28. H. Sarfatij, 'De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden: een archeologisch ster-gebied', Nederlands Archievenblad, 84 (1980) 456-481, m.n.
468-469.
29. OSU, V, nr. 2662 (20 dec. 1294). Dekker, Het
Kromme Rijngebied in de middeleeuwen. Een
institutioneel-geografische studie. Stichtse
Historische Reeks, 9 (Zutphen, 1983) 326.
30. OSU, IV, nr. 1767 (31 aug. 1269). Vgl. L.F.
Texeira de Mattos, De Waterkeeringen,
Waterschappen en Polders van Zuid-Holland,
dl. IV, afd. II, onderafd. IV: De boezems,
waterschappen, polders en gronden in de VijfHeerenlanden ('s-Gravenhage, 1931) 216 en
623.
31. P.A. Henderikx, 'De zorg voor de dijken in het
baljuwschap Zuid-Holland en in de gebieden
ten oosten daarvan tot het einde van de 13de
eeuw', Geografisch Tijdschrift KNAG, n.r. 11
(1977) 407-427, m.n. 414-415; idem, 'De
oprichting van het hoogheemraadschap van
de Alblasserwaard in 1277', Holland, 9 (1977)
212-222, m.n. 217.
32. 'Afvoer van het binnenwater van het oostelijk
deel van de Alblasserwaard was op het einde
van de 13de eeuw vaak nauwelijks mogelijk',
T. Stol, 'De afwatering van de Alblasserwaard
bij Kinderdijk', in: Jaarboek Alblasserwaard en
Vijfherenlanden (Utrecht, 1987) 11.
33. Henderikx, 'De zorg', 414.
34. OSU, IV, nr. 2180(11 april 1284).
35. AHV, nrs 1971 en 1972(28oct. 1373).
36. AHV, nrs 1809 (16 mei 1416) en 717 (20 aug.
1416).
37. AHV, nr 1813 (6 nov. 1431).
38. ende den opvloedt uijter Zee wort hooger.
alsoo dat dickwils de sluijsen, leggende ter
Ameyde — het meestendeel van 'tjaer
gesloten staen, ARA, Handschriftencollectie,
1335, fo98 (4 nov. 1566).

snelwegen, de A2 Utrecht-Den Bosch en
de A27 Utrecht-Breda, hebben het vroeger zo wijdse vergezicht van Bolgerijen
ten dele verwoest. De aftakeling van de
polder begon trouwens al in de 19de
eeuw, toen het nieuwe tracé van het
Merwedekanaal de noordwestpunt afsneed van de rest van Bolgerijen. Die
punt kan men nog terugvinden bij het
voormalige woonwagenkamp bij de
Bolgerijen-brug, namelijk het romantische
stukje landschap met het hoogopgaande
geboomte en de brede, stille waterplas.
Sinds 1949 bezit de Stichting "Het
Zuidhollands Landschap" in het midden
van de polder een complex weide- en
griendianden van grote biologische en
recreatieve betekenis1. Daardoor is een
verdere aftakeling een halt toegeroepen.
De polder Bolgerijen is altijd een typische
grasiandpoider geweest, zij het aan de
natte kant, met hier en daar wat griendianden. Het sporadische bouwland schijnt
soms als boomgaard gebruikt te zijn2.
Hoewel Bolgerijen waterstaatkundig
steeds een eenheid is geweest, was dit
bestuurlijk niet het geval met uitzondering
van de jaren 1407-1411. Tot voor kort
behoorde de polder ten westen van de
Groenekade tot de gemeente Vianen en
het oostelijke gedeelte tot de gemeente
Everdingen. Sinds de gemeentelijke herindeling valt de gehele polder onder de
gemeente Vianen.
Maten en namen

Bolgerijen in de Middeleeuwen
Grenzen
In het noorden van de Vijfheerenlanden
ligt de polder Bolgerijen. De polder
bestond oorspronkelijk uit een zeer lang
gerekte rechthoek. Vroeger strekte Bolgerijen zich uit van de Zederik in het westen
tot de Poldersteeg, nu de Dorpsweg onder
Zijderveld, in het oosten, van de Bolgerijse kade in het noorden tot de Achterkade en Zijderveldse laan in het zuiden.
Van de oude rechthoek is tegenwoordig
zowel op de kaart als in het veld weinig
meer te bespeuren. Vooral de moderne

Men neemt aan, dat de polder Bolgerijen
met het overige middendeel van de
Vijfheerenlanden ontgonnen is in de loop
van de 12de eeuw, misschien zelfs in het
begin van die eeuw3.
De polder mat 5750 meter in de lengte en
was gemiddeld ruim 1000 meter diep.
Vanouds droeg de polder de naam van
Bolgerijen; al in 1313 is er sprake van een
hoeve land in loco qui Bulgherie appellator (in een plaats die Bolgerijen genoemd
wordt)4.
Reeds in de Middeleeuwen was de polder
verdeeld in drie ongelijke blokken, onderling gescheiden door de Kruisweg en de
Groenekade.
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Reconstructiekaartje van de polder Bolgerijen in zijn originele vorm met daarop geprojecteerd de snelwegen
A2 en A27. Tekening door Hugo de Lanoy Meijer.

Het westelijke blok, tussen de Zederik en
de Kruisweg, had volgens de oude maten
een oppervlakte van 10 hoeven, dat is
ongeveer 138 ha. Voor het middenblok,
tussen de Kruisweg en de Groenekade,
vond ik afwisselend opgaven van 15^, 16
en 16'/2 hoeven, dat is 215 à 229 ha, met
een gemiddelde van 222 ha. Voor het
oostelijke blok, tussen de Groenekade en
de Poldersteeg, heb ik geen oude maat
gevonden, maar men kan die berekenen
op 18 hoeven of 250 ha5.
Het verschil in oppervlakte tussen het
middenblok en het oostelijke blok is ook in
het kaartbeeld gemakkelijk te constateren.
Het middenblok is, langs de Bolgerijse
kade gemeten, beduidend korter (2050
meter) dan het oostelijke blok (2450
meter). Dit verkaart dan ook, waarom in
de Middeleeuwen het middenblok
Kortbolgerijen genoemd werd, in tegenstelling tot het oostelijke blok, dat
Langbolgerijen heette6.
Naast deze namen die verband hielden
met de afmetingen van de polderblokken,
waren er ook andere namen in gebruik.
Het kleine, westelijke blok heette in de
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Middeleeuwen meestal Zouden-Bolgerijen
terwijl het middenblok ook wel LijdenBolgerijen werd genoemd 7 . De herkomst
van deze merkwaardige namen komt ter
sprake bij de heren van Bolgerijen. Helaas
zijn al deze namen op den duur verloren
gegaan. Nog op de Topografische Kaart
van 1911 komen Zouden Bolgerij en
Lijden Bolgerij voor, maar Langbolgerij is
daar al verkort tot Bolgerij. Op dezelfde
kaart van 1969 treft men nog alleen de
naam Bolgerijen aan, waarmee dan de
gehele polder bedoeld wordt.
Heren en rechten
Het is niet bekend, wie de polder
Bolgerijen in de 12de eeuw heeft ontgonnen. Tot aan 1300 kennen wij ook geen
namen van grondbezitters of bestuurders,
maar in de 14de eeuw wordt de situatie
duidelijker.
1. Langbolgerijen
Het oostblok, Langbolgerijen, was in de
14de eeuw een bezitting van de heren

van Vianen. Zij bezaten er het hoge
gerecht en het lage gerecht, de tienden en
de tijnsen, welke rechten zij in leen hielden van de graaf van Holland.
Langbolgerijen bevatte toen al een dorp,
dat echter in de oorlog tussen Vianen en
Arkel (1387-1388) in de as werd gelegd
door één van de Arkelse aanvoerders,
heer Jan van Rijnestein8. Op 30 mei 1411
verkocht Hendrik II van Vianen Langbolgerijen aan Hubrecht heer van Culemborg. Bij die gelegenheid werd dit polderblok duidelijk omschreven als streckende
aen den Zyderveltschen ween [= de
Poldersteeg] opwert ende nederwert
streckende an Cortbolgry en dair ter
I prk\A/Piirt na&cit nalartan
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i/on

Culenborch ende Otte van Ackoye mit
horen heerlicheden ende an die ander
zyde naestgelegen is Overboeyencoop9.
I l i t r l o t-t/-\/-\r/-ir\l\
i \s/-\ k A n b - n n - r i n r t
* _ M I \_i& i \\J\J\ v j d i j r x ^ u c y i c i 1^.11 l u ,

+*-v f
l d

Leckwairt, blijkt, dat de koper, de heer van
Culemborg, ook de heerlijkheid Tienhoven
in Autena bezat, terwijl Otto van Ackoye
zijn buurman was met de heerlijkheid
Vierhoeven, ook in Autena. Sinds 1411 is
Langbolgerijen niet meer uit handen van
Culemborg geweest, zodat de
Groenekade, de westgrens van dit polderblok, sindsdien een deel van de grens tussen de landen van Vianen en Culemborg
en daarna lange tijd nog de grens tussen
de gemeenten van Vianen en Zijderveld
(ook oud Culemborgs bezit).
Wij kunnen nog een stapje verder terug
doen in de geschiedenis van Langbolgerijen. In de leenmannenlijst van de

leenheer
bisschop van Utrecht

graaf van Holland uit 1406 werd verklaard,
dat Hendrik II van Vianen de heerlijkheid
Langbolgerijen in leen van Holland hield
met de wat duistere opmerking: alzo atzet
die van Everdingen van Cuyk te houden
plagen10. Blijkbaar is aan de leenverhouding Holland-Vianen een geheel andere
verhouding, namelijk Kuik-Everdingen,
voorafgegaan.
Hiermee raken wij verzeild in een zeer
ingewikkelde kwestie: de zogenaamde
Manschap van Kuik. In een grijs verleden
waren de heren van Kuik, aan de Maas in
Noord-Brabant, burggraaf van Utrecht
geweest. Zij hielden dit ambt in leen van
hl i C^ C f* Y~l /"\ l-\ \ir-iru i o o v j i l u p v e i l W L I C l / l IL. A"\C

waren uitgestrekte bezittingen verbonden,
die voor een groot gedeelte aan weerszijden van de Lek lagen. De heren van Kuik
hebben op den duur hun burggrafeiijke
bezittingen in achterleen uitgegeven aan
verschillende edelen. Het zijn deze bezittingen en de daarop zittende achterleenmannen die men gewoonlijk aanduidt als
de Manschap van Kuik. De heer van Kuik
verkocht het ambt van burggraaf van
Utrecht in 1220 weer aan de bisschop,
maar de bijbehorende bezittingen, de
Manschap dus, hield hij aan zich. Ruim
een eeuw later, in 1327, verkocht de heer
van Kuik ook de Manschap, en wel aan
graaf Willem III van Holland. De verkoop
van de Manschap heeft grote gevolgen
gehad voor de kop van de Vijfheerenlanden, want ook Vianen, Hagestein en
Lakerveld behoorden tot de Manschap

leenman
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1327
:...
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Holland

achterleenman
[Hubrecht van Everdingen
1259-1298]
die van Everdingen
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Hendrik II van Vianen
1417
Hubrecht van Culemborg

Leenverhoudingen in Lang-Bolgerijen (gemeente Everdingen).
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Leenverhoudingen in Lijden-Bolgerijen (gemeente Vianen).

van Kuik, waardoor zij in feite Hollands
gebied werden11.
Keren wij terug tot Langbolgerijen. Het zal
nu duidelijk zijn, dat de overgang van de
leenverhouding Kuik-Everdingen in deze
heerlijkheid naar de verhouding HollandVianen thuis hoort in de kwestie van de
Manschap van Kuik. Ook Langbolgerijen
moet in 1327 begrepen zijn geweest in de
verkoop door de heer van Kuik aan de
graaf van Holland. Er blijft nog over de
vraag, wanneer en hoe die van Everdingen als achterleenmannen van Langbolgerijen hun rechten hebben overgedragen aan de heer van Vianen. Ik heb hierover geen acte kunnen vinden, zodat ik
niet weet, welk lid van het geslacht Van
Everdingen de heerlijkheid aan welke
heer van Vianen heeft overgedragen en
evenmin in welk jaar dat gebeurd zou zijn.
In ieder geval moet de overdracht nà 1327
plaats gehad hebben.
Het geslacht Van Everdingen is vrij goed
bekend in de geschiedenis. De belangrijkste vertegenwoordiger is Hubrecht van
Everdingen senior, een ridder die vermeld
wordt in de jaren 1259-1298. Hij speelde
een vooraanstaande rol in het tot stand
komen van het verdrag van 1284, waarbij
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de grondslag werd gelegd voor het
Hoogheemraadschap van de
Vijfheerenlanden 12 . Blijkbaar had hij
belangen bij een goede regeling van de
waterstaatkundige verhoudingen in deze
contreien. Het lijkt mij aannemelijk, dat
heer Hubrecht van Everdingen onder
andere de heerlijkheid van Langbolgerijen
onder zijn bezittingen telde en dat één van
zijn 14de-eeuwse nakomelingen die heerlijkheid heeft verkocht aan een heer van
Vianen.
2. Kortbolgerijen of Lijden-Bolgerijen
De eerste heer van Kortbolgerijen die in
de documenten opduikt, is Jan heren
Arnoudsz. van Heukelom. Hij gaf op 21
juli 1327 de lijftocht van het gerecht en de
tiende van 16'^ hoeven land, geheten de
Bolgerye, aan zijn vrouw Clementia heren
Hubrechtsdr. van Schonauwen. Jan deed
dit met toestemming van zijn leenheer,
graaf Willem III van Holland, want evenals
Langbolgerijen maakte ook Kortbolgerijen
deel uit van de Manschap van Kuik, dat
de graaf juist gekocht had13. Dus ook in
Kortbolgerijen was de leenverhouding die
van leenheer (de bisschop van Utrecht) -

leenman (de graaf van Holland) - achterleenman (Jan heren Arnoudsz. van
Heukelom).
Jan was een vooraanstaand lid van de
Heukelom-Asperen-groep, een zijtak van
de machtige familie Van Arkel. Hij komt
voor in de jaren 1327-1353, sinds 1328
als ridder. Kortbolgerijen was slechts één
van Jans vele bezittingen. Omstreeks
1340 stichtte hij op de grens van Asperen
en Vuren de sterke burcht Leyenburg,
waar hij waarschijnlijk ook wel gewoond
zal hebben, want hij noemde zich voortaan Jan van Leyenburg14. Ook zijn nakomelingen bedienden zich van die naam.
Jan schonk in 1353 al zijn goederen in
Boigerijen in achter-achterieen aan zijn
jongere, gelijknamige zoon Jan heren
Jansz. van Leyenburg15. Ook ai was deze
Jan een jongere zoon, toch was hij
bepaald niet onvermogend. Hij was
tevens heer van Schonauwen, waar hij
ook het huis te Schonauwen (onder
Schalkwijk) bezat. In 1353 was hij baljuw
van Zuid-Holland. Veel meer is over hem
niet bekend; hij moet gestorven zijn tussen 1376 en 138816. Ook hij had een zoon
Jan Jansz. van Leyenburg, heer van
Schonauwen, vermeld in de jaren 1388141017.
Inmiddels waren de verhoudingen in
Kortbolgerijen enigszins veranderd. Het
stamhoofd van de Leyenburgs, Jan heren
Hubrechtsz. van Leyenburg, een vooraanstaande aanhanger van de Kabeljauwse
partij, had geen wettige nakomelingen. Hij
trof verschillende regelingen over zijn
bezittingen. Zo verkocht hij in 1383 als
achterleenman zijn rechten op
Kortbolgerijen aan Hendrik II van Vianen,
waardoor dit middenblok van Bolgerijen
aan Vianen kwam18. Voor de achter-achterleenman Jan Jansz. van Leyenburg
had dit geen onmiddellijke gevolgen, want
hij werd in 1388 door de heer van Vianen
bevestigd in de bezittingen van zijn vader.
Vianen had aanvankelijk niet de ongestoorde zeggenschap over Kortbolgerijen.
Als gevolg van de nederlaag in de oorlog
tegen Arkel (1387-1388) moest Hendrik II
van Vianen in 1394 deze heerlijkheid
afstaan aan zijn overwinnaar Jan V van
Arkel. Bij die gelegenheid wordt het mid-

denblok omschreven als dat gerechte van
Corte Bolgerye hooge ende leghe mit thinse ende mit thiende'9. Dus evenals in
Langbolgerijen is ook in Kortbolgerijen
sprake van het hoge gerecht, en het lage
gerecht, de tienden en de tijnsen.
Toch heeft de heer van Vianen later
Kortbolgerijen weer teruggekregen. Na de
val van het Arkelse Hagestein in 1405,
toen vele zaken door de graaf van Holland
rechtgezet werden, blijkt Hendrik II van
Vianen in 1406 weer over Kortbolgerijen
te kunnen beschikken20.
Hoe het verder is gegaan met Jan Jansz.
van Leyenburg, die per slot van rekening
toch als achter-achterleenman de feitelijke
bezitter van Kortbolgerijen was, is mij niet
bekend. Misschien heeft hij als lid van de
Kabeljauwse familie de heerlijkheid moeten overgeven aan de Hoekse heren van
Vianen. In ieder geval is Kortbolgerijen
sinds 1406 voorgoed aan Vianen gebleven, tot in onze tijd toe, als deel van de
gemeente Vianen.
Hiervoor heb ik al gezegd, dat Kortbolgerijen ook wel Lijden-Bolgerijen wordt
genoemd. Het ligt voor de hand om die
naam in verband te brengen met het
geslacht Van Leyenburg, dat in de 14de
eeuw over dit polderblok regeerde. Ik veronderstel, dat men het Bolgerijen van de
Leyenburgs, of Leyenburgs Bolgerijen,
kortweg is gaan noemen Leyen-Bolgerijen
en tenslotte Lijden-Bolgerijen.
3. Zouden-Bolgerijen
Het westblok, Zouden-Bolgerijen, was
eigendom van de proost van het kapittel
van St. Marie te Utrecht. Deze prelaat had
het in leen uitgegeven aan het geslacht
Van den Rijn.
In de archieven komt als eerste heer van
Zouden-Bolgerijen voor Hendrik van den
Rijn. In 1407 verkocht hij dat gerecht van
Soudenbolgerien aan Hendrik II van
Vianen, waardoor ook dit polderblok voorgoed aan Vianen kwam. Het is nog steeds
een deel van de gemeente Vianen.
Welke rechten er in 1407 precies werden
overgedragen, wordt niet vermeld. Ook in
latere leenacten van de proost van St.
Marie aan de Brederodes wordt daarover
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Leenverhoudingen in Zouden-Bolgerijen
(gemeente Vianen).

niets medegedeeld 21 . Men zou kunnen
aannemen, dat het hier evenals in
Langbolgerijen en Kortbolgerijen ging om
het hoog en laag gerecht, de tienden en
de tijnsen. In ieder geval behoorden de
tienden van Zouden-Bolgerijen in de 16de
en 17de eeuw tot de leenkamer van
Noordeloos22; deze leenkamer was aan
het eind van de 14de eeuw ontstaan toen
Hendrik II heer van Vianen de familiegoederen deelde met zijn jongere broer Jan
van Vianen van Noordeloos23. Hieruit kan
men afleiden, dat de tienden van oorsprong ook onder het Viaanse bezit van
Zouden-Bolgerijen begrepen werden,
maar in een later stadium in andere handen zijn geraakt.
Hoewel Hendrik van den Rijn als kleine
edelman een veel lagere status had dan
de naburige heren van Bolgerijen, is hij
niet minder interessant. Hendrik was
afkomstig uit het Nedereind van Jutfaas,
waar zijn talrijke familieleden landgenoten
en buren waren. Hij trad in de jaren 13871417 geregeld op in verband met een
erfeniskwestie, waarbij het vuur soms zo
hoog oplaaide, dat de familie wel eens
met elkaar op de vuist ging. Aan deze
twisten hebben wij te danken, dat wij vrij
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goed op de hoogte van Hendriks familierelaties zijn.
Hendrik van den Rijn was de oudste zoon
van Zouden van den Rijn en Aleid van
Hardenbroek. De familieruzie ging om de
nalatenschap van Aleids broer Gijsbrecht
van Hardenbroek, een ridder die binnen
een verboden graad van bloedverwantschap getrouwd geweest was. De Van
den Rijns hielden vast aan het onwettige
karakter van dit huwelijk en eisten de
nalatenschap van heer Gijsbrecht op. De
uit dit huwelijk geboren kinderen verzetten
zich hiertegen. Op den duur werd de ruzie
in der minne geschikt.
Bijzondere aandacht wil ik vestigen op de
eigenaardige voornaam van de vader van
Hendrik van den Rijn: Zouden. Het is bijna
vanzelfsprekend, dat Zouden van den Rijn
zijn naam gegeven moet hebben aan
Zouden-Bolgerijen. In het oudste leenregister van de heren van Vianen is in 1389
sprake van land op Bolgry in Heinrics gherechte van den RUn Zoudensoen24. Nog in
de 16de eeuw heet het westblok Bolgerij
in het gerecht van Zoude van den Rijn25.
Toch wil deze naamgeving van het polderblok niet zonder meer zeggen, dat Zouden
van den Rijn dus zelf ook heer van
Zouden-Bolgerijen
geweest is, maar het
is wel heel aannemelijk.
Zouden van den Rijn
komt voor in twee
acten, van 1360 en
1368. In de acte van
Wapenschild van
1360 stond hij borg
Zouden van den Rijn,
voor Otto heer van
zoals voorkomend op
Arkel, toen deze de
diens zegel aan een
tienden van Gasper- charter van 1 juni 1360
den en Golberdingen
(RAU, Dom, 957),
bestaande uit drie
pachtte van het
Utrechtse Domkapit- dwarsbalken met een
schildzoom.
tel 26 . Zouden wordt
daar genoemd
Fredericus Zoude de Reno, dus Frederik
Zouden van den Rijn. Aan deze acte
hangt zijn zegel, waarvan het randschrift
nog gedeeltelijk leesbaar is:
"..EDERic.zov...an den hin". Op de pliek, de
dubbelgevouwen onderkant van de oorkonde, staat het woord 'Zouden" geschre-
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De polder Bolgerijen, eind 17e eeuw. Detail van de Nieuw Caerte van de Provincie van Utrecht door
Bernard de Roy, 1696. RAU, Top. Atlas, 51-2, blad 9 en 14.

ven op de plaats waar zijn zegel aan
gehecht is. Blijkbaar heette Zouden voluit
Frederik Zouden van den Rijn, maar werd
hij gewoonlijk kortweg Zouden genoemd27.
Zoudens zegel aan de acte van 1360 laat
duidelijk het wapen zien dat hij voerde:
een schild met een smalle schildzoom,
beladen met drie dwarsbalken. Zoudens
zonen Hendrik en Gijsbrecht van den Rijn
voerden eveneens de drie dwarsbalken
maar dan zonder de schildzoom28. Ook
andere leden van Zoudens geslacht Van
den Rijn, die bezittingen in Jutfaas hadden, herkent men direct aan de drie
dwarsbalken in hun wapen29.
Dit karakteristieke wapen van Zouden van
den Rijn brengt ons met een sprong verder terug in de geschiedenis. Toen in
1284 de grondslag werd gelegd voor het
hoogheemraadschap van de Vijfheerenlanden, zegelde één van de belanghebbende edelen, "har Gerard van den Ftine",

met hetzelfde wapen30. Waarschijnlijk was
deze ridder Gerard van den Rijn een voorvader van Zouden van den Rijn en dus
ook van diens zoon Hendrik van den Rijn
die wij als eerste heer van ZoudenBolgerijen uit de documenten kennen31.
Heer Gerard van den Rijn, die later lid van
de Duitse Orde zou worden, wordt vermeld in de jaren 1268-1295. Ook uit andere documenten is duidelijk, dat hij in de
Vijfheerenlanden langs de Lek belangen
had. In 1268 was hij één van de scheidsrechters in een geschil tussen edelen in
Everdingen en Hagestein32. In 1271 was
hij één van de getuigen, toen de bisschop
van Utrecht aan Zweder van Beusinchem
de jaarmarkten bij het kasteel Vianen toestond33. Helaas kennen wij de bezittingen
van heer Gerard van den Rijn in onze
contreien niet, maar het lijkt op grond van
het bovenstaande niet onaannemelijk, dat
hij ook heer van Zouden-Bolgerijen is
geweest.
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Landerijen
Het land in de polder Bolgerijen is ontgonnen in langgerekte kavels van ca. 140
meter breed, langs de kade gemeten, en
ca. 1000 meter diep. Deze kavels werden
'hoeven' genoemd; in totaal telde de polder 44 hoeven land. Dit wil niet zeggen,
dat op elke hoeve land een boerderij
stond. Integendeel, de beschikbare gegevens uit de Middeleeuwen spreken slechts
zelden van boerderijen in Bolgerijen. In
Langbolgerijen is in de 15de en de 16de
eeuw tweemaal sprake van een 'huis,
hofstede, berg en getimmerte'34 en in
Kortbolgerijen stond in de 16de eeuw een
'getimmerte'35. Over de oorspronkelijke,
12de-eeuwse eigenaren van de hoeven
land is niets met zekerheid bekend, maar
in latere eeuwen zijn wij vrij goed ingelicht
over de rechten van eigendom en van
bezit.
Uit de Middeleeuwen zijn er maar weinig
eigendomspapieren van landerijen in de
polder bewaard gebleven. De eigendomsoverdrachten in Bolgerijen werden pas
sinds de 16de eeuw geregistreerd en wel
door schout en schepenen van Vianen in
de zogenaamde transportboeken. Deze
boeken sluiten goed aan op het huidige
kadaster met zijn kaarten, registers en
leggers, zodat de eigendommen in de
laatste 450 jaar van de polder in principe
te reconstrueren zijn.
Gunstiger ligt het met het bezit van de landerijen in de Middeleeuwen.
Een oud bezit was de hoeve van het
kapittel van Oudmunster, waarvan de
precieze ligging in Bolgerijen overigens
niet bekend is, die al in 1313 in erfpacht
gegeven werd36.
Maar veel groter was het gedeelte van de
polder dat via het leenstelsel in leen gegeven werd. De leenmannen hadden niet de
eigendom maar het bezit, of gebruik, van
het leengoed. Ongeveer één derde van de
landerijen in de polder, ca. 14 hoeven
land in totaal, was door leenheren, de
blote eigenaren, in leen gegeven aan
leenmannen. Voor sommige goederen in
Bolgerijen moest de leenman bij de leenverheffing een heergewaad aan de leen52

Groenekade gezien vanuit het zuiden vanaf de
Achterkade, 1985. Links van de kade ligt het polderblok van Kortbolgerijen, rechts het polderblok
van Langbolgerijen. Foto auteur.

heer betalen; dat is een uitkering, aanvankelijk een dier, bijv. een valk, of een voorwerp, zoals een paar witte handschoenen,
maar later in geld. Deze leenmannen
behoefden niet noodzakelijkerwijs van
adel te zijn; vaak waren zij boeren of poorters van Vianen. Opmerkelijk is de sterke
versnippering van de landerijen; bijna nergens in de polder lagen meerdere aaneengrenzende kavels die in handen van
één enkele bezitter waren. Blijkbaar
moest een boer al in de Middeleeuwen
zijn bedrijf samensprokkelen uit verspreid
liggend eigen land, pachtland en leenland.
In de 15de eeuw waren er al vele leenheren in Bolgerijen: de leenlanden waren
verdeeld over de leenhoven van Arkel,
Culemborg, IJsselstein, Liesveld, Noordeloos en Vianen. Bij nadere beschouwing is
deze versnippering terug te voeren tot een
oudere situatie.
De goederen in Kortbolgerijen en Langbolgerijen die later onder de leenhoven
van Arkel, IJsselstein en Liesveld ressorteerden, waren afkomstig van het leenhof
van Hagestein dat in de eerste helft van
de 14de eeuw zijn zelfstandigheid verloren had37. Op welke wijze het leenhof van
Hagestein aan deze goederen was gekomen, is niet te achterhalen.
De lenen die behoorden tot het leenhof
van Noordeloos, namelijk een stuk land
en de koren- en smaltiende van ZoudenBolgerijen38, zijn zonder twijfel afkomstig
uit het leenhof van Vianen, toen Hendrik II
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Zerik bij Zouden-Bolgerijen gezien vanuit het noorden, 1985. Foto auteur.

v lanen van
Noordeloos aan het eind van de 14de
eeuw een broederscheiding van de
Viaanse familiebezittingen maakten.
Het ieeuwedeei van de ieengoederen in
Bolgerijen behoorden echter tot de leenhoven van Vianen en Culemborg. Zij
lagen in Kortbolgerijen en Langbolgerijen.
Deze goederen zullen meegekomen zijn
met de verwerving van die heerlijkheden
door de heren van Vianen en Culemborg
in de 14de en 15de eeuw. Een voorbeeld
is Jan Jansz. van Leyenburg, die aanvankelijk zijn land in Langbolgerijen in leen
hield van zijn oom Jan heren Hubrechtsz.
van Leyenburg, de heer van Kortbolgerijen. Bij de verkoop van de heerlijkheid
van Kortbolgerijen aan de heer van
Vianen ging de leenband van Jan van
Leyenburg voor zijn land in Langbolgerijen
mede over naar het leenhof van Vianen39.
Aangezien de heerlijkheden van
Kortbolgerijen en Langbolgerijen van oorsprong Kuiks bezit geweest zijn, mag men
aannemen, dat de leenlanden in die heerlijkheden van oorsprong ook uit het bezit
van de heren van Kuik gekomen zullen
zijn.
Leenmannen
Het is ondoenlijk om hier alle leenmannen
op te sommen die in de Middeleeuwen en
daarna bezittingen in Bolgerijen hebben
gehad. Voor een volledig overzicht raadplege men de publicaties van Kort en
Hoek. Voor zover het Vianen aangaat,

mogen enkele interessante leenmannen
genoemd worden.
De heren van Vianen schonken soms
rechten en landerijen in Bolgerijen aan
famiiieieden. Hierboven is reeds vermeid
de erfenis die Jan van Vianen van
Noordeloos aan land en tiende in ZoudenBolgerijen kreeg. Sindsdien konden de
heren van Vianen geen inkomsten meer
uit de tienden van Zouden-Bolgerijen trekken, want de heer van Noordeloos gaf
aan het eind van de 15de eeuw op zijn
beurt die tienden in (achter)leen uit aan
Jan van Brederode, een bastaardzoon
van Reinoud II van Brederode, die pastoor
in Tienhoven en later in Heikop was. De
tienden vererfden verder onder de erfgenamen van heer Jan 40 .
De heer van Vianen gaf aan het eind van
de 14de eeuw ook de koren-en smaltiende van Langbolgerijen in leen uit, en wel
aan zijn neef Gerard heer van Oy. Later,
in 1440, slaagde de heer van Vianen erin
om deze tiende weer terug te kopen41.
Rond 1400 schonk Hendrik II van Vianen,
die geen wettige zonen naliet, aan zijn
bastaardzoon Hendrik landerijen in
Bolgerijen in leen42.
Door schenkingen kwamen er ook leengoederen in Bolgerijen in handen van
Viaanse instellingen, die daarvoor leenhulde moesten doen.
Zo vermaakte Maria de Wilde in 1517 een
stuk leenland in Zouden-Bolgerijen aan de
kerk van Vianen om memorie (missen ter
herdenking van overledenen) te doen. De
opbrengst van dat land werd na de grote
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brand, in 1540, toegewezen aan de kerkfabriek, het goederencomplex bestemd tot
onderhoud van de kerk; het land werd in
1562 verkocht voor de verdere opbouw
van de kerk43.
De priester Pieter Lambertsz., die een
broer van Jan Jansz., pastoor van Vianen,
en van mr. Willem Jansz., pastoor van
Loenen, was, vermaakte leenland in
Zouden-Bolgerijen aan de Heilige Geest
van de kerk van Vianen, dat sinds 1533,
na zijn overlijden, door de Heilige Geestmeesters verheven werd in het leenhof
van Noordeloos44.
De kerk van Vianen had in de 15de eeuw
ook nog land in Langbolgerijen gemeen
met leenland. Later kwam dit kerkland in
bezit van Herman Anthonisz., schepen
van Vianen in 1560, 1561 en 1570-1574,
die het per testament schonk aan het
Mannenhuis van Vianen 45 .
J. Heniger
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Kroniek
Met bijdragen van:
P.T. den Hertog
M.C. Hollebrandse
M.J.M. Kerkhof
A.J.M. Koenhein
L. Terken

Pieter Horden
(1909-1993)

Op 12 October 1993 overleed te Amsterdam ons medelid Pieter Horden. Hij werd
geboren te Lexmond, waar hij zijn jeugd
doorbracht. Met een beurs doorliep hij de
Rijkskweekschool te Nijmegen. Hij volgde
zijn ouders, die intussen naar Rotterdam
waren verhuisd, en begon aldaar zijn
loopbaan als onderwijzer aan een lagere
school.
In 1934 volgde zijn benoeming aan de
ambachtsschool aan het Timorplein te
Amsterdam. Daar heeft hij 38 jaar lang les
gegeven, maar desondanks bleef hij grote
belangstelling tonen voor zijn geboortedorp Lexmond en het omringende land
van Vianen. Zomers bracht hij er zijn
vakanties door en dan hielp hij vaak de
geograaf T. Vink met de grondboringen
i.v.m. diens studie over de Vijfheerenlanden.
Zijn historische publikaties over het land
van Vianen (Recht en slecht in het land
van Brederode en Een kleine geschiedenis van het Land van Vianen) waren de
vrucht van zijn niet aflatende bestudering
van de archieven. Zij zijn tot de dag van
vandaag een begrip voor alle geïntereseerden in de geschiedenis van Vianen,
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die zich gelukkig prijzen als ze deze publikaties antiquarisch weten te bemachtigen.
Het ongemak van een ontbrekend notenapparaat neemt men dan op de koop toe.
Ook leverde hij geregeld bijdragen voor
het tijdschrift van de vereniging, die van
een grote kennis blijk gaven.
Bij gelegenheid werd hem gevraagd voor
de leden van de vereniging een lezing te
houden. Dat deed hij kennelijk met graagte, want velen zullen zich de bijzondere
wijze waarop hij de aandacht wist vast te
houden kunnen herinneren. Uiteindelijk
verloochende hij de didaktische inzichten
van zijn professie niet.
Na zijn pensionering ging Horden in
Harderwijk wonen, nog later keerde hij
weer terug naar Amsterdam. Aanvankelijk
nam hij nog vaak deel aan excursies,
waarbij hij, zodra de reis over Viaans
grondgebied ging, zijn reisgenoten spontaan met boeiende informatie overlaadde
over alles wat zich op dat moment binnen
het gezichtsveld bevond. Maar de laatste
jaren moest hij steeds meer verstek laten
gaan. Hij woonde per slot van rekening
ook niet direct naast de deur.
Met zijn heengaan heeft de vereniging
een markant lid verloren, die het vuur van
de historische belangstelling voor onze
streek, zowel naar binnen als naar buiten,
op zeer verdienstelijke en persoonlijke
wijze wist aan te wakkeren.
Het bestuur

Vianen in Grootmoeders tijd
In 1988 verscheen Vianen en de Vianers
in Grootmoeders tijd, een boekje met
foto's en prentbriefkaarten, verzameld en
van tekst en commentaar voorzien door
F. Baars. Nu is een opvolger uitgegeven
met dezelfde opzet: Vianen in Grootmoeders tijd, deel 2.
Frans Baars schetst een zeer nostalgisch
beeld van wat voor hem de mooiste plek
op aarde was: het Vianen tussen de
eeuwwisseling en de tweede
Wereldoorlog. De ruim 80 foto's en prentbriefkaarten zijn globaal in de volgende
categorieën te verdelen: lokaties, groeps-

