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22e jaargang no.l maart 1986 

Ten geleide 

U heeft het reeds gemerkt: Heemtijdinghen is deze jaargang begonnen in een nieuwe uitvoering. 
De omslag is vernieuwd. Het silhouet van Woerden dat er sinds de 6e jaargang (1970) op afgebeeld 
was, is verdwenen en ook de kleur is veranderd. 
Het bestuur heeft het idee om het werkterrein van de vereniging op de omslag van Heemtijdinghen tot 
uitdrukking te brengen uitgewerkt en de heer H. Schippers te Woerden, erelid van de vereniging, heeft 
dit idee door middel van pentekeningen gestalte gegeven. De in het oog springende dikke lijn geeft de 
grens tussen het Sticht (Utrecht) en Holland aan. Links van die grens liggen de gemeenten 
Bodegraven, Woerden en Driebruggen, weergegeven door een tekening van de wip-water-molen aan 
de Weijpoort, het kasteel van Woerden en de brug over de Dubbele Wiericke te Driebruggen. Rechts 
van de grens bevinden zich, van boven naar beneden, de gemeenten Zegveld, Kamerik, Harmelen, 
Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard en Willeskop. Deze gemeenten zijn in beeld 
gebracht door een tekening van: de Nederlands-Hervormde kerk aan de Hoofdweg in Zegveld, het 
gemaal van de polder Kamerik-Teylingens aan de Mijzijde te Kamerik, de duiventoren van Huize 
Harmeien vanaf de Joncheerelaan de theekoepel naast het gemeentehuis in Linschoten, de 
Commanderij van Montfoort, een loopbruggetje over de Linschoten in de gemeente Snelrewaard, de 
heksen waag te Oudewater en de boerderij Oudeweg 10 te Willeskop. 

Om de leesbaarheid van de artikelen te verhogen is de tekst in een iets grotere letter uitgevoerd. 

Het bestuur en de redactie hopen dat deze wijzigingen in de uitvoering van Heemtijdinghen uw 
waardering zullen kunnen hebben. 

De redactie. 



De vroegste bewoning op de veenwildernis in Hollands Midden 

door P.C. Beunder 

Enkele opmerkingen over het weide-perceel „de Kromme Kamp" in het oude centrum van 
Waarder, in samenhang met de vroegste geschiedenis van dat dorp en enkele vergelijkbare 
gebieden in de omgeving van Bodegraven, tegen de achtergrond van de bewonings-
geschiedenis van Holland tussen de 9e en 12e eeuw. Een bijdrage aan het onderzoek naar 
ringwalburchten, mottekasteien en begraven hofsteden, tesamen met overblijfsels van hof-
organisatie in het centrum van Holland. 

Inleiding 
Sedert enkele jaren, na lijfelijke confrontatie met een ongewoon aandoend welhaast cirkelvormig 
weide-perceel1 aan de westzijde van het oude centrum van Waarder2, heb ik mij afgevraagd of dit 
verschijnsel enig verband zou kunnen houden met de oudste geschiedenis van het dorp. Anders 
geformuleerd: hebben we hier te maken met het relict van een vroeg-middeleeuwse vluchtburcht of 
een motte, waarvan de ontwikkeling dusdanig is afgebroken dat enkel de opzet in contouren in het 
platte vlak is overgebleven? Dit zijn thans de kavelsloten. 

Benaderingswijze van het in de inleiding gestelde probleem, door middel van vragen en het 
opstellen van een hypothese 
Voorshands zij opgemerkt dat ik nergens in bronnen of publicaties (voor zover deze binnen m'n 
bereik waren) ook maar iets over het hier aan te snijden probleem heb aangetroffen. Laat staan dat er 
iets te vinden zou zijn dat de voor het merendeel ongefundeerde constructie direct zou kunnen staven. 
Kennelijk heeft men het verschijnsel niet waargenomen of niet willen zien. Maar het meest waar
schijnlijk acht ik het, dat men het niet van betekenis heeft geacht (in de heersende visie) dat de 
veengebieden in de streek van Holland-Utrecht eerst gedurende de tijd van de grote ontginningen, zo 
tussen 1050 en 1300, hun intrede in de historie doen. 
De twee historici die het verschijnsel enigszins hebben opgemerkt en zich, zij het terloops, ermee 
hebben bezig gehouden, doen het dan ook voorkomen alsof we het een en ander moeten beschouwen 
als een verschijnsel van natuurlijke oorsprong: een meandering van een (nauwelijks met name 
genoemd) veenwater dat ter hoogte van de Waarderse kerk vertakkingen vertoont. In het huidige 
landschap en kaartbeeld zijn de nog resterende kavelslootjes met een bepaald kronkelig verloop het 
overblijfsel hiervan.3 

Het doen van een aantal waarnemingen ter plaatse, gevolgd door het vaststellen van enkele feiten, 
deden mij besluiten toch onderstaand opstel te schrijven. Dit te meer omdat het grotendeels de periode 
van de vroegere Middeleeuwen in onze regio betreft, waarover ons in het algemeen al hoegenaamd 
geen bronnen ter beschikking staan. Hierdoor wordt de heersende visie geprolongeerd: dat over deze 
tijd voor onze regio geen specifieke geschiedenis, hoe sober ook, te schrijven valt. 
Daarom zal met de losse gegevens die vergaard zijn op diverse voor de geschiedschrijving bruikbare 
terreinen, met behulp van een zich ontwikkelende hypothese vragenderwijs geprobeerd worden het in 
de inleiding geopperde idee te benaderen, enigszins te funderen en (daardoor) te structureren. Als het 
uiteindelijke beeld voldoende relevant geworden is, zal er door een mogelijk toenemende belangstel
ling vcor een der vroegste geschiedenisperioden van onze regio al weer wat gewonnen zijn. Naar ik 
hoop zal er dan aanleiding zijn voor verder onderzoek. 



Aß. 1. Uitvergroot fragment van de topografische kaart, waarop de verkaveling rondom Waarder nauwkeurig is 
aangegeven. 



1. Wat is de betekenis van de cirkelvormige kavelsloten en waarmee kunnen we deze 
vergelijken? 
Men bekijke hierbij vooral afbeelding 1 en 5. 
Bezien we het kaartbeeld, dan onderscheiden we twee vrijwel concentrische kavelsloten als 
voornaamste verschijnsel. Zij omsluiten samen een hoeveelheid weiland. We zullen dit aanduiden als: 
het centrum en de buitengordel. Het laatste perceel wordt thans nog aangeduid met de veldnaam de 
Kromme Kamp. 
In het noordwesten is de cirkelvorm van beide sloten onvolledig,4 en wel zodanig dat de buitengordel 
haaks tegen de Groendijck5 aankomt en er door wordt ontsloten. Door het oosten noordwaarts 
volgen de beide sloten (aangevuld met enkele slootjes van een aangepaste, partiële percelering van 
later datum) de cirkelvorm zo ver tot ze aansluiten op de richting van de kavelsloten die bij de 
westelijke restverkaveling behoren, tussen ons veenwater en de Dubbele Wiericke. De bouwrichting 
van enkele oude boerderijgebouwen ter plekke, aan de oostzijde van de Groendijck, sluit hierbij aan.6 

Op de verkavelingsscheiding moet het begin- of eindpunt geweest zijn van de noordwestelijke 
vertakking van het veenwater, dat de ontginning Korte Waarder aan de zuidzijde belendt, waardoor 
in oorsprong het terrein dat door de binnenste cirkelvormige sloot omgeven wordt (de kern) in de 
landtong tussen de splitsing van wateren gesitueerd lag.7 

Het kunstmatige karakter van de genoemde cirkelvormige percelen, kern en gordel, wordt vervolgens 
nog geaccentueerd door de resultaten van verkenningen in het terrein. Hier en daar laat zich namelijk 
een zwakke, maar toch nog goed zichtbare accidentatie waarnemen. Deze duidt erop, dat de 
zuid-westelijke tak van het veenwater ter plaatse waar deze de Kromme Kamp raakt, in oorsprong 
niet abrupt afbuigt en de zuidelijke belendingssloot van de Kromme Kamp uitmaakt, zoals nu het 
geval is, maar deze Kamp doorsnijdt en zich lijkt voort te zetten in de binnenste concentrische sloot 
rond de kern.8 Verder noordoostelijk leverde de waarneming in het terrein door de versnippering van 
de Kromme Kamp en deels door slootjes die op dezelfde concentrische vorm aansluiten, geen 

Aß. 2. Het zuidelijk gedeelte van hel „burchtcomplex", gezien vanaf de toren van de dorpskerk. 
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Afb. 3. Het noordelijk gedeelte van het „burchtcomplex" met aanhangende verkaveling (voorburg) op de 
achtergrond, gezien vanaf de toren van de dorpskerk. 

duidelijke indicatie meer op. De buitenste concentrische kavelsloot is derhalve aan de zuidzijde 
duidelijk te kenschetsen als opzettelijk gegraven. Hij is niet als een meandering van het veenwater op 
te vatten. 
We kunnen aannemen dat ons terrein met kern en gordel ten tijde van de ontginning van genoemde 
zes-voorlingstrook al (of nog slechts in percelering) afgebakend aanwezig was.9 Wij veronderstellen 
dit, omdat de kavelsloten die behoren tot de zes-voorlingontginning aan de zuidzijde van het 
veenwater nergens dit veenwater - wat als afwateringseenheid voor de ontginning heeft gediend -
snijden en omdat dit ook niet het geval is ter hoogte van de gegraven buitenste concentrische 
kavelsloot. 
Er is meer. Omdat de reeds eerder aangeduide westelijke restverkaveling tussen veenwater en 
Dubbele Wiericke eveneens het veenwater (aanvankelijk wellicht geheel, na de voltooiing van de 
Dubbele Wiericke gedeeltelijk) als afwateringseenheid had, zien we dat kavelsloten van deze 
restverkaveling op verschillende plaatsen de Groendijck - eerst na de voltooiing van deze 
restverkaveling aangelegd!10 - kruisen en doorlopen tot de loop van het veenwater. Dit nu is niet het 
geval bij ons centrum en het complex landerijen, dat de Kromme Kamp aan de zuidwestzijde belendt. 
Dit complex landerijen vormt één geheel met onze cirkelvormige percelen kern en gordel, ja het 
maakt hiervan in ruimere zin deel uit: door enige klei-afzetting op het veen, tengevolge van de 
samenvloeiing van de veenwatertakken, die zowel in het westen als in het noordoosten (hogerop) 
aansluiting hadden met de loop van de (Oude) Rijn. De sloten van de westelijke restverkaveling 
eindigen hier abrupt tegen de Groendijck en laten zelfs ruimte voor een kleine onderscheiden 
verkavelingsrichting11 over ons onderhavige centrum.12 

Terugkerend tot onze vraag wat de betekenis van de twee cirkelvormige kavelsloten is en waarmee we 
deze kunnen vergelijken, kunnen we ten eerste voorzichtig opmerken dat, in zekere tegenstelling en 



Aß. 4. „Burchlbos" en dorpskerk, vanuit het zuiden gezien. 

aanvulling op de visie van Blok en Zeiler, zich tussen de meandering en vertakking van ons veenwater 
hier twee kunstmatig aangelegde bijna cirkelvormige percelen land bevinden - kern en gor
del/Kromme Kamp - met aan weerszijden gedeeltelijk herkenbare aanhangsels (restanten). Deze 
vallen, behalve door een onderscheiden verkavelingsrichting, thans ook op door een iets hogere 
ligging ten opzichte van het omringende veenpakket, als gevolg van klei-afzetting (kleine oeverwallen 
en/of kreekopvullingen). 
En voorts dat we dit beeld wel mogen zien in samenhang met de oorsprong van de bewoning ter 
plekke, in elk geval voorafgaand aan de grote ontginning. 
In geologisch opzicht vormt ons terrein een onderdeel van de klei-afzettingen langs het veenwater, 
welke in noordoostelijke richting in dikte en omvang toenemen tot aan de plaats waar ons veenwater 
uitmondde in een bijbedding of restwatergeul van de Rijn. De loop hiervan tekent zich nog in weg en 
water afin Korte Waarder en in perceelscheiding en terreinaccidentatie aan de zuidzijde van Bekenes. 
De ietwat onregelmatige perceelseinden van de landen langs ons veenwater, waarop de heel 
toepasselijke veldnaam Kerverland ligt, suggereren tesamen met de onregelmatige verkaveling in 
Bekenes een vroege bewoning, die in verbinding stond met ons centrum in Waarder.13 

Voordat ik wil wagen een visie te geven op het tweede gedeelte van de gestelde vraag, te weten: 
waarmee kunnen we ons centrum vergelijken?, wil ik opmerken dat de naam Waarder (Werdere, 
1108) die hieraan verbonden is en die ik in het vervolg voor ons terrein in engere zin dan ook vaker zal 
gebruiken, uitstekend bij de gekenschetste ontwikkeling past. Met Waarder wordt namelijk 
aangeduid een eiland of schiereiland14, een stuk bewoonbaar land omsloten door waterlopen, in 
tegenstelling tot het moeras rondom, afgezien van de kleine oeverwalletjes langs het water, waarover 
men de plaats te voet kon bereiken. 
Er is eigenlijk geen situatie (meer) op de topografische kaart in de regio aan te wijzen, waarmee we ons 
Waarderse centrum feitelijk kunnen vergelijken15 of het zouden de situeringen rond Poelgeest in 
Koudekerk aan de Rijn of die rond het Huis te Vleuten moeten zijn, welke ook cirkelvormig zijn 
aangelegd.16 

Verder dan een enkele cirkelvorm lijkt de vergelijking toch niet op te gaan. Want wat de 
liggingssituatie ten opzichte van de omringende verkavelingsstructuur betreft, alsmede de dispositie 
van het object zelf, lopen de verschijnselen toch aanmerkelijk uiteen. Weliswaar met dien verstande, 
dat de oorspronkelijke opzet, een cirkelvormige afbakening van een terrein, aan allen ten grondslag 
ligt. Ook hieraan zou een vergelijking in naamgeving en datering te koppelen zijn. 



Gaan we echter te rade bij het voortreffelijke artikel van C. Hoek over verdedigbare huizen17, dan zou 
het kunnen zijn dat we in ons Waarder het overblijfsel mogen zien van een kleine ringwal omgeven 
door een voorburg: onze Kromme Kamp. In tijden van nood een toevluchtsoord voor de bevolking 
rondom. Verstoken en verdedigbaar, waar men zich onder achterlating van opstallen en wat dies meer 
zij, met have en goed (vee) in de voorburg en (het vege lijf) in het centrum bergen kon. 
Opzet en afmeting van Waarder komen zeer wel overeen met de door Hoek aangevoerde 
verschijnselen te Naaldwijk en Maasland. 
De excentrische ligging van Waarder op enige afstand (ca. 2 km.) van de (Oude) Rijn, betrekkelijk 
moeilijk te bereiken langs een niet of nauwelijks bewoonde oeverwal en loop van een veenwater, zal 
het beschermende effect van (vlucht-)burcht hebben vergroot. Maar dit zal tevens oorzaak zijn 
geweest van een summiere bewoning van de omgeving van Waarder, tot de tijd van de grote 
ontginningen, de tijd rond en na 1100. In tegenstelling tot de andere genoemde burchten, die de 
kernen werden van een min of meer stedelijke ontwikkeling, raakte ons Waarder haast onontwarbaar 
verweven in een stelsel van waterlopen, behorend tot een complex van landerijen dat aanvankelijk 
voor akkerbouw ontgonnen was. Zodoende vinden we hier het burchtrelict, min of meer moeizaam, 
verstild in het terrein terug. 
De situering van de verkavelingssystemen rondom, waar bewoning op elke kavel apart gewoonte 
was, en die ook min of meer opzettelijk naast ons centrum geprojecteerd werd, veroorzaakte ook al 
geen bevolkingsontwikkeling ter plekke. Het dwong veeleer tot aanpassing aan en in het alom 
tegenwoordige stramien. 

Nemen we dit organisch aandoende vergelijkingspatroon aan, dan moet de tijd dat onze Waarderse 
burcht werkelijk gefunktioneerd heeft globaal de 9e eeuw tot en met de 1 Ie eeuw geweest zijn. 
Dit nu lijkt me heel goed mogelijk, mede door de geologische verbanden waar hierboven reeds op 
gewezen werd. 
Men gaat er toch algemeen van uit dat er in de 9e eeuw een redelijke mate van bewoning langs de 
Oude Rijn was. Hierin vervulden de restanten van de castella te Woerden18, Bodegraven19 en Alphen 
aan den Rijn20 een zekere centrumfunktie. 
Evenzo ziet het er naar uit dat de hooggelegen gronden rond Bekenes (aangevuld met kleine 
perceeltjes langs het Waarderse veenwater en ons centrum) toentertijd bewoning hebben gehad. De 
aanleg van een vluchtburcht te Waarder is daardoor alleszins aannemelijk.21 

Omdat aan het begin van de 10e eeuw de gebieden rondom de castella van Zwammerdam en 
Bodegraven, overeenkomend met het latere ambacht Zwammerdam, onder het bestuur van de 
(latere) graven van Holland vallen,22 en we uit de bekende oorkonde van 2 mei 1064 (te dateren ca. 
1122) onder andere kunnen opmaken dat in ons gebied de uiterst westelijke grens van het inmiddels 
ontstane Sticht, voor zover ten noorden van de Oude Rijn, tot aan Zwammerdam23 liep, ligt het 
wellicht voor de hand dat de (vlucht)burcht te Waarder, in samenhang met de voormelde bewoning 
van Bekenes, niet alleen bewoond is gebleven, maar gedurende de 11e eeuw stilaan tot 
vooruitspringend steunpunt in de van aktiviteiten gonzende veenwildernis van het Sticht is geworden. 
Ik denk hierbij aan een riddermatig goed op ons centrum, een omgrachte houten woontoren, al of niet 
voorzien van een palissade. Als burcht met hoeve was hij dan, misschien aangevuld met een kapel, 
bezit van een adellijk of welgeboren persoon in een of andere (leen-)verhouding tot de bisschop. 
Een overeenkomstige situatie, te plaatsen in dezelfde periode, acht ik mogelijk ten oosten van de 
Hornpolder, net ten noorden van Zwammerdam langs het riviertje de Meije, waar aan de 
samenvloeiing van de Horntak en de Meije-loop opnieuw de restanten van een cirkelvormig 
burchtcomplex met aanhangsels (voorburg) in het landschap worden aangetroffen (zie afbeelding 9 
en 10).24 

Hetzelfde geldt naar mijn mening voor de landerijcomplexen Dronen-Vrije Nes-Vronemade-
Bodegraver Campen met de hoeve Vrije Nes25 ten zuiden van Bodegraven, waarvan ik een globale 
ontwikkelingshypothese over dezelfde tijdsperiode heb getracht te schetsen in m'n beschrijving over 
Romeins Bodegraven26. 
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Aß. 5. Fragment van een (oud) kadastraal minuutplan, waarop het „burchtcomplex" met de kerk, tesamen met 
loop en de vermoedelijke loop van het veenwater zijn aangegeven 



Steun voor deze redenering wordt, behalve door de reeds besproken situatie in de bodemgesteldheid, 
gevonden bij bisschoppelijke oorkonden van 1108 en 1119.27 Hierbij worden onder andere Giselbert 
de Werdere en Athelbernus de Mi28 als vrije getuigen genoemd. 
Kunnen we hier - en ik dacht niet zonder reden - twee ridders in onderkennen die de wereldlijke 
rechts- en militaire macht respectievelijk rond onze burcht te Waarder en in (een gedeelte van) het 
Miland uitoefenen? Dan is hiermee tevens het pogen van de bisschop om de grens met Holland 
duidelijk te markeren wat concreter onder woorden gebracht.29 We moeten dit plaatsen in het kader 
van zijn streven vanuit het centrale bestuur de belangrijkste stukken (woeste) grond bij de ontginning 
of herontginning30 stevig te incorporeren, daarbij gebruik makend van de vrije adel op strategische 
punten. 

Dus opnieuw kort samengevat zouden we kunnen stellen, dat een tijdens de 9e eeuw onder invloed 
van infiltraties van Noormannenexpedities aangelegde vluchtburcht de oorsprong vormt van ons 
centrum te Waarder. Dit was dan het voor de hand liggende uitvloeisel van betrekkelijk spaarzame 
maar geregelde bewoning in de Karolingische tijd, vergelijkbaar met andere plaatsen als Maasland, 
Naaldwijk en Rijnsburg. 
Onze burcht nu met z'n incidentele centrale functie, met name in militair opzicht, bewoond door een 
(vrij) adellijk persoon die lokale bestuursrechten uitoefende, bleef nadien voortbestaan en kreeg 
stilaan een toenemende strategische functie als bisschoppelijk steunpunt tussen het voor het overgrote 
deel nog onontgonnen veengebied. Door de allerwege aan de gang zijnde ontginningen rondom 
kwam onze burcht meer en meer in de politieke sfeer tussen de grotere machthebbers (bisschop en 
graaf) aan weerszijden, die zich door een sterk verhoogde waardering van het veengebied rond onze 
burcht concreet begon te manifesteren, waarbij het zich naar vermogen ten eigen bate opstellen van de 
lokale potentaat ter verdere ontwikkeling nog het best laat begrijpen.31 

2. Zijn er archeologische aanwijzingen, die de geschetste zienswijze nader kunnen onder
steunen of die een hee! andere interpretatie voorstaan? 
Voor zover mij bekend zijn er geen archeologische vondsten gedaan rond de burcht van Waarder. 
Wel zijn er, nadat ik een aantal jaren geleden m'n zienswijze ten aanzien van het Waarderse centrum 
terloops had medegedeeld aan leden van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging in en rond 
Waarder, door een archeologische werkgroep boringen uitgevoerd op het centrum-perceel van onze 
burcht. Hoewel een officieel verslag mij nooit onder ogen is gekomen, mocht ik vernemen dat deze 
boringen niet tot enigerlei constatering van een bewoning hebben kunnen leiden.32 

Dit gegeven is in zoverre van belang, dat we haast zeker kunnen zeggen dat geen resten van een stenen 
bewoning/behuizing aanwezig geweest zullen zijn en dat op ons centrum dus hoogstens sprake 
geweest kan zijn van houten bebouwing. De aanwezigheid van een houten bouwsel is aan de hand 
van een reeks boringen niet of hoegenaamd niet vast te stellen.33 

Archeologisch gezien zijn er derhalve voorshands geen aanwijzingen die het reeds gestelde in twijfel 
trekken of in een andere richting sturen. Met dien verstande, dat we als voorlopige conclusie mogen 
stellen dat de ontwikkeling van onze archeologisch (nog) niet aangetoonde (vlucht-)burcht naar een 
versterkt stenen huis34 niet heeft plaatsgevonden. Met andere woorden, de hierna voor te stellen 
beëindiging van het functioneren van onze burcht, waarbij enkel de opzet in het land gefixeerd werd, 
is vanuit archeologisch gezichtspunt vooralsnog niet onaannemelijk te noemen. Deze kan geplaatst 
worden rond het midden van de 12e eeuw. 
Gelet op onder andere de uitgifte van het aartsdiakonale gezag, moeten de twee grote ontginningen, 
die van west- en oostzijde van Waarder en die van Korte Waarder, zo rond het midden van de 12e 
eeuw zijn voltooid. De restontginninkjes, ten zuidwesten en noordoosten van ons terrein, zullen niet 
heel lang hierna definitief35 in uitvoering zijn genomen.36 

Laten we aan de hand van wat rond deze activiteiten schriftelijk is overgeleverd en recentelijk is 
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Aft>. 6. Enkele gedeelten van oude 
1 Oude Rijn 
2 Hollandse IJssel 

rivierlopen 

en veenwateren 
3 
4 

Meije (Mi) 
Bavenslool (?) 

5 
6 

(Oude) Bodegrave 
Gouwe 

7 
H 
9 

Beke (?) 
Wierinxsloot (??) 
Linscholen 

mei 9e en We eeuwse bekende bewoningsplaatsen 
A A If na 
B Swadenburg 
C „Bodegraven" 
D Wurthen 

en andere in het landschap opvallende terreinen 
e St. Maartenskerkhof 
f hoeve Veldzicht en de Meije-hoeve 
g Vrije Nes 
h Waarder 
; Wiltenburg 
j Nieuw veld 
k Vrije Haak (Sigeldrith) 
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bijeenvergaard37 en wat we ervan op het kaartbeeld kunnen waarnemen eens nagaan of het een en 
ander van invloed kan zijn op onze constructie van de burcht te Waarder. 

3. Wat valt er op aan de grote zes-voorlingontginningen van Waarder en wat voor betrekking 
hebben deze ondernemingen met de reeds bestaande bewoning rond en op het oudere centrum 
met burcht, al dan niet voorzien van een kapel? 
Bezien we de grote zes-voorlingontginning ten zuiden van Waarder38 dan zien we dat als 
afwateringsbasis het meermalen aangeduide veenwater is gekozen. Van hieruit strekken de kavels op 
tot de Ruigeweidse Achterkade en de Oostkade van Waarder. Opvallend is echter dat de bewoning, 
die in het uiterste zuidwesten van de ontginning zoals gebruikelijk langs de afwateringsbasis ligt 
gesitueerd, zich zo'n 200 meter ten oosten van het Boterhoveling losmaakt van ons veenwater en 
binnen door het ontginningsgebied zich voortzet, langs een kaarsrechte verbindingsweg die vanouds 
de Swartendijk genoemd wordt.39 

Omdat de sterk kronkelende loop van ons veenwater op zichzelf toch niet de hoofdoorzaak van deze 
situatie kan zijn geweest, houd ik het er op dat langs ons veenwater vanaf Bekenes tot voorbij ons 
centrum in Waarder ontgonnen gronden of gronden in gebruik lagen, waarop hoe dan ook zekere 
(gebruiks-)rechten van toepassing waren.40 In het uiterste westen van deze ontginning immers ligt de 

Aft>. 7. Luchtfoto van de Wihenburg in Oukoop (gemeente Reeuwijk); links onder nog een stukje van de 
bovenloop van de Oude Bodegrave. De Oukoperdijk gaat met een royale bocht om het complex heen. 
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bewoning met verbindingsweg wel aan het veenwater, en langs de loop van bijvoorbeeld het riviertje 
de Meije en de (oude) Bodegrave ligt immers de gehele bewoning gesitueerd. 
Ook de parochiekerk van Waarder (thans dorpskerk) vinden we niet, zoals in het merendeel van de 
ontginningen waar van kerkstichting, als gevolg van parochievorming of -afsplitsing sprake is, tussen 
de lintbewoning41 aan de Swartendijk, maar tegen de oostzijde van ons burchtcomplex. Dit wekt 
opnieuw de indruk dat er al iets als een kerk was toen de onderhavige grote ontginning rond het 
midden van de 12e eeuw gereed kwam.42 

Bekijken we de kerk nog even afzonderlijk. In onze hypothese is ai gesuggereerd dat een mogelijke 
kapel of kerk tegen het einde van de 1 Ie eeuw als eigenkerk deel uitgemaakt kan hebben van het 
„burchtcomplex". Hoewel de eerste vermelding van de parochiekerk pas uit 1293 is,43 zijn er naast de 
in onze hypothese aangevoerde argumenten nog andere aanwijzingen die vooreen hogere ouderdom 
dan 1293 pleiten. Het kerkelijke (aartsdiakonale) gezag te Waarder is in handen geweest van het 
kapittel van St. Marie. Dit zal er mee begiftigd zijn ten tijde van de uitvoering van de (grote) 
ontginning, rond het einde van de 11 e eeuw,44 welke samenvalt met de periode waarin het nog jonge 
kapittel van St. Marie door de bisschop voorzien wordt van (nieuw ontwikkelde) inkomstenbronnen 
uit landerijen. 
Voorts schijnt de kerk van Waarder gewijd te zijn aan St. Pancratius.45 Dit patrocinium, volgens Kok 
bij uitstek verbonden aan kerken gesticht door wereldlijke personen (grootgrondbezitters) en vooral 
in zwang in de periode van de 10e tot de 12e eeuw, is, als men er bij gebrek aan gegevens zonder meer 
iets van zou kunnen zeggen, onze hypothese van een kerkstichting van voor 1100 door een adellijk 
persoon niet onwelgevallig. 

Afb. 8. Inrijhek van de Wiltenburg met als bovenafsluiting het wapenbord in rococo-stijl, vermoedelijk uit het 
afgebroken herenhuis ter plekke. 
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Aft>. 9. Schetsje van de samenvloeiing van deHorntak in deMeije-loop met aanduiding van het burchtcomplex. 

De laatste argumentatie, tesamen met de enigszins geschraagde hieraan voorafgaande onderstelling, 
die fundering moet geven aan het tijdstip van (eigen-) kerkstichting rond of voor 1100, wordt nog 
verder gesteund. Het feit ligt er namelijk, dat in de 13e eeuw zowel het patronaatsrecht, het tiendrecht 
als het merendeel van de wereldlijke gezagsrechten (zoals het gerecht) zich in handen bevinden van de 
Van Woerdens.46 

Opnieuw samenvattend kunnen we zeggen dat enkele geografische aspecten van de grote 
ontginningen rond Waarder, tesamen met de hiermee opkomende hechtere bestuursorganisatie in 
kerkelijk en wereldlijk opzicht, ons broze bouwsel van een ridder (Giselbert) op het burchtcomplex 
met annexen, waaronder een kapel/kerk en in het bezit van lokale rechten ontwikkeld vanuit de 9e 
eeuw, overeind laten staan. 
Met de komst van deze kerkelijke en wereldlijke organisatie, onlosmakelijk verbonden met de 
ontginningen, is tevens de eigenaardige ontwikkeling van de burcht te Waarder beëindigd en letterlijk 
en figuurlijk gefixeerd.47 

De komst van de Van Woerdens in het Waarderse nog voor het midden van de 12e eeuw, hun opgang 
in de 13e eeuw48 vanuit (de burcht te) Woerden en hun abrupte ondergang aan het eind van die eeuw, 
gaat gepaard rffet het opgaan in steeds grotere politiek/staatkundige, kerkelijke en publiekrechtelijke 
verbanden van de gebiedjes als ons centrum van Waarder, waarvan een benadering van de historische 
ontwikkeling toch het doel van dit opstel was. 
Jammer genoeg heb ik nog geen inzicht kunnen krijgen in de wijze waarop de Van Woerdens, naast 
de van de bisschop en de zijnen ten tijde en tengevolge van de ontginningsactiviteiten verkregen 
bestuursrechten (lees: inkomsten) in het Waarderse, ook hun monopolie over het oude centrum en 
wat dies meer zij hebben kunnen uitbreiden. Want dat zij nauw betrokken waren bij het oude 
centrum zelve mag toch blijken uit de latere eigendomsrechten die ze daarvan bezaten.49 

Was het usurpatie waardoor de heren Van Woerden hun monopolie-positie al zo betrekkelijk snel 
hebben kunnen innemen? Of was een en ander het gevolg van het door de bisschop pousseren van z'n 
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ministerialen in de wereldlijke organisatie (in dit grensgebied met Holland!) om vanuit de 
nieuwlandse ontginningen een hechtere greep op het bestuur van Sticht en bisdom te verkrijgen? 
Misschien ligt een combinatie van de twee hier aangevoerde oorzaken nog het meest voor de hand. 
Het op bisschoppelijk gezag ontginnen of doen ontginnen van de Waarderse veenwildernis, tesamen 
met de incorporatie van daarbij ontstane rechten en bijbehorende inkomsten, kan zeer wel 
gedisharmonieerd hebben met de tot dan gegroeide woon- en bestuursstructuren. 
Het inzetten van ministerialen van de zijde van de bisschop zal niet alleen voor de correcte afhandeling 
van bestuurstaken in administratieve zin zijn geweest, waardoor de Van Woerdens voor de bisschop 
zowel intern als uit oogpunt van „buitenlandse politiek" een middel hebben gevormd in de 
uitoefening van macht. 
Uit de dotatie met de Waarderse tienden, tijns, gerecht en patronaatsrechten kunnen we niet alleen de 
cléricale instemming met het optreden, maar ook het succes van de Van Woerdens aflezen. Het ligt 
voor de hand dat bij gebrek aan behoefte aan een tweede vestigingsplaats op zo korte afstand van 
Woerden de Waarderse burcht het loodje heeft gelegd.50 

Recapitulerend zou ik het betoog nog eens als volgt willen samenvatten: 
Als oorsprong van Waarder is de aanleg van een vluchtburcht in de 9e eeuw aangenomen, op een 
geschikte plaats op de oeverwal van een zich vertakkende veenstroom, dienend voor de bewoning 
rondom en die der omgevende Rijnoevers. 
In de loop van de 1 Oe eeuw ontstond op dit centrum een meer permanente bewoning, waarbij een 
ridder (liber homo) de lokale bestuursrechten uitoefende. Met het opkomen van de landheerlijke 
macht, zowel van de graven van Holland als die der bisschoppen van Utrecht en vooral het 
consolideren van die macht door de laatste in het grensgebied met Holland in de loop van de 11 e 
eeuw, zal gepoogd zijn het lokale centrum te Waarder meer bij die invloed te betrekken. 
Waarder vertoonde ondertussen mogelijk, voorzien van een eigen kapel, de neiging tot uitbreiding in 
zielental en oppervlakte. 
In de loop van de 12e eeuw komt de kerkelijke en wereldlijke bestuursorganisatie volledig tot stand, 
mede als gevolg van de grote ontginningen onder Stichtse supervisie, waarbij van de zijde van de 
bisschop voor het laatste gebruik gemaakt wordt van de diensten van een ministeriaal geslacht: de Van 
Woerdens. 
Al heel snel moeten leden van dit geslacht ook in het bezit gekomen zijn van de eigendomsrechten van 
de burcht te Waarder met alles wat daar nog toe behoorde. Aanvankelijk gebaseerd op een 
betrekkelijk geringe hoeveelheid bezittingen en rechten, was het voor de positie van de Van 
Woerdens, met Woerden als basis, minder gewenst het Waarderse centrum of wat daar door de 
ontginningen nog van restte, in wereldlijk opzicht te exploiteren, laat staan verder uit te bouwen. Te 
meer omdat de oorspronkelijk zo strategische funktie van het complex op een samenloop van 
watertjes in de veenwildernis mede door de openleggingen vrijwel geheel was komen te vervallen. 
Evenwel ontwikkelt de machtspositie van de Van Woerdens zich in de loop van de 13e eeuw enorm, 
zodat in zekere mate van landsheerlijk gezag kan worden gesproken. Totdat plotseling aan het eind 
van deze eeuw opnieuw incorporatie plaats vindt, maar nu aan Hollandse zijde. Hierbij is de toch al 
verschrompelde betekenis van het oorspronkelijke centrum van Waarder (door vervreemding) 
voorgoed verloren gegaan. Enkel een fragmentarische percelering houdt sedert het midden van de 12e 
eeuw de herinnering aan de oorspronkelijke situatie levendig. 

Slotopmerkingen 
Het doel van bovenstaand betoog was de aandacht te vestigen op een brokje lokale geschiedenis met 
mogelijke consequenties aangaande analoge situaties in een breder gebied en dan nog wel in een 
tijdsperiode waarover haast geen bronnen ter beschikking staan. Daarom was het nodig de toevlucht 
te nemen tot het gebruik van een hypothese en deze te toetsen aan het thans beschikbare 
geïnventariseerde materiaal dat vanuit verschillende disciplines wordt aangedragen.51 Projectie van 
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betrouwbare, analoge structuren, gepaard aan een subtiele formulering is en blijft noodzakelijk om in 
een dergelijk geval aan het beoogde doel voldoende reliëf te kunnen geven. Somtijds heb ik mij 
afgevraagd of de moeite en de omhaal nog wel in enigerlei verhouding bleven tot het als het ware 
verschrompelende doel. 
Toch staat het wel vast dat geschiedschrijving pas werkelijk waardevol en interessant is, wanneer we 
in staat zijn met behulp van allerlei bronnenmateriaal langs geponeerde theoretische structuren de 
eigen ontwikkeling van plaats of object in samenhang met hetgeen rondom is, te voorschijn te toveren. 
Ik hoop met deze opmerkingen over en vanaf de Kromme Kamp te Waarder52 een kleine bijdrage 
geleverd te hebben aan de stimulering van het historisch onderzoek en de belangstelling voor de 
historie van deze plaats in de vroegste periode van haar bestaan. Ik hoop tevens hetzelfde 
bewerkstelligd te hebben voor de geschiedenis van onze streek, een stuk van Hollands midden, 
waarover in dezelfde periode, namelijk die van de vroege Middeleeuwen uitlopend tot de 
nieuwiandse ontginningen, nog zo veel vraagtekens bestaan. 
Het geschetste beeld in detail en uitwaaierend over de omgeving is echter zonder meer vatbaar voor 
correctie en uitbreiding. Als zulks het geval zal zijn, als gevolg van een grotere alertheid van de 
historie-minnaar voor mogelijke bouwstenen voor de beschrijving van ook deze geschiedenis
periode, is het veelvuldig buigen van de schrijver over de Waarderse Kromme Kamp in geschrift en in 
het terrein niet tevergeefs geweest. 
Tenslotte hoop ik - afgezien van het feit hoe het hierboven gestelde de toets van de kritiek zal 
doorstaan, in het positieve doordat we nog de restanten blijken te bezitten van een overoud historisch 
fenomeen, in het negatieve omdat (hoop ik) verder onderzoek ons een duidelijker beeld zal geven van 
het al evenzeer opmerkelijke natuurhistorische karakter van ons centrum - dat het complex Kromme 
Kamp en het Bos te Waarder zodanig respectvol als monument zal worden benaderd dat het nog in 
lengte van jaren, op enigerlei wijze, in het landschap zichtbaar zal zijn. 

Aft>. 10. Luchtfoto van de hoeve Veldzicht aan de samenvloeiing van Horntak en Meije in een areaal van 
blokverkaveling. De huidige boerderij is over de gracht gebouwd Onderaan de Meije-weg. 
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Noten: 
1. Het centrum van de cirkelvormige percelen is met geknot gemengd loofbos begroeid, waar onder andere de 

aanwezigheid van de rankende helmbloem m'n aandacht trok. 
Het ontbreken van ook maar een geringe verhoging of welving in de bodem van dit centrum-perceel was er de 
oorzaak van, dat een associatie van het verkavelingsverschijnsel met een of andere vorm van kunstmatige 
versterking een vergaande bezinning bij de schrijver opriep op allerlei terreinen van wetenschap, die iets aan 
de oplossing van het probleem zouden kunnen bijdragen en waarvan het onderhavige opstel een voorlopige 
neerslag is. 

2. Het kaartbeeld hiervan is weergegeven met afbeelding 1 en 5, een aanzicht geven de afbeeldingen 2 t/m 4. 
3. Zie Blok, 1977, p. 405; ook drs. F.D. Zeiler deelde tijdens z'n lezing over de geschiedenis van Waarder e.o., 

gehouden in het gebouw Durate ter plaatse, d.d. 6 maart 1979, op een vraag van een lid van de hierna nog 
verder te noemen archeologische werkgroep mede in de bewuste configuraties van de sloten in het landschap 
ter plekke een natuurlijke oorsprong te mogen onderkennen. 

4. Op afbeelding 5, een fragment van een oud kadastraal minuutplan, is de ronding van de binnenste 
concentrische sloot nog wat duidelijker zichtbaar. 

5. Op de topografische kaart, afbeelding 1, komt de naam Groenendijk voor; gemakshalve gebruik ik de 
tegenwoordige naam van de op deze plaats naast (dat is ten zuiden van) deze dijk gelegde autoweg. 

6. In samenhang met hetgeen bij de situering van de Groendijck in noot 10 is medegedeeld, viel mij bij de 
bestudering van de (oude) kadastrale minuutkaart (zie afbeelding 5) de identieke verkavelingsrichting op 
tussen percelen aan weerszijden van de Groendijck. Dit duidt erop, dat de (spaarzame) boerderijen langs de 
Groendijck hier deel uitmaken van landerijen die in de zuidwestelijke restverkaveling zijn gelegen. 

7. De loop van deze noordwestelijke vertakking wordt verderop nog gemarkeerd door een breuklijn door het 
hoofdgebouw van de boerderij „Voordorp" (zie afbeelding 5), terwijl aan de noordzijde van de dorpskerk, 
langs het trottoir van de huidige Groendijck, door mij tijdens rioleringswerkzaamheden nog een flink pakket 
klei (tot meer dan 1 m. onder het maaiveld) rustend op het veen is waargenomen (zie afbeelding 5). 

8. Luchtfoto's uit de jaren vijftig vertonen een vloeiender invoeging van ons veenwater in de buitenste 
cirkelvormige sloot op deze plaats; gezien de welhaast volmaakte cirkelvorm van de buitenste sloot en de 
geringere mate van terreinaccidentatie daar, houd ik de buitenste sloot toch niet onvoorwaardelijk voor de 
oorspronkelijke bedding van het veenwater. 

9. Bij controle in het terrein vielen ook geen relicten van „zes-voorlingkavelsloten" ten noorden van de buitenste 
concentrische sloot in het veld waar te nemen. 

10. Tegelijk met de ontwikkeling van de restverkaveling zal de behoefte gegroeid zijn tot ontsluiting van deze 
landen d.m.v. een wegverbinding. De Groendijck (of Groenendijk) die hiervan het uiteindelijk resultaat is, 
vertoont in het landschaps-Zkaartbeeld zowel een provisorisch (de kade snijdt erven zowel voor als achter de 
gebouwen) als een uiterst rationeel karakter (rekening houdend met ons centrum noordoostelijk en met 
kennelijk bebouwde blokjes langs het veenwater zuidwestelijk - zie ook noot 6). Vooral aanvankelijk zal de 
kade maar spaarzaam gebruikt zijn geweest door de (weinige) belendende bewoners. Dit aspect wordt met de 
naam van de kade duidelijk tot uiting gebracht. 
De wegverbinding, die behoort bij de zes-voorlingverkaveling, vermoedelijk ten tijde van de ontwikkeling 
van onze Groendijck reeds enige decennia of meer in gebruik, wordt op de kaart van Rijnland door Jan Jansz. 
Douw en Steven van Brouckhuijsen (2e druk 1687) de Swartendijk genoemd. Ik moet me al sterk vergissen 
wil het niet zo zijn dat de mindere mate waarin de Groendijck werd begaan, gepaard gaande met een sterkere 
mate van natuurlijke begroeiing van deze dijk in de naamgeving tot uitdrukking is gebracht, in exacte 
tegenstelling tot de Swartendijk, de „slagader" van de Waarderse bewoning in die tijd, waar het wegdek vaak 
te wensen overgelaten zal hebben. 
Volkomen in overeenstemming met dit alles is de naam van de plaats, waar tot voor kort door middel van een 
bruggetje over het veenwater c.q. de wetering die aan de noordzijde de Swartendijk belendt, de Groendijck 
verbonden was met de Swartendijk, te weten het Boterhoveling. De betekenis van deze naam is dat hier lange 
tijd over aanwezige bruggehoofden een wegneembaar dek van gevlochten tenen (horden of borden 
genoemd) op baddingen (dat zijn balken van bepaalde afmeting) aanwezig moet zijn geweest, waarvan de 
naam bordehoveling- bodderhoveling- boterhoveling (zie ook Vink, 1954, p. 285) afstamt. Het aspect van 
occasioneel gebruik van de Groendijck wordt ook met de naam Boterhoveling nog weer onderstreept. 

11. Deze verkaveling van het voorburgterrein zal in samenhang met de westelijke restverkaveling en de 
Groendijck vóór 1270, als de Lange Weide in ontwikkeling komt, zijn uitgevoerd. De verspreide resten van 
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de (riddermatige) bewoning zullen ondertussen meer en meer in het grote ontginningsverband zijn 
opgenomen. 

12. Omdat de kavelsloten niet allen volledig doorlopen aan de oostzijde van de Groendijck lijkt het erop, dat de 
Groendijck tevens nog een soort perceelsscheiding is geweest van langs het veenwater in bewoning en cultuur 
zijnde erven en blokken lands. 

13. Dat er een geologisch verband zou bestaan tussen de noordwestelijke vertakking van ons veenwater (dat de 
zuidgrens uitmaakt van de ontginning Korte Waarder) en de bovenloop van de Oude Bodegrave, "... 800 m 
ten zuiden van de brug in rijksweg 12 over de Enkele Wiericke..."; zie Vink, 1954, p. 288, heb ik niet kunnen 
constateren. Voorlopig houd ik het erop dat onze noordwestelijke tak (naar het Z.O. afstromend !), ter hoogte 
van het snijpunt van de Dubbele Wiericke of iets ten westen daarvan in de Lange Weide, in het veen z'n 
oorsprong heeft gevonden. 

14. Zie Blok, 1977, p. 405. 
15. Met opzet heb ik deze zinsformulering gebruikt, omdat er nog iets is wat me is opgevallen en wat misschien in 

'net vroegste stadium een equivalent geweest kan zijn van het Waarderse centrum. Trekken we namelijk op de 
kaart de hoofdrichting van (de bovenloop van) het Waarderse veenwater ZW - NO vanaf Driebruggen nog 
een 2500 m. naar het zuidwesten door dan komen we, het Hoogeind passerend (!), weer aan een cirkelvormig 
perceel land. Dit cirkelvormige perceel land is eveneens aan een natuurlijk water gelegen - een verbinding 
ervan met ons Waarderse veenwater heb ik nog niet kunnen vaststellen - en wel aan de bovenloop van de 
meer genoemde Oude Bodegrave die, opgepakt aan de oostzijde van de Vronemade (campen), 
stroomopwaarts gezien de zuidelijke begrenzing van de Korte Hoeven uitmaakt en voorts langs de 
Kippekade in de omgeving van dit ronde weide-perceel uitkomt, waar mijns inziens de oorsprong moet 
worden gezocht. Met Blok ( 1977, p. 400/401 ) verschil ik van mening over het feit, dat we hier wel eens een 
vervolg van het veenwater zouden kunnen hebben naar de IJssel, waarvan de naam en functie later 
overgenomen zouden zijn door de (Enkele) Wiericke. De beddingbreedte van de aangetroffen bovenloop 
van de Oude Bodegrave (als deze al in de richting van de IJssel zou zijn afgevloeid, wat geen enkel water in de 
omgeving ook maar de neiging heeft te doen) suggereert toch de aanwezigheid van een flinke benedenloop 
naar de IJssel, die niet zo maar uit het landschap verdwenen kan zijn. De naam waaronder dit perceel annex 
boerderij (voor 1818 herenhuis etc.) sedert lang bekend is, is Wiltenburg. Als Van Tol (1977, p. 73 en 76) 's 
visie juist is, dat met de „Voirburch" uit het „onderzoek naar 's Graven rechten in 1296, par. 29" de huidige 
Wiltenburg wordt aangeduid, is dit in meer dan één opzicht interessant. Bijvoorbeeld gezien de ligging aan de 
oorsprong van minstens een veenwater (de Oude Bodegrave) en de verschillende centra in de omgeving. De 
uiterst ontoegankelijke ligging op een der plateaus in de veenwildernis deed mij, in samenhang met de na te 
noemen naam „Wiburg", denken aan een verschrijving van Voirburch, voor Wirburch of Wiburch. 
Hiermede wordt immers in oorsprong een plaats in het moeras aangeduid, afgeleid van het Germaanse woord 
wirim (zie ook Gysseling, 1960, p. 1074). Omdat ik van mening ben dat de Wiltenburg de oorsprong van de 
Oude Bodegrave markeert, kan de bovenloop van dit water heel goed met de naam Wierin(x)sloot zijn 
aangeduid. Ter hoogte van de afbuiging westwaarts onder langs de Korte Hoeven van dit water heeft de 
Wiltenburg in noordelijke richting ontsluiting gevonden in de fossa Wiburg (zie S. Muller Fz. etc. ( 1920-
1959) nr. 352 en Polak, 1977, p. 27) naar de Rijn. (Nu er sprake is van een fossa Wiburg, ligt ook een portus 
Wiburg aan de Rijn voor de hand en vinden we eindelijk een bevredigende verklaring voor de naam 
Weipoort waarmee dit buurschap langs de Rijn nog heden ten dage wordt aangeduid). Later zijn zowel naam 
als functie van beide wateren overgenomen door de (Enkele) Wiericke(r), die eerst nog een tijdlang de naam 
Wiericksloot heeft gedragen (zie Huussen, 1974, afbeelding 19). 
Globaal gezien kan het centrum Wiltenburg eenzelfde oorsprong en ontwikkeling gekend hebben als ons 
Waarderse centrum. Omdat later (zowel ter plekke als in de direkte omgeving, te weten de ontginning 
Oucoop) het adellijk geslacht Van Montfoort nog lange tijd zijn gekregen en vermeende rechten terdege ten 
uitvoer heeft gebracht, hoop ik dat het mogelijk zal zijn uit de schriftelijke bronnen nog een glimp of meer van 
de Wiltenburg te kunnen opvangen. Uiteraard gepaard aan verdere terreinsverkenning. Misschien doet zich 
hier immers de mogelijkheid voor om, naast het verkrijgen van inzicht over de geëigende ontwikkeling van de 
Wiltenburg, een helder licht op ons Waarderse centrum te doen schijnen. 
Hebben we hier te doen met een tweede vluchtburcht ver in het „Bodegraafse" achterland? 
Het doet alleen al leuk aan, dat door diverse oude geschiedschrijvers de naam Wiltenburg gehanteerd wordt, 
voorzien van de verklaring dat de burcht een vestiging zou zijn van een groep Wilten, bondgenoten van de 
Deense invallers. 
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Vooruitlopend op een aangepaste behandeling in de tekst nog een drietal opmerkingen: 
- In de omgeving van de Wiltenburg bevinden we ons in de (late) 12e eeuw op de uiterste grens van Sticht 
en Graafschap. Korte Hoeven en Oucoopzijn hier de verst vooruitspringende Stichtse gebiedsdelen. Het zou 
kunnen zijn dat we met onze beide centra Waarder en Wiltenburg (een onderdeel van) een gordel van 
Stichtse versterkingen op het veen in het oog hebben. Omdat ik echter thans de overtuiging heb dat, al 
voorafgaande aan de nieuwlandse ontginningen, de grens van het graafschap Holland werd uitgemaakt door 
de Oude Bodegrave, acht ik het zelfs mogelijk dat de Wiltenburg (enigertijd) een Hollandse sterkte geweest is, 
in confrontatie met het naburige Waarderse centrum. 
- in dit verband is het voorts interessant te wijzen op een door Van der Linden (1956, pp. 259-266) 

gesignaleerde verdedigingsgordel: Randenburg - Middelburg - Swadenburg (onder Reeuwijk en Zwammer-
dam) als een equivalent, gelijktijdig of iets vroeger te dateren, van de onderhavige situatie. In het landschap 
echter is van een Randenburg, zowel als van een Middelburg, niets meer te onderscheiden. Bij de Middelburg 
zou dit het gevolg kunnen zijn van de plaatsgevonden vervening. Maar ook is geen enkel relict van een 
verbindende waterloop in de omgeving waarneembaar aanwezig. Bovendien acht ik het niet goed mogelijk, 
dat het bewuste Beneficium, in welks kader Van der Linden (t.z.p.) een en ander plaatst, zich ten zuiden van 
de Rijn heeft uitgestrekt. (Binnen het kader van een studie over de bewoning op het Romeinse castellum te 
Zwammerdam in de vroege Middeleeuwen, hoop ik op deze zaak nader te kunnen ingaan.) 
De Swadenburg zou ik dan ook niet in een reeks van Stichtse strategische punten opgenomen willen zien. Ik 
zie nog wel een mogelijkheid in een tijdelijk in functie gestelde weerbaarheid door middel van Randenburg, 
Middelburg, aangevuld met de later in steen opgetrokken sterkte van de Van Brederode's aan de Tempeldijk' 
onder Reeuwijk (Van Tol, 1977, p. 63) maar dan van Hollandse zijde en intern functionerend in de 
woelingen tussen 1350 en 1420, wanneer dit gebied - men denke aan een oorkonde van 1248 (Van den 
Bergh, 1866-1873,1, nr. 483), wanneer dit gebied nog als woeste grond, onder de naam Resvelt aan Willem 
van Brederode wordt geschonken - voldoende in cultuur is om zinvol te kunnen worden verdedigd. 
Bovendien zijn mij geen gegevens bekend waaruit blijkt dat de namen van deze sterkten al gebezigd werden 
vóór de ontginning van de erbij behorende gebieden, waardoor de relatief late funktionering van deze 
sterkten nog weer wordt benadrukt. Zo ver als Fockema Andreae (1952, pp. 9, 28 en 44), om het gehele 
naamgevingsverschijnsel gezamenlijk aan adellijke grillen toe te schrijven, wil ik nog niet gaan. 
Voorzichtigheid en oplettendheid blijven gewenst. De grens bijvoorbeeld van Foreest en Nieu-coop werd 
oudtijds (op de kaarten van Balth. Florisz. 1615 en Dou etc. 1687) aangeduid met de naam Cromweer, nu 
Middelweg, wat meer op een cirkelvormig perceel kan wijzen. Bovendien acht ik de stenen fundamenten van 
het ,jachtslot" van de heren Van Brederode (Van Tol, 1977 en Van den Bergh, 1866-1873 t.z.pp.) meer te 
behoren tot een weerbaar object dan ten gerieve te zijn van het jagen op klein wild. Het zouden de gebouwen 
(of bouwvallen) van deze sterkte in het Resvelt wel eens kunnen zijn die de naam De Tempel in gebruik 
hebben doen komen voor de landerijen waarin deze burg gelegen is. De nu nog in zwang zijnde legende als 
zou op die plaats een klooster in het moeras zijn verzonken, kan hieraan meegewerkt hebben. 
- Tenslotte is het verleidelijk om alle centra op de veenwildernis in ons gebied (van Waarder, via de 

Middelburg tot de na te noemen Meijeburg) bij de activiteiten rond de qua tijd en plaats goed aansluitende 
„liberi homines" te betrekken (Ter Kuile, 1944, p. 604 en Niermeijer, 1953, p. 162), ten einde aan de 
gebrekkige historie van onze centra wat meer reliëf te kunnen geven. 

16. Topografische kaart 31C 100, 29/ 460,33 en 31G 129,39/ 457,05. Veel interessanter, althans op de kaart, 
om als vergelijkingsobject dienst te doen, doet het Vleutense terrein even ten westen van de boerderij 
Nieuwveld aan (topografische kaart 31G 129,52 / 454,35). Ik heb echter aldaar nog geen verdere 
terreinverificatie kunnen uitvoeren. Op de hierna in vergelijking met en met betrekking tot ons Waarderse 
centrum globaal te behandelen plaatsen als de Meije-burcht (hoeve Veldzicht) en de Vrije Nes in Oud-
Bodegraven, als wel op nog andere ons tot nog toe onbekende plaatsen kan ook zeer wel sprake geweest zijn 
van een ringwalburchtopzet, die door latere verkavelingsstructuren gedeeltelijk of volledig is verdwenen 

17. Hoek, 1972, p. 205. 
18. Woerden komt in de goederenlijst van St. Maarten voor (Uurdin, 930; Muller, 1892, p. 40) en wordt in de 

Annales Egmundenses als een castrum (Castrum enim Wrthen, 1159; Oppermann, 1933, p. 167) 
omschreven. De situering van de bewoning, aangepast aan de overblijfselen van de Romeinse castella en 
bijbehorende agglomeratie, zal er de oorzaak van zijn dat we de typische vluchtburchtopbouw 
(ringwalburcht) als bij Hoek beschreven te Woerden, Bodegraven, Zwammerdam en Alphen aan den Rijn 
niet terugvinden. 

19. Beunder, 1980, voornamelijk pp. 23 en 24. 
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20. Alphen aan den Rijn wordt eveneens in de goederenlijst van St. Maarten genoemd (Alfna, 930; Muller, 1892, 
p. 40). Het relatief hoge castellumterrein te Zwammerdam zal zeker voor bewoning geschikt zijn geweest, 
maar dichtslibbing van de stroomgeul van de Rijn aldaar is er de oorzaak van geweest dat uit strategisch of 
economisch oogpunt de bewoning zich ontwikkeld heeft aan de recente Rijnoever een vijfhonderd meter 
noordelijker. 
Dat het castellumterrein daarbij echter niet zonder meer over het hoofd gezien is, hoop ik bij gelegenheid nog 
weer eens uit de doeken te doen. 

21. Dat onze streek ook waarschijnlijk van tijd tot tijd blootgestaan heeft aan de verwoestende plundertochten 
van de Denen, kunnen we onder andere gewaar worden uit de aktiviteiten die Alpertus van Metz nog geen 
twee eeuwen later beschrijft, waarbij de Denen vanaf de Rijn de omgeving van Utrecht terroriseren (de 
diversitate temporum, ed. Hulshof 1916, pp. 11-14). 

22. Beunder, 1980, het gestelde in noot 47! Het ambacht Zwammerdam: ten zuiden van de Oude Rijn tot aan het 
veen water, de oude Bode (grave) ten zuiden van de latere Korte Hoeven en tot vlak bij de Enkele Wiericke. 

23. Hoewel ik er hier en daar terloops op gewezen heb dat we het slechts eenmaal in de bronnen voorkomende 
Rinesmuthon even ten noorden van Zwammerdam dienen te zoeken, hoop ik binnen niet al te lange tijd nog 
weer eens in de gelegenheid te zijn in ander verband aparte aandacht aan de identificatie van deze toponym te 
besteden, tesamen met het gestelde in noot 24. 

24. De afwijkende blokverkaveling rond de Hornpolder en de Horntak (zie ook Van der Voo, 1971 ) nabij de 
monding van de Meije in de Rijn vraagt nadere aandacht. Archeologische gegevens en vondsten, verkregen 
tijdens het afkleien van verschillende weide-percelen hier, wijzen naar een bewoningsouderdom vanaf de late 
10e eeuw (zie ook Beunder, 1967, pp. 19 en 20). In geologisch opzicht vindt deze hoge bewoningsouderdom 
steun, terwijl ook in biologisch opzicht dit terrein interessante gegevens oplevert (zie hiervoor Vink, 1954, pp. 
236-242 en Van der Voo, 1971). 
Vooral de afwijkende blokverkaveling op de fluviatiele afzettingen valt hier op. Op de plaats waar de 
restanten van de genoemde Horntak in de Meije-bedding vloeien, tekent zich in de perceelsverkaveling nog 
een bijna volkomen cirkelvorm af, ter plekke van de achterwerf van de huidige boerderij Veldzicht. (Zie de 
afbeeldingen 9 en 10). Een burchtcomplex uit de 1 Ie, 12e eeuw of nog vroeger? 
Omdat de rivier de Meije welhaast van origine (ik bedoel hier sedert 889) de grens uitmaakt tussen het 
graafschap Holland en het Sticht, en de onderhavige plaats gesitueerd ligt op de sterk ontwikkelde 
oeverwallen van Horntak en Meije nabij de (Oude) Rijn op de grens van de uitgestrekte veenwildernis van 
het Miland, komt deze plaats ook als strategisch punt eveneens als Stichtse voorpost bijzonder in aanmerking; 
zie ook noot 28. Daarbij komt nog een bijzondere merkwaardigheid. Enkele honderden meters 
stroomopwaarts langs de Meije vinden we aan de westzijde van het riviertje de Meije-hoeve, waar een 17e 
eeuwse gevelsteen ons meedeelt dat we hier te doen hebben met het stamhuis van die Van der Mije. Het 
gebied hier, de Honderd Morgenpolder, is, zoals wijlen Bas Kemp in z'n nog ongepubliceerde notities 
aantoonde, sedert de 14e eeuw in leen gehouden van het graafschap Holland. Hoewel in het landschap 
minder duidelijke sporen waarneembaar zijn die op een burchtcomplex duiden, ligt het voor de hand dat hier, 
nog omgeven door de onderscheiden blokverkaveling, eveneens sprake geweest kan zijn van een identieke 
weerbare constructie van de kant van de Hollandse graven (zie ook Van Doorn, 1944, p. I en 16 en Beunder, 
1967, p. 22). 

25. De enige boerenhoeve hier die op een huisterp is gelegen te midden van een complex landerijen in 
blokverkaveling. 

26. Beunder, 1980, pp. 23 en 24, afbeelding 25 en 26 en de noten 44 en 48. 
27. Muller, 1920, 280 en 293; zie ook Hendrickx, 1977, p. 105. 
28. Het kan goed zijn dat de oorkonde van 2 mei 1064 ons informatie geeft over de personen die vanaf de 

laat-Karolingische tijd de grafelijke rechten uitoefenden over (het uiterste westen van) het Miland; Koch, 
1970, p. 167; zie eventueel ook noot 23 en 24. Athelbernus zal dan hierna de bestuursrechten in het 
Beneficium hebben uitgeoefend. 

29. Dekker, 1977, p. 344, onderkent mijns inziens terecht eveneens een dergelijke opstelling van de kant van de 
bisschop. 

30. Voor zover mij door vondsten, waarnemingen en bescheiden onderzoek nu bekend is, ziet het er naar uit dat, 
over het algemeen genomen, de aanwezigheid van een onregelmatige blokverkaveling langs natuurlijke 
wateren en stroompjes in onze regio duidt op een bewoning die aan de aanvang van de grote ontginningen 
(circa 1050) voorafgaat en kan opklimmen tot de (laat) Karolingische tijd. De aanwezigheid van een 
strokcnverkaveling op identieke plaatsen is bewezen hier en daar secundair te zijn (bijvoorbeeld te 
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Zwammerdam, ten noorden van het Romeinse castellum: profielen van kavelsloten met vondsten uit de 9e en 
10e eeuw; zie ook de derde alinea van noot 16). Of de primaire verkavelingssporen een systematiek bevatten 
die vergelijkbaar is met de nog aanwezige onregelmatige verkavelingen dan wel met oudere of jongere 
verkavelingspatronen, die we van elders kennen, valt bij gebrek aan voldoende gegevens nog niet na te gaan. 
Bij gelegenheid hoop ik deze materie, binnen het kader van de in noot 16 en 23 genoemde onderwerpen, wat 
nader te kunnen beschouwen; voorshands dient het gestelde hierboven, de tweede zienswijze van Blok ( 1977, 
p. 399), in het oog gehouden te worden. 

3 !. Wanneer ten tijde van de ontginning van het Waarderse (rond het einde van de 11 e eeuw) ons centrum "een 
effectieve funktie (meer) had uitgeoefend, zouden de beide restverkavelingen zich toch zonder meer over het 
betreffende terrein hebben uitgestrekt. 

32. Gedurende de in noot 3 aangehaalde lezing van drs. F.D. Zeiler, werd het negatieve resultaat van deze 
aktiviteit ook nog weer benadrukt. 

33. Wil men archeologisch de geopperde burchtbewoning, die mijns inziens hoogstens tot halverwege de 12e 
eeuw zal hebben gefunktioneerd, kunnen traceren, dan zal een nauwkeurig onderzoek door middel van 
horizontaal vlakken nodig zijn, waarbij het nog maar de vraag is of door de mogelijke hoge (ondiepe) ligging 
(het eigenlijke burchtterrein kan bij de aanleg zelfs enigermate opgehoogd zijn en in later jaren successievelijk 
weer zijn afgegraven) de organische resten nog waarneembare sporen hebben nagelaten, waardoor de 
dispositie van het geheel enigermate kan worden vastgesteld. Nog afgezien van de schade die door de 
bodembewerking gedurende vele eeuwen hieraan is toegevoegd. 
Het lijkt mij daarom bij een eventueel voortgezette waarneming of onderzoek in de eerste plaats van belang 
de toegangspartijen (restanten van bruggehoofden en/of poortdoorgangen) op te sporen omdat de 
overblijfselen hiervan wellicht wat sterker geconcentreerd en op grotere diepte in de bodem aanwezig kunnen 
zijn. Mogelijk is hiervan ook, bij nauwkeurige waarneming, nog iets te bespeuren in het huidige 
terreinoppervlak. 

34. Zie ev. het vervolg van het in noot 17 aangehaalde artikel. 
35. Het feit dat de ontginning Korte Waarder zich niet verder oostelijk uitstrekt dan tot aan de plaats waar (later) 

over de laatste kavel de Papendijk (nu Molendijk) werd aangelegd, wijst ook weer op het vroege tijdstip 
waarop gronden langs ons veenwater in gebruik genomen zijn. 

36. In het testament van bisschop Hendrik van Vianden uit 1267 is te lezen dat uit landerijen onder Lange en 
Ruige Weide vanouds reeds een bedrag van twaalf pond aan inkomsten werd getrokken. Bisschop Guy 
bevestigt in 1308, dat de inwoners daar „oude erfpacht" hadden. Een en ander kan op voorafgaande 
ontginning van onder andere onze restverkavelingsgebieden, te weten het zuidwestelijk gedeelte hiervan, 
wijzen. Zie ook Van der Linden, 1956, p. 209 ev. en p. 297 ev. 

37. Polak, 1977, p. 21 ev., Baaden e.a., 1977, p. 84 ev., Henderickx, 1977, p. 98 ev. 
38. Zie afbeelding 1 en voor uitgebreide informatie de verantwoording ervan. 
39. Zie ev. het middengedeelte van noot 10. 
40. Een enigszins vergelijkbare situatie vinden we bijvoorbeeld eveneens weer aan de Meijeloop langs de 

Hornpolder en de Honderdmorgenpolder, waar de bewoning, die deel uitmaakt van de systematische 
ontginningen aldaar, hoofdzakelijk langs de oostzijde van de waterloop ligt gesitueerd, met dien verstande dat 
zowel de achterste begrenzing van verschillende percelen van de ontginning uit de Oude Rijn als wel de 
zuidwestelijke begrenzing van de ontginning Diepermij (Meijepolder) het burchtcomplex en de omgevende 
landerijen van Veldzicht ruim ontzien. 
Langs de Oude Bodegrave vinden we de bewoning in hoofdzaak aan de westzijde, behorende bij de 
ontginning Broekvelden, terwijl aan de oostzijde vanouds slechts alleen de hoeve Vrije Nes lag gesitueerd; zie 
ev. ook noot 25. 

41. Duidelijke voorbeelden hiervan in onze omgeving tonen de situeringen van de kerken in Zegveld, Kamerik, 
Sluipwijk, Reeuwijk, Boskoop, Aarlanderveen etc. etc. 

42. De plaats waar de Kosterdijk de verbinding vormt tussen de Groendijck en Papendijk is ook enigszins 
merkwaardig. Het lijkt wel of een aansluiting ter hoogte van de kerk niet goed mogelijk was, zodat later voor 
dit doel de Kerklaan werd gecreëerd. Kan het zijn dat de Kosterdijk de gronden direct van het burchtcomplex 
afhangend moest omlopen? De in de naam meest voor de hand liggende betekenis van de Kosterdijk is toch, 
dat men aan deze verbinding de voorkeur gaf (cossen = kiezen); het zou kunnen zijn dat deze voorkeur 
bestond uit het feit dat de verbinding zo dicht als mogelijk op de kerk uitkwam en de (in later tijd Papendijk 
genoemde) verbindingsweg naar de Rijndijk. 

43. Polak, 1977, p. 21 en ev. verder de daar genoemde bronnen. 
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44. Dekker, 1977, p. 348. Dekker's constatering dat het kapittel van St. Marie naast het bezit van de 
aartsdiakonale rechten geen enkele verdere band met de parochie Waarder had, wijst er ook al weer op dat 
ten tijde van de begiftiging, rond 1100, mogelijke andere rechten (c.q. inkomsten) reeds in handen van andere 
(rechts-)personen waren, dat wil zeggen dat bijvoorbeeld de kerk reeds toen al was gesticht en zekere tijd 
funktioneerde en dat een zeker areaal grond in cultuur was, waaruit andere rechten, zoals tienden, gerecht en 
dergelijke werden gehouden. 

45. Dit gegeven heb ik ontleend aan Polak, 1977, p. 21, te weten het gestelde in noot 2. De bron die daar 
genoemd wordt is zo summier omschreven, dat ik niet in staat was deze te identificeren en te controleren, te 
meer daar in het betreffende verslag een lijst van afkortingen van de aldaar gebruikte publicaties ontbreekt. 
Zie eventueel ook Kok, 1958, p. 136. 

46. Polak, 1977, p. 22 en Henderickx, 1977, p. 100; het gestelde aldaar, namelijk dat het tijdstip van kerkstichting 
na het midden van de 1 Ie eeuw zal hebben plaatsgevonden, sluit redelijk wel aan bij de door mij geschetste 
ontwikkeling, al zie ik wel meer mogelijkheden in een verhoging van de ouderdom van de kerk met r.og 
enkele decennia, omdat de door mij onderstelde structurele ontwikkeling van eigenkapel naar eigen 
(afzonderlijke) parochiekerk, waarvan de door de ontginningen vergrote (dit is meer inhoudende) 
aartsdiakonale rechten, door de bisschop in handen gegeven aan het kapittel van St. Marie, gebonden is aan 
een zeker (hier terugwerkend) tijdsverloop. 
Het tijdstip van de kerkstichting wordt dan tevens chronologisch onderscheiden van dat der ontginnings
realisering. 
Het ontbreken van het Waarderse gebied (in engere geografische betekenis is dit de bewoning rond en op ons 
burchtcomplex langs het veenwater) aan de bezittingen van het aartsdiakonaat van Oud-Munster blijft 
plausibel en het ter zelfder plaatse door Henderickx terecht veronderstelde ontbreken van bindingen van het 
kapittel van St. Marie met parochiestichting en ontginning, komt in een helderder licht te staan. 

47. Tot nu toe heb ik geen enkel toponym kunnen ontdekken, waardoor een direct verband gelegd zou kunnen 
worden met ons onderhavig burchtcomplex. Omdat het fenomeen als zodanig nog voor het einde van de 12e 
eeuw zal zijn verdwenen, til ik aan dit gemis niet zo zwaar. Toch had ik gehoopt, en dat doe ik nog bij verder 
onderzoek, al was het maar in een opgaaf van belendingen, iets van dien aard tegen te komen. 
Het enige wat toponymisch enigszins opvalt, is dat op een aan mij door de heer H. Koomans te Waarder 
getoond aanplakbiljet uit 1914 de boerderij die vooraan op de Kromme Kamp is gelegen, welk perceel 
oudtijds ais voorburg kan zijn aangemerkt, met de naam Voordorp wordt aangeduid. 
Deze naam kan echter evenzo goed in verband staan met het feit dat deze boerderij aan het begin van het 
dorpskerntje is gelegen. 
Toch blijft het opmerkelijk dat ons centrum in het volkseigen geen plaatsje heeft gekregen met als specifiek 
kenmerk een veldnaam als bijvoorbeeld het (of de) Hof of de Burcht of iets dergelijks. Op de reeds 
aangehaalde topografische kaarten vanaf de 17e eeuw tot nu toe (zie ev. ook afbeelding 1) komt echter wel 
een Hof van Waarder voor. Hiermee wordt echter niet ons centrum maar een commanderije van de 
Maltheser ridders aangegeven, gelegen op de N.O.-hoek van de ontginning Korte Waarder (zie ook Plomp, 
1969). Op de (mil.) topografische kaarten sedert 1850/54 tot aan de laatste uitgave 1967/69 komt deze 
naam nog voor, maar dan foutief geplaatst bij een willekeurige boerderij, even ten westen van het punt van 
samenkomst van Groendijck en Swartendijk, gelegen in een meander van de bovenloop van ons veenwater. 
Het ontbreken van een historische veldnaam voor ons centrum dunkt mij, zoals ik al opmerkte, eveneens een 
aanwijzing te zijn voor de vroege beëindiging van de specifieke bewoning van ons centrum met of kort na de 
ontginningen rondom. Dat dit mankement net zo goed een aanwijzing kan zijn voor de ontkenning van de 
essentie van 'schrijvers pogen' in dit epistel, wil ik voorshands nog niet aannemen. 

48. Baaden e.a., 1977, p. 80 ev.; Plomp, 1972, p. 14 ev. 
49. Dat de Van Woerdens de kerk in Waarder zouden hebben gesticht (Polak, 1977, p. 23) ligt niet zo in de lijn 

van de geschetste ontwikkelingen. De tijdsruimte tussen het tijdstip van kerkstichting rond (of liever vóór) 
1080 en het eerste optreden van de Van Woerdens circa 1130 is vrij groot, waarbij we het voorkomen van 
Giselbert de Werdere ( 1108) in het oog moeten houden. Ik dacht dat bij een eventuele late kerkstichting, die, 
samenvallend met een vroeger (dan nu bekend) optreden van de Van Woerdens, toch door hen uitgevoerd 
zou zijn veel eerder aan een plaats voor de kerk in het ontginningsgebied (zie ook het gestelde rond noot 41). 
Zouden echter de Van Woerdens door vroege rechtsverkrijging toch de kerk op de huidige plaats in/naast 
ons centrum hebben gesticht, dan lijkt het mij toe, dat ook onze burcht een verdere ontwikkeling, 
bijvoorbeeld tot een verdedigbaar stenen huis, beschoren was geweest. 
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Neen, de vervreemding van de patronaatsrechten van de Waarderse kerk (tesamen met die van Harmelen) in 
1293 (Muller etc. 1920/59,2573,2599; zie ook Polak, 1977, p. 21) door de Van Woerdens, lijkt mij veeleer 
een fase aan te duiden in de eliminering van het Waarderse centrum, waarmee de door de Van Woerdens in 
die tijd nagestreefde centrale bestuursorganisatie, tesamen met hun politiek van sterke expansie, tot 
uitdrukking wordt gebracht. 

50. De, door mij overigens niet geverifieerde, vermelding van verkoop van grond bij de kerk van Waarder in 
1338, wat als (oud-) eigendom van de Van Woerdens kan worden aangemerkt, wijst sterk in de richting van 
door hen verworven rechten op of rond ons burchtcomplex; zie Baaden, 1977, p. 84 en de aldaar in noot 37 
verantwoorde bron. 

51. Met dit laatste doel ik onder andere op de belangrijke bijdrage die hierin is geleverd door de doctoraal 
werkgroep Middeleeuwse geschiedenis van het Historisch Seminarium van Amsterdam in 1977 en waaruit 
zowel als waarheen, als aanvulling op hetgeen door mij reeds was uitgezocht, respectievelijk is geput en 
verwezen. 
Overigens ware het te wensen dat in de naaste toekomst vanuit de historie-beoefening adequate aandacht 
besteed zou worden aan de publicatie en daardoor de toegankelijkheid van tal van voor dit gebied en deze tijd 
belangrijke bronnen, in de vorm van eenvoudige uitgaven. Het lijkt me bovendien tijd dat (op dergelijke 
wijze) ook het oorkondeboek van het Sticht Utrecht opnieuw wordt uitgegeven. 

52. Zie ev. noot 1. 
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Beunder, P.C., 1980 - Tussen Laurum (Woerden) en Nigrum Pullum (Zwammerdam?) lag nog een castellum, in: 
Westerheem XXIX, pp. 2-33. 
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Niermei'er J.F. 1953 - Het Midden-Nederlandse Rivierengebied in de Frankische thd on prond van de Ewa 
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Polak, M., 1977 - De oudste gegevens over de parochies en de parochiële rechten, in: Ontginningen en publieke 
organisatie in het gebied aan weerszijden van de Oude Rijn tussen Utrecht en Zwammerdam; Historisch 
seminarium van de universiteit van Amsterdam, pp. 11-44, vooral pp. 21 en 22. 
Renaud, J.G.N., 1952 - De burcht van Leiden, in: Bulletin v.d. Kon. Ned. Oudh. Bond, zesde serie jrg. 5, pp. 
1-41. 
Renaud, J.G.N., 1984 - Warmond of Voorhout?, in: Castellogica, Doorn, pp. 53-70. 
Schut, J., 1984 - Het morgenboek uit 1604 van het Westeinde van Waarder, in: Heemtijdinghen, orgaan van de 
Stichts-Hollandse Historische Vereniging, Woerden, 20e jrg. nr. 1, pp. 9-25. 
Schuyf, J., 1981 - Beyond the castle. Moated sites in the Netherlands, in: Liber Castellorum, Zutphen, pp. 
144-154. 
Tol, S.C.J. van, 1977 - Reeuwijk in het verleden, Reeuwijk. 
Vervloet, J.A.J., 1980 - Kasteelbergen in Zeeland; een algemeen overzicht, in: Geografisch tijdschrift, Nwe. 
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Verantwoording van de afbeeldingen 
Afbeelding 1 geeft een uitvergroot fragment van de topografische kaart 1:25000,31 D Bodegraven weer, verkend 
in 1937 (nood-)uitgave 1949. Deze is vooral gekozen omdat de na-oorlogse uitbreiding van de bewoning het 
oorspronkelijke perceleringsbeeld hier nog niet heeft uitgewist. 
Afbeelding 5 is ontleend aan een gedeelte van een oud kadastraal minuutplan. Hiervan is gebruik gemaakt omdat 
de exacte ligging van het burchtcomplex met de kerk hiermee duidelijk kon worden weergegeven. Ook is hierop 
de vermoedelijke loop van het oude veenwater aangegeven. 
De overige afbeeldingen zijn, evenals afbeelding 1, foto's, door de schrijver vervaardigd; voor afbeelding 7 en 10 
werden luchtfoto's van de Diensten Gemeentewerken van resp. Reeuwijk en Bodegraven ter beschikking gesteld. 
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Opgravingen te Woerden in 1984 
door prof.dr. J.E. Bogaers 

en dr. J.K. Haalebos 

Het noodonderzoek dat in november en december 1983 is uitgevoerd in het oostelijke gedeelte van de 
binnenstad tussen de Wagenstraat en de Havenstraat (J.E. Bogaers en J.K. Haalebos, Heemtijdinghen 
20,1984,49 v.; Bulletin KNOB 84,1985,38 v.), moest in 1984 worden voortgezet. Van 19 maart tot 
en met 2 april en van 2 tot en met 14 juli werden vier werkputten uitgegraven aan weerszijden van de 
Wagenstraat; in november maakte de onverwachte bouw van een winkelpand voor Albert Heijn het 
noodzakelijk in allerijl aanvullende waarnemingen te doen tijdens de grondwerkzaamheden. 
De belangrijkste ontdekking betreft een bijna 10 m brede baan met zware, ingeramde palen; deze 
loopt van west naar oost en kruist de tegenwoordige Paardensteeg, ten westen van de Wagenstraat. 
Mede door de aanwezigheid van een of twee greppels die deze baan begrenzen, doet het geheel 
denken aan de fundering van een weg of dam. Dergelijke constructies zijn bekend uit Bodegraven 
(P.C. Beunder, Westerheem 29, 1980, 2-33) en verschillende plaatsen in Duitsland (W. Geyer, K. 
Kandt, Ingrid Kokes, H. Schuler, Die römische Sumpfbrücke bei Bickenbach (Kreis Darmstadt), 
Saalburg-Jahrb. 34,1977,29-41; P. Wagner, Riedtstadt Goddelau, Kreis Groß Gerau, Holzbrücken 
im alten Neckarbett, Archäologische Denkmäler in Hessen 20, Wiesbaden 1981). In Woerden zijn 
veel eiken palen gebruikt, waarvan de lengte soms nog 1.50 m bedroeg, maar er zijn ook andere 
houtsoorten aangetroffen, zoals iep en els (determinatie: H. van Enckevort). 

•IMP' 
: 

8™* 

Woerden 1984, werkput XVIII (ten oosten van de Wagenstraat), opname vanuit het westen. Op de voorgrond: 
18de-eeuwspoortje. De donkere banen die schuin door het vlak lopen, zijn sporen van middeleeuwse greppels. 
Midden in de werkput, ongeveer evenwijdig met de zijkanten, tekent zich vaag een Romeinse sloot af. Foto J.K. 
Haalebos. 
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Woerden 1984, werkput XVIII (ten oosten van de Wagenstraat). 
Sporen van een houten tonput met vierkante bekisting. Foto J.K. Haalebos. 

Ten westen van de Wagenstraat zijn voorts rijen palen aan het licht gekomen die min of meer haaks 
staan op de richting van de bovenvermelde weg of daarmee parallel lopen; deze lijken samen te 
hangen met een indeling in percelen. Ten oosten van de Wagenstraat is een met zwarte, kleiige grond 
gevulde sloot gevonden (afb. 1 ), waarvan de randen verstevigd bleken te zijn met rijen van elzen 
palen. De vulling bevatte veel Romeinse scherven uit het midden van de 2de eeuw en later tijd. Voor 
Woerden opvallend talrijk zijn vondsten die duidelijk naar de 3de eeuw wijzen, zoals borden en 
kommen Dragendorff 32, 40, 45 en Oelmann 11, en zwart geverniste bekers van rood aardewerk. 
Onder het zoölogische materiaal trekken allerhande kleine botten van vissen, kikkers en muizen de 
aandacht. 
In dit gedeelte van de opgraving is verder een tonput ontdekt, waarvan - zoals dat ook bij de in 1983 
gevonden putten het geval was - alleen het onderste gedeelte bewaard was gebleven. De ton was extra 
beschermd door een vierkante bekisting (afb. 2); tegen het midden van de zijden stonden dunne 
wilgestokken (determinatie: H. van Enckevort). Een 14c-analyse (GRN-12872) van een van deze 
stukken hout leverde als datering 1750 ± 60 B.P. op, wat na calibratie (vgl. M. Stuiver, Radiocarbon 
24, 1982, 1-26) neerkomt op 180-380 na Chr. Een dergelijk onderzoek heeft van een van de eerder 
aan het licht gebrachte putten de ouderdom bepaald op 1695 ± 50 B.P., wat betekent dat deze kan 
zijn aangelegd tussen 260 en 400 na Chr. (GRN-12871 ). Een datering van deze putten in de 4de eeuw 
is onaannemelijk op grond van de tijdens de opgraving geborgen vondsten. Te zamen met de 
resultaten van de 14c-analysen wijzen deze erop dat het onderhavige gedeelte van Woerden, dat naar 
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Aß. 3. 
Woerden 1984, werkput XVII (ten oosten van de Wagenstraat). Middelgrote amfoor van het type Oelmann 76. 
Schaal 1: 6. Tek. EJ. Ponten. 

alle waarschijnlijkheid deel heeft uitgemaakt van het rond het castellum gelegen kampdorp of vicus, 
pas betrekkelijk laat in de Romeinse tijd bewoond is geraakt. Dat we ons hier buiten het castellum 
bevinden, zou kunnen blijken uit een zware Romeinse muur waarvan op 5 november 1984 tijdens 
rioleringswerkzaamheden op de Hoge Woerd sporen zijn waargenomen ten westen van het huis nr. 5; 
het is goed mogelijk dat deze vondst betrekking heeft op de zuidelijke muur van het Romeinse fort. 
Langs de Wilhelminaweg waren de sporen uit de Romeinse tijd gedeeltelijk verstoord door de aanleg 
van enkele haaks op elkaar staande sloten (afb. 1), die moeilijk te dateren zijn. Uit de kleiige vulling 
zijn voornamelijk Romeinse scherven afkomstig; enkele middeleeuwse bakstenen en fragmenten van 
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Sieburgs steengoed vormen een aanwijzing dat deze sloten in de tweede helft van de 14de eeuw 
dichtgeworpen kunnen zijn, wellicht in verband met de aanleg van de oudste stadswal in 1371 (vgl. N. 
Plomp, Woerden 600 jaar stad, Woerden 1972, 42 v.). Van de stedelijke verdedigingswerken zijn 
tijdens de opgraving alleen jongere resten gezien: vlak langs de Wilhelminaweg tussen de Havenstraat 
en de Wagenstraat een uitgebroken fundering, waaruit een duit van Friesland met het jaartal 1629 
(determinatie: R.W. Reijnen) te voorschijn is gekomen, en ten oosten van de Wagenstraat de 
overblijfselen van een smal poortje. Dit laatste is nog aangegeven op de 19de-eeuwse kadasterkaarten 
en moet zijn aangelegd omstreeks 1700, toen de verdedigingswerken van Woerden werden 
uitgebreid, o.a. met de Buitengracht; het gaf toegang tot een voor de voormalige Moddersloot (thans 
Wagenstraat) gelegen bolwerk of ravelijn tussen de beide grachten. 

Tot de vondsten die in 1984 zijn gedaan, behoren de volgende stempels op terra sigiilata (de weinige 

laat-lste-eeuwse Zuidgallische merken worden voorafgegaan door het teken +): ANNIOSF 

(Dragendorff 27), B'ALBI[NIM] (bord?), [CIRIjVNAE (Drag. 18/31 of 31), CONSTAN[— (Lud. 

Sa), + [ • : OFjLCVIRILI.' • (Drag. 27), CRAIIC[VS] (Lud. Sb), D AGOM ARVSF (Drag. 18/31), 

ELLENIVS (Drag. 18/31), ERICI[.M] (bord), + FVSCI (Drag. 27), + <0>FFLAGER (bord), 

GATVSF (retrogr., Drag. 27), + GENIAL[— (Drag. 27), + GEN[— (bord), IANVARIVSF (Drag. 

18/31), OFLENT (Drag. 18/31), LLENTVLIII (2 x, Drag. 27), LENTVLI (Drag. 18/31), 

LOLLI[.M] (Drag. 18/31), M[— (Drag. 32), MAGNVSF (?) (Drag. 18/31), [MARJCELLIN 

(Drag. 32?), MARTIALFE (Lud. Sb), MARTIAFE (Drag. 27), MECCOFEC (2 x, Lud. Sb), 

MEDDICFI (Drag. 27), MEDD[— (Drag. 27?), [MEDDIjCFE (Drag. 18/31), MELISSVSF (Lud. 

Sa?), [ME1LISSVSF (Drag. 32?), MINVSOF (Drag. 33), MONT[— (Drag. 18/31), MOXS1VSF 

(Drag. 18/31), [NASSJO.I.S.F. (Drag. 18/31), PE[CVLIFE] (Drag. 27), PRID.FEC (Drag. 33), 

RVCATANI (Lud. Tq), SABELLV (Drag. 18/31), [TOC(?)]CAF (Drag. 18/31), SACIROF (Lud. 

Sb), SEVVOF (retrogr., Lud. Sa?), TRITVSF (Drag. 18/31), TRITfVSF] (Drag. 18/31), VACRI 

(Drag. 27), VINDVS (Drag. 33). 

Gestempelde Romeinse bakstenen zijn betrekkelijk zeldzaam. Het merendeel is van het leger van (de 
provincie) Germania Inferior. Enkele stempels dragen de naam van Didius Iulianus en dateren uit de 
tijd waarin deze legatus of gouverneur van Beneden-Germania was (ca. 180/181-184/185). Slechts 
één stempel maakt melding van het garnizoen van Woerden in de jaren na 70/71: de Cohors XV 
(Voluntariorum) (vgl. J.E. Bogaers in: J. Fitz (ed.), Limes. Akten des XI. Internationalen 
Limeskongresses, Budapest 1977, 627, Abb. 2). Twee bakstenen zijn voorzien van een merk dat 
bestaat uit een combinatie van een X en een + (vgl. J.E. Bogaers, Oudheidk. Meded. Leiden 52,1971, 
pi. XIX, 1 en Bonner Jahrb. 172, 1972, 321, 8 a). 
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Poorterboek van Oude water (14)* 
door G.J.A. Beerthuizen-van Kooten 

en L.C1.M. Peters 

*De eerdere delen van dit poorterboek (archief Oudewater inv. nr. 96), vanaf 16 februari 1607, werden 
gepubliceerd in Heemtijdinghen, 18e jaargang no. 4 — november 1982 en in de daarop volgende nummers. 

1789 
3 maart 

5 maart 

14 april 

14 mei 
1 juli 

19 oktober 
26 oktober 

1790 
6 mei 

10 augustus 

17 oktober 

1791 
4 januari 

10 mei 

7 juni 

2 augustus 

Compareerde (...) Hendrik Willem van Zijll de Jong, dewelke verklaarde zich 
met der woon wel te zullen begeven naar Poortegaal, dog dat hij zijn 
domicilium alhier zoude blijven continueeren in het tegenswoordige woon
huis van zijn vader, de heere Dominicus de Jong, staande in de Leeuweringer-
straat binnen deze stad 
Johannes de Wit, van Ysselstein 
Compareerde (...) Dominicus de Jong, secretaris van Burgemeesters Kamer 
der Stad Weesp, dewelke verklaarde voornemens te zijn zich met der woon 
naar Weesp voorn, te begeeven; dog dat hij echter zijn domicilium, zoo voor 
zich zelve, als voor zijne huisvrouw en zijne minderjarige dogter Clementia de 
Jong alhier zoude blijven continueeren in zijn tegenswoordig woonhuis, 
staande in de Leeuweringerstraat binnen deze stad 
Compareerde (...) Herman van Stipriaan, oud scheepen alhier, dewelke 
verklaarde zich met der woon wel te zullen begeeven naar de stad Rotterdam, 
dog dat hij echter zijn domicilium alhier zoude blijven continueeren ten huize 
van den heer scheepen Johannes Meijma 
Arij van Keulen, van Kamerik van Teilingens Gerecht 
Luijt Verdouw, van Papekoop 
Jan de Keijzer, van Gouda 
Johannis Kranenburg, van Vianen 
Johannis Trouw, van Woerden 

Cornelis van der Klis, van Papecoop 
Cornelis Schalkwijk, van Schagen en den Engh 
Johannis Buurman P.z., van Schoonhoven 
Franscois Wetsen Fokker, van Amsterdam 

Compareerde (...) Franscois Rol, regerend schepen alhier, dewelke verklaarde 
zich met der woon te zullen begeven naar Amsterdam, edog dat hij zijn 
domicilium zoude blijve continueeren ten huyze van den secretaris de Keijser 
Teunis Blanken A.z., van Gouda 
Leendert Teunisz. Steekelenburg, van Sluypwijk 
Willem Verweij, van Kamerik Meijzeyde 
Frank Rietvelt, van IJsselsteyn 
Compareerde (...) Cornelis Bredius, welke verklaarde zig met er woon te 
begeven buyten deze stad, dog dat hij zijn domicilium alhier zoude blijven 
continueeren ten huyze van deszelfs moeder d' weduwe Philippus Bredius 
Gijsbert Kampsteeg, van Nieuwpoort 

(wordt vervolgd) 
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