
Bergambacht Opweg 48, 49, 80
Bergambacht Provinciale weg 80, 329
Bergambacht Tussenlanen 35, 334, 336, 339, 350, 366, 515
nr. 11-13: 344, 355-356, 360, 362, 364, 366, 367, 370, 372, 373,
377, 379, 380, 389, 550, 553-555, 567, 589, 595, 596, 608
nr. 15: 336, 344, 367
nr. 19: 346, 537
nr. 20: 337
nr. 22: 367
nr. 24: 336, 344, 366, 377, 389, 624, 632, 633
nr. 25: 366
nr. 33-35: 336, 367, 389
nr. 39-41: 367
nr. 40-42: 337
Bergambacht Zuidbroek 24, 25, 27, 49, 333, 334, 339
nr. 125: 339, 368
nr. 161-163: 345, 364, 367, 370, 583
nr. 169: 351, 352
Bergambacht (polder) 44, 73, 74, 75, 80-82, 86, 88
Bergambacht gemalen 81, 82, 66, 68
Bergambacht molens 75, 81, 82, 65, 67, 69
Bergambacht molen de Bachtenaar 44, 80, 81, 82, 86, 88-89, 56, 82
Bergambacht sluizen 80, 81, 82
Bergstoep zie onder Bergambacht, Bergstoep
Bergvliet 80, 81, 89
Berkenwoude (ambacht, gemeente of plaats) 15, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30,
32, 51, 52, 73, 75, 98, 328, 338, 9, 25
Berkenwoude Gereformeerde kerk 160, 173
Berkenwoude Hervormde kerk 30, 129, 134, 137, 141, 142, 144, 146, 149,
156, 161-162, 164, 165, 167, 187-188, 167, 177, 211, 212
Toren 134, 144, 147, 154, 155, 166, 167, 171, 176, 177, 180,
181-182, 217, 222, 224
Inventaris 188, 206, 207-208, 210, 217, 219, 223, 226, 227, 229,
232, 236, 240, 242-243, 251, 292, 324, 333, 347, 359
Berkenwoude kerkhof 134, 168
Berkenwoude raadhuis 103, 107
Berkenwoude rechthuis 102, 103
Straten en adressen
Berkenwoude Achterbroek 24, 26, 333, 334, 366, 383
nr. 20: 383
nr. 24: 346
nr. 47: 360, 366, 581, 611
nr. 57: 346
nr. 59: 346
nr. 61: 346
nr. 63: 346
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nr. 69: 367, 372, 578
nr. 71: 364, 375, 377, 378, 578, 605
nr. 85-87: 382
nr. 115: 346, 365, 366
Berkenwoude Berkenwoudsche Huisweg 30
Berkenwoude Dorpsstraat
nr. 21: 103, 107
Berkenwoude Groeneweg 99
Berkenwoude Kerkweg 30, 48, 25
Berkenwoude Oosteinde 334
nr. 12: 344, 378, 379, 380
Bergambacht Westeinde 25, 99, 160, 334
nr. 1: 335
nr. 5-7: 351, 352, 367
nr. 26: 173
nr. 52: 368
Berkenwoude (polder) 52, 73, 93-94
Berkenwoude bemaling, molens 75, 93-94, 91-93
Berkenwoude boezem 51, 76, 93-94
Besoijen 227, 228
Bilwijk 80
Bilwijk (polder Hoog-) 86, 89
Bilwijk (polder Laag-) 73, 81
Bilwijk molen 76
Bilwijkerweg zie onder Stolwijk, Bilwijkerweg Bleskensgraaf 227
Bonrepas (ambacht) zie onder Vlist en Bonrepas (ambacht)
Bonrepas (naam) 27
Bonrepas (polder) 24, 73, 86
Bonrepas molen 75, 86, 88, 81
Boschwetering 25
Botersloot 37, 120
Boven-Haastrecht (polder) 73, 334
Bovenberg, zie onder Bergambacht, Bovenberg
Bovenkarspel 223
Bovenkerk (polder) 47, 73
Bovenkerk (weg) zie onder Stolwijk, Bovenkerkseweg
Brakel 329
Breekade (Krimpen aan den IJssel) 80
Breekade (Krimpen aan de Lek) 79
Brielle 227
Buitenwetering 25
Cabauw 158
Cabauw en Zuid-Zevender (polder) 74, 86
Capelle aan den IJssel 27, 92, 147
Charlois 160
Crempene 26
Crimpen 26
Culemborg 49, 330
Delft 119, 132, 389
Deventer 223
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Dokkum 206
Doorslag 49
Dordrecht 35, 40, 48, 157, 206, 208, 223, 227, 228, 232-233, 330, 389
Dorestad 26
Duikersluis 49, 97, 98, 101
Dussen 27
Friesland 165, 222
Gelderland 169
Giessen-Nieuwkerk 208
Giessen-Oudekerk 182
Ginneken 231
Goejanverwelle 62
Golderak 27 zie verder Gouderak
Gorinchem 62, 67, 133, 157, 169, 173
Gorkum en Calais, afzettingen van 16
Gouda 22, 27, 35, 39, 41, 44, 48, 49, 53, 69, 100, 102, 142, 148, 149, 168,
181, 196, 207, 208, 217, 222, 242, 243, 245, 331, 340, 388, 389
Gouda-Schoonhoven, spoorlijn 30, 35, 49, 331
Gouderak (ambacht, gemeente of plaats) 15, 21, 24, 27, 31, 32, 33, 35, 43,
53, 73, 76, 94, 260, 324, 500
Gouderak Hervormde kerk 27, 31, 126, 128, 134, 137, 141, 146, 149, 155,
157, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 180, 181, 188, 214, 215, 219, 252
Inventaris 149, 188, 209, 219, 222, 226, 228, 232, 235, 238-239,
243, 294, 345, 360
Gouderak kerkhof 135
Gouderak raadhuis 102, 103, 302, 108
Gouderak rechthuis of -kamer 102, 103
Gouderak wapen 103, 167, 235, 238
Straten en adressen
Gouderak Dorpsstraat 260
nr. 43-45: 282, 302, 417
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nr. 52: 103, 108
Gouderak Kattendijksblok
nr. 1: 95, 94
nr. 183: 380
Gouderak Middelblok 19
nr. 1: 364
nr. 37: 382, 616
nr. 81: 90, 84
nr. 65-75: 275
nr. 151-157: 275
nr. 165-177: 275, 403
nr. 209: 358, 564
Gouderakse Landscheiding 24, 26
Goudsche Vliet 94, 98
Goudsche bruggen 98
's-Gravenhage 148, 154, 190, 243, 247, 328, 329
's-Gravenzande 223
Graz 222
Groningen 119, 125, 222
Groot en Klein Keulevaart (polder) zie onder Polsbroek en Keulevaart (polder)
Groot-Ammers 169
Grote Hofkamp 27, 38, 45, 86
Grote Kerkvliet 86
Grote Waard 42
Haarlem 158, 224, 226, 232, 238-239, 389
Haastrecht (heerlijkheid, gemeente of plaats) 15, 21, 25, 26, 27, 35, 38-40,
41, 44, 48, 49, 53, 54, 55, 61, 247, 256, 257, 258, 259, 269, 280, 288, 307,
387, 8, 16, 17, 412
Haastrecht Bisdom van Vliet, huis 252, 280, 281, 285-290, 294, 295, 303, 305,
311-312, 314-315, 424-430, 463, 477, 478, 481-486
Haastrecht bruggen 39, 40, 98, 97
Haastrecht Concordia 252, 370
Haastrecht Doelen 120
Haastrecht gemaal S.I. van Nooten zie onder Hooge Boezem onder Haastrecht
Haastrecht Havensluis 40, 45, 86, 95, 96, 258
Haastrecht Hervormde kerk 40, 129, 134, 137, 140, 141, 142, 145-146, 149,
150, 167, 181, 188-189, 252, 285, 288, 8, 176, 180, 183, 230, 242, 253, 254
Toren 147, 154, 155, 166, 170, 175-176, 158, 197, 222, 223, 234
Inventaris 143, 149, 189, 206, 218, 219, 223, 226, 228, 229, 230,
232, 239-240, 318, 332, 353
Haastrecht Hofje van Zijll 246, 247-249, 364, 365
Haastrecht kasteel 38, 40
Haastrecht kerkhoven 135
Haastrecht kloosters 133
Haastrecht Lopiksesluis zie onder Hooge Boezem onder Haastrecht
Haastrecht R.K kerk 126, 129, 146, 157, 162, 165, 167, 169, 252, 201-204
Inventaris 157, 222, 243, 244-245, 361, 362
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Haastrecht stadhuis 102, 105-109, 8, 18, 112-121
Haastrecht stadsrechten 38, 55
Haastrecht waag 121-122
Haastrecht wapen 108
Straten en adressen
Haastrecht Bredeweg 288
nr. 6: 252, 370
Haastrecht Grote Haven 86, 96, 120, 133, 258
nr. 66: 299-300, 301, 449, 454
Haastrecht Liezenweg 38
Haastrecht Hoogstraat 160, 257, 280, 18, 374
nr. 9-11: 308
nr. 29: 306
nr. 31: 87-88, 79
nr. 52-62: 247-249, 364, 365
nr. 67-69: 300, 308
nr. 80: 88, 80
nr. 82: 306
nr. 84-86: 275, 304, 405
nr. 88: 261
nr. 90: 261, 297, 443
nr. 97: 257, 261, 295
nr. 98: 157
nr. 99: 257
nr. 100: 308
nr. 114: 257
nr. 116: 257, 297
nr. 133: 82
nr. 152: 280, 281, 300, 416
nr. 154: 280, 281, 293, 313, 413, 415, 478
nr. 160-162: 283, 421, 422
nr. 164: 305, 463
Haastrecht Kerkplein
nr. 10: 264, 383
Haastrecht Kerkstraat
nr. 1: 301, 455
Haastrecht Kleine Haven
nr. 5: 264, 297, 381, 382
Haastrecht Oosthavenstraat 157
Haastrecht Prins Bernardlaan 38
Haastrecht Provinciale weg 258, 281, 334, 349, 381
Haastrecht Provinciale weg Oost 133
nr. 11: 382
nr. 15: 333, 345, 349, 372, 377, 378, 380, 382, 391, 532, 541-543,
593
nr. 21: 337
nr. 23: 339
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nr. 29: 382
nr. 30: 364, 375, 377
nr. 33: 337
nr. 39: 363
nr. 43: 85
nr. 57: 352
nr. 60-62: 134
nr. 61: 357, 362, 364, 370, 372, 561, 577
nr. 67: 84, 73
nr. 83: 336, 518
nr. 85: 362
nr. 87: 382
nr. 89: 50, 83, 70
nr. 91: 357, 364, 560, 575
nr. 101: 382
nr. 113: 84, 72
Haastrecht Provinciale weg West
nr. 12-14: 291, 302-303, 432
nr. 21: 345, 368-369, 375, 586, 588, 597
nr. 23: 345, 363
nr. 23A: 364, 375, 389, 604, 626
nr. 25: 349, 358, 372, 375, 562, 598
nr. 33: 382
nr. 35: 382
nr. 39: 382, 615
nr. 64: 85, 75
Harlingen 389
Hasehem 26 zie verder Haastrecht
Havekesdret 27 zie verder Haastrecht
Heer Aartsberg ('s) (heerlijkheid of kasteel) 16, 30, 183, 213, 219, 241, 320,
339
Heeswijk 26
Hei- en Boeicop 165
Hem, De 29, 53
Hem, klooster St. Michiel op de 131, 133, 165
Hem (wiel De) 21
's-Hertogenbosch 244-245
Heukelum 165
Hoek en Schuwagt (polder den) 47, 51, 73, 74, 79-80
Hoek en Schuwagt gemaal Reinier Blok 77, 78, 80, 92, 62, 63
Hoek en Schuwagt molen 75
Hoenkoop (polder) 73, 84
Hoenkoop bemaling, gemaal 77, 84, 73
Hoenkoop boezem 44, 62, 84
Hofkamp zie onder Grote Hofkamp
Holland, Staten van 42, 52, 59, 63, 67, 115, 143, 144, 148, 206, 251
Hollandsche IJssel 15, 20-22, 23, 24, 26, 27, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47,
48, 49, 53, 62, 74, 75, 78, 79-95, 97, 99, 120, 166, 249, 257, 259, 280, 282,
285, 288, 317, 321, 323, 324, 329, 334, 339, 340, 353
Hooge Boezem onder Haastrecht 44, 45, 82, 86-88, 97, 120
Hooge bemaling, molens 45, 75, 76, 87, 57, 76-78
Hooge gemaal S.I. van Nooten 77, 87-88, 79
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Hooge Havensluis 40, 45, 86, 95, 96, 258
Hooge Lopikse of Oosterse Hooge Boezemsluis 45, 86, 87
Hooge Westerse Hooge Boezemsluis 86, 87
Hoonaard (polder) 83, 84
Hoorn 119, 181, 206
Hoppenesse 21
IJssel zie onder Hollandsche IJssel
IJsseldijk 21, 26, 32, 33, 41, 43, 48, 49, 275
IJsselstein 41
Jaarsveld 41, 42, 158
Kadijk zie onder Bergambacht, Kadijk
Kampen 223
Kattendijksblok (polder) 26, 73, 89, 90-91, 94, 95
Kattendijksblok bemaling 75, 76, 90-91
Katwijk 20
Kempen 169
Kerkweg (Bergambacht) 25, 47, 130
Kerkweg (Berkenwoude) 30, 48, 25
Kerkweg (Lekkerkerk) 31, 48, 49
Kerkweg (Ouderkerk aan den IJssel) 35, 48, 52
Kinderdijk 325
Klaphek 21, 41, 42
Kleine Wetering 24
Klein Stolwijk (polder) 25, 29
Kooilust 51, 54
Koolwijk (polder) 47
Koolwijk (weg) zie onder Stolwijk, Koolwijkseweg
Kort Schoonouwen (polder) 25, 29, 73
Kralingen 187
Krimpen aan den IJssel (ambacht of plaats) 15, 26, 31, 32, 53, 73, 92, 93,
100, 147-148, 213, 328
Krimpen aan den IJssel Algerabrug 99-100, 103
Krimpen aan den IJssel begraafplaats 136
Krimpen aan den IJssel Hervormde kerk 35, 126, 129, 137, 162, 163-164,
169, 189-190, 223, 255
Krimpen aan den IJssel korenmolen 320-321
Krimpen aan den IJssel stormvloedkering 99-100
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Straten en adressen
Krimpen aan den IJssel Breekade
nr. 2: 80, 63
Krimpen aan den IJssel IJsseldijk 79, 325
nr. 134: 380
nr. 188: 370
nr. 273: 21
nr. 314: 375, 391, 599
nr. 332: 282, 419
nr. 352: 93, 90
nr. 359: 136
nr. 442-444: 100
Krimpen aan den IJssel Kortlandstraat 35
Krimpen aan den IJssel Noorderstraat 35
Krimpen aan den IJssel Schaardijk
nr. 21: 285, 423
Krimpen aan den IJssel Steenbakkersstraat 35
Krimpen aan den IJssel Tiendweg 33
Krimpen aan den IJssel Tuinstraat 35
Krimpen aan den IJssel Waalstraat 35
Krimpen aan den IJssel Weteringsingel 35
Krimpen aan de Lek (ambacht, heerlijkheid of plaats) 15, 31, 32, 33, 35, 48,
49, 328
Krimpen aan de Lek begraafplaats 136, 219
Krimpen aan de Lek Gereformeerde kerk 160
Krimpen aan de Lek Hervormde kerk 26, 32, 129, 134, 139, 141, 142, 143,
153-154, 163, 190, 166, 175, 194
Inventaris 154, 181, 190, 202, 205-206, 207, 210, 211, 214, 218,
219, 222, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 235-236, 242, 256, 278,
284, 286, 297, 311, 329, 331, 335, 339
Krimpen aan de Lek raadhuis 103-104, 109
Krimpen aan de Lek rechthuis 103
Krimpen aan de Lek schans 61, 142, 190
Krimpen aan de Lek watertoren 328, 508
Krimpen aan de Lek wapen 214, 218
Straten en adressen
Krimpen aan de Lek Breekade 79
Krimpen aan de Lek Dorpsstraat
nr. 7: 103-104, 109
nr. 88: 322, 499
Krimpen aan de Lek Lekdijk 325
Krimpen aan de Lek Middelland
nr. 32: 136
Krimpen aan de Lek Molendijk 160
nr. 108: 78-79, 61
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Krimpen aan de Lek Molenweg 77, 136
Krimpen aan de Lek Noord
nr. 50: 160
nr. 54: 340
Krimpen aan de Lek Onder de Waal
nr. 34-36: 326, 503
Krimpen aan de Lek Tiendweg 47
Krimpen aan de Lek (polder) 47, 73, 74, 77-78, 92
Krimpen aan de Lek boezem 45, 77-78
Krimpen aan de Lek gemaal ‘Hendrikus de Jong’ 78, 60, 61
Krimpen aan de Lek Vrouwensluis 77-78
Kromme, Geer en Zijde (polder) 24, 43, 73, 91-92, 93, 94
Kromme, Geer en Zijde bemaling 91-92, 87, 88
Kromme Rijn 20, 21
Laag-Bilwijk (polder) zie onder Bilwijk, (polder Laag-)
Land van Altena 62
Lange Linschoten (rivier) 20
Langeland en Kortland (polder) 73, 92-93
Langeland en Kortland bemaling 92
Langeland en Kortland gemaal Langeland en Kortland 77, 78, 92-93, 89, 90
Langerak 129, 158
Langerakse kade 86
Leeuwarden 222, 223
Leiden 42, 119, 389
Lek 15, 20-22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 53,
62, 74, 77-82, 95, 131, 317, 321, 324, 329, 330, 334, 353, 364
Lek en IJssel (gouw) 26
Lek, Lekkerkerk en Zuidbroek (heerlijkheid) 52
Lekdijk 21, 32, 41, 42, 43, 339, 350
Lekdijk Bovendams 41, 42
Lekkerkerk (gemeente of plaats) 15, 31, 32, 33, 35, 43, 48, 49, 50, 51, 75,
137, 255, 319, 321, 328, 350, 373
Lekkerkerk Ge-Ar gebouw 253
Lekkerkerk Hervormde kerk 26, 33, 129, 134, 137, 139, 141, 142, 143, 149,
162, 163, 165, 166, 167, 190-191, 172, 199, 200, 213, 257, 258
Toren 128, 147, 148, 149, 154, 169, 176, 180, 181, 182, 184, 222,
235
Inventaris 142, 157, 169, 191, 206, 207, 219, 223, 224, 226, 227,
232, 237, 243, 319, 320, 325, 349
Lekkerkerk joodse begraafplaats 137
Lekkerkerk kerkhof 136
Lekkerkerk postkantoor 104, 125
Lekkerkerk raadhuis 104, 110
Lekkerkerk synagoge 126, 161
Lekkerkerk waag 121
Straten en adressen
Lekkerkerk Achtersteeg 35
Lekkerkerk Achterstraat 31, 32, 35
Lekkerkerk Achterweg 104
Lekkerkerk Boezemweg 48
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Lekkerkerk Joden Breeplaats 161
Lekkerkerk Kerkplein 253
nr. 9: 303-304, 459
nr. 11: 299
Lekkerkerk Kerkweg 31, 48, 49, 137
Lekkerkerk Korte Achterstraat 31
Lekkerkerk Korte Achterweg 161
Lekkerkerk Lange Stoep 32
nr. 33: 104, 309, 472
Lekkerkerk Lekdijksteeg 35
Lekkerkerk Oostersteeg 35
Lekkerkerk Tiendweg West 137
Lekkerkerk Voorstraat 257, 291
nr. 17: 291
nr. 21-23: 282, 420
nr. 78: 257, 291, 308, 431
nr. 122: 306
nr. 136: 298-299, 447
nr. 148-150: 161
Leut 26
Leuven 119
Lexmond 209, 214
Linschoten 20
Lockhorst 213
Loet (riviertje) 23, 24, 25, 26, 47, 48, 79
Loetboezem 75
Lopik (gemeente) 158
Lopik (polder) 86
Lopikerwaard 15, 26, 35, 42, 44, 47, 72, 73, 74, 75, 95, 131, 340, 383
Lote 26
Luxemburg 241
Maas 20, 329
Maasland 226
Maastricht 119
Meerkerk 209
Mellewoude 23, 27
Merwede 26
Middelblok (polder) 26, 73, 89, 90
Middelblok bemaling, molen 75, 90, 84
Middelburg 206
Middelie 207
Middenwetering (Middelblok) 90
Molenaarsgraaf 227
Molenvliet (Berkenwoude) 98
Molenvliet (de Nesse) 91
Monster 223
Montfoort 20, 26, 41, 48
Moordrecht 31, 126, 129, 157, 188
Muiden 62
Nederlek (gemeente) 15, 104
Neder-Rijn 41
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Nes (polder de) 73
Nesse (polder de) 24, 26, 43, 50, 73, 91, 93
Nesse bemaling 75, 45, 91
Nesse gemaal de Nesse 77, 91, 23, 85, 86
Nieuw Helvoet 227
Nieuw-Lekkerland 328
Nieuwe Maas 15, 77, 317, 324
Nieuwe Waterweg 44, 45, 82
Nieuwegein 21, 49
Nieuwerkerk aan den IJssel 27, 149, 160
Nieuwpoort 59, 61, 62, 116, 140, 159, 206, 209, 214, 134
Nijkerk 119
Nooitgedacht 54
Noord-Zevender (polder) 16, 35, 73, 86
Nuwout 23
Oostenrijk 241
Opperduit 16, 30, 31, 32, 44, 49, 322, 339
nr. 64: 368
nr. 96: 352
nr. 258: 364
nr. 268: 368
nr. 308: 360, 569
nr. 332: 365
nr. 352: 364
nr. 356: 360
nr. 360: 351, 364
nr. 368-370: 351
nr. 438: 136
nr. 446: 378
nr. 452: 368, 585
nr. 454: 368
Opweg (Bergambacht) 48, 49, 80
Opweg (Berkenwoude) 99
Opweg (Schoonhoven) 48, 252
Oude Rijn 20, 21
Oude Vliet 84
Oude Wetering 45, 78
Oudelandseweg zie onder Ouderkerk aan den IJssel, Oudelandseweg
Ouderkerk aan den IJssel (ambacht of gemeente) 15, 22, 24, 27, 30, 31, 32,
33, 43, 49, 50, 53, 61, 73, 75, 93, 98, 247, 255, 258, 259, 318, 322, 328
Ouderkerk aan den IJssel begraafplaatsen 136, 170
Ouderkerk aan den IJssel Gereformeerde kerk 35, 160
Ouderkerk aan den IJssel Hervormde kerk 26, 27, 29, 126, 129, 137, 139,
141, 142, 143, 146, 147-148, 161, 162, 163, 165, 167, 189, 191-192, 259-262
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Toren 146, 147, 170-171, 176, 177, 182, 185, 222, 236-238
Inventaris 192, 202, 206, 207, 210, 213-214, 217, 218, 219-221,
223, 224-226, 227, 229, 230, 232, 233, 240, 241, 242, 287-289,
295, 302, 303, 308, 314, 315, 321, 323, 340, 341, 354
Ouderkerk aan den IJssel kapel 129, 130
Ouderkerk aan den IJssel raadhuis 104
Ouderkerk aan den IJssel rechthuis 102
Ouderkerk aan den IJssel watertoren 328, 509
Straten en adressen
Ouderkerk aan den IJssel Dorpsstraat 43
nr. 9: 261
nr. 11: 407
nr. 19: 308
nr. 21: 302, 456, 457
nr. 24: 257, 297, 444
nr. 42: 104
Ouderkerk aan den IJssel Heerenweg 258
Ouderkerk aan den IJssel IJsseldijk Noord 129
nr. 1: 302
nr. 10: 92, 88
nr. 12: 136
nr. 67: 136, 170
nr. 79: 160
nr. 87: 375, 600
nr. 90: 358
nr. 208: 94, 92
nr. 209-210: 377-378
nr. 244: 377, 606
nr. 252: 379, 380
nr. 293b: 91, 85, 86
nr. 407: 368
Ouderkerk aan den IJssel IJsseldijk West 322
nr. 35: 282, 418
nr. 65: 360
nr. 73: 379
Ouderkerk aan den IJssel IJssellaan 35, 322
Ouderkerk aan den IJssel Kalverstraat 255, 258
Ouderkerk aan den IJssel Kerkestoep 258
Ouderkerk aan den IJssel Kerkweg 35, 48, 52
Ouderkerk aan den IJssel Lageweg 26, 29, 129
nr. 45: 351, 379, 380, 388-389, 548, 609
Ouderkerk aan den IJssel Oudelandseweg 29, 47, 52, 99
nr. 18: 339, 345, 359, 362, 364, 519
Ouderkerkse Landscheiding 24
Oudewater 20, 22, 26, 39, 44, 47, 48, 83, 142, 188, 223, 259
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Overrot ('t) 23
Pannerdens Kanaal 41
Parijs 243
Poederoyen 243
Polsbroek 62, 82, 83, 126, 130, 131
Polsbroek en Keulevaart (polder) 73, 83-84
Polsbroek en Keulevaart bemaling, gemaal 77, 83-84, 72
Polsbroek en Keulevaart boezem 44, 45, 47, 83
Rateles 44, 83
Reinier Blok, gemaal zie onder Hoek en Schuwagt (polder den), gemaal Reinier
Blok
Rijn 17, 20, 41, 53
Rijnland 340, 360
Rot ('t) 23
Rotterdam 15, 44, 49, 137, 149, 154, 190, 206, 211, 214, 222, 223, 224, 226,
227, 228, 232, 233-236, 241, 242, 322, 323, 330, 387, 388, 389
Rozendaal (polder) 24, 26, 73, 84-85
Rozendaal bemaling 75, 84-85, 74
Rozendaal boezem 44, 84
Schaapjeszijde 26, 49
Scharrelzooiput 52
Scheveningen 329
Schieland 149
Schoolvliet 84
Schoonhoven (gemeente of plaats) 15, 20, 22, 25, 26, 27, 30, 31, 35-38, 39,
40, 42, 44, 48, 49, 50, 55, 56, 62, 143, 148, 183, 232, 236-238, 243, 255, 256,
257, 259, 269, 281, 290, 307, 322, 323, 324, 326, 330, 14, 15, 29, 30, 31, 32,
34, 35, 164
Schoonhoven armenhuis 37, 132, 246, 247, 249
Schoonhoven Arsenaal zie onder Havenkazerne
Schoonhoven Beckevaertspoort zie onder Kruispoort
Schoonhoven beer 67, 47
Schoonhoven begraafplaatsen
Algemene Begraafplaats 37, 136, 169
joodse begraafplaats 136-137, 171
R.K. begraafplaats 136
Schoonhoven Boterhal 37
Schoonhoven bruggen 96, 119, 95, 96
Schoonhoven Commanderij 133
Schoonhoven Doelen 37, 115, 120-121, 123, 48, 143-146
Schoonhoven Doelenkazerne 71
Schoonhoven Gasthuis 246-247, 249
Gasthuiskazerne 71, 249
Gasthuiskerk 71, 246, 249, 252, 363
Schoonhoven H. Kruiskapel 130, 161-163
Schoonhoven Havenkazerne 67-70, 132, 293, 294, 48-53
Schoonhoven Hervormde kerk 37, 117, 129, 134, 139, 141, 144, 150-153,
165, 166, 167, 168, 169, 192-200, 290, 297-298, 188-193, 220, 263-274
Toren 128, 147, 150-153, 165, 169, 173-174, 175, 180, 181,
182-183, 297, 159, 222, 227-229, 239
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Inventaris 142, 169, 200, 202, 203-205, 208-209, 210, 211-213,
214-217, 218, 221-222, 226, 227, 232, 233-234, 239, 241, 242,
187, 221, 279-283, 293, 299, 304-307, 312, 317, 342, 356-358
Schoonhoven Hofpoort 63
Schoonhoven kasteel 35, 37, 58, 59, 62, 120, 130, 40
Schoonhoven kloosters 37, 131, 133, 144, 258, 259
Carmelietenklooster 131-132
Cellebroedersklooster 132, 249, 258
St. Agnesklooster 132, 249, 251
St. Elisabethklooster 69, 120, 132, 251
Schoonhoven Kruispoort 59, 63, 130, 258
Schoonhoven Langerakkerpoort 62, 63, 67
Schoonhoven leprozenhuis 246, 252
Schoonhoven Lopikerpoort 59, 63, 159
Schoonhoven monnik 67, 47
Schoonhoven Oude-Mannenhuis 132, 246, 247, 249-251, 366
Schoonhoven Oude-Vrouwenhuis 37, 132, 246, 249-251, 366
Schoonhoven Oud katholieke kerk 158, 159, 167, 206
Inventaris 159, 224, 243, 244, 205
Schoonhoven pesthuis 246
Schoonhoven postkantoor 125, 308, 156
Schoonhoven Remonstrantse kerk 126, 132, 159, 167, 208
Schoonhoven R.K. kerk 126, 140, 158, 162, 165, 167, 207
Inventaris 222, 243, 244, 245
Schoonhoven sluizen 95-96
Schoonhoven stadhuis 37, 70, 102, 105, 109-119, 152, 259, 293, 122-133,
135-142
Schoonhoven stadskorenpakhuis 124-125, 331, 152-155
Schoonhoven stadsrechten 55
Schoonhoven station 38, 62, 331, 513
Schoonhoven synagoge 126, 160-161, 257, 295, 302, 209, 210
Schoonhoven tol 31, 58
Schoonhoven Veer(stal)poort 59, 63-67, 115, 258, 20, 41-46
Schoonhoven verdedigingswerken 37, 38, 56-61, 62-71, 29, 33
Schoonhoven Vrouwepoort 58, 59, 63, 272, 304, 39
Schoonhoven waag 37, 69, 121, 122-123, 148-151
Schoonhoven waakhuis 109, 110, 114
Schoonhoven wapen 114, 215
Schoonhoven watertoren 38, 328, 494, 507
Schoonhoven weeshuis 132, 246, 249, 251-252, 367-369
Schoonhoven Willigerpoort zie onder Langerakkerpoort
Straten en adressen
Schoonhoven Bagijnestraat 132
Schoonhoven Bastion 62, 71
Schoonhoven Beijlinggracht 57
Schoonhoven Beregracht 62
Schoonhoven Botersloot 37, 120
Schoonhoven Buitenhaven 95
Schoonhoven Carmelietenstraat 131, 132, 256
Schoonhoven Dam 37, 96, 122
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nr. 5: 275-276, 294, 314, 406, 487
Schoonhoven Doelenplein 71, 258, 54
Schoonhoven Doelenstraat 258
Schoonhoven Gat van de Haven 58
Schoonhoven Grote Gracht 48
Schoonhoven Halve Maan 319
Schoonhoven Haven 37, 96, 109, 256, 257, 258, 261, 294, 371, 450
nr. 7: 257, 304, 308-309, 460
nr. 9: 257, 295
nr. 13: 160-161, 257, 295, 302, 209, 210, 439
nr. 15: 257, 295
nr. 17: 257
nr. 19: 257, 293, 294, 295, 300, 301, 311, 316, 451, 452
nr. 22: 290
nr. 25: 257
nr. 27: 257
nr. 29: 301
nr. 30: 261-262, 292, 293, 294, 311, 316, 376-378, 435, 474, 492
nr. 31: 257
nr. 33: 257
nr. 39: 117, 295
nr. 45: 300-301, 453
nr. 46-46A: 295
nr. 48: 295
nr. 54: 300, 301, 453
nr. 57-57A: 300
nr. 61: 294, 305, 464, 489
nr. 64: 257, 295
nr. 65: 264, 265, 293, 315, 316
nr. 66: 257, 295
nr. 67: 292, 295, 433
nr. 68: 257, 300, 453
nr. 71: 256, 279-280, 316, 411, 490
nr. 73: 256, 257
nr. 75: 257
nr. 80: 257
nr. 82: 257, 266-268, 290, 293, 294, 296, 308, 311, 388, 389, 434,
472, 474, 479
Schoonhoven Havenstraat 37, 59, 63, 246, 257, 258, 323, 401
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nr. 56: 327
nr. 62: 264, 327, 384
nr. 64: 327
nr. 68: 327
nr. 76: 307, 471
nr. 78: 307, 471
Schoonhoven Havenstraatse Wal 57
nr. 13A: 327
nr. 19: 307-308
nr. 21: 307-308
Schoonhoven Hofland 120, 252
Schoonhoven Keizersbolwerk 158
Schoonhoven Kerkstraat 58, 258
nr. 3: 160, 307
nr. 5: 307, 470
nr. 7: 307
Schoonhoven Klooster, het 131
nr. 1: 327, 506
Schoonhoven Koestraat 37, 63, 130, 132, 251, 256, 257, 258, 261
nr. 6: 264, 265-266, 293, 311, 316, 385-387, 473
nr. 11: 327
nr. 58: 293
nr. 68: 299, 448
nr. 69: 292, 293, 437
nr. 72: 124-125, 331, 152-155
nr. 78: 133
nr. 80: 249, 251-252, 367-369
nr. 81: 290
nr. 90: 292, 293, 311, 474
nr. 94: 308, 472, 474
nr. 101: 130, 161-163
nr. 102-104-106: 252-253
nr. 108: 309, 472
nr. 109: 251, 274, 301, 311, 366, 476
nr. 110: 304
nr. 114: 302, 458
nr. 126: 308, 472
nr. 128: 293
nr. 130: 274, 300, 453
nr. 134: 269, 298, 446, 474
nr. 146-150: 305-306, 465
Schoonhoven Korte Dijk 57, 63, 159
nr. 5: 304
nr. 7-11: 246
nr. 9: 246
nr. 12: 274, 300, 400
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Schoonhoven Korte Weistraat 125, 269
nr. 12: 327
nr. 19: 159
Schoonhoven Kruispoortstraat 57, 63
nr. 6: 159, 208
Schoonhoven Kruissteeg 130
Schoonhoven Lange Weistraat 37, 249, 258, 269
nr. 2: 309, 472
nr. 4: 161
Schoonhoven Lekdijk 57
Schoonhoven Lopikersingel
nr. 11: 319, 495
Schoonhoven Lopikerstraat 63, 249, 258
nr. 2: 290
nr. 6: 304
nr. 7: 305, 307, 462
nr. 8: 260, 263
nr. 9: 125, 308, 156
nr. 13: 290, 295, 308, 441, 472
nr. 16-18: 305
nr. 17: 262
nr. 23-25: 375
nr. 30: 306, 308, 467
nr. 37: 269, 271-272, 296-297, 396, 397, 474
nr. 49: 295, 307, 469
nr. 51: 306
nr. 55: 158
nr. 63-75: 275, 404
Schoonhoven Lopikerweg
nr. 32: 281
Schoonhoven Marktveld 256
Schoonhoven Meent 256
Schoonhoven Molenstraat 131, 132, 158, 256, 269
nr. 1: 300
Schoonhoven Nes 136, 158, 256, 258, 259, 269, 393
Schoonhoven Nieuwe Singel
nr. 25: 281, 414
Schoonhoven Olivier van Noortplein 38
nr. 15-37: 275
Schoonhoven Opweg 48, 252
Schoonhoven Oude Haven 37, 63, 121, 132, 247, 251, 256, 257, 294, 409
nr. 2: 372
nr. 11: 132, 304-305
nr. 13: 132, 274
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nr. 17-19: 269, 271, 292, 293, 294, 311, 316, 394, 395, 436, 480,
488
nr. 21: 327, 505
nr. 23: 327, 505
nr. 28: 316, 327, 504
nr. 30: 277, 316, 491, 493
Schoonhoven Oude Singel 57
Schoonhoven Provenierstraat 132, 249
Schoonhoven Schapenstraat 132, 251
nr. 5: 274, 402
Schoonhoven Scheepmakershaven 37, 63, 268-269, 323, 390, 391
nr. 10: 297, 445
Schoonhoven Schoenmakersstraat 109, 110
Schoonhoven Spoorsingel
nr. 2: 283-285, 306, 468
Schoonhoven Spoorstraat
nr. 6: 306, 327-328, 466
nr. 8-10-12: 306, 328
Schoonhoven Stadhuisstraat 109, 249, 256, 259
nr. 7: 309, 472
Schoonhoven Tol 269, 294
nr. 5: 276-277, 294, 302, 316, 408, 410
nr. 6: 278-279, 294, 314, 316, 408, 410
nr. 8: 257, 262, 308
nr. 9: 257, 262, 268-269, 290, 294, 296, 297, 316, 390-392, 474
nr. 11: 262, 311, 474
Schoonhoven Trompertswal 62
Schoonhoven Varkensmarkt 258
nr. 7-9-11: 306
Schoonhoven Veerstraat 63
Schoonhoven Voorhaven 63, 95, 96, 294, 323
nr. 6: 263, 293, 294, 296, 311, 316, 379, 380, 440, 442, 475
nr. 10: 269, 272, 290, 293, 294, 304, 316, 398, 399, 438
nr. 17: 295
nr. 19: 295
Schoonhoven Wal 57, 136, 158
nr. 14: 158, 324, 501
nr. 25: 158, 207
nr. 30: 158, 159, 206
nr. 40: 133
Schoonhoven (polder) 73
Schoonouwen (polder) 25, 47, 73
Schoonouwen (weg) zie onder Stolwijk, Schoonouwenseweg
Schuwagt 21, 339
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Schuwagt (polder) zie onder Hoek en Schuwagt (polder den)
Sion 132, 133
Slikkerveer 31
Sliksloot 21, 22, 44
Sluisvliet 45, 78
Spaanse Zee 52
Spanje 218
Stein, Land van 27
Stinkvliet (Schoonhoven) 120
Stolwijk 15, 20, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 49, 50, 51, 98, 217, 328, 331
Stolwijk bruggen 98, 102
Stolwijk Hervormde kerk 29, 129, 134, 137, 140, 141, 144-145, 146, 149, 154,
163, 168, 200, 178, 186, 195, 196, 275
Toren 128, 144, 145, 147, 154, 155, 165, 169, 171, 173, 174, 180,
216, 222, 225
Inventaris 168, 200, 223, 232, 234-235, 343, 344, 346
Stolwijk landbouwcoöperatie ‘Ons Belang’ 321, 498
Stolwijk raadhuis 104, 302
Stolwijk waag 121
Straten en adressen
Stolwijk Beijerscheweg 20, 24, 26, 47, 98, 333, 334, 366, 383
nr. 11: 384, 620
nr. 12: 376
nr. 16-18: 366
nr. 17: 351, 366
nr. 21: 368
nr. 67: 368
nr. 69: 384, 514
nr. 70: 346, 368
nr. 75: 362, 365, 602, 628
nr. 78: 377, 384
nr. 82: 339, 368, 369, 587
Stolwijk Benedenheulseweg 334, 383
nr. 27: 366, 580
nr. 29: 383
nr. 35: 383
nr. 38-40: 520
nr. 58: 383
Stolwijk Benedenkerkseweg 24, 25, 29, 47, 98, 333, 334, 383
nr. 66: 622
nr. 76: 383, 619
nr. 88: 345
nr. 110-112: 366, 582
nr. 138: 360
Stolwijk Bilwijkerweg
nr. 121: 81-82
Stolwijk Bosweg
nr. 3: 377, 384
nr. 15: 368
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Stolwijk Bovenkerkseweg 24, 29, 47, 89, 333, 334, 366, 383
nr. 41: 612
nr. 80: 352, 549
Stolwijk Goudseweg 25, 29, 30, 35
Stolwijk Koolwijkseweg 24, 25, 47, 98, 334
nr. 13: 368
nr. 19: 368
nr. 33: 360
nr. 35: 623
nr. 41: 536
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Stolwijk Schoolstraat
nr. 15: 304, 461
Stolwijk Schoonouwenseweg 24, 25, 47, 334
nr. 2-4: 357
nr. 3: 384, 516
nr. 6: 339
nr. 18-20: 380, 614
nr. 24: 368
Stolwijk Tentweg 25, 29, 30, 35
nr. 56: 319-320, 496
Stolwijk Wijdstraat 320
Stolwijk (polder) 73, 89, 90, 91, 94-95, 96
Stolwijk bemaling 76, 94-95
Stolwijk gemaal Verdoold 77, 89, 94, 95, 94
Stolwijkersluis 31, 40, 94, 95, 98
Stolwijkersluis sluis 95, 96-97, 98, 99
Stormpolder 15, 21, 44, 53, 54, 73, 74, 126, 147, 189, 213, 285, 323, 324, 325
Stormpolder Nijverheidsstraat 35
Sutwoude 23, 27
Tentweg zie onder Stolwijk, Tentweg
Tielerwaard 15
Tiendweg (Kattendijksblok) 90
Tiendweg (Keulevaart) 47, 83
Tiendweg (Krimpen aan den IJssel) 33
Tiendweg (Krimpen aan de Lek) 47
Tiendweg (Kromme, Geer en Zijde) 47
Tiendweg (Middelblok) 90
Tiendweg (de Nesse) 50
Tiendweg (Rozendaal) 84
Tiendweg (Veerstalblok) 90, 98
Tiendweg (Willige Langerak) 47, 105
Tiendweg-Oost 29, 47
Tiendweg-West 47, 137
Tuss(ch)enlanen zie onder Bergambacht, Tussenlanen
Utrecht 20, 62, 119, 123, 132, 143, 209, 222, 228, 232, 238, 240, 243, 244,
387, 388
Veerstalblok (polder) 26, 73, 89, 90, 94, 95
Veerstalblok bemaling 76, 90, 94, 95
Vianen 20, 21
Vijfheerenlanden 15, 30, 47, 169
Vijfhoeven (polder) 86
Vlaardinger Ambacht 189
Vliet en Dijkveld (polder) 15, 73, 84
Vliet en Dijkveld boezem 44, 84
Vliet en Dijkveld molen 75, 84
Vliet, Huis te 62
Vlist (boezem) 44, 45, 74, 82, 86-89
Vlist molens 86, 88-89
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Vlist (water) 23, 24, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 62, 73, 74, 80, 83, 86-89, 96, 120,
257, 258, 334, 336, 338, 351
Vlist en Bonrepas (ambacht of gemeente) 15, 32, 126, 158, 328, 387
Vlist kapel 130-131
Vlist Koeneschans 61, 62, 36, 37
Vlist raadhuis 105
Straten en adressen
Vlist Bonrepas
nr. 2: 339
nr. 5: 339, 523
nr. 12: 363 524
nr. 13: 337
nr. 14: 337
nr. 15: 384 525, 568
Vlist (Koene)schansbrug 62, 86, 88
Vlist Vlisterdijk (Oost-) 62, 350
nr. 1: 87, 78
nr. 5: 345, 351, 359, 362, 364, 370, 371, 372, 377, 378, 533, 540,
547, 573, 576, 590-592, 594, 603, 629
nr. 11: 335, 363, 383, 517
nr. 17: 345, 362, 370, 371, 391, 522, 531, 625
nr. 18: 383, 618
nr. 19: 527
nr. 21: 345, 360, 370, 378-379, 545, 566
nr. 26: 351
nr. 36: 105
nr. 38: 383
nr. 42: 345, 375, 391, 534, 601, 621
Vlist Vlisterdijk (West-) 62, 350
nr. 15-16: 351, 380, 613
nr. 17-18: 379, 526, 610
nr. 30: 130
nr. 32: 390, 627, 631, 634
nr. 35: 378
nr. 43: 335, 383
nr. 44-45: 337
nr. 64: 344, 350, 351, 378, 546
Vlist Vrouwenbrug 130
Vlist-Oostzijde (polder) 24, 73, 86, 89
Vlist-Oostzijde bemaling 75, 86, 88, 89
Vlist-Westzijde (polder) 24, 73, 86, 89
Vlist-Westzijde bemaling 86, 88, 89
Voorschoten 240, 243
Voorwetering 25, 47
Voornebrug 48
Vorne 37, 88
Vreeswijk 41
Waaiersluis 49, 74, 97-98, 100
Waal (water) 53
Waal (wiel bij Beneden-Haastrecht) 85
Waal (wiel bij Krimpen aan den IJssel) 79

Catharina L. van Groningen, De Krimpenerwaard

Waspik 227
Werkendam 27
Westeinde zie onder Berkenwoude, Westeinde
Wetering-Oost 47
Wetering-West 47
Wijk bij Duurstede 20, 26
Wildernis 50
Willeskop (boezem) 44
Willige Langerak (ambacht of gemeente) 15, 27, 30, 31, 35, 42, 143, 213,
256
Willige Langerak ambachtshuis 105
Willige Langerak Hervormde kerk 27, 129, 131, 134, 137, 141, 147, 149, 163,
165, 166, 200-201, 276, 277
Toren 128, 143, 170, 180, 181, 160, 222, 240, 244
Inventaris 201, 206, 207, 211, 213, 223, 224, 226, 227-228,
229-230, 231, 232, 233, 236-237, 243, 285, 290, 298, 300, 301,
326, 327, 334, 336, 337
Willige Langerak kerkhof 134
Willige Langerak rechthuis 105, 111
Straten en adressen
Willige Langerak Tiendweg 47
nr. 1: 105, 111
Willige Langerak (polder) 74, 86
Willige Langerak bemaling 86
Woerden 20, 71, 140, 141
Woerden, Land van 340
Yper (België) 117
Zaag, eiland De 325, 326, 502
Zevender 15, 158
Zevender (water) 35, 37, 62, 63, 131, 256, 257, 271-272
Zevender, Hoogt van 16
Zevender (polder Noord-) zie onder Noord-Zevender (polder)
Zevender (polder Zuid-) zie onder Cabauw en Zuid-Zevender (polder)
Zierikzee 223
Zijdwinde 86
Zuidbroek (polder) 48, 49, 73, 74, 79-80
Zuidbroek molen 76, 80, 64
Zuidbroek (weg) zie onder Bergambacht, Zuidbroek
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Zaakregister
Admiraliteit 206
Afwatering 16-17, 23, 40, 41, 43-45
Anker zie onder Muuranker
Bakoven 334
Baksteen (fabricage) 53, 259, 323, 324, 377
Baksteen (formaat) 166, 290, 378
Banken zie onder Kerkbanken
Bankenplan 200, 203, 218
Bedstee (wand) 344, 346, 351, 362, 385
Begraafplaats, kerkhof 37, 134-137, 143, 219
Boenhok, - stoep 334, 338-339, 359
Boerderijtype
naar indeling vorm
Boerderijtype driebeukige boerderij 340-367
Boerderijtype tweebeukige boerderij 367-368
Boerderijtype eenbeukige boerderij 368-369
naar indeling plattegrond
Boerderijtype rechthoekige plattegrond 341-349
Boerderijtype L-vormige plattegrond 349-352
Boerderijtype T-vormige plattegrond 352-358
naar indeling schuur
Boerderijtype dwarsdeelboerderij 340, 364-367
Boerderijtype voerdeelboerderij 340, 360-364
Boerderijtype zijlangsdeelboerderij 340
Boezem (schouw) zie onder Schouwboezem
Boezem (water) 44-45
Brandmuur 340, 341, 344, 349, 353, 359
Brandspuit(huis) 169, 181
Brug 39, 40, 96, 98, 99-100, 119
Consistorie 137, 141, 148, 149, 156, 168, 185, 187, 189, 192, 199, 201
Cope 22-25
Dam, kweldam 37, 38, 45-47
Dijk 41-43
Dijkdorp 30-31
Donk 16
Doopbekken(houder) 230-231
Doopboog 229-230
Doophek 209-211
Doopschaal zie onder Kerkzilver
Dooptuin 209-210
Druipstrook zie onder Osendrop
Eendenkooi 54
Epitaaf 220
Erf 334-339
Gebint 340, 369-370
Gebint ankerbalkgebint 370-377
Gebint langsgebint 375
Gebint tussenbalkgebint 377
Gebrandschilderd glas 119, 153, 206-207, 214, 306
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Gemaal 76-77
Geoctroyeerde Vervening 52-53, 76, 93, 96
Gevangenis, cachot 106, 181
Gevelsteen 296, 297, 308-309, 333
Gewelf(constructie)
Gewelf Kruisgewelf 180-181, 294, 377
Gewelf Netgewelf 109
Gewelf Tongewelf (hout) 163-165
Gewelf Tongewelf (steen) 106, 294-295, 377
Gewelf Troggewelf 295, 377
Graf 218-221
Graf Grafkapel 218, 219-221
Graf Grafkelder 218
Graf Grafmonument 220
Graf Grafzerk 218-219
Griendcultuur 53-54
Haardstede 255-256
Heiligen
Heiligen Agnes 132
Heiligen Anthonius 192
Heiligen Augustinus 132, 133, 244
Heiligen Barbara 192
Heiligen Barnabas 157, 165, 167, 226
Heiligen Bartholomeus 58, 129, 136, 140, 147, 158, 159, 167, 182, 192, 195,
203, 244, 252
Heiligen Bonifatius 157
Heiligen Catharina van Siena 133
Heiligen Chrispijn 192
Heiligen Eligius 192
Heiligen Elisabeth 132
Heiligen Ewaldus 192
Heiligen Franciscus 132, 133
Heiligen Franciscus Xaverius 244
Heiligen Ignatius 244
Heiligen Johannes 244
Heiligen Johannes de Doper 192
Heiligen Joris 192
Heiligen Jozef 205, 253
Heiligen Laurentius 185, 192
Heiligen Maarten (Martinus) 26
Heiligen Maria 129, 130, 131, 181, 182, 183, 192, 204, 205, 244
Heiligen Maria Magdalena 244
Heiligen Michael (Michiel) 131, 133, 224
Heiligen Nicolaas 192
Heiligen Salvator 26, 183
Heiligen Spiritus en Maria 246
Heiligen Theodorus 244
Hek 290, 335-336
Hennep 50-51, 334
Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard 49, 51, 73, 100
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 73
Hooiberg, -schuur 336, 339, 365-367
Houtconstructie 291-293, 370-377 zie ook onder Kapconstructie
Huistype 260-290
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Huistype diep huis 261-269, 274
Huistype dwars huis 269-272, 274-276
Huistype samengesteld huis 273, 274
Huistype vierkant huis 273
Huistype vrijstaande huizen en villa's 280-290
Iconografie (profaan)
Iconografie Ethica 204
Iconografie Fortuna (Fortuin) 309
Iconografie Hercules 289-290
Iconografie Justitia 115, 116
Iconografie Neptunus 289-290
Iconografie Vergankelijkheid (Vanitas) 134, 220
Iconografie (religieus)
Iconografie Aanbidding van het Kind 205
Iconografie Abraham en de koningen van het Oosten 205
Iconografie Adam en Eva 309
Iconografie Annunciatie 204, 205
Iconografie Christus lerend in de Tempel 205
Iconografie Christus en de Samaritaanse Vrouw 389
Iconografie David 218
Iconografie Doop van Christus 205
Iconografie Drie Koningen 205
Iconografie Evangelisten (symbolen) 235, 244
Iconografie Geboorte van Christus 205
Iconografie Geloof 234, 239, 244
Iconografie Graflegging 205
Iconografie Heilige Geest 204, 244
Iconografie Hof van Olijven 205, 244
Iconografie Hoop 135, 234, 239, 244, 389
Iconografie Jacob 390-391
Iconografie Jonas en de walvis 205
Iconografie Kajafas 205
Iconografie Kruisdraging 205
Iconografie Kruisiging 244
Iconografie Laatste Avondmaal 205, 244
Iconografie Liefde 234, 239, 244
Iconografie Mannaregen 205
Iconografie Melchizedek 205
Iconografie Mozes en de koperen slang 205
Iconografie Noach 215
Iconografie Opstanding 205, 243
Iconografie Pilatus 205
Iconografie Salvator Mundi 243
Iconografie Samson 205
Iconografie Transfiguratie 243
Iconografie Verkondiging aan de herders 205
Iconografie Zondeval 389
Inundatie 21-22, 41-43
Jaartalanker zie onder Muuranker
Jaartalsteen zie onder Gevelsteen
Kaaskamer 344, 345
Kaarsnis 266, 311
Kadastraal minuutplan 256, 338, 339, 350
Kadastraal Ammerstol 121, 339
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Kadastraal Bergambacht 339
Kadastraal Berkenwoude 28
Kadastraal Gouderak 135
Kadastraal Haastrecht 38, 256, 264, 269, 280, 285, 288
Kadastraal Schoonhoven 34, 37, 71, 251, 256, 258, 269, 276
Kadastraal Stolwijk 366, 369
Kade 15, 43, 45, 48
Kade Achterkade 23, 24, 25, 26, 30, 43, 48
Kade Kwelkade 45-47
Kade Zijkade 23, 26, 29, 43, 45, 48, 49
Kandelaar 228-229, 245
Kapconstructie 66-67, 110-114, 161-165, 293-294, 370-372
Karnmolen 360-361
Kelder 294-295, 377
Kerkbanken 211-214
Kerkbanken Herenbank 211-214
Kerkbanken Kerkeraadsbank 211, 214
Kerkborden 214-218, 221-222
Kerkbanken Apostolische Geloofsbelijdenis 216, 217, 218
Kerkbanken Avondmaalsbord 216, 217
Kerkbanken Gildebord 214-216
Kerkbanken Onze Vader 216
Kerkbanken Psalmbord 214, 217-218
Kerkbanken Rouwbord 214, 221-222
Kerkbanken Tekstbord 214, 217
Kerkbanken Tien Gebodenbord 216-217, 218
Kerkhof zie onder Begraafplaats
Kerkzilver 231-245
Kerkzilver Avondmaalsbeker 232-239, 242, 243
Kerkzilver Avondmaalsbord 232, 240, 243
Kerkzilver Avondmaalskan 232, 239, 241, 242, 243
Kerkzilver Avondmaalskelk 232
Kerkzilver Avondmaalsschaal 232, 242
Kerkzilver Avondmaalsschotel 232, 233, 235, 239, 241
Kerkzilver Avondmaalsstel 232, 236, 239-240, 241-242
Kerkzilver Ciborie 244
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Kerkzilver Doopschaal (-bekken) 232, 239, 240, 241, 242, 243
Kerkzilver Godslamp 244
Kerkzilver Kelk 244
Kerkzilver Monstrans 244
Kerkzilver Offerbus 240, 242, 243
Kerkzilver Pateen 244
Klok 119, 181-182
Klokkestoel 181-182
Koetshuis 280, 288, 305, 339
Koper 223-231 zie ook onder
Koper Doopbekkenhouder
Koper Doopboog
Koper Kandelaar
Koper Kroon
Koper Lezenaar
Koper Wandarm
Koper Zandloperhouder
Koper, plaatsen van vervaardiging
Koper Amsterdam 224
Koper Dordrecht 227, 228
Koper Haarlem 224
Koper Rotterdam 224, 226, 227, 228
Kroon 224-226
Kweldam zie onder Dam
Kwelkade zie onder Kade
Lezenaar 226-228
Luidklok zie onder Klok
Metselteken 166-167, 380
Molen (industrie)
Molen Houtzaagmolen 322
Molen Korenmolen 320-321
Molen (water) 45, 75-76
Muuranker 296, 308, 380, 382
Natuursteen
Natuursteen Bentheimer zandsteen 65, 165, 269, 298
Natuursteen Drachenfelstrachiet 165
Natuursteen Gobertange 65, 109, 165
Natuursteen Hardsteen 165, 290, 299, 300
Natuursteen Ledesteen 66, 109, 165, 290
Natuursteen Namense steen 65, 125, 293
Natuursteen Obernkirchenerzandsteen 290
Natuursteen Tufsteen 109, 165
Natuursteen Zandsteen 116, 125, 165
Offerbus zie onder Kerkzilver
Ontginning 23-26
Orgel 222-223
Osendrop 257
Polder 72-74
Poortje 269, 298
Preekstoel 206-209
Preekstoel Ammerstol 207
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Preekstoel Bergambacht 207
Preekstoel Berkenwoude 207-208
Preekstoel Gouderak 209
Preekstoel Haastrecht 206
Preekstoel Krimpen aan de Lek 206-207
Preekstoel Lekkerkerk 206
Preekstoel Ouderkerk aan den IJssel 207
Preekstoel Schoonhoven 208-209
Preekstoel Willige Langerak 207
Raad- of rechthuis 102-118
Raad- Ammerstol 102-103
Raad- Bergambacht 35, 102, 103, 144
Raad- Berkenwoude 102, 103
Raad- Gouderak 102, 103, 302
Raad- Haastrecht 102, 105-109
Raad- Krimpen aan de Lek 103-104
Raad- Lekkerkerk 104
Raad- Ouderkerk aan den IJssel 102, 104
Raad- Schoonhoven 37, 70, 102, 105, 109-119
Raad- Stolwijk 104, 302
Raad- Vlist 105
Reformatie 129
Rijksbureau voor de Monumentenzorg 117, 124, 150, 169, 200
Rijkscommissie voor de Monumentenzorg 150
Rijksdienst voor de Monumentenzorg 117, 332
Sacristie 133, 157, 187, 196
Schouw of stookplaats 261, 263, 264, 269, 271, 272, 276, 312-315, 332, 344,
345, 349, 351, 386, 387, 389-391
Sluis 40, 45, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 90, 91, 93-94, 95-98
Sluis Duikersluis 49, 98
Sluis Inlaatsluis 92
Sluis Keersluis 95-96
Sluis Schutsluis 49, 95, 96-97
Sluis Uitwateringssluis 49, 91, 92, 94, 95
Sluis Waaiersluis 49, 74, 97-98
Sluiswachterswoning 50
Spoorlijn 30, 35, 49, 331
Stadhuis zie onder Raad- of rechthuis
Stadsbrand 131, 132, 259
Stadsgracht, omgrachting 56-57
Stadsmuur, ommuring 57-59
Stadspoort 63-67
Stadsrecht 31, 38, 55
Stadsversterking 59-61
Stal 333, 339, 360-367, 372-377
Station 38, 62, 331
Stucplafond 274, 311, 313-315
Synagoge 126, 160-161, 257, 295, 302
Tegel(tableau) 311, 385-391
Tiendweg 45-47 zie ook onder Topografisch register: Tiendweg
Tol 31, 58, 121
Torenspits 177-180
Trap 261, 272, 315-316
Trap Spiltrap 261, 263, 264, 271, 272
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Trappenhuis 265, 274, 276, 277, 280, 281, 285, 288, 316, 344, 345
Tuin 280, 285, 288-289
Tuinhuis 280-281
Veenvorming 16-17
Verkaveling 15, 24, 26, 27, 37, 47, 48, 51, 256
Villa 280-290
Waag 31, 37, 69
Wandarm 229
Waterfornuis 364
Waterleidingbedrijf 329
Waterlinie 56, 61, 62
Watertoren 38, 328
Waterzolder 367
Weeshuis 132, 246, 249, 251-252
Wiel of Waal 21-22, 79, 85
Winkelpui 307-308
Zalmvisserij 32, 33, 317, 319, 331
Zandloperhouder 223, 231
Zilver 100, 321-245 zie ook onder Kerkzilver
Zilver plaatsen van vervaardiging
Amsterdam 239, 240, 241, 244
Antwerpen 244
Dordrecht 232-233
Gouda 242, 245
's-Gravenhage 100, 243
Haarlem 232, 238-239
's-Hertogenbosch 244-245
Rotterdam 232, 233-236, 241, 242
Schoonhoven 232, 236-238, 243
Utrecht 232, 238, 240, 243, 244
Voorschoten 240, 243
Zilverindustrie, Goud- en 37, 306, 324, 326-328
Zomerhuis 363, 364, 366, 369
Zonnewijzer 336
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Bronvermelding van de afbeeldingen
Foto's
Algemeen Rijksarchief, Brussel: 391
Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage: 31, 36, 40, 58, 98, 515
Collectie Bisdom van Vliet te Haastrecht: 8, 18, 230
Collectie Rooms-katholieke kerk te Haastrecht: 201, 202
Collectie Streekarchief Krimpenerwaard te Schoonhoven, J. Wolterson: 22,
27, 32, 33, 48, 59, 60, 62, 68, 85, 89, 144, 368, 386
Collectie gemeente Bergambacht: 10, 26, 179
Collectie Hervormde gemeente van Krimpen aan de Lek: 166, 256
Collectie Hervormde gemeente van Willige Langerak: 276
Collectie Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist: 412
Speciale Collecties Bibliotheek L.U. Wageningen: 38
Den Oudsten, Lekkerkerk: 199
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, 's-Gravenhage: 198
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist:
Rijksdienst Antonietti, 125, 140, 187, 191, 192, 441, 476
Rijksdienst Bouma: 558
Rijksdienst E.A. Canneman: 383, 557, 566
Rijksdienst G.Th. Delemarre: 158, 180, 182, 197, 232, 312, 396, 528, 535
Rijksdienst G.J. Dukker: 12, 19, 20, 21, 23, 28, 37, 45, 47, 51, 52, 53, 54, 61,
63, 64, 67, 70, 71, 72, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
114, 116, 117, 118, 120, 121, 127, 129, 130, 131, 134, 138, 145, 146, 149,
150, 155, 156, 159, 160, 163, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 176, 177, 178,
184, 185, 190, 193, 195, 196, 200, 203, 206, 207, 208, 209, 210, 215, 216,
218, 219, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 233, 237, 241, 242, 244, 245,
250, 251, 252, 254, 255, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 269, 273, 274,
275, 277, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292,
293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307,
308, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323,
324, 325, 326, 327, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337,
338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352,
353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 367, 370, 371, 372,
374, 375, 376, 379, 381, 385, 389, 390, 392, 394, 397, 398, 400, 401, 403,
404, 405, 406, 407, 408, 409, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421,
424, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 438, 439, 440, 442,
443, 444, 445, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458,
459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473,
475, 477, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492,
493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 509,
510, 512, 513, 514, 516, 517, 518, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 531,
532, 536, 540, 541, 542, 543, 546, 547, 548, 549, 553, 556, 559, 560, 562,
563, 564, 565, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579,
580, 581, 585, 587, 588, 591, 596, 604, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615,
616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630,
631, 632, 633, 634, 635, foto op de omslag en foto's op de pagina's 6, 10, 403
en 406
Rijksdienst P. van Galen: 13, 500
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Rijksdienst Hoogendijk: 366
Rijksdienst E.H. ter Kuile: 147
Rijksdienst A. Mulder: 11, 42, 43, 115, 135, 148, 181, 183, 186, 189, 231, 279
Rijksdienst W. Scheepens: 175, 194, 278, 447, 554, 567, 608
Rijksdienst Steenbergh: 136, 154
Rijksdienst L.M. Tangel: 583
Rijksdienst G. Wisse: 141
Rijksdienst onbekend: 205, 253, 272
Rijksdienst repro: 4, 24, 34, 35, 39, 41, 56, 57, 65, 66, 69, 74, 76, 77, 83, 87,
91, 133, 142, 143, 165, 188, 220, 271, 363, 393, 411, 423, 505
Rijksprentenkabinet, Amsterdam: 25, 30, 132, 157, 373

Tekeningen
H. van Beveren: 555
W. Hemsing: 128
G. de Hoog Hz.: 139
J.J. Jehee: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 29, 44, 46, 49, 50, 55, 113, 122,
123, 124, 126, 151, 161, 162, 164, 167, 174, 204, 211, 212, 213, 214, 217,
222, 229, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 243, 247, 248, 249, 265, 266, 267,
268, 270, 365, 369, 377, 378, 380, 382, 384, 387, 388, 395, 399, 402, 410,
422, 425, 426, 437, 474, 479, 480, 511, 519, 527, 529, 530, 534, 544, 545,
550, 551, 552, 561, 582, 584, 586, 589, 590, 592, 593, 594, 595, 597, 598,
599, 600, 601, 602, 603, 605, 606, 607
A. Mulder: 119, 137, 152, 153, 246
Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek, Arnhem: 533, 537, 538, 539

Afkortingen
ARA

Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage

RDMZ

Rijksdienst voor de Monumentenzorg,
Zeist

RDK

Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie, 's-Gravenhage

RPK

Rijksprentenkabinet, Amsterdam

SHBO

Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek,
Arnhem

SKKN

Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland,
Utrecht
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