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G R A V E S T E I N , raadsel of relict
door P.C. Beunder
Langs de Noorder IJsseldijk ligt aan de westzijde van de buurtschap Hekendorp, tussen Haastrecht en
Oudewater, een hoeve met de naam „GRAVE STEIN". Dit is geen alledaagse naam voor een
boerderij en zij vraagt als het ware om een verklaring. Met het woord „stein" wordt immers vaak een
sterkte, een weerbare aanleg of een heus kasteel aangeduid. Het eerste gedeelte van de naam kan
wijzen op grafelijke of landsheerlijke invloed, c.q. van de grafelijkheid van Holland. Op korte afstand
van de boerderij „GRAVE STEIN" komen we tenslotte ook de namen „Gravecoop" en „'s
Gravenbroek" tegen.
Onderzoek in literatuur en archieven en navraag op tal van plaatsen en gelegenheden leverden geen
bruikbare resultaten op. Bewoners en buren wisten alleen te verklaren, dat de naam al zeer lang aan de
bewuste boerenhoeve was verbonden.1 De naam intrigeerde mij echter, zoals gezegd, dusdanig, dat ik
achter de oorsprong of betekenis ervan wilde komen. Na veelvuldig verder onderzoek gepleegd te
hebben wil ik wijzen op het volgende.
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Oude Bodegrave in deze omgeving de grens van het graafschap. Later liep deze grens vanaf de Oude
Rijn tot aan de hoeve „Wiltenburg" in Oucoop.3
Dat de grens daar niet abrupt geëindigd kan zijn is duidelijk. Ze moet zich van hieruit verder hebben
voortgezet in de richting van de Hollandse IJssel. Directe steun hiervoor vind ik bij hetgeen is
medegedeeld in het „Onderzoek naar 's Graven rechten" in 12934, waar de hoeve „Wiltenburg"
wordt aangeduid als een werf, m.a.w. een mottekasteel, met de naam „Voirburch".5 Volgens dat
onderzoek gaat vanaf deze hoeve het grafelijk (eigendoms-)recht en in dit geval ook de
graafschapsgrens; de letterlijke tekst van het onderzoek luidt: „... also voirt ter Isele waart alse die van
Oudencoep sceyden van den Bosch.. .".
Oucoop is als Stichtse ontginning dan al in cultuur gebracht, maar Lang en Kort Roggenbroek, aan de
westzijde van de Oukoopse kade, is nog een wildernis. Het land van Stein echter, weliswaar gebied
wat in oorsprong aan de bisschop moet zijn geschonken, komt al heel vroeg voor in de
graafschapsadministratie als een grafelijke ontginning.
Inzake het grensverloop moeten we hier dus rekening mee houden.
Als we de grens bij de Oukoopse kade weer vervolgen, gaan we, bij de Steinse kade aangekomen, deze
oostwaarts volgen tot aan de (polder-) grens van het lagere Negenviertel.6 Van hieruit gaan we, langs
het zogenaamde Kanaal, naar de IJsseldijk en daar vinden we. .. GRAVE STEIN.
In dit opzicht is het derhalve minder toevallig dat de boerderij hier aan de IJsseldijk met de naam
„GRAVE STEIN" is getooid. Of de boerderij ooit het karakter van een weerbare sterkte (een
riddermatige hofstede of een begraven hofstede) heeft gehad viel zelfs uit het minuutplan van het
kadaster niet meer op te maken. Misschien is dat ook nooit het geval geweest, maar gaf de boerderij
slechts actueel aan, dat men zich ter plekke aan de grens van het graafschap bevond.
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Fragment van de Topografische kaart 38B met de omgeving van Oucoop en GRA VE STEIN.

Hoofdgebouw van de hoeve GRA VE STEIN aan de IJsseldijk bij Hekendorp. Foto P.C. Beunder.
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Detail van de gevelsteen.
Foto P.C. Beunder.

Noten:
1. Het huidige hoofdgebouw dateert van 1924 en wordt thans bewoond door de familie W.A. Janssen.
2. Beunder, 1986, Castella, 113-115.
3. Als voren en Beunder, 1986, De vroegste bewoning, 17.
4. De Fremery, 266.
5. Beunder, 1986, De vroegste bewoning, 17; voor de term „werf: Vervloet, 195.
6. Negenviertel, sedert lang waterstaatkundig één geheel met Oucoop, moet zijn naam en waterstaatkundig
ontstaan toch wel ontlenen aan de aanleg van de Enkele Wiericke rond het jaar 1365. De westelijke
begrenzing, het zogenaamde Kanaal, met derhalve van zeer hoge ouderdom zijn. Zie m.b.t. deze materie ook
Van Tol, 76, die de naam „Hoek van Holland" heeft vastgelegd.
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