
Het gebied rond Woerdense Verlaat en de Oudendam in de 
middeleeuwen* 

door W.J. Eijs 

Het is alweer bijna tien jaar geleden, dat de grenzen van de gemeente Nieuwkoop, zoals die sedert 
1855 gegolden hadden, aan de oostkant grondig werden herzien. Oorzaak hiervan was de wijzi
ging per 1 januari 1989 van de provinciale grens tussen Utrecht en Zuid-Holland. Hierbij ging 
van de gemeente Wilnis een gebied naar Nieuwkoop over, omgrensd door de Uitweg, de Kruis-
vaart, een klein gedeelte Kromme Mijdrecht, de (H)Ennipwetering, de Lange Meentweg en de 
Korte Meentweg (meentweg: een weg die gemeenschappelijk bezit is). Van Kamerik ging over 
een driehoekig gebied ten oosten van de Greft vanaf de Toegang tot aan de Lange Meentweg en 
tevens een smalle strook grond aan de zuidzijde van deze weg tot aan de Oudendam. Nieuwkoop 
moest daartegenover aan Woerden afstaan het zuidelijk gedeelte van Achttienhoven, begrensd 
door het water de Toegang, de Greft en het riviertje de Oude Meije. De bovenomschreven gebie
den zijn op de hierbij afgedrukte kaart gearceerd weergegeven. 
Het belangrijkste gevolg van deze grenswijziging was, dat het Woerdense Verlaat, dat voorheen 
onder twee provincies (Zuid-Holland en Utrecht) en onder drie gemeenten (Nieuwkoop, Wilnis 
en Kamerik) viel, nu onder één provincie (Zuid-Holland) en onder één gemeente kwam. Daar
naast kwamen ook de Uitweg met de polder Westveen en de Oudendam en omgeving onder 
Nieuwkoop. 

Van ihi inxs 
an Nanierik 
naar Nieuixkoup 

Van Kieuwküop 
neax Zegvt lü 

: Dit artikel verscheen eerder in Rondom, tijdschrift van de Stichting Historisch Genootschap 
Nieuwkoop e.o., jg. 8, nr. 1 (maart 1998). 
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In deze omgeving heeft historisch bezien de stad Woerden van oudsher een grote rol gespeeld. 
Heel de middeleeuwen door zocht Woerden, dat in 1372 stadsrechten kreeg, voor zijn handel op 
Amsterdam naar mogelijkheden voor scheepvaartverkeer in noordelijke richting via de Kromme 
Mijdrecht en de Amstel. Door de eeuwen heen heeft hierbij het eerste gedeelte van deze verbin
ding, tussen Oude Rijn en Kromme Mijdrecht, de meeste problemen opgeleverd. De wateren, 
waarover gevaren moest worden, waren in eerste instantie bedoeld voor de afvoer van overtollig 
water, hetzij naar de Oude Rijn, hetzij naar de Kromme Mijdrecht. Vaak kwamen dan ook de te
genstrijdige belangen van waterafvoer en scheepvaart met elkaar in botsing. In de loop der tijd 
heeft Woerden hier van drie verschillende vaarwegen in noordelijke richting gebruik gemaakt. 
De oudste verbinding ( 1 ), die waarschijnlijk reeds genoemd wordt in een akte uit 1131, lag aan de 
oostkant van Woerden en liep vanaf de stad via een bocht in de Oude Rijn in noordelijke richting 
naar Kruipin, waar de Kameriksewetering in deze rivier uitmondt. Door deze wetering voer men 
dan naar de Oudendam, waarna via de Hennipwetering de Kromme Mijdrecht werd bereikt. Ten 
behoeve van het weren van vreemd waterlagen in deze verbinding twee dammen, die door de ja
ren heen beurtelings dan weer dicht gemaakt en dan weer open gehouden werden. De ene, met de 
heel toepasselijke naam Hinderdam, lag in het noorden van Kamerik ter hoogte van de Houtkade, 
en de ander, de Oudendam, lag in de Lange Meentweg tussen de Kameriksewetering en de Hen
nipwetering. Wel konden de betrekkelijk kleine schepen met behulp van windassen over de 
dichte dammen heengetrokken worden, maar zij belemmerden uiteindelijk toch de scheepvaart. 
In Woerden had men in later tijd zelfs schepen, die men damlopers noemde, vanwege de vele 
dammen, die zij op hun reis moesten passeren. 

Opgemerkt wordt nog, dat de Oudendam voor het eerst in 1328 genoemd wordt, maar gezien zijn 
naam moet hij van veel oudere datum zijn. Zie voor deze en de hierna besproken verbindingen de 
bijgaande situatieschets. 

De tweede verbinding (2) naar het noorden werd mogelijk in 1366, toen het Groot-Waterschap 
van Woerden van Albrecht van Beieren voor veel geld het recht op een nieuwe afwatering op de 
Oude Rijn kocht. Deze watergang werd gegraven vanaf Den Bosch, waar nu het Woerdense Ver
laat ligt, naar de Toegang en vandaar dwars door de polder Kamerik-Mijzijde, waar nu de Mid
del-Wetering ligt. Vervolgens liep ze langs de Zegveldse Uitweg en mondde bij de huidige Blok-
huisbrug aan de westzijde van Woerden in de Rijn uit. De zo ontstane waterweg werd de Greft 
genoemd. 
Ook in deze waterweg zag Woerden na verloop van tijd mogelijkheden voor scheepvaartverkeer 
richting Amsterdam. De stad Woerden legde bij Den Bosch in de waterkering van het Groot-Wa
terschap van Woerden een verlaat (kleine sluis) aan ten behoeve van de scheepvaart; waarschijn
lijk vond dit plaats rond 1432/1433. Het Woerdense Verlaat, zoals het werd genoemd, wordt voor 
het eerst vermeld in een keur van het Groot-Waterschap uit 1433. 
Het verlaat werd op een zodanige manier in de Greft gelegd, dat de oevers aan beide kanten Hol
lands gebied waren. Vandaar dat de eerste rij huizen aan de overkant van de sluis in het Woer
dense Verlaat ook vóór de grenswijziging al Nieuwkoops was. 

Al spoedig leidde het gebruik van dit verlaat tot klachten over wateroverlast in de polder Kame
rik-Mijzijde. Het verlaat moest dicht en werd vervangen door een overtoom, waar de schepen 
over de kade heengetrokken konden worden (1462). Het duurde tot 1494 voor er in deze situatie 
verandering kwam. In dat jaar kreeg Woerden zijn sluis terug op dezelfde plaats waar deze eerst 
had gelegen. Daartegenover stond, dat in de polder Kamerik-Mijzijde meer westelijk een nieuw 
stuk Greft werd gegraven aan het uiteinde van de landerijen, vlak langs het riviertje de Oude 
Meije. Dit nieuwe gedeelte werd voorzien van een kade, waardoor verdere wateroverlast zou 
worden voorkomen. De omgelegde vaarweg (3) kreeg de naam Nieuwe Greft. Op deze wijze 
werd de situatie bereikt, die in grote lijnen tot dusverre nog steeds aanwezig is. 
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Üuüe ftijn 

Zoals aan het begin van dit artikel is vermeld, ging bij de provinciale grenswijziging Zuid-Hol
land - Utrecht een vrij groot gedeelte van de gemeente Wilnis over naar Nieuwkoop. Het betreft 
het gebied ten noorden van de Lange Meentweg, gelegen tussen de Uitweg en de (H)Ennipwete-
ring, ook Oude (H)Ennip geheten. Wanneer we dit gebied nader bezien, dan blijkt dat het, hoewel 
behorende tot Wilnis. ingeklemd lag tussen Zevenhoven. Nieuwkoop en Kamerik. De overgang 
van dit buiten de Ronde Venen uitstekend gedeelte van Wilnis naar Zuid-Holland lijkt dan ook 
logisch, mede gelet op de oriëntering van de bewoners ervan op de kernen Noorden en Woer-
dense Verlaat. Een tweede punt dat bij nadere beschouwing van dit gebied opvalt is, dat het op 
een vreemde manier schuin doorsneden wordt door een hier plotseling naar het zuiden, in de rich
ting van het Woerdense Verlaat, afbuigend gedeelte van de Kromme Mijdrecht, dat eerder recht 
dan krom mas heten. 
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De besproken vaarroute, aangegeven op een detail van een kaart uit 1554. 
1. Amsterdam; 2. Amstelveen; 3. Uithoorn; 4. deAmstel; 5. Nieuwveen; 6. Zevenhoven; 7. Noor
den; 8. de Kromme Mijdrecht; 9. Mijdrecht; 10. Woerdense Verlaat; 11. Zegveld; 12. Blokhuis; 
13. Woerden; 14. Kamerik; 15. de Rijn; 16. Sinte Martijn (Maartenskerk). 
Coll. auteur. 

In het verleden hebben enkele auteurs zich met dit vreemde verloop van de Kromme Mijdrecht 
bezig gehouden. Zo stuitte prof. H. van der Linden in zijn boek De Cope bij het bespreken van de 
Wilnisse ontginning op het probleem, dat de naar het zuiden afbuigende loop van de Kromme 
Mijdrecht de hoeven een tamelijk ongelijke lengte zal hebben gegeven, variërend tussen 4750 en 
7000 meter. 
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Naar aanleiding hiervan vermeldt hij in een voetnoot op bladzijde 170 het volgende: "Ir. J. Ben-
nema, medewerker aan de Stichting voor Bodemkartering, was zo welwillend mij opmerkzaam te 
maken op de omstandigheid, dat de Kromme Mijdrecht ter plaatse thans een enigszins andere 
loop heeft dan in de vroege middeleeuwen. Zulks valt onder meer af te leiden uit de omstandig
heid, dat enkele sloten het riviertje zonder richtingsverandering passeren. " Hij trekt er echter in 
zijn boek verder geen conclusies uit. 
Verder schrijft dr. C.J. van Doorn in zijn proefschrift Het Oude Miland en zijn waterstaatkundige 
ontwikkeling in een voetnoot op bladzijde 18, dat de op alle 17e-eeuwse kaarten als Oude Hennip 
aangeduide wetering steeds zo is getekend, dat de Kameriksewetering, de Oude Hennip en de 
Kromme Mijdrecht één geheel schijnen te vormen, terwijl het deel van de Kromme Mijdrecht 
naar het Woerdense Verlaat daarvan een zij verbinding lijkt. 

Bestudering van een aantal oude kaarten van dit gebied leidt tot het volgende resultaat. De kaar
ten van het Hoogheemraadschap van Woerden uit 1670 door de gebroeders Vingboons en de 
kaart van Rijnland door Dou en Van Broeckhuysen uit 1687 geven dit gedeelte respectievelijk de 
naam 'Mijdrecht' en 'De Mijdrecht' in plaats van Kromme Mijdrecht. De veel oudere kaart van 
het Hoogheemraadschap van Amstelland door Joost J. Beeltsnijder uit 1593 geeft dit zuidelijk 
deel de naam 'Westvener Wetering'. Verder doet ook de rechte loop van dit gedeelte van de 
Kromme Mijdrecht denken aan een gegraven water. Tenslotte bevat ook de naam 'Mijdrecht' 
nog een aanwijzing. In modern Nederlands kan deze benaming worden omschreven als 'vaart 
naarde Meije'. 

Al deze gegevens bijeen leiden uiteindelijk tot de conclusie, dat we hier niet te maken hebben met 
een deel van een natuurlijk riviertje, maar met een gegraven wetering, die de verbinding moest 
vormen tussen twee riviertjes, de Kromme Mijdrecht en de Oude Meije. De bovenloop van laatst
genoemd riviertje is momenteel niet meer in het terrein te vinden, maar zal tot dicht bij het Woer
dense Verlaat hebben gereikt en opgegaan zijn in de later gegraven Greft. Wanneer de boven
staande conclusie juist is, dan kan het gebied tussen de Uitweg en de Hennipwetering oorspron
kelijk, dus vóór het graven van dit zuidelijk gedeelte van de Kromme Mijdrecht, één ontginning 
zijn geweest. De lengte van de hoeven varieerde daar van zes voorling in het noorden tot twaalf 
voorling in het zuiden langs de Lange Meentweg. Opgemerkt wordt nog, dat de huidige polder 
Westveen nergens de voor een ontginning gebruikelijke minimumlengte van zes voorling haalt. 
Ze komt niet verder dan een lengte van twee en een half tot vijf voorling. Na het graven van de 
Mijdrecht of Westvener Wetering zullen de bij de ontginning behorende hoeven voorzoveel no
dig van de Uitweg verplaatst zijn naar de oevers van dit nieuwe vaarwater. 
Met deze conclusie kan tenslotte ook de door prof. Van der Linden gesignaleerde abnormale 
lengte van de Wilnisser hoeven tot meer gebruikelijke afmetingen worden teruggebracht. De 
Westveense ontginning valt dan buiten de in het verlengde daarvan liggende ontginning van de 
Ronde Venen. 

Tenslotte blijft nog over het merkwaardige feit, dat de weg aan de oostzijde van de Kromme 
Mijdrecht vanaf het Woerdense Verlaat tot vrij dicht bij De Hoef de naam Amstelkade draagt. 
Ook in de volksmond leefde nog tot in deze eeuw toe de benaming Amstel voor de Kromme 
Mijdrecht. Zo zei men in Nieuwkoop, toen in 1928 bij de Sluitkade de dijk van de Kromme Mij
drecht was doorgebroken en de laag gelegen huizen en erven aan de waterkant in Nieuwkoop en 
Noorden onder water kwamen te staan: "De Amstel is doorgebroken". 
De verklaring van deze benaming zal moeten worden gezocht in het feit, dat de Amstel, die van 
Uithoorn tot Amsterdam deze naam draagt, ontstaat uit twee rivieren, die bij Uithoorn samenko
men. Eén daarvan is de huidige Kromme Mijdrecht en de ander is het Amstel-Drechtkanaal, dat 
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vanaf Bilderdam langs Nieuwveen en de Vrouwenakker eveneens naar Uithoorn loopt. Dit kron
kelende 'kanaal' werd van oudsher zo genoemd door de beheerder daarvan, de Provinciale Wa
terstaat van Noord-Holland. Tegenwoordig wordt het echter door deze dienst sinds kort officieel 
aangeduid met de naam 'Amstel', een benaming die door de aanwonenden, met name onder 
Nieuwveen, altijd al gebruikt werd. Het is dus kennelijk zo geweest, dat beide zijtakken van de 
Amstel in het verre verleden, net als het gedeelte tussen Uithoorn en Amsterdam, werden aange
duid met de ene benaming 'Amstel'. een naam die hier in de naam Amstelkade tot op heden nog 
voortleeft. De naam Kromme Mijdrecht zal dus van later datum zijn. 
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Een bijzonder haarwerkje uit 1889 

door drs. A. van der Zeijden 

Eind 1997 organiseerde de Stichts-Hollandse Historische Vereniging de cursusreeks vOp zoek 
naar het dagelijks leven'. In dat kader sprak ik op 21 oktober over de geschiedenis van de volks
cultuur, de cultuur met een kleine c. In de marge van deze voordracht ging ik kort in op het thema 
haarwerkjes. Haarwerkjes zijn kleine schilderijtjes die vooral in de vorige eeuw zeer populair 
waren. Ze werden gemaakt ter herinnering aan iemand die was overleden. Het bijzondere was dat 
er haar van de overledene in was verwerkt. Het was een gebruik dat wij misschien wat macaber 
vinden, maar dat toen heel normaal werd gevonden. 

In de zaal meldde zich een mevrouw, die zei dat zij in het bezit was van een dergelijk schilderij. 
Het was gemaakt naar aanleiding van het overlijden van de vader van haar grootmoeder, in 1 889 
in Stein ten noorden van Haastrecht. Het is een bijzonder stuk, waarop prominent een grafsteen 
staat afgebeeld. Het haar van de overledene is verwerkt in de takken van de treurwilg achter de 
grafsteen. Heel bijzonder was ook dat ik het haarwerkje cadeau kreeg. Voor mij is het een mooie 
aanleiding om stil te staan bij een gebruik dat ons vreemd is geworden. 
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