
Hagestein en het water. 
Enkele aantekeningen omtrent de 
geschiedenis van Hagestein. 

Al eeuwen lang proberen de bewoners 
van het sompige land tussen Lek en 
Linge hun voeten droog te houden. 
Die van, wat nu heet, Hagestein, 
deden dit door te gaan wonen op de 
hoge kleistrook langs de Lek, door het 
uitdiepen van de natuurlijke 
afwateringen en later door het al dan 
niet enthousiast meedoen aan grotere 
waterstaatkundige werken in de 
Vijfheerenlanden en aan de rand 
daarvan. 

Nu de meeste waterwerken zover 
voltooid zijn, dat niemand in dit gebied 
nog natte voeten hoeft te krijgen, 
trekken bewoners van Hagestein en 
uit de omgeving van deze stad naar 
een plas bij de Lek om daar staande 
op een plank met een zeiltje het water 
over de voeten te laten stromen ... 

De Unie van 1284 

In het algemeen kan voor een 
ontginningsgebied veilig worden 
gesteld, dat de afwatering de eerste 
waterstaatsbemoeiing is; de zorg voor 
de waterkering wordt dan vaak een 
logisch vervolg. Door de overgeleverde 
stukken, die daarop betrekking 
hebben, in chronologische volgorde te 
leggen, blijkt dat dit ook geldt voor het 
gebied van de Vijfheerenlanden. 
Reeds meermalen is gewezen op de 
struktuurvan het land: hoog bij 
Hagestein en Vianen en vervolgens, 
rivierafwaarts en naar het zuiden, 
lager liggend. Op de hoge ruggen zijn 
de eerste vestigingsplaatsen te vinden: 
Hagestein (Gasperden) en Vianen 
(Helsdingen), en in het zuiden Arkel en 
Leerdam. In deze centra is de 
ontginning aangevat en in de 
omgeving voortgezet; tevens is de 
ontwatering van het land geregeld. In 
de periode 1250-1400, als de meeste 
ontginningen voltooid zijn, komen een 
vrij groot aantal afwaterings- en 

bedijkingsoctrooien en -charters tot 
stand1. 
Oorspronkelijk liep het water heel 
natuurlijk van hoger naar lager 
gelegen land. Door inklinking van het 
land, de ontginningen en het stijgen 
van de waterstand in de rivier 
stagneerde de natuurlijke afvloeiing. 
De overgebleven natuurlijke kreken 
hadden onvoldoende kapaciteit om het 
water te verwerken, met het gevolg dat 
er overstromingen plaatsvonden. 
Reeds in 1247 en 1269 werden er 
regelingen getroffen om het gebied 
onder Hagestein te doen afwateren. In 
1247 vergunde Jan van der Leede, die 
van Vijftienhoeven een wetering door 
zijn land te maken (Hoevensloot)2. Op 
31 december 1 269 verklaarde Wouter 
Uten Goye dat hij met Zweder I van 
Beusinchem ridder van Helsoit tot 
overeenstemming gekomen was over 
de uitwatering van Gepsweerde, door 
de Hagewetering. Tevens werden 
afspraken gemaakt over het toezicht 
op een goede doorstroming van dit 
water. De kennis omtrent dit laatste 
dokument danken we overigens aan 
de secretaris van de landen van 

Kaart van de gemeente Hagestein, getekend 
door J. Kuyper, 1889 
Hagestein, Gemeentearchief 
(Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 
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Hagestein, Egidius Vervoorn, die de 
oorkonde omstreeks 1550 
overschreef3. Deze beperkte 
regelingen boden echter geen soelaas 
voor het gehele gebied van de latere 
Vijfheerenlanden. 

De direkte noodzaak tot samenwerking 
in de Vijfheerenlanden werd 
veroorzaakt door Floris V van Holland. 
In een handvest van 1277 maakte hij 
het mogelijk dat de Alblasserwaard 
bedijkt werd met de Zouwedijk. Het 
water dat tot dan naar de lager 
gelegen Alblasserwaard kon afvloeien 
bleef nu staan. 
Om deze zaak op te lossen kwamen 
de grootgrondbezitters in de 
Vijfheerenlanden bijeen in de kerk van 
Everdingen. Op 11 april 1284 gingen 
zij een overeenkomst aan om de 
afwatering in hun gebieden te regelen 
en werden er afspraken gemaakt over 
het toezicht op het onderhoud van de 
dijken. De belanghebbende 
grootgrondbezitters waren enerzijds 
Jan van Arkel, Amilyz en Johan 
Samson en Johan van der Leede, die 
hun bezittingen voornamelijk in het 
zuidelijk deel van de Vijfheerenlanden 
hadden en anderzijds de kapittels van 
de Dom en van Oudmunster, 
Gijsbrecht II Uten Goye, Zwedervan 
Beusinchem, Hubrecht van 
Everdingen, Gerad van den Rine, 
Arnaut, Barnard en Gijsbrecht van 
Scalquike, die hun eigendommen meer 
noordelijk langs de Lek hadden liggen. 

Het belangrijkste doel van de Unie van 
1284 was orde brengen in 
waterstaatskundige aangelegenheden. 
Dat zou gebeuren onder 
gemeenschappelijk toezicht van de 
heren, die de Unie sloten. De 
afwatering kreeg de grootste 
aandacht. Het graven van een nieuw 
kanaal, de Huibert, dat met name het 
land van Huibert van Everdingen 
moest ontlasten, was het belangrijkste 
besluit4. De dijkzorg was van minder 
belang en werd slechts summier 
geregeld. Specifieke eisen werden in 

dit verband niet gesteld: ieder moest 
het voor zijn eigen gebied zelf regelen. 
In de loop van 1984 zal in dit t i jdschrift 
uitvoerig aandacht worden besteed 
aan deze voor ons gebied zo 
belangrijke overeenkomst. 

Het aantal heren dat aanvankelijk 
betrokken was bij de Unie van 1284 is 
groter dan de naam van het g e b i e d -
de Vijfheerenlanden - doet 
veronderstellen. Pas na 14285, als de 
heerlijkheid van Leerdam gestalte 
heeft gekregen, is er sprake van nog 
slechts vijf heren. De overige hebben 
dan óf hun invloed, of hun land 
verloren. De heren van Vianen, 
Everdingen, Arkel, Leerdam en 
Hagestein zijn overgebleven. 
Hagestein heeft dan al afstand gedaan 
van grondgebieden aan het land van 
Vianen en van Everdingen en 
bovendien ook van zijn bezittingen aan 
de Utrechtse zijde van de Lek. 

Het verdrag van 1284 heeft natuurli jk 
niet alle problemen in één keer 
opgelost. Daarvoor waren nog etteli jke 
andere overeenkomsten nodig. Soms 
ook moesten rechtszaken of de 
"sterke arm" uitkomst bieden als 
samenwerking op minnelijke wijze niet 
mogelijk was. 
De zorg voor de afwatering en de 
dijken kon echter niet voorkomen dat 
de Vijfheerenlanden vele malen 
geteisterd werden door dijkdoorbraken 
en overstromingen. Een bijzonder 
probleem voor Hagestein was de 
Lekdijk. Menigmaal zal de klok het 
dijkleger6 naar de dijk geroepen 
hebben om de wacht te betrekken. 
Niet echter op 11 februari 1496 en 
later, op 1 januari 1624. Toen begaf de 
dijk het, als gevolg van ijsverstopping 
waardoor het water niet verder 
rivierafwaarts kon gaan. Het land liep 
vanaf de noordoostzijde onder water7. 
Veel vaker kwam het water echter uit 
de andere richtingen, de bewoners van 
de lager gelegen gebieden met hun 
have en goed voor zich uit drijvend in 
de richting van de hogere gronden van 
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Hagestein. Waarschijnlijk diende de 
kerk toen als tijdelijk onderkomen voor 
deze vluchtelingen. 

De Kerk 

De kerk zoals die er nu staat, werd in 

1829 gebouwd en dateert dus van na 
de grote watersnoodrampen in de 
Vijfheerenlanden. Wanneerde oude 
kerk is ingestort, is niet bekend. 
Afgaande op de kaart van R. en I. 
Ottens van de Vijfheerenlanden, waar 
de kerk nog volledig is weergegeven, 

Hollands landschap, ets van Ton Diekstra 
Vianen, partikuliere kollektie 

(Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 
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(Fragment van de torens) Kerktoren van Hagestein voor en na de 
restauratie 
(Foto's: Zeist, Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg) 
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moet dit na 1741 zijn gebeurd. Op de 
tekening 't Dorp Hagestein 31 Maij 
1749, elders in deze bundel afgedrukt, 
is het schip van de kerk vernield. Van 
die oude kerk bleef nog wel een 
gotische, hardstenen doopvont, 
gebruikt als voet voor de 17de eeuwse 
preekstoel. 
De fraai gerestaureerde bonkige toren 
zou voor het grootste gedeelte uit de 
13de eeuw dateren. In de 1 5de eeuw 
heeft een verhoging plaatsgevonden, 
mogelijk om de klok die Steven 
Butendiic in 1444 goot daarin te 
plaatsen. Deze klok zal het dijkleger 
opgeroepen hebben. De oude 
weerklok werd immers in 1405 als 
souvenir door graaf Willem VI 
meegenomen. 

De laatste grote overstroming van de 
Vijfheerenlanden gebeurde op 25 en 
26 januari 18208. In de Lekdijk tussen 
Langerak en Nieuwpoort en in de 
Nieuwe Zuider- en Noorder Lingedijk 
vielen gaten. Het water stortte zich 
wederom met geweld over het land. 
Het is niet onmogelijk dat de eerste 
berichten over deze ramp Hagestein 
bereikten vanuit Leerdam langs de 
optische telegraaf van Chappe9. Deze 
telegraaf was door de Fransen 
ontwikkeld om snel berichten te 
kunnen verzenden van Parijs, via 
Rijssel naar Utrecht en Amsterdam. 
Bovenop een aantal kerktorens werd 
een seininstallatie aangebracht. 
Hiervoor was het wel noodzakelijk de 
torenspitsen af te platten. Door 
bewegingen (vergelijk het seinen met 
vlaggen op schepen) werden berichten 
doorgegeven. Het gebruik van een 
verrekijker zal zeker nodig zijn 
geweest om de mededelingen goed te 
kunnen "lezen". Het bericht van de 
overstroming zal men dan vanuit 
Hagestein via Houten doorgegeven 
hebben aan Utrecht, waar op de toren 
van de Jacobikerk eveneens een 
optische telegraaf stond. Tot 30 april 
1820 zetelde namelijk in Utrecht het 
provinciaal bestuur over Hagestein. 
Sinds de bisschop in 1405 gezworen 

Route van de optische telegraaf van Chappe 
door Nederland 

had dat Hagestein tot het Sticht 
(Utrecht) behoorde, was dit zo 
gebleven. Koning Willem I bepaalde bij 
wet van 27 april 1820 (staatsblad nr 
13) uitdrukkelijk...zoo dat de landen, 
ten noorden van de rivier (de Lek) 
gelegen, blijven aan Utrecht, en die aan 
de zuidzijde (Hagestein daaronder 
begrepen) komen en blijven aan 
Holland". 
Tot de restauratie van 1977 heeft het 
afgeplatte dak de toren van Hagestein 
gedekt. Ter afronding van die 
restauratie heeft de klok van Butendiic 
gezelschap gekregen van een 
mechanisch klokkenspel. Vijfentwintig 
klokken, door de Nederlandse 
Klokkengieterij Eijsbouts te Asten 
gegoten, strooien met de regelmaat 
van de klok melodietjes over 
Hagestein uit. 
In het verleden werd aan klokken wel 
de naam van een heilige gegeven. De 
klokken van dit spel dragen de namen 
van de echtgenotes van de toenmalige 
Hagesteinse gemeentebestuurders. 
De grootste klok draagt de namen van 
de burgemeester en de gemeente
raadsleden. 

De Stuw 

Voor de Hagesteiners en de andere 
Vijfheerenlanders is de zorg voor 
droge voeten een belangrijke zaak. 
Voor een landsbestuur gaat de zorg 
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Gemeentebestuur van Hagestein, 1977, met 
respectievelijke echtgenotes en moeder, die 
hun voornamen leenden aan de negen 
grootste klokken 
Hagestein, Gemeentearchief 

verder dan de grenzen van Hagestein 
en de Vijfheerenlanden. Ook andere 
gebieden dienen zo weinig mogelijk 
overlast en zo veel mogelijk nut van 
het rivierwater te hebben. Een middel 
om dit te bereiken is de stuw die sinds 
1958 het gezicht bepaalt van 
Hagestein aan de Lek. 

De stuwen12 bij Driel, Amerongen en 
Hagestein zorgen er gezamenlijk voor 
dat de IJssel, de Neder Rijn en de Lek 
zo goed mogelijk bevaarbaar blijven, 
geen overstromingen veroorzaken, 
verzilting tegen wordt gegaan en de 

drinkwatervoorziening op peil kan 
blijven. De oorspronkelijke gril l ige loop 
van deze rivieren bestaat niet meer; de 
zogenaamde Rijnkanalisatie heeft een 
en ander recht getrokken. 
Klagen over de Rijn en de Lek als bron 
van vervuiling en overstroming is niet 
iets van vandaag of gisteren. Reeds in 
het midden van de 18de eeuw werd er 
geklaagd. Als de Fransen eenmaal 
vaste voet hebben in ons land wordt in 
1798 de Rijkswaterstaat opgericht. De 
eerste opdracht is het voorkomen van 
overstromingen. De verbetering van 
doorstroming van de rivieren en het 
verhogen en versterken van de dijken 
wordt aangepakt. Plannen voor 
kanalisatie van de Rijn worden in de 
eerste helft van de 19de eeuw 
opgesteld. Uitvoering daarvan heeft 
echter tot in onze tijd op zich laten 
wachten. In de tussentijd is er wel 
regelmatig gewerkt aan de verbetering 
van de Rijn en de andere vaarwegen. 
Kanalisatie van de Neder Rijn en de 
Lek is een vervolg hierop en v o r m t - in 
samenhang met de Deltawerken - in 
feite de start voor een nieuwe periode 
van waterbeheer in Nederland. 
Om de kanalisatie van de Neder Rijn 
en de Lek mogelijk te maken, zijn drie 
stuw- en sluiscomplexen gebouwd. Het 
complex bij Driel, voltooid in 1970; het 
complex bij Amerongen, voltooid in 
1966 en het oudste complex bij 
Hagestein dat in 1958 klaar kwam. 

Stuw bij Hagestein met "geopend vizier" Stuw bij Hagestein 
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ledere stuw heeft een eigen specifieke 
taak. Driel zorgt voor voldoende water 
in de IJssel; Amerogen houdt het water 
in de rivier tussen Driel en Amerongen 
op peil. Het complex bij Hagestein 
houdt het rivierpeil in het gedeelte 
Amerongen-Hagestein en daardoor in 
een gedeelte van het Amsterdam-
Rijnkanaal in stand. 
De drie stuw- en sluiscomplexen zijn in 
afmeting en uitvoering vrijwel identiek. 
Omdat bij de stuw van Hagestein het 
verval (hoogteverschil tussen twee 
riviergedeelten) gebruikt kan worden 
voor winning van elektrische energie, 
moesten de maten van deze stuw daar 
aan worden aangepast. In de 
middenpeiler is een (hevel)turbine 
opgesteld. Een systeem van buizen en 
kleppen zorgt dat het water langs de 
schroef kan stromen. De schroef staat 

in verbinding met een dynamo. Het 
vermogen van de turbine bedraagt zes 
miljoen kilowattuur per jaar; genoeg 
om een stad als Arnhem te voorzien 
van straat- en huisverlichting. De bouw 
van deze "witte steenkoolcentrale" 
was een proef. Tot 1 974 is stroom 
geleverd aan de Utrechtse 
elektriciteitsmaatschappij Pegus; 
sindsdien staat deze installatie echter 
stil. Problemen met een kontinue 
levering van stroom, noodzakelijk, 
kostbare reparaties, bezuinigingen op 
de ministeries en een schijnbaar 
onuitputtelijke aardgasvoorraad, lieten 
dit experiment aan de grond lopen. 
Recente herwaardering van andere 
energiebronnen dan aardgas hebben 
er toe geleid dat thans onderzocht 
wordt om de Hagesteinse 
elektriciteitsbron weer nieuw leven in 
te blazen. 

Boerderij Dorpsstraat 46 te Hagestein, circa 
1950, voor de herbouw. Tekening door 
onbekende kunstenaar 

Hagestein, partikulier bezit 
(Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 
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Het kollosale bouwwerk in de Lek 
bestaat uit twee delen. Een stuw, 
gevormd door twee landhoofden en 
een middenpeiler waartussen vizier-
schuiven, en een sluis waar het 
scheepvaartverkeer gebruik van kan 
maken als de vizierschuiven gesloten 
zijn. 
De Hagesteinse stuw heeft een 
middenpeiler met een breedte van 
veertien, en een lengte van 
achtenzestig meter. Een vizierschuif 
meet ongeveer vijftig meter. De naam 
"vizierschuif" is overigens ontleend 
aan de vorm, die doet denken aan de 
oogvizierklep van een oude 
ridderhelm. De landhoofden dragen 
evenals de middenpeiler ook een 
betonboog met hefinrichting en een 
machinekamer op bijna 31 meter 
hoogte. Bij de hoogste waterstand 
biedt de geheven schuif nog een vrije 
doorvaarthoogte van ruim negen 
meter, over een breedte van 
achtendertig meter. In een jaar met 
een gemiddelde waterafvoer, zal de 
stuw ongeveer drie maanden geheel 
en zes maanden gedeelteli jk gesloten 
zijn. In de resterende drie maanden zal 
het water zo hoog staan dat niet 
gestuwd hoeft te worden. 
De sluis met een lengte van 

honderdtwaalf meter en een breedte 
van achttien meter, door puntdeuren 
eventueel in te korten tot een lengte 
van negentig meter kompleteren het 
complex. Kortom een gigantisch 
twintigste eeuws bouwwerk, dat met 
z'n kosten van veertig miljoen wel een 
erg overtreffende trap lijkt bij het in 
1546 voor minder dan 2800 karolus 
guldens gebouwde Huis van 
Hagestein. Deze laatste bleef in 
funktie tot de afbraak in 185512 , de 
betonkolos in de Lek zal nog moeten 
bewijzen voor eeuwen te zijn 
gebouwd. 

Tot slot 

Niet ver van de stuw is binnendijks 
een forse plas ontstaan doordat zand 
nodig was voor de aanleg van de 
nieuwe rijksweg A27. Een 
zandafgraving in de polder De Nes die 
voor het jaar 1 200 met zoveel energie 
ontgonnen werd. Het lijkt het 
terugdraaien van de klok. Land wordt 
weer water, en op dit water gaan 
planken met een zeiltje, en staan 
voeten die weer nat worden ... 

J.M.M. Ruijter 

i 

Het Kasteel te Hagestein, tekening door R. 
Roghman, begin 18de eeuw 

Amsterdam, Rijksprentenkabinet 
(Foto: Amsterdam, Rijksmuseum) 
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ouden kerktoren dier gemeente, en 
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