
De schilderkunst was kennelijk niet zo winstgevend dat de familie ervan kon bestaan. 
Dominicus van Tol verzocht namelijk aan het Leidse stadsbestuur om in zijn huis op de „Bierkay 
in de Blauwe Werelt" de „nering van biersteker" te mogen uitoefenen. 
Op 6 februari 1676 kreeg hij hiervoor toestemming.12 

Lang kan deze nering niet geduurd hebben, want op 26 december 1676 werd Dominicus van 
Tol in de Pieterskerk in Leiden begraven.13 Zijn bezittingen waren te gering om geïnventariseerd 
te worden, ondanks de erfenis van 1000 gulden, die zijn oom Gerrit Dou hem in 1675 had 
nagelaten.14 

Voor een waardeoordeel over het kunsthistorisch belang van het werk van Dominicus van Tol 
verwijs ik naar het boek „Leidse Fijnschilders: van Gerard Dou tot Frans van Mieris de Jonge 
(1630-1760)" onder redactie van o.a. Eric J. Sluyter, waarin ook diverse bronnen vermeld 
zijn. 

Noten: 
1. Gemeentearchief Bodegraven, Notulen van de gemeenteraad, dl. VII nr. 43, 17 februari 1893. 
2. Gemeentearchief Bodegraven, Notulen van de gemeenteraad, dl. VII nr. 50, 10 maart 1893. 
3. Haak, B. Hollandse schilders in de Gouden Eeuw, (Amsterdam, 1984), p 273 en 434. 
4. Gemeentearchief Leiden, Archief Lucasgilde, inv.nr 849, deel I. 
5. Gemeentearchief Leiden, Registers van ondertrouw deel 218 K, p 175vo. 
6. Martin, Wilhelm, Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven 

in zijn tijd (Leiden, 1904), p. 142 en bijlage I. 
7. Gemeentearchief Leiden, Registers van ondertrouw deel 218 F, p. 230. 
8. Gemeentearchief Leiden, Lidmatenregister Hoogduitse kerk. 

Gemeentearchief Utrecht, Lidmatenregister Nederlands Hervormde Gemeente, deel 410. 
9. Gemeentearchief Amsterdam, Doopboek Nederlands Hervormde Gemeente. 

10. Gemeentearchief Leiden, Weeskamerarchief Voogdenboek A, p 233. 
11. Gemeentearchief Leiden, Archief Lucasgilde inv.nr. 849, deel I. 
12. Gemeentearchief Leiden, Stadsarchief 1574-1816, inv.nr. 84. 
13. Gemeentearchief Leiden, Stadsarchief 1574-1816, inv.nr. 1325. 
14. Gemeentearchief Leiden, Weeskamerarchief Voogdenboek, inv.nr. 233. 

Hoeveel inwoners had Woerden in 1372? 

door drs. J.T. van Es 

Inleiding 
De vraag naar het aantal inwoners van een plaats in de Middeleeuwen was voor de Middeleeuwer 
zelf een irrelevante. Er zijn daarom geen volkstellingen gehouden. Ook de Middeleeuwse bestuurder 
was niet geïnteresseerd in de exacte omvang van het volk waarover hij regeerde, maar slechts 
in het aantal potentiële belastingbetalers. Als er al tellingen gehouden werden, zoals het befaamde 
Engelse Doomesday Book, ging het om een te verkrijgen overzicht van hen van wie de staat 
beter kon worden. De overheden toonden in die dagen meer belangstelling voor de aantallen 
vee en bunders vruchtbaar land, dan voor het klootjesvolk, dat eerder last dan profijt kon opleveren. 
Vanuit die achtergrond moet de vraag: „hoeveel inwoners had Woerden in 1372?" dan ook 
als onzinnig worden beschouwd. Het antwoord is namelijk simpel: „Dat weten we niet." 
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Toch blijken zeker in een eeuw, waarin alles gekwantificeerd moet worden, steeds mensen 
behoefte te hebben aan een concreet aantal inwoners van landen, steden en dorpen op tijdstippen, 
dat de bevolking er zelf geen belangstelling voor toonde. Dat heeft geleid tot een aantal hypothesen 
en een aantal berekeningsmethoden. Vanuit die gedachte is het nuttig om een aantal van die 
formules op Woerden los te laten. Als vergelijking is bovendien naar twee andere plaatsen 
in de regio gekeken: Bodegraven en Hekendorp. 
Dit drietal is niet willekeurig gekozen, hetgeen uit de tweede aanleiding voor dit artikel blijken 
mag: in zijn boek „Woerden 600 jaar stad" probeert Nico Plomp het inwonertal van Woerden 
in 1372, het jaar waarin de stadsrechten verleend werden, te berekenen en dat vergelijkt hij 
met Bodegraven en Hekendorp. In dit artikel worden daarom die twee plaatsen bij de berekeningen 
betrokken. 
Plomp komt op een aantal van 720 Woerdenaren.1 Zolang niemand het tegendeel beweert bestaat 
de kans dat zo'n cijfer een eigen leven gaat leiden en zo kan het gebeuren, dat het in andere 
werken wordt overgenomen: „In 1372 had Woerden 720 inwoners." En dat nu is niet waar. 
Misschien had Woerden er 720, misschien ook meer of minder. Op basis van het vervolg zal 
blijken dat de schatting van Plomp aan de hoge kant is, maar ook de uitkomsten van het hanteren 
van de hieronder gebruikte formules zijn schattingen. Het uiteindelijke antwoord op de bovenstaande 
vraag blijft immers: „We weten het niet", een antwoord dat op zijn best kan worden verlengd 
met: „maar we kunnen het benaderen." 

Woerden en omgeving in 1372 
In 1372 mag Woerden stadsrechten hebben gekregen, maar was het afgezien van de juridische 
betekenis van het woord geen stad. De enige reden waarom de graaf van Holland Woerden 
de stedelijke rechten verleende was gelegen in de strategische ligging van de plaats. Hier in 
het grensgebied tussen Sticht en Holland was Woerden een vooruitgeschoven post, die bovendien 
nog het voordeel had van een strategische ligging en goede verbindingen. Die twee factoren 
zouden er ook toe leiden dat de buitenplaats die het in de veertiende eeuw was, zou uitgroeien 
tot een redelijk welvarend plattelandsstadje. Maar zover was het in 1372 nog lang niet. 
Om die strategische plek beter in zijn greep te krijgen had de graaf er een kasteel laten bouwen, 
een ander overigens dan het huidige, en er troepen gelegerd. Op dat kasteel kwam een aantal 
mensen af, dat hier een boterham probeerde te verdienen. De gedachten moeten daarbij vooral 
uitgaan naar kleine handwerklieden, een enkele koopman, en ongetwijfeld enkele avonturiers, 
klaplopers en gelukzoekers. Maar de twintigste-eeuwse beschouwer moet zich geen grootse 
voorstelling van de Woerdense situatie maken. Het moet klein geweest zijn, ondanks dat kasteel, 
waarvan de permanente bezetting vijfentwintig man bedroeg: in vredestijd, of wat daarvoor 
door moest gaan in een gebied dat nog lang geteisterd zou worden tussen Stichtse en Hollandse 
twisten. 
Het stadje Woerden werd omringd door veel en nat platteland, waarvan de bewoners voor 
een deel aansluiting zochten bij de nieuwe „grote" buurman. 
Niet alleen landbouwprodukten konden zij hier kwijt, maar ook zochten zij er in barre tijden 
bescherming. Bekend is hoe bij voorbeeld inwoners van de polder 's-Gravesloot, behorend tot 
de Stichtse parochie van Kamerik, hun toevlucht zochten binnen de omwalling van Woerden.2 

Datzelfde gold voor bewoners van de rond het stadje gelegen Hollandse polders. Zij waren 
echter inwoners van het „Land van Woerden" en konden om die reden op bescherming rekenen. 
Samenvattend ontstaat een, fragmentarisch, beeld van een kleine versterking, die toch enige 
uitstraling op het omringende platteland had, zelfs over de voor die dagen belangrijke gewestelijke 
grenzen heen. 
Maar of het een inwonerrijke versterking was moet nog blijken. 

32 



Van de beide plaatsen die hier in de vergelijking met Woerden worden betrokken is in de 
late veertiende eeuw helemaal bitter weinig bekend. 
Bodegraven, iets westelijker gelegen, was vaster in Hollandse handen. De graven van Holland 
hadden Utrechtse bisschoppen in deze contreien al eerder het nakijken gegeven. Bodegraven 
had geen kasteel en was anno 1372 niet meer dan een klein plattelandsdorpje, waarvan de 
meeste bewoners waarschijnlijk in de landbouw en aanverwante beroepen hun geld verdienden. 
Van de prille Hekendorpse geschiedenis is al evenmin veel bekend. Aan de noordelijke oever 
van de Hollandsche IJssel was een stuk grond ten westen van Oudewater in de periode na 
1100 bewoond geraakt. Pioniers hadden het ontgonnen en er hun broodwinning in de landbouw 
gezocht. Het Hekendorp van 1372 moet dan ook niet als nederzetting worden gezien, maar 
als een ontginningsbasis (de IJsseldijk) met verspreide bebouwing. 

Berekeningen 
Er bestaat een hele serie berekeningsmethoden om het inwoneraantal van een plaats in het 
verleden te kunnen benaderen. Zij gaan vrijwel allemaal uit van bestaande contemporaine gegevens 
die, zoals eerder gezegd, doorgaans betrekking hebben op de materiële welstand van de inwoners. 
Vervolgens wordt op die gegevens een aantal hypothesen losgelaten, wat resulteert in een arbitrair 
cijfer, want zekerheden zijn er in dit geval niet. 
In zijn genoemde boek gaat Plomp uit van gegevens rond de bouw van het Woerdense kasteel 
in 1371. Er is een rekening bewaard gebleven van de bouwkosten, die werden omgeslagen 
over de inwoners van het Land van Woerden. 
In Woerden, dat in dit geval naast het (nog net toekomstige) stadje ook een aantal omringende 
Hollandse polders omvatte, werden de kosten door 120 met naam en toenaam genoemde personen 
opgebracht. 
Op basis van de stelling dat een gemiddeld huisgezin uit zes personen bestond3 is de schrijver 
tot zijn aantal van 720 gekomen. 
Dat aantal van zes per huisgezin is echter niet meer dan een aanname en zou hier ook door 
vijf of zeven vervangen kunnen worden, allebei ook slagen in de lucht. Bovendien doet een 
dergelijke „berekening" geen recht aan de diversiteit van de bevolkingssamenstelling in de 
Middeleeuwen, die er, getuige de andere twee berekeningswijzen wel was. Weliswaar realiseert 
Plomp zich dat er mogelijk mensen waren die niets betaalden voor de bouw van het kasteel 
en dus niet in de omslag opgenomen waren, maar dat gegeven werkt hij niet verder uit. 

De berekeningsmethodes van Cuvelier uit 1912 en die van Klep uit 1978 pogen die diversiteit 
juist wel recht te doen. Dat leidt, bij toepassing op de in Woerden beschikbare gegevens tot 
een heel ander resultaat, dat mogelijk een meer bevredigende benadering van de werkelijkheid 
geeft. 
Cuvelier deed zijn onderzoek in het Middeleeuwse hertogdom Brabant en ook Klep heeft zich 
daarmee bezig gehouden. Dat is meteen een restrictie bij het gebruik van hun cijfers in het 
Stichts-Hollandse grensgebied, waar de omstandigheden niet gelijk waren. Aangezien beiden echter 
grote marges hebben moeten inbouwen, zodat ook hun uitkomsten niet absoluut zijn, is het 
toch mogelijk een indicatie te krijgen voor Woerden en omgeving. En meer dan die indicatie 
was, getuige het bovenstaande, toch al niet mogelijk. 

Cuvelier kon zich eveneens baseren op een omslag uit 1371, waarin het aantal belastingplichtige 
„persone" in het hertogdom Brabant genoemd wordt.4 

Hij is er daarbij terecht van uitgegaan, dat niet iedereen die iets kon missen ook inderdaad 
aangeslagen werd. Een schatting bracht hem ertoe nog eens de helft van het genoemde aantal 
erbij op te tellen. Dit getal zou dan driekwart van de totale volwassen bevolking geweest zijn. 
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De totale volwassen bevolking, inclusief niet-belastingplichtige vrouwen en de armen, komt daarmee 
op het dubbele van het aantal belastingbetalende „persone".5 

Het cijfer dat hiermee verkregen wordt is, aldus Culvelier, ongeveer 45 tot 60% van de totale 
bevolking. Van die totale bevolking bestaat circa 10% uit dienstpersoneel en 30 tot 50% uit 
kinderen. 
Dat alles leidt tot een coëfficiënt van 3,33 tot 5,0: het getal waarmee het oorspronkelijke aantal 
belastingbetalers vermenigvuldigd moet woren om de totale bevolking in beeld te krijgen. Ook 
dan nog betreft het een schatting, maar wel een die beter beredeneerd is dan de stelling dat 
één belastingbetaler voor zes personen staat. 

Klep heeft zich op het onderzoek van Cuvelier gebaseerd, maar heeft een aantal verfijningen 
toegepast.6 

De belangrijkste daarvan is, dat hij het kindertal nader preciseert: 40 tot 50 % van de totale 
bevolking. Hij neemt echter de berekening van het aantal volwassenen over, zoals ook anderen 
gedaan hebben. Door zijn aanpassingen komt hij op een coëfficiënt van 4,0 tot 5,0, hetgeen 
hij in zijn verdere onderzoek middelt naar 4,5. 

Toepassing 
Het resultaat van Plomps berekeningsmethode wekt voor Woerden zelf in eerste instantie geen 
argwaan. Het aantal van 720 klinkt bij gebrek aan beter plausibel. Moeilijker wordt het, wanneer 
ter vergelijking Bodegraven en vooral Hekendorp erbij worden gehaald. Alleen van deze drie 
plaatsen zijn namelijk de volledige omslaggegevens uit 1371 bewaard gebleven. In Bodegraven 
werden 99 ingezetenen aangeslagen en in Hekendorp 31. Op basis van zijn l:6-methode levert 
dat voor beide plaatsen bevolkingsaantallen van respectievelijk 594 en 186 op. 
Voor Woerden, een beginnend stadje, en voor Bodegraven, een plattelandsdorpje, lijken die 
cijfers van 720 en 594 acceptabel. Voor een negorij als het veertiende-eeuwse Hekendorp, niet 
meer dan een geïsoleerd gelegen polder, is het genoemde cijfer veel minder waarschijnlijk.7 

Wanneer Cuveliers coëfficiënt voor Woerden gehanteerd wordt komt het inwoneraantal op 400 
ä 600, terwijl Klep op 540 zou uitkomen. 
Die cijfers zouden voor Woerden nog aan de hoge kant kunnen zijn, aangezien niet ondenkbaar 
is, dat de inwoners van het stadje er anno 1372 nog nauwelijks dienstpersoneel op na hielden 
en dat deze bevolkingsgroep derhalve geen tien procent van het totaal zou hebben uitgemaakt. 
Voor Bodegraven komen de bevolkingscijfers volgens Cuvelier op 329 tot 495 en volgens de 
methode van Klep op 445. In Hekendorp tenslotte zouden de cijfers respectievelijk 103 à 155 
of 140 zijn. 

Daarbij mag echter één element niet uit het oog verloren worden. Cuvelier en Klep konden 
uit de door hen gehanteerde omslag van 1371 met vrij grote zekerheid aannemen, dat een 
bepaalde categorie belastingplichtigen vrijgesteld was, ook al wisten zij de exacte omvang er 
niet van. Voor wat betreft de Woerdense omslag van 1371 is dat niet meer vast te stellen. 
Weliswaar lijkt zeker, dat een aantal inwoners van de plaats niet betaald heeft, maar of het 
daarbij om armlastigen, danwei om lager geklasseerde belastingbetalers gaat is niet meer te 
bepalen. Indien namelijk de aantallen van 120, 99 en 31 (de betalenden in achtereenvolgens 
Woerden, Bodegraven en Hekendorp) de totalen betreft van de klasse die betalen kon, komen 
de bovengenoemde cijfers nog aanzienlijk lager uit. 
Het lijkt bovendien wenselijk om een meer exacte berekening volgens de beide methoden te 
maken. 
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Zaak is dan eerst om het totale aantal volwassen inwoners van de drie plaatsen vast te stellen 
(tabel 1). 

Tabel 1: Berekening van het totale aantal volwassenen 

Belastingbetalers in 1371 
Niet-betalers in 1371 
Overigen 
Totaal 

Woerden Bodegraven Hekene lorp 

120 120 99 99 31 31 
60 44V2 - 15V2 -
60 40 44V2 33 15V2 10 

240 160 198 132 62 41 

Nu kan de totale bevolking berekend worden. Daarvoor zijn twee tabellen (2a en 2b) nodig. 
In de eerste wordt uitgegaan van het bestaan van een groep belastingbetalers, die in 1371 vrijgesteld 
was. In de tweede wordt aangenomen, dat de omslag in 1371 iedereen omvatte die niet tot 
de categorie armen of niet-belastingplichtige (gehuwde) vrouwen behoorde. 

Tabel 2a: Berekening van de totale bevolking 
(Uitgaande van een groep die in 1371 niet is aangeslagen voor de belasting) 

Volwassen bevolking 
Dienstpersoneel 
Kinderen 
Totaal 

Woerden 
Cuvelier Klep*** 
A * ü** 

240 240 240 
53 40 54 
266 120 246 
559 400 540 

Bodegraven 
Cuvelier Klep 

A B 
198 198 198 
44 33 44 
220 99 203 
462 330 445 

Hekendorp 
Cuvelier Klep 
A B 
62 62 62 
14 10 14 
68 31 64 

144 103 140 

Berekening gaat uit van een volwassen bevolking die 45% van het totaal uitmaakt, bij 
een percentage kinderen van 50% van het totaal 
Berekening gaat uit van een volwasssen bevolking die 60% van het totaal uitmaakt, bij 
een percentage kinderen van 30% van het totaal 
Berekening gebaseerd op coëfficiënt 4,5, waarbij de kinderen 45% van de totale bevolking 
uitmaken 

Tabel 2b: Berekening 
(Uitgaande van een omslag in 1371, die alle belastingplichtigen omvatte). 

Volwassen 
bevolking 
Dienstpersoneel 
Kinderen 
Totaal 

Woerden 
Cuvelier Klep*** 
A* B** 

160 160 160**** 
35 26 35 

177 78 160 
372 264 355 

Bodegraven 
Cuvelier Klep 
A B 

132 132 132 
29 22 29 

146 66 132 
307 220 293 

Hekendorp 
Cuvelier Klep 
A B 

41 41 41 
9 7 9 
45 20 41 
95 68 91 

* ** *** Zie opmerking bij tabel 2a 
**** Volgens deze berekening is dit getal 45% van de totale bevolking 
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Conclusie 
Uit het bovenstaande mag blijken dat het „berekenen" van een aantal inwoners van plaatsen 
in 1371/1372 een hachelijke zaak is. Zeker als zoveel gegevens ontbreken als hier het geval 
is. Wie toch wil gaan rekenen komt er niet zo makkelijk af als Plomp in 1972 deed. Voor 
de veronderstelling dat ten opzichte van een belastingbetaler zes personen staan, ontbreekt namelijk 
zelfs een plausibele verklaring, laat staan een bewijs. 
Het is in dit verband wellicht nuttig nog een andere verwijzing naar Brabant te maken. Klep 
kon op basis van zijn zeer gedetailleerde onderzoek aannemelijk maken, dat een gemiddeld 
huisgezin, inclusief dienstpersoneel, in het begin van de vijftiende eeuw uit vijf personen bestond.8 

Dat is intussen geen bewijs, dat ook in het Land van Woerden een dergelijk aantal algemeen 
was. Wel toont het aan, dat in de Nederlanden grote verschillen voorkwamen. De door Plomp 
gebruikte l:6-formule leent hij van Warmond, dat echter evenmin met Woerden vergelijkbaar 
is. 

De hier gehanteerde rekenmodellen van Cuvelier en Klep hebben veel gemeen en zijn zeker 
niet waterdicht. Klep gaat uit van een foutmarge van tien tot twintig procent. 
Maar binnen die marge toont het hier verkregen cijfermateriaal in elk geval aan, dat de 720 
Woerdenaren, waar Plomp het over heeft, waarschijnlijk niet bestaan hebben: het zouden er 
minder geweest zijn. 
Blijft nog één factor over: het groeipercentage. Als Woerden inderdaad, om maar een van de 
uitkomsten te hanteren, in 1371 559 inwoners had, betekent dat een enorm groeicijfer tot 1850. 
Daarna treedt een dusdanige bevolkingstoename in Nederland op, dat al helemaal geen betrouwbare 
vergelijking meer kan worden gemaakt. Ook nu moet met extreme voorzichtigheid een conclusie 
verbonden worden aan een groeifactor. Voor Woerden komt die in de periode 1371 (559 inwoners) 
tot 1851 (4.162 inwoners) op 7,44. Dat lijkt fors, maar ook binnen het onderzoek van Klep 
komt een vergelijkbare groei voor als het gaat om plaatsen die aanzienlijk in belang toegenomen 
zijn. Het is niet overdreven om dat van Woerden te stellen: in 1371 was het immers weinig 
meer dan een strategische plek, terwijl het in 1851 een welvarend handels- en industriestadje 
was. Dergelijke groeifactoren zijn intussen wel uitzonderingen. De „normale" groei komt op 
ongeveer een factor twee uit, hetgeen voor Hekendorp (van 144 naar 373) net iets aan de 
lage kant zou zijn.9 

Aantonen dat Woerden, Bodegraven of Hekendorp in 1371 een bepaald aantal inwoners hadden 
is, ook na het verkrijgen en gebruiken van bovenstaande cijfers, niet mogelijk. Een grove benadering 
maken is het enig haalbare gebleken en die laat zien, dat de cijfers die Plomp in 1972 gaf 
aan de hoge kant zijn. Daarmee is bovendien een elders door mij geponeerde stelling over 
dat lagere aantal inwoners van een betere bewijslast voorzien.10 

Noten: 
1. Plomp, N., Woerden 600 jaar stad (Woerden, 1972) blz. 43. 
2. ibid. blz. 44. 
3. Hier wordt het artikel: „Het aantal inwoners van Warmond in de loop der eeuwen" door A.G. van 

der Steur, verschenen in het tijdschrift Holland I, 3, blz. 71 e.v. als bron genoemd. 
4. Cuvelier, J., Les dénombrement de foyers en Brabant, XlVe - XVIe siècle, (Brussel, 1912) deel I, 

blz. 37 e.v. 
5. Dit is in zekere zin een vereenvoudiging van zijn berekeningsmethode, aangezien hij ook nog het 

aantal armen berekent (een schatting van 33% van de belastingbetalers). De uiteindelijke uitkomst 
blijft gelijk: de totale volwassen bevolking is twee keer zo groot als het aantal belastingbetalers. 

6. Klep, P.M.M., Bevolking en arbeid in transformatie; een onderzoek in Brabant 1700-1900 (Proefschrift, 
Leuven 1978) Voor dit artikel is de handelsversie (Nijmegen, 1981) gebruikt, blz. 340. 
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7. In dit verband kan gewezen worden op de bescheiden omvang die plattelandsgemeenten in het midden 
van de negentiende eeuw hadden, net voor de gemeentelijke herindelingen uit de jaren 1850 ook 
dat beeld zouden vertroebelen. Hekendorp zelf had er intussen 373, Portengen 58, Teckop 147, 
's-Gravesloot 111, Oukoop93. Bron: Gille Heringa, S. Aardrijkskundig Handwoordenboek van Nederland 
(Breda, 1853). 

8. Klep, blz. 351. 
9. Klep, blz. 400 e.v. 

10. Es, J.T. van, Woerden in bedrijf (Alphen aan den Rijn, 1990) blz. 11. 

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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