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Een grensconflict in Driebruggen, 1828-1838 

door W.R.C. Alkemade 

Driebruggen, de kern van de voormalige gemeente Lange Ruige Weide, is vanaf het begin van 
de vorige eeuw regelmatig het onderwerp geweest van gemeentelijke herindelingen en grenswijzigingen. 
Dit ging meestal niet zonder slag of stoot: de gebeurtenissen rond de herindeling van 1964 
(opheffing van de zelfstandige gemeente Lange Ruige Weide en samenvoeging met de gemeenten 
Waarder, Papekop en Hekendorp tot de gemeente Driebruggen) en die van 1989 (opheffing 
van de gemeente Driebruggen, waarna de kernen Waarder en Driebruggen bij Reeuwijk gevoegd 
werden) liggen nog vers in het geheugen. 
In de vorige eeuw was het al niet anders. Tussen 1811 en 1817 maakte Lange Ruige Weide 
deel uit van een „supergemeente" Waarder (met Papekop, Hekendorp en Barwoutswaarder). 
Nauwelijks weer driejaar zelfstandig volgde met ingang van 1 januari 1821 de overgang van 
de gemeente Lange Ruige Weide van de provincie Utrecht naar Zuid-Holland. 
Tussen 1828 en 1838 vond er een tamelijk hardnekkig geschil plaats tussen de gemeenten Lange 
Ruige Weide en Waarder over een strook land ter lengte van ongeveer 3,5 kilometer en ter 
breedte van hooguit 30 meter. Zelden hebben twee buurgemeenten zo lang ruzie gemaakt over 
een in onze ogen wellicht ernstig overdreven zaak, een zaak waarin het gemeentebestuur van 
Lange Ruige Weide zich niet van zijn fraaiste zijde liet zien. 
In de periode van 1807 tot 1833 werd er door de Rijksoverheid hard gewerkt aan de invoering 
van een kadastrale administratie t.b.v. de heffing van grondbelastingen. Als onderdeel hiervan 
werd heel Nederland opgemeten en in kaart gebracht. In de Franse tijd was dit omvangrijke 
werk al begonnen en na de vestiging van het koninkrijk ging men ermee door. Belangrijk hierbij 
was de vaststelling van de grenzen tussen de gemeenten onderling. 
De vaststelling van die grenzen ging ongeveer als volgt in zijn werk. Een rijksambtenaar met 
de fraaie titel van Landmeter-Delimitateur stelde ter plaatse in het gezelschap van de burgemeesters 
en, per gemeente, één of meer plaatselijke potentaten (meestal de wethouders, ten plattelande 
assessoren genoemd), een preciese beschrijving van de gemeentegrenzen op. Bij deze beschrijving 
werd een kaart gemaakt. Beschrijvingen en kaarten vormden voor elk der gemeenten het „proces
verbaal van grensbepaling". De burgemeesters en aanwijzers moesten dit proces-verbaal ondertekenen. 
Elke gemeente kreeg zo'n proces-verbaal, dat ook door de burgemeesters van de buurgemeenten 
getekend werd. Het proces-verbaal werd vervolgens bij Koninklijk Besluit vastgesteld en hiermee 
was de gemeentegrens officieel bepaald. 
In februari 1828 had dit alles ook in het gebied rond Waarder en Lange Ruige Weide plaatsgevonden. 
Toen de processen-verbaal echter ondertekend moesten worden begonnen de moeilijkheden. 
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Fragment van de kaart bij het proces-verbaal van grensscheiding van Waarder. 
Gemeentearchief Waarder, inv.nr. 118. 
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Op voorstel van burgemeester Cornells Jan Bredius van Waarder was als grens tussen zijn 
gemeente en Lange Ruige Weide de Dubbele Wiericke vanaf de Endelkade (de grens met Bodegraven) 
tot de Ruigeweidsekade (de grens met Hekendorp) aangegeven. Van ouds echter had een strook 
ter breedte van ongeveer 25 meter op de oostelijke oever van de Dubbele Wiericke (waaronder 
de tegenwoordige Noordkade en Zuidkade) tot de gemeente Lange Ruige Weide behoord. Op 
deze strook stonden ten noorden en zuiden van de brug over de Wiericke bij elkaar dertien 
huizen met ongeveer 80 inwoners. Als de grens volgens het voorstel van burgemeester Bredius 
zou worden vastgesteld zouden deze huizen en hun bewoners overgaan van de gemeente Lange 
Ruige Weide naar de gemeente Waarder. Dit zou voor de eerstgenoemde gemeente leiden tot 
het verlies van een belastingopbrengst van rond de honderd gulden per jaar. Dit stond het 
gemeentebestuur niet aan en daarom weigerde burgemeester Gerrit Nicolaas Buddingh van Lange 
Ruige Weide dan ook pertinent het proces-verbaal van grensbepaling te ondertekenen. 
De processen-verbaal van Waarder en Lange Ruige Weide gingen dus deels ongetekend terug 
naar de Landmeter-Delimitateur. Enkele maanden later, in augustus 1828, lichte burgemeester 
Buddingh zijn bezwaren nog eens toe aan de Gouverneur (Commissaris des Konings) van Zuid-
Holland. Daar hij geen reactie kreeg schreef Buddingh aan de hoogste provinciale functionaris 
van het kadaster, de Verificateur, die hem in maart 1829 meedeelde, dat de voorgestelde grensbepaling 
niet definitief was, daar de Koning het nog niet bij besluit bekrachtigd had. Nog niet helemaal 
gerustgesteld besloot de burgemeester nu een verzoekschrift aan de Koning te schrijven, waarin 
hij vroeg de oude grens te handhaven. Op dit rekest kreeg hij geen antwoord. 
Pas in november 1832 ontvingen de gemeenten een belangrijke mededeling van de Gouverneur 
van Zuid-Holland, die vooral in Lange Ruige Weide maar ook in Waarder tot enige paniek 
leidde. Met ingang van 1 januari 1833, dus binnen twee maanden, zou de nieuwe kadastrale 
administratie in werking moeten treden. 

Burgemeester Buddingh kwam als eerste in actie. Hij schreef de Gouverneur dat de gemeente 
Lange Ruige Weide, indien de grenswijziging niet te voorkomen zou zijn, in ieder geval aanspraak 
zou maken op een redelijke vergoeding. Op grond van een Koninklijk Besluit van 18 februari 
1818 kon een gemeente, die zich gedupeerd achtte ten gevolge van een grenswijziging, een 
procedure starten om een financiële schadeloosstelling te ontvangen. Op 6 december 1832 schreef 
Buddingh een verzoekschrift aan Koning Willem I, waarin hij vroeg de oude grens te handhaven 
of de gemeente Lange Ruige Weide in aanmerking te doen komen voor schadeloosstelling; vijf 
dagen later schreef hij nog een verzoekschrift aan de Koning, nu met het verzoek de invoering 
van de kadastrale administratie voor zijn gemeente en Waarder voorlopig op te schorten hangende 
het onderzoek naar de eventuele toekenning van een schadevergoeding. 
Vrijwel tegelijkertijd richtten 25 inwoners van Lange Ruige Weide, waaronder de gezinshoofden 
uit de „grensstrook", zich per verzoekschrift tot de Koning. Ook zij wilden de oude situatie 
gehandhaafd zien en voerden daarvoor niet onredelijke argumenten aan. Waarder en Lange Ruige 
Weide werkten op het gebied van de armenzorg en het onderhoud van het gezamenlijke Hervormde 
kerkgebouw nauw samen. De kosten van een en ander werden naar verhouding van het aantal 
inwoners van de twee gemeenten voor twee derde door de gemeente Waarder en voor een 
derde door de gemeente Lange Ruige Weide gedragen. Indien nu een dermate groot aantal 
ingezetenen van Lange Ruige Weide naar Waarder zou „verhuizen", zou de verdeelsleutel van 
de kosten niet meer voldoen en zou Lange Ruige Weide er financieel nadeel van gaan ondervinden. 
Een ander bezwaar lag, volgens de indieners van het rekest, op het gebied van de landsverdediging. 
Elke gemeente moest een bepaald aantal manschappen leveren voor de Nationale Militie en 
de Schutterij: als de zeer grote gezinnen van de Noord- en Zuidkade naar Waarder zouden 
overgaan zou het reservoir, waaruit het contingent voor Lange Ruige Weide geleverd moest 
worden ernstig inkrimpen, hetgeen tot juridische problemen zou kunnen leiden. 
In Waarder was de situatie voor burgemeester Bredius ook niet erg duidelijk. Wie moest de 
administratieve belangen, de registratie van de Burgerlijke Stand en de belastingheffing in de 
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„grensstrook" nu waarnemen: de burgemeester-secretaris van Waarder of die van Lange Ruige 
Weide? De Gouverneur van Zuid-Holland was aanvankelijk van mening dat Bredius dat moest 
doen om die mening begin januari weer te wijzigen, waarna Bredius opdracht kreeg voorlopig 
alles bij het oude te laten. 
Op het hoogste niveau was men in Den Haag al zover dat de Minister van Binnenlandse Zaken 
een concept-Koninklijk Besluit had opgesteld waarin de grens door de Dubbele Wiericke, de 
zgn. „nieuwe grens" zou worden vastgesteld. De Raad van State echter torpedeerde dit voorstel 
omdat er een fout was gemaakt in de hele procedure. Op grond van een Koninklijk Besluit 
van 28 juli 1828 moest er namelijk bij verschil van mening tussen gemeentebesturen over de 
grensbepaling een vergadering van de gezamenlijke gemeentebesturen worden gehouden onder 
leiding van een door de Gouverneur aan te wijzen lid van Gedeputeerde Staten. 
Op 29 augustus 1833 vond die vergadering tenslotte plaats in het „gemeentehuis" van Waarder 
(een zaaltje in de plaatselijke herberg tegenover de kerk). Het volledige gemeentebestuur van 
Lange Ruige Weide, bestaande uit burgemeester, twee assessoren en drie raadsleden was present; 
voor Waarder ontbrak er één assessor. Voorzitter van de vergadering was de Leid se jurist mr. 
P.F. Hubrecht, lid van Gedeputeerde Staten. 
Burgemeester Bredius kreeg het woord en betoogde dat de grenslijn door de Dubbele Wiericke 
een veel logischer en praktischer grens was dan de oude grens, die gedeeltelijk door huizen 
heen liep. Zijn collega Buddingh erkende dit, maar zag grote (financiële) problemen indien de 
oude grens gewijzigd zou worden. De gemoederen raakten verhit en om aan het geruzie een 
eind te maken bracht mr. Hubrecht de grenswijziging in stemming. Burgemeester Bredius, assessor 
J. de Koning en raadslid L. van Ingen van Waarder stemden voor de nieuwe grens, terwijl 
de Waarderse raadsleden J. van der Neut en C. Zaal tegen de nieuwe grens bleken te zijn. 
De Lange Ruige Weidse gemeentebestuurders, burgemeester Buddingh, de assessoren F. Kok 
en E. Erkel en de raadsleden P. Boerefijn, A. Boer en C. Hoogendoorn stemden uiteraard allen 
tegen de nieuwe grens. 

Driebruggen ca. 1920. Links de Noordkade, een deel van de gewraakte "grensstrook". 
Coli: Gemeentearchief Reeuwijk. 
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De voorzitter concludeerde dat de meerderheid van het gemeentebestuur van Waarder voor 
en het volledige gemeentebestuur van Lange Ruige Weide tegen de grenswijziging was. Om 
uit de impasse te raken deed Hubrecht een voorstel over een door Waarder aan Lange Ruige 
Weide te betalen schadevergoeding na de grenscorrectie. Na veel vijven en zessen bleek Lange 
Ruige Weide bij monde van burgemeester Buddingh dan wel bereid te zijn een jaarlijkse 
schadevergoeding te accepteren ter hoogte van het gemiddelde bedrag, dat de belastingheffing 
in de „grensstrook", tussen 1822 en 1832 had opgebracht. Waarder wilde echter slechts het 
gemiddelde bedrag van die opbrengsten over de laatste acht jaar betalen: door verhuizingen 
in de jaren 1822-1825, waarbij minder welgestelde bewoners de plaats hadden ingenomen van 
rijke ingezetenen, waren die over de laatste jaren aanzienlijk lager dan voorheen. 
Men kwam er niet goed uit en tenslotte meende Hubrecht dat grenswijziging onvermijdelijk 
zou worden, goedschiks of kwaadschiks. Wel was hij van mening dat Lange Ruige Weide recht 
had op een vergoeding zoals ze die zelf wensten, namelijk gelijk aan de gemiddelde belastingopbrengst 
van de afgelopen tien jaar. 
Maar Lange Ruige Weide gooide nu het achterwerk tegen de krib. Op allerlei manieren saboteerden 
Buddingh en de zijnen de invoering van de nieuwe grens. De notulen van de gezamenlijke 
vergadering werden door Buddingh niet ondertekend, omdat ze volgens hem geen recht deden 
aan de uitslag van de stemming over de grens: er waren immers acht stemmers tegen en slechts 
drie vóór de nieuwe grens! De Verificateur van het Kadaster, die kennelijk als notulist was 
opgetreden, wist makkelijk te weerleggen dat dit een volstrekt verkeerde interpretatie van de 
stemming was: er werd hier vergaderd namens de twee gemeenten en niet op persoonlijke titel. 
Maar Buddingh en in zijn kielzog de gemeenteraad van Lange Ruige Weide waren niet van 
plan op te geven. Ze gingen zelfs zo ver om hun collega's uit Waarder opnieuw uit te nodigen 
voor een gezamenlijke bijeenkomst, maar nu zonder Haagse pottenkijkers. 
Burgemeester Bredius, die er waarschijnlijk weinig fiducie meer in had, nam het verstandige 
besluit om desondanks die uitnodiging te aanvaarden: men moest immers in de toekomst nog 
verder als buurgemeenten met gezamenlijke belangen. De bijeenkomst op 2 september 1833 
leverde, zoals te verwachten viel, niets op: Lange Ruige Weide had zich vastgebeten in de 
oude grens. 
Nadat er drie en een half jaar lang niets was gebeurd en de „grensstrook" nog altijd door 
het gemeentebestuur van Lange Ruige Weide werd beheerd besloten Gedeputeerde Staten om 
het er nu eindelijk maar eens toe te leiden dat laatsgenoemde gemeente zich zou schikken 
naar de nieuwe grens. Ook vanuit de Ministeries van Binnenlandse Zaken en van Financiën 
werd druk uitgeoefend om de grens vast te stellen. In de consternatie was er opnieuw een 
procedurefout gemaakt: de grondeigenaars op de oostelijke oever van de Dubbele Wiericke 
waren nog niet gehoord over het voorstel tot grenswijziging. 
Burgemeester Bredius van Waarder kreeg opdracht de bezwaren van de dertien grondeigenaars 
aan te horen en op te tekenen. Op een „hoorzitting" op 5 december 1837 kwamen de meeste 
van hen (twee woonden buiten de gemeente en vonden het kennelijk de moeite niet waard) 
met hun „zwarigheden" tegen een overgang naar de gemeente Waarder. De argumenten waren 
over het algemeen niet erg overtuigend. Metselaarsweduwe Van Gorcom, rietdekker Hermanus 
Rijswijk en klompenmaker Cornelis Niermeijer waren bang dat ze klanten zouden verliezen 
als ze in plaats van onder Lange Ruige Weide onder Waarder zouden ressorteren. Dit argument 
voerde ook de schilder Jan Beukers aan, die daarnaast ook vreesde zijn bijbaantjes als gemeentebode 
en bode van de polders Lange en Ruige Weide te verliezen. Sommige kwamen met sentimentele 
verhaaltjes over ouders en familieleden die opeens zo ver van hen af zouden komen te wonen 
(!), terwijl het anderen (zoals de Diaconie van Waarder, eigenaar van een asschuur aan de 
Zuidkade) helemaal niets kon schelen wat er gebeurde. 
Kortom, het einde van het grensgeschil leek in zicht. Zowel de Minister van Binnenlandse Zaken 
als de Raad van State vonden de bezwaren van de grondeigenaars ongegrond. De vereiste 
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voorschriften en procedures waren nu netjes nageleefd en niets kon de definitieve vaststelling 
van de nieuwe grens nog in de weg staan. 
Bij Koninklijk Besluit van 19 februari 1838, tien jaar na de eigenlijke grensbepaling, werd het 
proces-verbaal van grensbepaling (ondanks Buddingh's weigering die te tekenen) definitief vastgesteld; 
waarschijnlijk als één der laatste in Nederland. 
Waarder zou jaarlijks aan Lange Ruige Weide een „uitkering naar billijkheid" moeten toekennen 
voor de geleden schade. 
Burgemeester Buddingh, de onvermoeibare strijder voor de oude grens, had nu geen keus meer 
en koos eieren voor zijn geld door loyaal mee te werken aan de vaststelling van een jaarlijkse 
uitkering. In oktober 1838 waren hij en zijn collega Bredius het eens. In een gezamenlijke 
vergadering van de twee gemeentebesturen in het „gemeentehuis" van Lange Ruige Weide (een 
zaaltje in de plaatselijke herberg ten noordwesten van de brug in Driebruggen) werd de administratie 
van de grensstrook officieel overgedragen en werd de jaarlijkse uitkering door Waarder aan 
Lange Ruige Weide vastgesteld op de somma van 48 gulden. 
Dertig jaar heeft Waarder dit bedrag betaald. In 1869 vond er een scheiding plaats van het 
gezamenlijk armbestuur van Waarder en Lange Ruige Weide en bij deze scheiding werd de 
jaarlijkse schadeloosstelling door Waarder afgekocht. De laatste herinnering aan het grensconflict 
was hiermee verleden tijd geworden. 

Bronnen: 
Streekarchivariaat Rijnstreek: 
Gemeentearchief Lange Ruige Weide (niet geïnventariseerd): stukken betreffende grensbepaling, 
1828-1838; registers van uitgaande stukken, 1822-1838. 
Gemeentearchief Waarder: ingekomen stukken 1831-1837, inv.nrs. 112-113; 

missivenboeken 1828-1856, inv.nrs. 116-117. 
Algemeen Rijksarchief, He afdeling: 
Archief Staatssecretarie en Kabinet des Konings: Koninklijke Besluiten met bijlagen, 18-20 februari 
1838, inv. nr. 4339. 

Woorden over Woerden. 
Een nabeschouwing op het boekje „Het Kasteel te Woerden" uit 
1989. 

door M.S. Verweij 

Het is voor een auteur bijna altijd prettig wanneer hij respons op een uitgebrachte publikatie 
ontvangt. Respons betekent dialoog als vervolg op geschreven tekst; de publikatie is blijkbaar 
gelezen en bestudeerd, de inhoud leverde reacties op en had inspirerende en/of deviante gedachten 
tot gevolg. Bovendien zijn deze reacties nog eens aan het papier toevertrouwd. 
Reacties kunnen vlot of traag (of helemaal niet) tot uitdrukking komen en dragen de mogelijkheid 
van een weder-reactie met zich mee. Volgens deze systematiek groeit het begrip van het in 
de publikaties behandelde onderwerp en ontstaat een beter inzicht in de verschillende standpunten 
en visies. Althans, dat is de bedoeling van onderstaande regels waarin onder meer de reactie 
van N. Plomp op een eerder verschenen boekje over het Kasteel te Woerden tegen het licht 
wordt gehouden.1 
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