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Gemeente Zuidplas
Op 1 januari 2010 is de gemeente Zuidplas ontstaan uit Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den
IJssel, Oud Verlaat en Zevenhuizen.
Het boek Thuis in Zuidplas, van polder tot gemeente is tot stand gekomen dankzij de stuurgroep Fusie met
bestuurders van de gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle.
Contactgegevens
Gemeente Zuidplas
Postbus 100
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
T 0180 330 300
E gemeente@zuidplas.nl
www.zuidplas.nl
Het Erfgoedhuis Zuid-Holland
Zuid-Holland is erfgoedrijk. De monumenten (ook de mobiele), landschappen, collecties en geschiedenis
vertellen het verhaal van Zuid-Holland en de regio’s. Erfgoedhuis ZH behoudt dat verhaal, zet het in, en
geeft het door, ook aan de jongste generatie. Doel van het Erfgoedhuis is om door het bundelen van kennis en
krachten op provinciale schaal het rijk gevarieerde erfgoed van Zuid-Holland mooi te houden en voor zoveel
mogelijk bewoners attractief en toegankelijk te maken, nu en in de toekomst.
Het Erfgoedhuis ZH werkt daarbij als uitvoerder van provinciaal cultuurbeleid en ondersteuner van het
(historische) erfgoedveld: wij faciliteren onze achterban en het publiek op vele wijzen. Hoe? Lees en bekijk
dat op www.erfgoedhuis-zh.nl en op www.geschiedenisvanzuidholland.nl
Contactgegevens
Erfgoedhuis Zuid-Holland
Postbus 3092, 2601 DB Delft
Bezoekadres: Oude Delft 116, Delft
T 015 215 43 50
E secr@erfgoedhuis-zh.nl
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Voorwoord

Gemeentesecretaris van Zevenhuizen onthoofd!
Op 23 juni 1623 om half twaalf, werd Claes Michielsz Bontenbal, secretaris van Zevenhuizen, achter het stadhuis
van Rotterdam onthoofd…
We leven een paar eeuwen verder…en denken: “wat waren dat voor halve wilden die toen ons gebied bevolkten?”.
Het waren gewoon onze voorouderen. Die leefden in tijden dat de polders nog moesten worden drooggemalen
en dus het polderen nog moest beginnen. Het speelde ten tijde van hoog oplaaiende godsdiensttwisten tussen de
remonstranten en contra-remonstranten. Prins Maurits had een grote rol gespeeld in de omwenteling ten gunste
van de contraremonstranten.
Remonstranten smeedden een complot om Prins Maurits te vermoorden. Het lekte uit en veel Zevenhuizenaren
werden opgepakt. Secretaris Bontebal moest het met de dood bekopen.
Het is maar één van de spannende verhalen uit de geschiedenis van de voormalige gemeenten Moordrecht,
Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle die sinds 1 januari 2010 de gemeente Zuidplas vormen.
Wat te denken van weer andere oproerskraaiers in Zevenhuizen in 1813, het vluchten van alle dorpelingen voor
het water van de Hollandsche IJssel, nadat de dijken waren doorgestoken om Leiden te ontzetten, verhalen uit het
Zevenhuizense Bos en het geheimzinnige kasteel Huis ter Duyn dat rond 1488 werd verwoest.
In Nieuwerkerk spelen ondermeer de verhalen rond de soldaat van Napoleon die achterbleef om het Keizerbitter
te gaan stoken, het werk op de steenplaatsen langs de IJssel waar het beeld de Stenenkruister bij het dorpshuis de
Batavier aan herinnert en het schip in de dijk (waaraan op die dijk ook een beeld herinnert) dat in 1953 voorkwam
dat de inwoners van toen opnieuw voor het IJsselwater moesten vluchten.
Touwslagerijen en steenplaatsen met veel kinderarbeid vormden het decor waarin de Moordrechtse meester
Lalleman opstond om een historie van eeuwen kinderarbeid een halt toe te roepen. Dan was er nog een heuse
turfruzie tussen Zevenhuizen en Nieuwerkerk.
En een oproer in Moerkapelle in 1785 tegen de schout Arnoldus Kreet. De historie van de polders Zuidplas, Wilde
Veenen , Eendragts- en Tweemanspolder worden uit de doeken gedaan. En in
Oud-Verlaat zijn er de verhalen over de haat-liefde verhouding met Zevenhuizen
en de Bijzondere Bonken….ik zeg niets meer, lees het zelf!
Dat kan in dit unieke boek waarin de geschiedenis van dorpen en hun inwoners
wordt behandeld en soms aaneengesmeed.
Lezen helpt eenieder om zich thuis te voelen in Zuidplas. Want dat is de ambitie
van het gemeentebestuur van die nieuwe gemeente. Daarbij staat het thuis voelen
in je eigen dorp voorop. Thuis ben je als je bestaan erkend en herkend wordt. Dat
geldt ook voor de omgeving waarin je woont. Alles krijgt een diepere betekenis
wanneer je je verbonden weet met de geschiedenis van eeuwen van mensen die
voor jou in datzelfde dorp woonden.
Lees, geniet en huiver! En voel je Thuis in Zuidplas!
Burgemeester
André Bonthuis
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De oudste kaart die een overzicht geeft van het gebied waarover dit boek gaat is gemaakt op een stuk perkament van ongeveer 50 bij 45 cm. Hij is ongedateerd
maar stamt vermoedelijk uit de 16e eeuw. De kaart maakt onderdeel uit van de collectie Hingman die berust in het Nationaal Archief te Den Haag.
Als beschrijving staat erbij ‘Kaart van de landen gelegen tussen Gouda, Moordrecht, Zevenhuizen en Waddinxveen’. Deze plaatsen zijn duidelijk op de kaart te zien.
Maar ook Nieuwerkerk ontbreekt niet, hoewel het perkament aan de bovenrand aan slijtage of andersoortige aantasting onderhevig is geweest.
De detaillering van de kaart is linksonder het best en bovenaan en rechtsboven het minst. Op de volgende bladzijde staat de gehele kaart en ook uitvergroot de
plaatsen Gouda, Moordrecht, Nieuwerkerk (met het Nieuwerkerkse bos), Zevenhuizen en Waddinxveen.

Nieuwerkerk

Zevenhuizen
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Inleiding
In Zuid-Holland ontstaan voortdurend grotere gemeenten, die beter zijn toegesneden op de eisen van de tijd. Maar
daarmee dreigen ook geschiedenis en identiteit van de oorspronkelijke plaatsen op de achtergrond te raken. Dit boek
houdt de historie levend van de plaatsen die opgegaan zijn in de gemeente Zuidplas.
Het Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft graag meegewerkt aan deze publicatie omdat wij stimuleren dat geschiedenis
bijdraagt aan de beleving van de omgeving en het identiteitsgevoel van inwoners.
Het is een mooi boek geworden voor de geïnteresseerde inwoner van de nieuwe gemeente. Dat komt vooral doordat
lokale historici, inwoners dus, er een belangrijk aandeel in hadden. Dorpsgeschiedenissen zijn geschreven door Adri den
Boer voor Nieuwerkerk aan den IJssel, Wouter Paul voor Moerkapelle, Oud Verlaat en Zevenhuizen en Panc Vink voor
Moordrecht. Allen hebben hun sporen in de lokale geschiedschrijving verdiend (zie ook achterin de bijlage ‘Over de
auteurs’).
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Naast de portretten van deze plaatsen zijn er ook hoofdstukken die een bepaald thema behandelen.
Jan Beenakker, historisch geograaf, beschrijft de landschapsgeschiedenis van het gebied, omdat deze overal haar stempel
heeft gezet. Door de veenontginning die tot bodemdaling leidde, de daaropvolgende vervening, waardoor grote plassen
ontstonden (Moordrecht bestond in 1832 voor 87 procent uit water) en uiteindelijk de droogmakerijen. Dat alles in een
tijdsbestek van ongeveer 700 jaar. Nauw hiermee verbonden waren de strijd tegen het buitenwater en de afwatering van
het binnenwater. Daarom wordt ook het werk van het Hoogheemraadschap Schieland behandeld en komen er zoveel
molens in het boek voor.
In het laatste hoofdstuk, met als titel ‘Zuidplas: van polder tot gemeente’ komt het fusieproces aan de orde en de culturele
evenementen die de overgang naar de nieuwe gemeente markeerden en wordt een blik op de toekomst geworpen.
In het boek zijn ongeveer 200 illustraties verwerkt die een toelichting op de tekst vormen, waarbij veel aandacht is
besteed aan de onderschriften. Allerlei personen en instanties hebben hieraan meegewerkt zodat ook minder bekende
illustraties een plaats hebben gekregen.
Het vinden van een pakkende titel viel niet mee. Uiteindelijk is samen met de gemeente gekozen voor ‘Thuis in Zuidplas.
Van polder tot gemeente‘. Overigens kunnen bewoners van andere polders dan de Zuidplas gerust zijn; natuurlijk staat
hun geschiedenis ook ruimschoots in het boek.

Wij wensen u veel leesplezier.
Andries Ponsteen
directeur Erfgoedhuis Zuid-Holland

Johan Knoester
consulent Provinciaal Historisch Centrum van het Erfgoedhuis Zuid-Holland

Enkele grepen uit de landschapsgeschiedenis van de gemeente Zuidplas
Jan Beenakker

Het Zuidplasgebied
Ingeklemd tussen de Hollandse IJssel, de Rotte en
de Gouwe en tussen Rotterdam, Zoetermeer en
Gouda lagen tot 2010 de gemeenten Moordrecht,
Nieuwerkerk aan den IJssel en ZevenhuizenMoerkapelle voor een deel in de Zuidplaspolder.
De oudste van de vier dorpen is waarschijnlijk
Zevenhuizen. De naam duikt in de elfde eeuw op
in verband met een schenking van een kerkje aan

het klooster Hohorst bij Leusden. Wat Moordrecht
betreft, wordt aangenomen dat de eerste
vermelding voorkomt in een verloren geraakte akte
uit 1248 betreffende de tol in de Hollandse IJssel.
De naam van het dorp is ontleend aan moor (veen)
en drecht (van het Latijnse trajectum: overvaart,
doorwaadbare plaats). De oudste vermelding van
Nieuwerkerk aan den IJssel dateert uit 1282. De
’s-Gravenweg van Gouda naar Rotterdam liep
door de ambachten Moordrecht, Nieuwerkerk,

Artist impression van de nog nauwelijks ontgonnen veenwildernis.
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Capelle en Kralingen. Mogelijk is aan deze oude
verbindingsweg de uitdrukking ‘Zo oud als de weg
naar Kralingen’ ontleend. Moerkapelle tenslotte
duidt op een kapelletje in het veen. Het gaat hier
om het gebied van de Wildeveenen, in het noorden
begrensd door de landscheiding tussen Schieland en
Rijnland. In de veertiende eeuw vestigden zich hier
enkele turfgravers.
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Vanaf 1 januari 2010 gaan de vier dorpen als
één gemeente verder onder de naam Zuidplas.
In 1991 was Zevenhuizen al met Moerkapelle
tot de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle
samengevoegd. De gemeentenaam is ontleend aan
een voormalige veenplas met de naam Zuidplas
die in de negentiende eeuw is leeggepompt.
De zo ontstane droogmakerij kreeg de naam
Zuidplaspolder. Deze polder beslaat een groter
gebied dan de gemeente Zuidplas. Ook Gouda en
Waddinxveen bouwen in de polder.
Behalve een deel van de Zuidplaspolder omvat de
nieuwe gemeente nog enkele andere polders. Dat
zijn De Honderd Morgen en De Wildeveenen
bij Moerkapelle en de Tweemanspolder en de
Eendragtspolder bij Zevenhuizen. Langs de
Hollandse IJssel liggen de bovenpolders, verenigd
in de fusiepolder Esse-, Gans- en Blaardorp en
de Kortland-, Klein- en Oostpolder. Tevens ligt
de gemeente Zuidplas voor een deel in de Prins
Alexanderpolder. Bij de Derde Tocht in het
voormalige Nieuwerkerk aan den IJssel bevindt zich
het laagste punt van Nederland: 6,76 m –NAP.
Land – water – land
In de loop van tien eeuwen onderging het landschap
waarin de gemeente Zuidplas ligt viermaal een
ingrijpende verandering. Het begon allemaal met
een nauwelijks begaanbare veenwoestenij. Aan
het einde van de tiende eeuw trokken boeren deze
veenwildernis binnen. In nog geen 300 jaar was het

gehele Hollands – Utrechtse veengebied ontgonnen
en lagen er akkers en weilanden. Als gevolg van
turfwinning veranderde dit landbouwgebied in de
loop van de zestiende tot achttiende eeuw in een
grote en diepe waterplas. Aan het begin van de
negentiende eeuw was tussen Rotterdam en Gouda
bijna alleen maar water. De meest uitgestrekte
veenplas was de Grote of Gecombineerde
Zuidplas. Deze bestond uit de Zevenhuizer-,
de Waddinxvener- en Nieuwerkerkerplas. De
derde landschapsverandering is dat deze enorme
plas water in 1835-1839 werd drooggemalen.

Wandkaart van Schieland door Jan Stampioen (1684)

Deze veenplas zou nog groter zijn geweest als al
niet eerder in 1646 De Honderd Morgen en De
Wildeveenen en in 1734 en 1753 respectievelijk
de Tweemanspolder en de Eendragtspolder van
Zevenhuizen waren drooggemalen.
De laatste verandering begon ongeveer vijftig
jaar geleden. In de jaren zestig van de twintigste
eeuw werd de polder overloopgebied voor de
glastuinbouw uit Capelle, Rotterdam en het
Westland. Veel landbouwgrond kreeg in de laatste
decennia een bestemming voor woningbouw,
bedrijventerrein en infrastructuur.

Een ruig gebied
Zo’n duizend jaar geleden bestond het gebied van
de huidige gemeente Zuidplas uit een uitgestrekte
veenwildernis. Veen bestaat uit een opeenhoping
van gedeeltelijk verteerde plantenresten. De
onvolledige afbraak is het gevolg van een heel
natte bodem. Hierdoor is onvoldoende zuurstof
beschikbaar om plantenresten volledig te laten
verteren. Er wordt dus meer organisch materiaal
geproduceerd dan wordt afgebroken. Uiteindelijk
ontstonden op die manier metersdikke veenkussens.
De gemeente Zuidplas lag destijds in een
drassig, moeilijk toegankelijk land zonder enige
(economische) betekenis. In dit zompige gebied
groeiden moerasbossen met berken, elzen en
wilgen en plantjes als wollegras en diverse soorten
veenmos.

De Rotte was een belangrijke toegang tot het
gebied rond Zevenhuizen en Moerkapelle. Het
riviertje begint tussen de polder De 140 Morgen
onder Bleiswijk en de polder De Wildeveenen,
ongeveer één kilometer ten zuiden van de
landscheiding tussen Schieland en Rijnland, en
stroomt uit in de Nieuwe Maas in Rotterdam.
Langs de Hollandse IJssel en de Rotte liggen
betrekkelijk hoge zand- en kleiruggen. Dit worden

Opgraving van een ontginningsboerderij uit de twaalfde
eeuw in de Oostpolder van Schieland.

oeverwallen genoemd. Zij werden al in de Vroege
Middeleeuwen bewoond. De hooggelegen oevers
waren geschikt om boerderijtjes op te bouwen. Een
boerderij bestond uit een ruimte met een vuurplaats
en een rookgat om te wonen en te slapen, een stal
voor het vee en opslagruimte. Naast de boerderij
lag een waterput. De bewoners verbouwden wat
emmertarwe, spelt en peulvruchten en hielden een
moestuintje. Bij en om de boerderij scharrelden
kippen, schapen, geiten en een enkele koe. Slechts
hier en daar drongen mensen met hun bootjes het
veenmoeras binnen om eieren te rapen, kruiden te
zoeken of te vissen.

Situatieschets van vroege bewoning op de oeverwallen langs de Rotte. (grijs=klei, roodbruin=veen, blauw=oeverwal,
donkerbruin=menselijke ophoging).
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De ontginning van de veenwildernis
De eerste ontginners werkten vanaf de Hollandse
IJssel en de Rotte. Om de veenwildernis te kunnen
ontginnen, moest het grondwaterpeil met een halve
tot één meter worden verlaagd. Daarom werd eerst
haaks op de ontginningsbasis een systeem van
evenwijdige sloten gegraven. Hierdoor kon het
water uit het veen wegstromen en worden geloosd
op de Hollandse IJssel en de Rotte. De bovenste
laag van het veen verdroogde, de opslag en ruigte



55 M

ZIJKADEN



1,5 à 2 km



ZIJKADEN

Vanaf het einde van de tiende eeuw onderging het
landschap een grote verandering. De graaf van
Holland begon delen van de veenwildernis ter
ontginning uit te geven. Zijn bedoeling was nieuwe
landbouwgrond te krijgen. Er moest echter heel wat
werk worden verzet alvorens het land kon worden
beakkerd.



ACHTERKADE

Schematische voorstelling van een ontginningsblok. Vanuit de
ontginningsbasis, op deze tekening een riviertje, worden de
percelen ontgonnen die op den duur een lengte van wel twee
kilometer kunnen bereiken. Op de kop van de ontginning staat
de boerderij. Het ontginningsblok wordt omgeven door kades.
De achterkade staat dwars op de stroomrichting en houdt het
water van hoger gelegen gronden tegen. Langs de zijkades
wordt het water afgevoerd.

De overgang van akkerland naar grasland in een veengebied. Kort na de ontginning bestond het land uit hoog gelegen goed
ontwaterde akkers. Naarmate de tijd verstreek klonk de grond in en kwam de grondwaterstand steeds hoger te liggen. De
akkerbouw werd problematisch, maar de zuivelveeteelt bood een nieuwe bestaansmogelijkheid. In de nieuwe weidegebieden ging
de daling van het maaiveld gewoon door. Dit betekende een achteruitgang van de kwaliteit van de graslanden. Deze werden te
nat zodat de periode waarin de koeien buiten konden lopen werd bekort. Bovendien waren de natte weidegronden niet geschikt
voor een ruime hooiopbrengst. Dit was het moment dat de veehouders genoodzaakt waren hun bedrijf te extensiveren en over te
stappen op de vetweiderij of hun land gingen vervenen.
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Vanwege de inklinking van het land moest Schielands Hoge Zeedijk steeds worden opgehoogd. Op deze foto uit 1928 is dat
goed te zien in het profiel van de dijk.

werden verbrand. Vervolgens kon er worden
geakkerd. De kwaliteit van de grond werd verbeterd
door het opbrengen van huisvuil en stalmest. Op de
achtergrens van een ontginningsblok werd meestal
een achterkade aangelegd. Deze aarden waterkering
diende om het water uit het achterliggende hoger
gelegen veen tegen te houden. Dikwijls werd een
dergelijke kade met geriefhout beplant. Langs de
kade werd een watergang gegraven die het water
zijdelings afvoerde.
Het in cultuur brengen van een veengebied gaat
onvermijdelijk gepaard met een daling van het
maaiveld. Enerzijds zakt het veen door inklinking.
Door water aan het veen te onttrekken neemt
het volume ervan af en klinkt de bodem in. Veen
kan ook verdwijnen doordat het oxydeert. Na
ontwatering kan zuurstof heel gemakkelijk tot
de bovenste veenlaag toetreden, waardoor de

plantenresten verteren. Uiteindelijk vallen die
uiteen in koolzuurgas (CO2) dat in de lucht
verdwijnt en in water dat wordt afgevoerd. Op deze
manier zijn in de loop van eeuwen dikke pakketten
veen gewoonweg verdwenen.
Vanwege de maaivelddaling was het elke keer weer
nodig extra greppels of nieuwe sloten te graven.
Wanneer de boeren op een gegeven moment de
waterstand niet verder konden verlagen, werden de
grondcondities voor graanteelt te nat. De akkers
werden dan ingeruild voor weiland. Om nieuwe
akkers aan te leggen gingen de boeren dieper het
veen in naar plekken waar het land nog niet zo
ver was gedaald. Omstreeks 1300 was het gehele
Zuidplasgebied in cultuur gebracht. Aan het begin
van de zestiende eeuw was als gevolg van klink en
oxydatie vrijwel al het akkerland in weidegrond
veranderd.

poldertjes drooggehouden met hoosvaten. In het
Zuidplasgebied stonden ook paardenwatermolens.
Dit zijn wateropvoerende werktuigen die door
een paard worden aangedreven. Dijkgraaf en
hoogheemraden van Schieland hebben tussen
1490 en 1542 verschillende malen melding van een
dergelijke molen in Moordrecht gemaakt. In 1538
werd een paardenwatermolen door een windmolen
vervangen. Uit 1540 dateert een document dat
gaat over de bouw van een ‘paerdemolen’ op land
‘dat streckende is vanden ijsseldijck off tot anden
thienwech toe’.
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Kleine poldertjes werden soms met behulp van hoosvaten
droog gehouden.

Van paardenwatermolen tot windwatermolen
Omdat de percelen steeds lager kwamen te liggen,
werd het almaar moeilijker het overtollige water
op de Rotte of de Hollandse IJssel te lozen. Stukjes
land werden met kaden en dijken omringd. Vóór
de invoering van de windbemaling werden deze

In het Zuidplasgebied zijn verschillende polders door een paardenwatermolen bemalen. Hier een detail van een zestiendeeeuwse kaart van een aantal landerijen in het ambacht van
Warmond.

De eerste vermeldingen van windwatermolens
in het Zuidplasgebied dateren uit 1479 en
1480. Het hoogheemraadschap Schieland gaf
toen aan Zevenhuizen toestemming om een
molen te bouwen. Het oudste bericht van een
molen in Moordrecht betreft een besluit van het
hoogheemraadschap in 1491. In 1499 werden
er nog eens twee gebouwd. Ook in de polders
onder Nieuwerkerk aan den IJssel werden vanaf
1492 enkele molens opgericht.Vanwege de
ongelijke ligging van het Zuidplasgebied was een
gezamenlijke bemaling niet mogelijk. Er ontstonden
in korte tijd heel veel kleine poldertjes die onder
Moordrecht, Zevenhuizen, Moerkapelle en
Nieuwerkerk aan den IJssel vielen. Zij werden door
tientallen molens en molentjes drooggehouden.
In veel gevallen ging het om wipwatermolens.
Deze molens waren van hout met een draaibaar
bovenhuis. Het voordeel van dit type molen was
dat de wieken op de wind konden worden gezet en
dat de molen verplaatsbaar was.
Het vermogen van de eerste windwatermolens
was nog niet groot. Dat was echter niet zo erg,
omdat in de begintijd van de molenbemaling
het hoogteverschil tussen het binnen- en het
buitenwater (Hollandse IJssel, Rotte) vrijwel te
verwaarlozen was. Het water werd uitgeworpen
met een scheprad. Naarmate het polderpeil als

de Gouden Eeuw (1600-1700) zelfs voor een groot
deel te danken aan de aanwezigheid van dikke
pakketten veen.

‘Aardkluiten’ liggen te drogen.

Overigens was veen in gedroogde toestand, het
bruine goud, al veel langer als prima brandstof
bekend. In een reisverslag uit het jaar 77 vertelt
de Romeinse geleerde Plinius de Oude over
een primitief volk dat langs de kust van het
tegenwoordige Noord-Nederland woonde. Hij
schrijft: “Aardkluiten die zij met hun handen
uitstaken, lieten zij meer nog in de wind dan in de
zon drogen en staken deze in brand om hun eten te
koken en hun door de noordenwind verstijfde leden
te verwarmen”.
13

gevolg van de ontwatering lager kwam te liggen,
werd de opvoerhoogte van het uit te malen water
groter. Hiervoor waren zwaardere molens met een
grotere vlucht en een ander scheprad nodig. Bij
deze molens moeten we doorgaans denken aan een
opvoerhoogte van maximaal twee meter. De grote
molens stelden de boeren in staat het land veel
dieper te ontwateren en onderbemaling
(kunstmatige verlaging van het waterpeil) werd
mogelijk.
Een grotere opvoerhoogte kon worden bereikt
door molens in molengangen te plaatsen waarin het
water trapsgewijs omhoog werd gebracht. Vanaf
de zeventiende eeuw zijn vele schepradmolens
vervijzeld. Een vijzelmolen is in staat het water
hoger dan een schepradmolen op te voeren.
‘Gelukkig het land waar ’t kind zijn moer
verbrand’
Bovenstaande versregel is van Joost van den Vondel.
De dichter wilde hiermee zeggen dat turf (moer)
eeuwenlang een heel belangrijke brandstof is
geweest. Volgens sommige historici was de welvaart
van de Republiek der Zeven Provinciën gedurende

In het Zuidplasgebied waren de activiteiten in de
veenderij aanvankelijk bescheiden van omvang.
Toen echter vanaf de veertiende eeuw Hollandse
steden als Rotterdam, Dordrecht, Haarlem,
Leiden en Gouda welvarender werden en zich
begonnen uit te breiden, nam de brandstofbehoefte
toe. Al vanaf het begin waren de verveningen
in Moordrecht en Zevenhuizen commercieel
van opzet. In 1386 bijvoorbeeld gaf Willem van
Egmond aan een consortium van burgers uit Gouda
honderd morgen in Zevenhuizen ter vervening uit.
In 1423 betrok Rotterdam turf uit de Wildeveenen.
Ten behoeve van het transport bouwde de stad
speciaal een sluisje bij de Hollevoeterbrug om de
turf via de Rotte te kunnen aanvoeren.
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Vroeger lag er ter hoogte van de Hollevoeterbrug een sluisje
ten behoeve van de turfvaart naar Rotterdam. De Holvoeterbrug
op de kaart van 1684 (detail van de kaart van Schieland door
Jan Stampioen).

Veel turf was nodig voor bijvoorbeeld de
‘steenplaatsen’ (steenbakkerijen) langs de Hollandse
IJssel en natuurlijk ook voor de verwarming van de
huizen. In 1494 stond er al minstens één steenplaats
in Moordrecht. Hoewel in de vijftiende eeuw de
turfwinning nog kleinschalig van opzet was, was het
wel een lucratieve bezigheid. In de meeste gevallen
was het een goede bijverdienste van de boeren.
In die jaren maakten de vier dorpen een
economische bloei door. De nabijheid van de
Hollandse IJssel leverde werk in de scheepsbouw.
Schippers onderhielden beurtvaarten naar
Rotterdam, Gouda en andere steden. De mensen
werkten in de steenfabrieken, touwslagerijen en
veenderijen. Uit de zogenoemde Informacie uit
1514 blijkt dat veel veeboeren omstreeks 1500 hun
vee wegdeden en ‘veenboer’ werden. Met name
gebeurde dat in Zevenhuizen.
De Enqueste (1494) en de Informacie (1514)
In 1494 werd in alle steden en dorpen van
Holland en Friesland een onderzoek gedaan
naar de economische omstandigheden van de
bevolking in verband met een herziening van de

Omslag Enqueste.

belastingheffing. De verslagen van de hoorzittingen
zijn goeddeels bewaard gebleven. Zij staan bekend
onder de naam ‘Enqueste ende Informatie upt stuck
van der reductie ende reformatie van den schiltaelen,
voertijts getaxeert ende gestelt geweest over de
landen van Hollant ende Vrieslant, gedaen in den
jaere MCCCCXCIIII’. In het onderzoek werden
de omstandigheden sedert de dood van Karel de
Stoute (1477) vergeleken met die in 1494. De
meeste vragen hadden betrekking op de landbouw
en andere bestaansmiddelen en op het aantal
haardsteden (woningen) in een stad of dorp.
Dezelfde soort vragen werd gesteld in de ‘Informacie
up den staet, faculteyt ende gelegentheyt van de
steden en dorpen van Hollant ende Vrieslant’ van
1514. In dat jaar gaven Maximiliaan van Oostenrijk
en Karel V de opdracht een enquête te organiseren
naar de toestand van de Hollandse en Friese dorpen

tussen 1477 en 1514 dat uit de Enqueste en de
Informacie naar voren komt. Tussen 1477 en 1494 is
sprake van een sterke achteruitgang, terwijl tussen
1494 en 1514 een herstel hierop volgt.

Karel de Stoute door Rogier van der Weyden (1460).

en steden.Evenals in 1494 zouden de gegevens
moeten dienen om de bestaande belastingheffing te
herzien.
Met behulp van de gegevens van beide enquêtes
kunnen we een schatting van het aantal inwoners
van de huidige gemeente Zuidplas maken
gedurende de Late Middeleeuwen en het begin van
de Nieuwe Tijd. In 1477 telden de drie dorpen circa
1100 inwoners, in 1494 700 en in 1514 was het
inwonertal bijna 1000. Het moge duidelijk zijn dat
de gevonden aantallen slechts een benadering van
de werkelijke bevolkingsomvang kunnen zijn.
Het blijkt dat deze bevolkingscijfers heel goed
passen in het totale beeld van Holland en Friesland

Ook de economie verkeerde na de dood van Karel
de Stoute in een crisis. De achteruitgang had
verschillende oorzaken. Nadat Karel in Nancy was
gesneuveld, laaiden de Hoekse en Kabeljauwse
twisten weer op. Dat kostte handen vol geld. De
oorlogshandelingen brachten een forse verhoging
van de belasting met zich mee. De bevolking
verarmde en trok voor een deel naar de stad. In
1494 was in Moordrecht een kwart van de inwoners
afhankelijk van de bedeling, in Nieuwerkerk en
Zevenhuizen ongeveer 35 procent. We moeten
er natuurlijk rekening mee houden dat deze stand
van zaken wel erg in mineur aan de enquêteurs
werd voorgesteld. De Enqueste had immers een
herziening van de belastingen tot doel. Het is
daarom te verwachten dat de dorpen hun financiële
toestand zo ongunstig mogelijk probeerden voor
te stellen. Toch kunnen deze gegevens niet ver
bezijden de waarheid zijn geweest. Ook buiten het
Zuidplasgebied waren de omstandigheden voor de
boeren slecht als gevolg van het oorlogsgeweld.
Daarnaast toont de Enqueste onmiskenbaar aan dat
in het natuurlijk milieu van Holland en Friesland
een verslechtering was opgetreden die de oorzaak
was van gaandeweg meer wateroverlast. Reeksen
van natte jaren deden de oogst mislukken; er
heerste ziekte onder het vee. Gouda bracht te
berde dat er geen koeien meer konden weiden in
het drassige land van Moordrecht en Zevenhuizen.
Bovendien werd Holland in 1493 geteisterd door
een formidabele muizenplaag waardoor de toch
al slechte oogsten nog meer werden aangetast.
Volgens de geënquêteerde dorpelingen bood
de turfgraverij in Holland geen voldoende
bestaan meer. Er was veel land verloren gegaan
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Arbeiders aan het werk in het Hollands-Utrechtse veengebied (circa 1850). Op deze oude schoolplaat zijn diverse fasen van het werk
afgebeeld. Vanaf 1530 kwam de baggerbeugel in gebruik waarmee ook het veen onder de waterspiegel opgebaggerd kon worden
zoals te zien is op de voorgrond. De baggerspecie werd uitgespreid op legakkers waar turfwerkers met plankjes (trapborden) onder
de schoenen (rechterfiguur) zoveel mogelijk water eruit persten. De plankjes waren van onderen met een laag pek ingesmeerd.
Hiermee werd voorkomen dat de bagger aan de onderzijde bleef plakken. Hierna werden er turven uit gesneden (zie figuur in het
midden) die vervolgens dusdanig werden opgestapeld dat ze goed konden drogen.

als gevolg van het turf delven. De beschikbare
voorraden waren overigens nog lang niet uitgeput.
De verhoogde waterstanden zullen echter de
exploitatie zeer bemoeilijkt hebben. Na 1494
keerde het tij. Met name Zevenhuizen kon zich
verheugen in een snelle bevolkingstoename.
‘Brandend land’
Het vergraven en opbaggeren van het ‘brandend
land’ heeft het oorspronkelijke landschap van
het Zuidplasgebied onherkenbaar veranderd.
Bij turfwinning wordt een onderscheid gemaakt
tussen veen dat boven en veen dat beneden de

grondwaterspiegel ligt. Voor het afsteken van veen
boven water werd een gewone schop gebruikt. De
turven werden voor droging op het land gezet.
In dit verband wordt wel gesproken van droge
vervening. In vrijwel het gehele Zuidplasgebied
werd tot ver in de zestiende eeuw voornamelijk
‘in den droge’ geveend. De hoeveelheid turf
die mocht worden gestoken, werd nauwkeurig
vastgesteld. Bij overtreding volgden boetes. Uit
de grafelijke rekeningen blijkt dat in Zevenhuizen
en Moordrecht vrijwel jaarlijks wegens ‘overdelft’
of het wegvoeren ‘boven tghebot’ boetes werden
opgelegd.

In de zestiende eeuw was opnieuw sprake van een
sterke uitbreiding van steden en van een groeiende
bevolking. Het was de tijd dat erg veel steen nodig
was voor de bouw van stadsmuren. Houten huizen
werden door stenen woningen vervangen. De
steenbakkerijen langs de Hollandse IJssel werkten
op volle toeren. Daar was veel brandstof voor
nodig.

stonden er alleen al in Gouda meer dan tweehonderd brouwerijen. Op veel plaatsen in het
Zuidplasgebied raakte de veenvoorraad boven de
waterspiegel uitgeput. Het werd noodzakelijk om
het veen onder de grondwaterspiegel weg te halen.
Deze omstandigheid bracht een andere methode
van vervening met zich mee.

Om in de toenemende brandstofbehoefte voor
de steenovens te kunnen voorzien, moest de
turfwinning grootschaliger worden aangepakt.
En wat te denken van de energiebehoefte
voor het brouwen van bier. Omstreeks 1600

Slagturven
Aangenomen wordt dat circa 1530 de baggerbeugel
in gebruik is genomen. Dit werktuig bestaat uit
een lange houten steel met daaraan bevestigd een
ijzeren ring met een net of zak. Daarmee konden
17

Luchtfoto van de Vinkeveense Plassen. Duidelijk zijn de lange trekgaten en de legakkers of zetwallen te zien.

Een veenarbeider aan het werk met de baggerbeugel.

Opgetaste turven op een legakker bij Nieuwkoop.
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Turfwinning (zie de turfstapels) was een belangrijke oorzaak van de landafbraak door de waterwolf. Kaart van de oever van Aalsmeer door Adriaan de Bruijn
(1605).

bonken veen van grotere diepte uit de trekgaten
(langgerekte strook water) omhooggetrokken
worden. De turfbagger werd daarna op de legakkers

of zetwallen gestort om te drogen.Wanneer de
bagger gedroogd was, werd de massa in blokken
verdeeld. De turven werden gestapeld en dagelijks
gekeerd. Veelal werd dit werk door vrouwen en
kinderen gedaan. Afhankelijk van het weer waren
de turven na twaalf tot vijftien weken gereed om te
worden verstookt.
Het afsteken en baggeren van veen begon in
april en eindigde half juni. Langer ging men niet
door, omdat het onzeker was of de bagger dan
nog droog zou worden. Het nadeel van nog niet
geheel gedroogd veen is namelijk, dat bij strenge
nachtvorst de turf stuk vriest en uit elkaar valt.
Vandaar dat de turfwinning zeer seizoensgebonden
was. Deze zogeheten natte vervening, ook wel
slagturven genoemd, heeft een enorm landverlies
tot gevolg gehad.

In het midden van de achttiende eeuw bereikte de vervening tussen Rotterdam en Gouda
een hoogtepunt. Door de golfslag verdwenen de zetwallen en het gebied veranderde in een
groot plassengebied. De Zuidplas bereikte uiteindelijk een omvang van circa 4500 hectare.
Op deze kaart (ca 1810) is goed te zien dat zich tussen de omcirkelde dorpen Moerkapelle,
Moordrecht, Nieuwerkerk en Zevenhuizen vooral water bevond.

‘Turf is vaderlandsche brand, stook toch niet te
veel, Van de grond, waarop gij woont, is Turf
een deel’
In 1781 leerden de kinderen op school deze beide
versregels. Zij slaan op de gevaarlijke gevolgen van
natte vervening. Door het slagturven ontstonden
in korte tijd grotere en kleinere veenplassen die
door het afkalven van de zompige oevers almaar
groter werden. In het midden van de achttiende
eeuw was tussen Rotterdam en Gouda door
al dat baggeren een uitgestrekt plassengebied
ontstaan. De veenplassen waren slechts van elkaar
gescheiden door heel smalle stroken hoger gelegen
land waarover de doorgaande wegen liepen met
aan weerszijden de boerderijtjes. Ook langs de
Hollandse IJssel en de Rotte liggen stukken van
dit zogeheten bovenland die niet verveend zijn
en waarop de oude dorpskernen liggen. Langs de
randen van de plassen groeiden rietkragen. Dat
betekende inkomsten voor de rietsnijders.
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Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland hielden
toezicht op de turfwinning. Om een einde aan
deze vorm van landvernieling te maken stelde het
hoogheemraadschap regels voor de veenderij op.
Zo werd het verboden ‘… uyt eenige landen binnen
de hondert roeden na aen eenige meeren gelegen
te slachturven’. Het hoogheemraadschap wilde
in 1591 zelfs een algemeen verbod op slagturven.
In 1653 werd door het stadsbestuur van Gouda
verboden om binnen driehonderd meter van de
stadswallen turf te baggeren. In 1664 vaardigden
dijkgraaf en hoogheemraden een verbod uit om te
slagturven in de nabijheid van landscheidingen,
wegen en waterkeringen onder Zevenhuizen. Uit
de aanwezigheid van het grote aantal plassen en
het vele malen uitvaardigen van voorschriften
omtrent het steken van turf mag blijken dat de
verordeningen dikwijls werden ontdoken.

Een aantal veenplassen kreeg een onrustbarende
omvang en diepte zoals de Noordplas tussen
Waddinxveen en Hazerswoude of de veenplas bij
Moerkapelle in het gebied van de Wildeveenen bij
Zevenhuizen. De Zuidplas onder ZevenhuizenMoerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan
den IJssel en Waddinxveen werd op den duur de
grootste waterplas in Zuid-Holland.
Gaandeweg maakte het hoogheemraadschap zich
steeds meer zorgen over de situatie rondom de
Zuidplas. Maaivelddaling door de landbouw en
intensivering van de turfwinning hadden de oevers
behoorlijk verzwakt. Bij harde wind werden de
zwakke veendijkjes bedreigd. De Zuidplas had zich
circa 1650 al uitgebreid tot ongeveer vierduizend
hectare en rukte steeds verder op in de richting
van Gouda en Rotterdam. Een ander probleem was
dat het waterniveau van de Zuidplas op peil werd

De molenviergang van de Tweemanspolder bij Zevenhuizen. De laatste molen aan de Rotte valt buiten deze foto.

maken. Vanwege de dreiging van het water
heeft koning Willem I, dus de centrale overheid,
destijds deze taak op zich genomen. Het project
werd grotendeels gefinancierd uit de zogenaamde
Indische saldi. Dat waren gelden die het Cultuurstelsel in Nederlands-Indië opleverde uit de
enorme winsten op koffie, thee, suiker en indigo.
Zo werd de Zuidplaspolder de eerste door de staat
gefinancierde droogmakerij.
Uitwatering via molengang op buitenwater.

gehouden door enkele molens. Vanwege het slechte
onderhoud waren sommige in verval geraakt met
als gevolg een stijging van het waterpeil. Het
risico van het ontstaan van een binnenzee in ZuidHolland was levensgroot. De enige remedie om de
‘waterwolf ’ te bestrijden was de veenplas droog te
maken.
De ‘waterwolf’ getemd
In 1697 bestonden plannen om de Zuidplas droog
te maken. Op 30 juli 1700 gaven de Staten van
Holland en West-Friesland toestemming aan
Gouda en Rotterdam om de Zuidplas te mogen
bedijken. Maar het zou nog meer dan een eeuw
duren alvorens met dit werk werd begonnen. Dat
had onder meer te maken met de hoge kosten
van het project. Inmiddels waren in de huidige
gemeente Zuidplas al enkele veenplassen met
behulp van windwatermolens drooggemalen. Het
betrof nog betrekkelijk kleine droogmakerijen
met een oppervlakte van 450 tot 500 hectare:
De Honderd Morgen en De Wildeveenen, de
Tweemanspolder en de Eendragtspolder.

Hoewel de dreiging van het water groot was,
waren er onder de inwoners van vooral Gouda veel
tegenstanders van droogmaking. De angst was dat
de verschrikkelijke polderkoorts zou uitbreken.
Deze ziekte, ook bekend onder de naam malaria,
kan in een omgeving met stilstaand water uitbreken.
In die tijd dacht men dat de ziekte het gevolg was
van de uitwaseming van de drooggevallen grond.
In verschillende Zuid-Hollandse droogmakerijen
had de malaria al slachtoffers geëist. Het plan
tot droogmaking ging echter door. Wel zou
als voorzorg aan de rand van Zevenhuizen een
hospitaaltje met 45 bedden voor de polderwerkers
worden ingericht. Overigens bleken de bedden
uiteindelijk niet nodig.
Na vele discussies over de vraag hoe de
droogmaking moest worden aangepakt, stelde
koning Willem I in 1825 een ‘Commissie van Beheer
en Toezigt’ in. Deze organiseerde de praktische
uitvoering van de droogmaking. De belangrijkste
ontwerper van het plan was rijkswaterstaatingenieur
Jan Anne Beijerinck.

De ervaring met drooglegging was dat de opbrengsten
van een nieuwe droogmakerij nauwelijks te
voorspellen waren. Bovendien waren er voor de
Zuidplas geen droogmakingsfondsen gereserveerd.
Daarom waren noch particulieren noch lokale
overheden bereid de grote Zuidplas droog te
Jan Anne Beijerinck en zijn echtgenote.
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van een ringvaart en het opwerpen van een
ringdijk rondom vrijwel de gehele veenplas. In het
noorden sloot de ringdijk aan op bestaande dijken.
Aan de noordkant ligt nu de Kleikade en de Jan
Dorrekenskade. Samen vormen zij de landscheiding
tussen de Noordplas- en de Zuidplaspolder.

De naast elkaar liggende stoomgemalen IJserman (rechts) en
Van Gennep (links) bij Nieuwerkerk aan den IJssel. In 1916 is
de IJserman buiten gebruik gesteld en grotendeels gesloopt
nadat men van stoom op dieselmotoren was overgegaan.
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Aan het werk
Het was geen eenvoudige klus. Het water moest
meer dan zes meter worden opgevoerd. In 1828
werden de werkzaamheden gestart met het graven

Om het water uit te malen werden achttien
vijzelmolens en twaalf schepradmolens ingezet.
Onder Waddinxveen stonden negen molens en
tussen Moordrecht en Kortenoord eenentwintig.
Via twee molengangen werd het water op de
ringvaart geloosd. Door middel van een tweetraps
bemaling maalde de ringvaart uit op de lage boezem
en vervolgens op de hoge boezem. Van de hoge
boezem werd het water door uitwateringssluizen op
de Hollandse IJssel uitgeslagen.
Afzonderlijk werkten er twee stoomgemalen als
hulpvermogen. De Zuidplaspolder is de eerste
Nederlandse droogmakerij waar stoomkracht op
deze manier werd gebruikt.
De Belgische opstand tegen koning Willem I,
waarin België zich afscheidde van het Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden, legde tussen 1830
en 1835 het werk stil. Uiteindelijk waren in 1836

Bij de droogmaling van de Zuidplas werd het water via getrapte
bemaling op de IJssel uitgeslagen. De hoge boezem en lage boezem
zijn later drooggemaakt.

Schetskaart van de drooglegging van de Zuidplaspolder.

ringdijk en ringvaart klaar en kon met het uitmalen
van het water worden begonnen. Eind 1839 vielen
de eerste stukken grond droog. De veenplas was
veranderd in een droogmakerij van circa 4200
hectare. De molens en beide stoomgemalen hadden
toen 108 miljoen kubieke meter water uitgeslagen.
Zo’n dertig jaar later is een begin gemaakt met
de Prins Alexanderpolder. De polder bestaat uit
een reeks drooggemalen veenplassen zoals de
Kleine Plassen in Schieland tussen Nieuwerkerk
aan den IJssel en Kralingen. In tegenstelling tot de
Zuidplaspolder zijn in de Prins Alexanderpolder
geen windwatermolens gebruikt. Met behulp van
vier stoomgemalen is de polder drooggelegd.
In 1871 vielen de eerste delen droog. In 1873 kreeg
de polder officieel de naam Prins Alexanderpolder.

Het was alom bekend dat in nieuwe droogmakerijen
in de eerste jaren veel problemen in verband met
een gebrekkige waterbeheersing konden bestaan.
En dat leidde dikwijls tot misoogsten. Naarmate het
polderpeil nauwkeuriger kon worden geregeld, nam
de welvaart voor de boeren toe.
Uitspraken die karakteristiek zijn voor negentiendeeeuwse droogmakerijen en die ook op de
Zuidplaspolder kunnen worden losgelaten zijn:
“Nieuw land wint men voor de derde hand” of “De
eerste boer dood, de tweede in nood, de derde zijn
brood”.
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‘Nieuw land wint men voor de derde hand’
Nadat de grond was drooggevallen lag in een
groot deel van de Zuidplaspolder akkerland
van uitstekende kwaliteit. Om een weelderige
onkruidgroei te voorkomen, werden zo snel
mogelijk tarwe, gerst, koolzaad, karwijzaad, erwten,
bonen en klaver ingezaaid.

Maar er waren wel ernstige problemen. Met name
in de diepere delen van de polder hadden de boeren
van kwel (grondwater dat onder druk uit de bodem
opwelt) te lijden. De beheersing van het polderpeil
liet nog ruim dertig jaar te wensen over. De capaciteit
van de bemaling was onvoldoende. De laaggelegen
gronden stonden voortdurend blank en waren soms
zelfs als hooiland niet geschikt. Het ging dan om
ongeveer vierhonderd hectare drassige veengrond. In
het jargon van waterstaatsingenieurs wordt dergelijk
grond ‘dik water’ of onland genoemd. Pas in 1876
moderniseerde het polderbestuur de bemaling. In dat
jaar werd een volledige stoombemaling ingevoerd en
behoorde ernstige wateroverlast tot het verleden. De
molens werden verkocht.

Eén van de molens van de drooglegging van de Zuidplas werd
in 1878 naar Zuidwolde verkocht. Onder de naam de Vlijt werd
de molen daar als graanmolen in gebruik genomen. In 2004 is
de molen van zijn wieken ontdaan.

Tot circa 1960 bestond het grondgebruik
voornamelijk uit weidegrond, akkerland en een
klein stukje voor de tuinbouw. Nadien is het
landschap van de inliggende droogmakerijen
van de gemeente Zuidplas opnieuw ingrijpend
veranderd. Ten aanzien van de ruimtelijke
ordening in de polders ontstonden nieuwe ideeën
over woningbouwlocaties, bedrijfsterreinen,
glastuinbouw en infrastructuur. In bestuurlijk
opzicht is de totstandkoming van de gemeente
Zuidplas daar een van de resultaten van.
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Veel grond kwam in handen van investeerders uit het gebied
rond Gorinchem. Vandaar boerderijnamen als Altena en
Loevesteijn.

De Geertruida’s Hoeve aan de Eerste Tochtweg ca 1960.
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De driejarige Adrianus Wijnandus Holsteijn legde op 25 februari 1856 de eerste steen van de vroege Zuidplasboerderij Ravensteijn nabij de Tweede Tochtweg in
Nieuwerkerk aan den IJssel. Zijn vader was de heelmeester Hendrik Gerrit Holsteijn, in 1849 getrouwd met Neeltje Ravestein. Het was dus een beleggingsboerderij
en moeders familienaam lijkt in de boerderijnaam wat verfraaid. De opa van het knulletje was dominee Adrianus Wijnandus Holsteijn, die Nieuwerkerk wel van
1827-1868 diende! Het Adrianus Wijnandus zou in 1878 in Utrecht in de rechten promoveren en daar advocaat worden. Zijn zus Pietertje zou trouwen met de
gemeentesecretaris annex burgemeester Jan Eduard van Voorthuysen. De dorpselite was klein. In 2007 werden de zolder en de top van de voorgevel van de
onbeschermde boerderij verwijderd.
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Moerkapelle

Wouter Paul

Ontstaan van Moerkapelle
Jacob van Deventer (ca. 1505-1575) maakte
omstreeks 1542 een kaart van het gewest Holland.
Ten noorden van het dorp Zevenhuizen tekende
hij een klein kerktorentje met de aanduiding ‘Op
Moer’. Dit is de eerste aanwijzing dat daar ter
plaatse een woongemeenschap bestond met een
eigen kerkgebouwtje. Uit latere archiefstukken
blijkt dit een kapel te zijn met als schutspatroon
Sint Antonius. Het is deze kapel, gelegen ver van
het dorp Zevenhuizen in de Wildeveenen (moeras),
waaraan het dorp zijn naam heeft te danken.
Uit niets blijkt dat Moerkapelle in de vroegste
tijden een eigen pastoor en na de Reformatie een

1600 zo goed als afgelopen en de Wildeveenen
waren vrijwel geheel waterplas geworden.
Toen na de droogmaking van de polder de
Wildeveenen, Moerkapelle in 1662 een eigen
kerkgebouw kreeg, werd de oude kapel verder
gebruikt als schoolgebouw. Als zodanig heeft het
gebouw een zeer lang leven gehad. Het heeft
als school dienst gedaan tot 1840 toen er een

Detail wandtapijt ‘Het ontzet van Leiden’ door Joost Jansz
Lanckaert (1587-1589) met daarop Moerkapelle.

eigen predikant heeft gehad. Zeer waarschijnlijk
werd de geestelijke verzorging geregeld vanuit
Zevenhuizen. Pas na de droogmaking van de
Wildeveenen werd er een eigen predikant beroepen.
Veel stelde Moerkapelle toen niet voor. Met de
bedrijvigheid door de turfwinning was het rond

Beeldje van de vervener in Moerkapelle dat herinnert aan de
tijd dat de Wildeveenen als gevolg van de vervening nog plas
waren.
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Financieel een lucratieve zaak en vele rijke inwoners
zagen er wel wat in om ook aan zo’n avontuur
te beginnen. Zo ook Warnaert van der Wel,
aanvankelijk een vermogend man in Delft. Hij liet
zijn oog vallen op de Wildeveenen.
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Geheel rechts op deze ansichtkaart uit het begin van de
twintigste eeuw zien we de witte voorgevel van de oude
kapel.

nieuw schoolgebouw in gebruik werd genomen.
Er zijn oude ansichtkaarten uit het begin van de
vorige eeuw waarop de kapel als een eenvoudig
huis te zien is. Uit iets latere kaarten blijkt dat
de voorgevel geheel werd vernieuwd. Kort voor
de Tweede Wereldoorlog brandde het stokoude
gebouwtje af en werd ter plaatse een winkelpand
gebouwd.

Moerkapelle wordt een zelfstandige
ambachtsheerlijkheid
In de eerste helft van de zeventiende eeuw
werden vooral in Noord-Holland de waterplassen
drooggemalen en herschapen in vruchtbare polders.

Daniël van Hogendorp, dijkgraaf van Schieland en mededrooglegger van de Wildeveenen.

Nu behoorden het dorp Moerkapelle en het
gebied de Wildeveenen van oudsher tot de
ambachtsheerlijkheid Zevenhuizen. In 1646
was Agatha Breemans, de weduwe van Hendrik
Duyst van Voorhout, de ambachtsvrouwe. Voor
het bedrag van 15.570 gulden was zij bereid
de Wildeveenen en het dorpje Moerkapelle
aan Warnaert te verkopen. Door deze verkoop
werd Moerkapelle voortaan een aparte
ambachtsheerlijkheid en wij kunnen 1646 dus als
het geboortejaar van Moerkapelle als zelfstandige
gemeente beschouwen. Warnaert van der Wel
kocht niet meer dan hij voor de droogmaking nodig

had en daardoor liep de grens met Zevenhuizen
voortaan tot aan de rand van het dorp Moerkapelle
en tot de zuidelijke grens van de Wildeveenen.
Hieraan hebben we de vreemde situatie te danken
dat huizen ten zuiden van de Moerse Zijde, hoewel
zij één geheel vormen met het dorp Moerkapelle,
toch in Zevenhuizen staan.

de stad Rotterdam, die het voortaan hier voor het
zeggen kreeg.
Aan de nieuwe polder is rampspoed niet bespaard
gebleven. Hij was geheel omgeven door
uitgeveende waterplassen en verschillende keren
brak een dijk door. De ondergelopen polder moest
dan weer opnieuw worden drooggemalen. Toen
ook de omringende polders droog waren, was dit
gevaar geweken. Het laatste gevaar was de grote
Zuidplas die tot de droogmaking (1828-1939) aan
de zuidzijde van de polder een ernstig gevaar bleef
vormen.
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De droogmakerij de Wildeveenen op de kaart van Jan
Stampioen uit 1684.

Droogmaking van de Wildeveenen
Van der Wel mocht zich nu ambachtsheer van
Moerkapelle en de Wildeveenen noemen. Hij ging
voortvarend aan de slag. Wat er nog over was aan
land werd opgekocht en hij liet aan de Rotte een
zestal molens bouwen, waarna het droogmalen kon
beginnen. Maar het zat hem niet mee en hij had
ook veel te hoog gegrepen. Na allerlei tegenslagen
ging hij in 1651 failliet en werd alles geveild.
Eigenaar werd Daniël van Hogendorp, die zich
nu ambachtsheer mocht noemen. Met een aantal
deelgenoten werd toen de droogmaking in 1655
tot een goed einde gebracht en het land onder de
participanten verdeeld.
Na het overlijden van Daniël van Hogendorp in
1673 kwam de ambachtsheerlijkheid in handen van

Land van Belofte, de herenboerderij in het uiterste noordwesten van de polder.

Agrarische gemeente
Na de droogmaking bleek de kwaliteit van de
grond uitstekend te zijn en Moerkapelle werd een
welvarende agrarische gemeente. De deelnemers
van de droogmaking bleven nog enkele generaties
zelf eigenaar van de landerijen. Zij lieten stevige
boerderijen bouwen, waarvan er thans nog steeds
een aantal in de Wildeveenen staan. We noemen
hier de Stolphoeve of Stolpenburg, Land van
Belofte en Moscoviën welke alle drie dateren uit de
beginjaren van de polder, dus uit de tweede helft
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Boerderij Stolpenburg aan de Heerenweg. Bij de drooglegging van de Wildeveenen waren ook mensen betrokken die in NoordHolland te maken hadden gehad met droogmakerijen. Die invloed zie je terug in dit Noord-Hollandse boerderijtype. Aquarel van
J. Verheul Dzn (1929).

van de zeventiende eeuw. Later ging het grondbezit
meer en meer over op de boeren zelf. Bestond de
polder aanvankelijk voornamelijk uit weiland, nu
zijn het overwegend landbouwgronden.

De kerk van Moerkapelle
De Staten van Holland (die de wereldlijke heren
van de Gereformeerde Kerk waren) verhieven in
1655 Moerkapelle tot een afzonderlijke kerkelijke
gemeente. Men mocht nu een eigen predikant
beroepen en met kerkbouw beginnen. Deelnemers
van droogmakingen traden vaak op als begunstigers
van kerkbouw in het nieuwe land, en dat was in
Moerkapelle niet anders. Nu was er omstreeks
1644 een flinke achterstand in het betalen van
de verponding (belasting op grondbezit). De

Staten oordeelden dat de arme inwoners deze niet
konden opbrengen maar dat ze wel gevorderd
konden worden van de kapitaalkrachtige bedijkers.
Deze raakten hierdoor flink in verlegenheid,
maar kwamen met een in de ogen van de Staten
sympathiek voorstel.
Zij verzochten het achterstallige bedrag van
de verpondingen te mogen gebruiken voor de
bouw van een kerk. Dit werd toegestaan en het
verschuldigde bedrag van 4892 guldens en 18
stuivers mochten zij voor kerkbouw gebruiken. Er
werden nog veel meer inkomsten gevonden om de
kerkbouw te steunen. Zo kreeg men octrooi voor
het heffen van kleine bedragen op de verkoop
van bier en wijn, voor doorvaart van het verlaat
bij de Holvoeterbrug en van elke ton turf die er
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Andries Schoemaker, de
kerk te Moerkapelle (1729).
De tekenaar heeft het
fronton boven de ingang
niet ingevuld.

nog gestoken werd. Ook de Staten van Holland en
verschillende Hollandse steden schonken bijdragen
voor de bouw. En zo kon men omstreeks 1662 met de
bouw beginnen en in 1667 de kerk in gebruik nemen.

Kerk al na 22 jaar al vervallen
Daniël van Hogendorp was de grootste van de
heren droogmakers van de polder. Hij zal dan ook
wel flink hebben bijgedragen in de kosten van
de bouw van de kerk en dat wilde hij ook laten
zien. Op het fronton van de toren liet hij zijn
familiewapen en ook dat van zijn vrouw Ida ’t Hooft
aanbrengen met het jaartal 1662 (MDCLXII).
Volgens geschiedschrijvers werd de bouw op zeer
solide en hechte wijze uitgevoerd. Maar was dit

Fronton uit 1662 boven de ingang van de kerk van
Moerkapelle met de familiewapens van Daniël Van Hogendorp
(links) en zijn echtgenote Ida Maria ’t Hooft (rechts).

wel zo? Al in 1689, dus maar 22 jaar later, klagen
ambachtsbewaarders en kerkmeesters over: “Het
groote verval en soberen staat van de kerk alhier,
in dien voege dat door continuatie in korten tijd de
totale ruïne van ’t voorst gebouw te dugten staat”.

ook de last van onderhoud hebben. In Moerkapelle
is de toren echter nog steeds eigendom van de
Nederlands-hervormde Gemeente.
De laatste grondige en kostbare
restauratie van kerk en toren vond plaats in
1994/95.

Pieter van Winckel, schout van Moerkapelle
In 1672 was Pieter van Winckel schout van
Moerkapelle. De bevolking had over zo’n aanstelling
totaal niets te vertellen, dat was een zaak voor de
ambachtsheren. Er zaten soms vreemde figuren
tussen en Pieter van Winckel was er daar één van.
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Interieur van de kerk met op de achtergrond het koorhek met
daarop de tekst: “De HEERE onse Godt zij met ons gelijkck
als Hij geweest is met onse vaderen. Hij en verlate ons niet
ende begeve ons niet”. Dit koorhek stond oorspronkelijk in
de Laurenskerk in Rotterdam en dateert uit 1593. Toen daar in
1715 een koperen koorhek werd aangeschaft werd het houten
hek aan Moerkapelle geschonken. Het ambacht Moerkapelle
behoorde toen aan de stad Rotterdam.

Zij vragen toestemming voor een collecte waarin
een ieder opgeroepen wordt tot het uiterste bij
te dragen “ten eijnde gemelte kerk wederom can
gerepareert en in goede stand gebragt werden”.
Of het inderdaad zo erg is geweest? Een beetje
overdrijving kon geen kwaad en dat zullen zij ook
wel hebben beseft.
Jaar in jaar uit zijn er kopzorgen geweest en heeft
het veel moeite gekost om de onderhoudskosten
bij elkaar te sprokkelen. De meeste kerktorens zijn
in eigendom van de burgerlijke gemeentes, die dan

Mannen worden ingezet bij graafwerkzaamheden.

Zo was hij met dertig man uitgetrokken in
verband met de Franse inval in Nederland in 1672.
Vermoedelijk had hij van het Hoogheemraadschap
Schieland opdracht gekregen verdedigingswerken
aan te leggen. Hij had deze dertig personen hun
geld hiervoor betaald en wilde dit nu terugvorderen
van de heren ingelanden (landeigenaren) van de
Wildeveenen. Deze weigerden echter te betalen.
Hierop heeft Pieter van Winckel hen de huid
vol gescholden. De heren ingelanden zoals Van
Swaanswijck en Cooyman dreigden hem te
ontslaan, waarop de schout antwoordde dat hij dan

Oproer in Moerkapelle in 1785
Eind achttiende eeuw leek de Gouden Eeuw van
de Republiek voorgoed voorbij en stadhouder
Willem V verloor bij een deel van de bevolking zijn
aanzien en macht. Een nieuwe politieke groep, de
patriotten, kwam naar voren. Zij hadden tot dan
toe nauwelijks een stem gehad in land-, stads- of
dorpsbestuur. Een anoniem patriottisch pamflet van
26 september 1781 deed de politieke discussie in de
Republiek hartstochtelijk ontbranden. Zodoende
kwamen de aanhangers van stadhouder Willem V en
de naar verandering strevende patriotten lijnrecht
tegen over elkaar te staan.

Het molesteren van schout Kreet in 1785.

al hun schelmerijen openbaar zou maken. Kortom:
een grote ruzie.
Vermoedelijk op verzoek van Van Swaanswijck en
consorten legde de plaatselijke predikant dominee
Sluijter een nadelige verklaring af over deze schout.
Zo hoorde de dominee op een zekere zondag na
de predicatie dat de schout volkomen dronken in
een ‘brandwijnskroegh’ zat. De dominee is naar
de kroeg gegaan en heeft de schout verweten dat
hij een slecht voorbeeld was voor de ingezetenen.
Hij kreeg echter tot antwoord, dat hij zich
daar niet mee had te bemoeien en hem werden
scheldwoorden naar zijn hoofd geslingerd, zoals:
“Leugenaar, schelm, hontsvot, smeerschoen en
flickefloyer”. Het was duidelijk dat Pieter van
Winckel niet lang meer als schout kon worden
gehandhaafd en we komen hem in Moerkapelle dan
ook niet meer tegen.

Deze tegenstelling speelde ook in Moerkapelle
een grote rol en op zaterdag 29 januari 1785 kwam
het tot een oproer. De patriotsgezinde schout
Arnoldus Kreet gaf tijdens zijn ambtelijk bezoek
het bevel om zogenaamde vrijkorpsen (legertje van
vrijwilligers) op te richten. Echter, het prinsgezinde
deel van de Moerkapellenaars, versierd met oranje
strikken riep: “Oranje boven” en stak de vlag uit.
De schout protesteerde en wilde met zijn degen het
volk uiteendrijven, maar werd toen letterlijk onder
de voet gelopen, van zijn degen beroofd en aan
zijn wang gewond. De prinsgezinden versierden
zijn koets en paarden met oranjestrikken, staken
Arnoldus Kreet een oranje strik op zijn hoed
en stuurden hem zo terug naar zijn woonplaats
Rotterdam.
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slaagden er in om het gewraakte object verwijderd
te krijgen, bang als men was voor een confrontatie
met vrijwel de gehele bevolking. Deze klucht heeft
geduurd tot 1790, toen de poort werd verbrand
door een jongen die eerst door de patriotten vol
drank was gegoten.
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Overtoom bij Rijpwetering. Met behulp van het rad wordt
de boot over een plankier omhoog getrokken. Is de boot
eenmaal op het hoogste punt dan kan men hem voorzichtig
aan de andere kant omlaag naar het water laten glijden. Een
dergelijke overtoom lag bij de Donderdam.

De erepoort
In Moerkapelle bleef de tegenstelling tussen de
Oranjeklanten en de patriotten bestaan.
De patriottische regenten in Rotterdam, die het in
Moerkapelle voor het zeggen hadden, probeerden
tevergeefs hun denkbeelden aan de prinsgezinde
inwoners van Moerkapelle op te dringen. In 1787
kwam de koning van Pruisen zijn zwager Prins
Willen V te hulp. Voor de Moerkapellenaars was
deze feestelijke gebeurtenis aanleiding om in de
Dorpsstraat een ereboog op te richten. De in
Rotterdam wonende schout trachtte deze te laten
verwijderen, maar stuitte op tegenstand van de
bevolking. Onder zware druk moest men tenslotte
toestaan dat de erepoort verwijderd werd en in de
kerk werd opgeslagen. Hij moest daar blijven en
mocht alleen bij feestelijke gebeurtenissen weer
kort in de Dorpsstraat terug keren. Dit was het
begin van een ware komedie. Verassend hoeveel
gelegenheden de Moerkapellenaren vonden om de
poort daar weer te plaatsen. Tenslotte liet men hem
daar maar staan. Noch het bestuur van Rotterdam,
noch de baljuw van Schieland noch de schout

De Donderdam
Om vanuit de Rotte in de Gouwe te kunnen
komen werd voor 1628 al herhaaldelijk getracht
toestemming van het hoogheemraadschap
Schieland te krijgen voor een verlaat in de uiterste
zuidoosthoek van de Wildeveenen in Moerkapelle.
Via het bestaande verlaat bij de Holvoeterbrug
en de Moerse Vaart kon men dan in de Gouwe
komen en behoefde men niet meer door de IJssel
en Gouda. Na heftige protesten vooral van Gouda
werd dit verzoek afgewezen. Wel verwierf de
Waddinxveense schout Joris Adriaen Donder in
1628 toestemming om een overtoom te maken.
De schuiten die van Rotterdam kwamen, werden
in het verlaat (sluis) bij de Holvoeterbrug vanuit
de Rotte in de Moerse vaart geschut. Bij de

De boerderij van de familie van der Knijff ter hoogte van de
Donderdam. Daar vlakbij was vroeger de uitspanning van de
herberg aan de Donderdam. De foto is van vóór 1943 toen na
brand de boerderij is herbouwd.

Donderdam werden deze kleine schepen over de
landscheiding getrokken waardoor zij nu toch de
vaarverbinding Rotte – Gouwe konden gebruiken.
Sinds die tijd wordt deze uithoek van Moerkapelle
de Donderdam genoemd. Natuurlijk was dit een
uitstekende plaats om een herberg te beginnen
en die kwam er dan ook. In 1705 kocht Cornelis
Pols deze herberg en bijna anderhalve eeuw lang
was steeds een nazaat van hem hier herbergier. Na
de droogmaking van de Zuidplaspolder werd de
herberg in 1844 verkocht en afgebroken.

Drama bij de Donderdam
Tot aan de restauratie van de Nederlandshervormde kerk van Moerkapelle in de vijftiger
jaren van de afgelopen eeuw bevond zich bij de
zuidmuur een grote grafzerk. Toen deze in 1922
beschreven werd, was deze al vrijwel onleesbaar

en in twee stukken gebroken. In de vijftiger jaren
van de vorige eeuw zijn de resten van de zerk
verwijderd.
Deze zerk herinnerde aan een noodlottig ongeval
dat plaatsvond op 17 januari 1829. Op die dag
maakte een drietal jongemannen uit de elitekringen
van Rotterdam en familie van elkaar, een
schaatstocht naar Moerkapelle en verder naar de
Donderdam. Het doel was het bekende logement
en uitspanning van de familie Pols aldaar. Toen de
tocht werd voortgezet over het ijs van de grote
Zevenhuizer Plas (De Zuidplas) gebeurde het
drama. Alle drie de jongelieden zakten door het
ijs, verdronken jammerlijk en werden later op het
kerkhof van Moerkapelle begraven. Het opschrift
van hun grafzerk luidde:
“Michiel Montauban van Swijndrecht, oud 25 jaren 9
maanden 14 dagen
Matthieu Frederic Brodier, oud ruim 31 jaren
en Corneille Henry van den Hoek oud ruim 20 jaren, allen
geboren te Rotterdam
Zij vonden de dood in het ijs op den 17 den january 1829
Hunne assche ruste in vrede
Uit liefde en vriendschap”
Anderhalve eeuw lang werden de Moerkapellenaars
door deze steen met vreemde buitenlandse namen
herinnerd aan de broosheid van het leven.

Epidemieën
In de eerste helft van de twintigste eeuw werden de
dorpen Zevenhuizen en Moerkapelle aangesloten
op de waterleiding. Daarvóór was het droevig
gesteld met de drinkwatervoorziening. Meestal
werd direct uit plas of sloot geschept. Dat boven
dezelfde sloot ook vaak ‘kakhuisjes’ stonden, maakte
niet veel uit. Men liep gewoon wat verder waar het
water er op het oog helder uitzag.
Het secreet (toilet) loost direct op de sloot waar de vrouw
water uit put. Tekening van Willem van ‘t Woudt (1888-1970).

Dat door deze onhygiënische toestanden
epidemieën de kans kregen, is niet verwonderlijk.
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Café-restaurant Het wapen van Moerkapelle op de hoek van de Dorpsstraat en de Moerse Zijde.

De pest heeft herhaaldelijk ook hier slachtoffers
geëist. In 1665 lezen we in de archieven dat
Hendrick Bruynen Wilderman, in de tijd van drie
dagen zijn vrouw en drie kinderen liet begraven.
Kort daarna was ook hij overleden aan de
‘pestilentiale siecte’. Als uit de overlijdensregisters
ineens per jaar veel meer mensen werden begraven
dan was dat een aanwijzing dat er een ernstige
besmettelijke ziekte had geheerst.
In 1848 en 1849 brak cholera uit in de dorpen
van Schieland waarbij vooral Moerkapelle werd
getroffen. Het aantal overledenen was hier in
die jaren abnormaal hoog. In 1849 overleden 55
personen, dat was meer dan tien procent van de
gehele bevolking. Onder de zwaarst getroffen
gezinnen behoorde de familie Schouten. Johanna
van Daalen, vrouw van Cornelis Schouten was al
in 1847 overleden en haar man bleef met vijf jonge
kinderen achter. Bij de cholera-epidemie die volgde,

overleden vier van de vijf kinderen evenals zijn
ongehuwde broer Arie, met wie hij de boerderij
op het dorp bewoonde. We moeten er maar niet
bij stilstaan wat deze man voor een leed doorstaan
heeft in zo’n korte tijd. En hij was niet de enige!

Herberg Het Rad van Avontuur
Jarenlang is de herberg Het Rad van Avontuur
beeldbepalend geweest in Moerkapelle. Deze was
gelegen op de oostelijke hoek van de Moerse Zijde
en de Dorpsstraat. Dit was de plaats waar schout
en schepen vergaderden en werd dan ook vaak Het
Rechthuis genoemd. In 1836 werd dit pand door de
laatste herbergier of tapper Klaas Verhoek verkocht
aan de gemeente Moerkapelle. Het Rechthuis werd
afgebroken en ter plaatse werd de openbare school
gebouwd. Als herberg zal Het Rechthuis wel niet
veel meer hebben betekend, waarschijnlijk was het
gebouw toen al flink vervallen. Uit akten is bekend

dat schout en schepenen daar toentertijd al niet
meer vergaderden, maar kozen voor de tweede
herberg van Moerkapelle die aan de Donderdam
was gelegen. Om daar te komen moest een paar
kilometers worden afgelegd, maar dat had men er
kennelijk wel voor over.
Op het dorp werd een nieuwe herberg of café
gebouwd op de andere hoek van de Dorpsstraat
en de Moerse Zijde. Deze staat er nog en heeft als
naam Het Wapen van Moerkapelle.
Moerkapelle na de brand.

hadden al vlam gevat,maar werden met een
voorhamer al brandend naar beneden geslagen.
De schade bleef dus beperkt.

Moerkapelle voor de brand.

De brand van 1905
Op 8 augustus 1905 ontstond in de middag een
brand in een hooiberg. Kinderen hadden met
lucifers gespeeld. Ondanks verwoede pogingen
van de brandweer van Moerkapelle, geassisteerd
door de brandweer van Zevenhuizen en Bleiswijk
slaagde men er niet in de brand snel onder controle
te krijgen. Vier boerderijen, van de landbouwers
Schouten, Brouwer (die de boerderij net had
gekocht van Verheul) en Van der Spek (2x) werden
samen met nog vier woonhuizen totaal verwoest.
De er vlak bij gelegen kerk vatte wel vlam maar
werd door kordaat optreden voor verdere schade
behoed. De spijlen van de torenomgang

De molens van de Wildeveenen
Het is duidelijk dat de droogmaking van de
Wildeveenen bepalend is geweest voor de
geschiedenis van Moerkapelle. De droogmaking
werd omstreeks 1655 voltooid. Zes grote molens
aan de Rotte, geplaatst in een gang van vier
schepradmolens en een gang van twee vijzelmolens
zorgden er voor dat het overtollige water werd
weggemalen in de Rotte. Er was ook nog een kleine
molen ‘de Platluis’, zo genoemd vanwege zijn
geringe omvang, die apart een lager gedeelte van
polder bemaalde.
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De molens aan de Rotte in de Wildeveenen gezien vanuit het zuiden. Marius Richters (1926).

“Een gruwelijk vandalisme”
In 1924 kreeg Moerkapelle aansluiting op het
elektriciteitsnet. Dit was door de ingelanden
en bestuur van de polder aanleiding over te
gaan tot elektrificatie van de bemaling. Dit was
bedrijfszekerder en men was tevens van het dure
onderhoud van de molens verlost.
De molens aan de Rottedijk werden op een enkele
uitzondering na verkocht aan de molenaars, die het
bovendeel van de molens lieten slopen omdat dit
toen veel geld opbracht. De onderstukken van alle
molens bleven bewaard en worden nog gebruikt als
woonhuis.
De toenmalige burgemeester Verheul en de
vereniging De Hollandse Molen hebben nog
pogingen gedaan de molens te behouden. Helaas,

door gebrek aan middelen is hiervan niets gekomen.
Wel werd de sloop algemeen betreurd. In het
Algemeen Handelsblad van 29 september 1925
werd het slopen van de molens beschreven als
“een gruwelijk vandalisme”. Verder schreef de
krant: “bij Moerkapelle kan men thans het treurig
tafereel aanschouwen, hoe men zonder gevoel voor
landschapsschoon ruwweg een van de schoonste
Hollandsche taferelen kan omzetten in een leelijk,
kil aandoend aspect”.
De prachtige molens aan de Rottedijk, ruim twee
en een halve eeuw het bepalende gezicht van
Moerkapelle, waren er niet meer. Wat historisch
en landschappelijk gezien het mooiste was
dat Moerkapelle te bieden had, was voorgoed
verdwenen en dat kan alleen maar worden betreurd.

Kerkgenootschappen
Moerkapelle is voornamelijk orthodox-protestant.
Er zijn twee beduidend grote kerkgenootschappen:
de Nederlands-hervormde Gemeente en de
Gereformeerde Gemeente, elk met een eigen
kerkgebouw. De Gereformeerde Gemeente is
ontstaan in 1907 door het samengaan van de
Kruisgemeente en de volgelingen van dominee
Ledeboer, twee groeperingen die al eerder de
Hervormde kerk verlieten. Andere protestantse
groeperingen evenals de weinige roomskatholieken, lutheranen en remonstranten zijn
van oudsher voor hun kerkgang aangewezen op de
omringende plaatsen.
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Molen nr. 5 in zijn oude glorie. Op het schilderij van Marius
Richters is het de derde molen van rechts.

Molen nr. 5 als woonhuis. Op deze foto zien we het begin
van de Rotte, want de dijk loopt hier rond.

Grafsteen van dominee Ledeboer bij de kerk van Benthuizen.
Ledeboer was het oneens met ontwikkelingen in de Nederlandshervormde kerk en werd daarom in 1841 uit de kerk gezet. Zijn
standplaats was Benthuizen maar hij ging ook regelmatig voor
in Moerkapelle.

40

Moerkapelle 1937.
De nieuwe burgemeester van Moerkapelle de heer J.A.S.Holland, wordt verwelkomd aan de gemeentegrens nabij de Holvoeterbrug
door de notabelen. Van links naar rechts: A.Bac, D.Ottevanger, L.Dekker, burgemeester Holland, C.v.d.Spek, de vrouw van de
burgenmeester, gemeentesecretaris Jonker (achter de burgemeestersvrouw), P.A, Zegwaard, P.vd.Berg, A,Verheul (de oud burgemeester), A. Doornheim (op de achtergrond met pet), W.P.v.d.Tas en C. Oudijk.

Groeiend aantal inwoners
Vóór de droogmaking telde Moerkapelle 70 huizen,
in 1632 waren dit er 65 en in 1795 telde men er
61 met 314 inwoners. Dus in bijna twee eeuwen
was het aantal huizen vrijwel constant gebleven
en eerder iets achteruit gegaan, Ook het aantal
inwoners veranderde weinig. Er was pas sprake van
toename toen in 1836 tot 1842 de Zuidplaspolder
werd drooggemalen en een gedeelte van de nieuwe
polder onder Moerkapelle kwam te vallen.
In 1867 waren er 585 inwoners, na 1900 nam het
aantal inwoners meer en meer toe. Er kwamen
forensen. Na de Tweede Wereldoorlog kwam er
ook industrie. Verder nam de glastuinderij flink
toe, vooral in de Zuidplaspolder. Omstreeks 1985
bedroeg het aantal inwoners van Moerkapelle
2950 personen en waren er 891 huizen. Het
aanvankelijke agrarische karakter van de gemeente
is in de twintigste eeuw grotendeels veranderd.
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Moordrecht
Panc Vink

Vroegste geschiedenis
De naam Moordrecht is opgebouwd uit de
woorden ‘moor’ wat veen of moeras betekent en
‘drecht’ wat oversteekplaats of veer betekent. De
naam komt, zover we weten, voor het eerst in een
oorkonde uit 1248 voor en werd toen geschreven
als Mordreth. In de volgende eeuwen kun je nog
minstens veertien andere schrijfwijzen tegenkomen
waaronder Moordt.
De geschiedenis van Moordrecht gaat echter verder
terug en is verbonden met de ontginning van het
veen. Dit gebeurde vanaf de IJssel landinwaarts en
begon omstreeks 1100. De oudste ontginning liep
van de dorpskerk tot aan de Tiendeweg. Precies
weten we het niet omdat er uit deze vroege tijd
geen schriftelijke bronnen over Moordrecht bekend
zijn. In die tijd is waarschijnlijk ook een lage kade
langs de IJssel aangelegd, zoals dat ook bij de
buurontginningen gebeurde. Dit was de basis van
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Zeventiende-eeuwse tekening met bijschrift ‘aan ‘t veer Goúrak
en Moordregt’ met aan de overkant de kerk van Moordrecht.
Het schip van de kerk was in 1574 afgebrand en tot 1657 stond
er op die plaats een grote houten loods, waarin kerk werd
gehouden. Pas in 1657 werd het schip van de kerk herbouwd.
Dat schip is hier nog niet zichtbaar en hoogstwaarschijnlijk is
de tekening dus van voor 1657. De maker is onbekend.

wat later Schielands Hoge Zeedijk zou worden, de
aaneengesloten verdediging tegen het rivierwater.

De eerste ontginning vanaf de IJssel tot aan de Tiendweg. Op deze kaart staan links de namen van Isla (IJssel) en Moordrecht
geschreven. Vanaf de kerk loopt ‘de Kerkwech’. Deze kruist eerst de Tiendweg (tot daar liep de eerste ontginning) en daarna de
Veenweg (de achtergrens van de volgende ontginning die op dit kaartdetail niet te zien is). Detail anonieme zestiende-eeuwse kaart.
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Het zegel van Traveys van Moordrecht uit 1285. Op de rand
staat: S’ DIEDERIC TROVEES. S’ is de afkorting voor sigilum,
het Latijnse woord voor zegel. Aan de achtpuntige ster heeft
Moordrecht haar gemeentewapen ontleend.

Een dijk die steeds verhoogd moest worden
naarmate het ontgonnen veengebied inklonk. In
dit verband is er over Moordrecht een interessante
oorkonde uit 1254. Vrij vertaald staat daarin dat
door graaf Willem II aan de inwoners van het
ambacht Moordrecht grotere gunst werd verleend
dan aan de andere inwoners van het graafschap.
Dit ter compensatie van de werkzaamheden die zij
regelmatig moesten verrichten bij het herstel van de
dijkbreuken in hun gebied.
Tekening van graaf Willem II van Holland (1228-1256) door
Hendrik van Hessel (1456). Willem was tevens in Duitsland
tot rooms-koning gekozen en is daarom hier met kroon
afgebeeld. De tekst bovenaan de tekening ‘Wilhelm syn wyf
Elizabeth’ verwijst naar zijn huwelijk met de Duitse Elisabeth
van Brunswijk.

Zoals aan de voorbeelden hierboven te zien
is duiken er vanaf ongeveer 1250 - de meeste
ontginningen langs de IJssel zijn dan al afgerond
- schriftelijke bronnen op. De graven van Holland
vestigden hier definitief hun macht en legden
belangrijke zaken vast in oorkondes. Zij gaven
aan hoge edelen stukken grond in leen. Die lenen
werden ook wel ambachten genoemd en de edelen
ambachtsheer. Zij bestuurden het ambacht en
spraken er recht. Vermoed wordt dat voorouders
van deze edelen al bij de ontginningen waren
betrokken.
In 1283/84 werd Dirc Traveys van Moordrecht in
de lijst van de grafelijke lenen als ambachtsheer van
Moordrecht vermeld. Het ambacht Moordrecht was
oorspronkelijk vrij groot. Het strekte zich uit van
de Gouwe tot aan Kralingen en ging een heel eind
het moeras in, tot aan Zevenhuizen en Ommoord.
Totdat de ambachtsheerlijkheid in de periode
1330-1350 in drie aparte ambachten uiteen viel,
behoorden Nieuwerkerk en Capelle er ook toe.
Deze Traveys had een woning in Nieuwerkerk,
ongeveer in het centrum van het ambacht. In 1285
was hij borg bij een geschil tussen de graaf Floris V
en Gijsbrecht van Amstel. Aan de akte die hierbij
werd opgemaakt, werden vijfentwintig zegels
bevestigd en één daarvan was van Dirc Traveys van
Moordrecht. In het randschrift staat: ‘S’Diederic
Trovves’. Op dit zegel was een wapen afgebeeld met
een achtpuntige ster, hetzelfde wapen dat door de
gemeente Moordrecht tot eind 2009 werd gebruikt.
In 1288 was hij opnieuw borg bij een geschil tussen
graaf Floris V en Herman van Woerden. Gijsbrecht
van Amstel en Herman van Woerden waren in 1296
betrokken bij de moord op Floris V.
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Pentekening van Jan de Bisschop (1628-1671) met als onderschrift ‘op den Ysseldijk tussen Gouda en Moordrecht’. Op de voorgrond
is een verhoging te zien. Wellicht is dit de plaats waar de tol was gevestigd. De Moordrechtse dominee Janzonius schrijft in 1729 dat
op de plaats van de vroegere tol nog een uitstekend hoofd in de rivier de IJssel kon worden aangewezen, een kwartier oostwaarts
vanaf Moordrecht. Er zouden ook nog oude fundamenten van huizen te zien zijn geweest. Ter hoogte van deze plek ligt nu de
golfbaan.

De tol in Moordrecht
In de Middeleeuwen had de Hollandse graaf
duidelijk vertrouwen in de mogelijkheden van
Moordrecht. Van de grafelijke tollen - daar werd
door de graaf belasting geheven - was er namelijk
één in Moordrecht gevestigd, zo blijkt uit de eerder
genoemde oorkonde van 1248 waarin voor het eerst
de plaatsnaam Mordreth vermeld werd.
Graaf Willem II verleende in die oorkonde aan
de abt en het convent van St. Paulus te Utrecht
tolvrijdom voor goederen die ze langs de IJssel
vervoerden. En in 1250 kregen de inwoners
van Dordrecht een gedeeltelijke vrijstelling van
tolheffing alhier. Moordrecht zou echter niet lang

profijt hebben van deze tol want al vóór 1330 werd
deze verplaatst naar Gouda, dat als kruispunt van
IJssel en Gouwe duidelijk een betere plek was voor
een grafelijke tol.

1489 Slag bij Moordrecht
De Hoekse en Kabeljauwse Twisten (13451490) lieten ook deze streken niet onberoerd.
De bevolking had te lijden onder oorlogsgeweld
en stijgende belastingen. Tijdens de laatste fase
van deze twisten, die de Jonker Frans Oorlog
(1488-1490) werd genoemd, naar jonker Frans
van Brederode, vond er in 1489 in de buurt van
het tegenwoordige Abraham Kroesgemaal een
bloedige veldslag plaats. Met 2400 man kwamen
de Kabeljauwen naar de Moordrechtse kade, die
later de Jonkerskade werd genoemd. Zij wachtten
de Hoeken, die met 1200 man vanuit Rotterdam
waren gekomen om voedsel te roven, op in het
veen. Er sneuvelden 550 Hoeken en 350, waaronder
Jan van Naaldwijk, werden er gevangen genomen.
Ook onder de Kabeljauwen waren honderden
slachtoffers.

In de nacht van 18 op 19 november 1488 maakte jonker Frans van Brederode zich bij
verrassing van Rotterdam meester. Met deze stad als uitvalsbasis werd in de daarop
volgende twee jaar het omringende platteland afgestroopt. Tekening L. Falk.

Hoe erg het met Moordrecht gesteld was, kunnen
we lezen in de Enqueste 1494, een onderzoek
dat de landsheer in Holland liet instellen met het
oog op een herziening van de belastingheffing.
Over de algemene toestand van Moordrecht werd
gezegd dat “zij ongelijck armer zijn alsnu dan zij
waeren ten overlijden van Hertoge Karel”. Ze
waren in 1494 dus veel armer dan tijdens Karel de
Stoute († 1477). Als oorzaken werden onder meer
genoemd de voorbije oorlogen en de belastingen
en plunderingen tijdens die oorlogen. Er zijn dan
nog maar 36 woningen terwijl dat er in 1477 nog
52 waren. Bij een volgend onderzoek, de Informacie
van 1514, bleek de veiligheid iets verbeterd want er
werden 45 woningen opgegeven.
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En altijd varen er schepen
In 1254 werd door graaf Willem II bepaald dat,
wanneer hij ten oorlog zou gaan, Moordrecht

Model van een kogge.

een koggeschip met negentien man moest
leveren. Dat was erg veel want Gouda moest er
slechts vijf leveren! Het wees erop hoe belangrijk
Moordrecht toen was. Vermoedelijk ging het
hier om de voorbereiding van Willems veldtocht
tegen de West-Friezen waarbij hij in januari
1256 zou sneuvelen. De mannen uit het ambacht
Moordrecht zijn met hun kogge waarschijnlijk
via de binnenvaartroute Dordrecht-AmsterdamZuiderzee noordwaarts gevaren om aan deze oorlog
deel te nemen. Genoemde oorkonde is de eerste
schriftelijke bron waarin Moordrecht in verband
met scheepvaart werd gebracht.

Gouda en Rotterdam. Er kwamen beurtschippers en
zandschippers, luxe jachten en pleziervaartuigen.
Tegenwoordig is de Hollandse IJssel nog steeds een
levendige rivier.
Ook in het veen waren er enkele scheepstimmerbedrijfjes. Dat was zeer begrijpelijk, aangezien in
1832 kort voor de drooglegging van de Zuidplas,
de gemeente Moordrecht voor bijna 87 procent
uit water en rietland bestond. Daar werden kleine
vaartuigen gemaakt, zoals turfeikers, pramen en
snebbeschuiten. Die hadden allemaal te maken met
het afgraven en drogen van veen tot turf en het
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Het veer bij Moordrecht. Tekening N. Wicart ca 1800.

Maar er werden hier ook op bescheiden schaal
schepen gebouwd. In 1665 kwam er een
scheepmakershelling aan de buitenkant van de
dijk. Later volgden er meer. De IJssel was een
druk bevaren rivier. Er waren beurtschepen
voor vrachtvervoer met vaste diensten op
Gouda, Rotterdam, Leiden en Dordrecht en de
Moordrechtse ijsselsteentjes werden soms helemaal
tot Brabant of Vlaanderen vervoerd. Later kwam
de Goudse stoomboot met een vaste dienst tussen

vervoeren van deze turf over de Zuidplas. In het
jaar 1790 klaagden de turfschippers bij de schout
dat ze soms dagen of een week nodig hadden om
op hun plaats van bestemming te komen.
Al eeuwen vaart in Moordrecht het veer naar
Gouderak. In een verslag uit 1801 staat: “….een
kleine pont plus roeischuit voor het veer. De pont is
lang 40 voet en breed 16 voet, waarop twee wagens
kunnen”.
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Gewassen pentekening in Oost-Indische inkt van Hendrik Tavenier (1734-1807) met scheepverkeer bij Moordrecht ruim twee honderd jaar geleden. Duidelijk
herkenbaar is het pand rechts, waar later de notarissen Kluit en Treurniet kantoor hielden en tandarts Fresen zijn praktijk uitoefende. In de tijd van de prent
was daar nog de korenwasserij van Willem Okhuijzen. De koepeltjes waren van de korenwassers Nicolaas Jan en zijn zoon Jacob Okhuijzen. Helemaal links is
de steenfabriek van Willem IJzerman te zien. De korenmolen van de familie Trompert stond toen links van de koepeltjes.
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De vervening
De ontginning van het veenmoeras had
bodemdaling tot gevolg, waardoor akkerbouw op
den duur niet meer mogelijk was. Het land werd
voortaan gebruikt voor veeteelt, de veenboer
werd een veeboer. Daarnaast werd in toenemende
mate de bovenlaag van het veen afgestoken en na
droging als turf verkocht. Na deze ‘vervening in
den droge’ had men niets meer aan de zompige
gaten met grondwater die overbleven. Dat is te
lezen in de Enqueste van 1494 waarin wordt gemeld
dat de bewoners zich onder meer bezig hielden
met turf delven. Maar wanneer de bovenlaag was
afgegraven, bleek de resterende grond onbruikbaar
want: “veel van de veenlanden daer zij heur broot
mit delven in plag(t)en te winnen, zijn verdolven
ende te nyete gegaen”. In de Informacie van 1514
werd turf delven helemaal niet meer genoemd.

De baggerbeugel. Met het puntige stuk aan de voorzijde werd
de veenprut van de bodem afgeschraapt waardoor het in het
net terecht kwam en opgehesen kon worden. De baggerbeugel
had een steel van enkele meters lang.

Detail van een kaart uit 1810 waarop te zien is dat het stuk van
de Kerklaan tussen de Tiendeweg en de Veenweg verdwenen is.

Rond 1530 ging men een nieuw werktuig
gebruiken, de baggerbeugel. Het vervenen kreeg
een nieuwe impuls. Het werd nu mogelijk het veen
dat onder het grondwaterpeil lag op te baggeren.
Vanaf toen veranderde het land langzamerhand in
diepe plassen die niets meer opbrachten. Maar ter
bescherming van het overgebleven gebied moesten
deze wel met kostbare windmolens op peil worden
gehouden.
In de veengebieden van Schieland probeerde
het hoogheemraadschap de schade van de
vervening te beperken door allerlei maatregelen.
Al in 1481 was er een verordening dat niemand
mocht delven zonder te betalen, behalve als de
turf voor eigen haard bestemd was. Vanaf 1689
moesten waarborgsommen worden betaald aan de
ambachtsbewaarders van Moordrecht, een soort
belasting om te mogen vervenen. Deze gelden
werden belegd en van de rente moesten de steeds
kostbaarder wordende werken worden bekostigd,
zoals onderhoud van wegen, sluizen, bruggen en
watermolens. Het kapitaal liep in dertig jaar tijd op
tot 116.450 gulden en in 1769 was dit toegenomen
tot 300.000 gulden.
Maar in die tussentijd was wel de Grote Kerklaan
doorgespoeld en was de helft van de Tiendeweg

al verdwenen. En op de Veenweg moesten steeds
meer huisjes worden afgebroken. Die werden weer
opgebouwd op het dorp aan de rivier. De school
aan de Veenweg werd opgeheven, de herberg
verdween en ook de korenmolen spoelde weg. De
plas werd steeds groter en gevaarlijker. Men sprak
dan ook van de waterwolf.

Molens tegen het water
Al lang voordat de Zuidplas was ontstaan, waren
er in de ambachtsheerlijkheid van Moordrecht
watermolens om het land droog te houden. Het
oudste bericht daarover was van 1491. Dit ging over
de nieuwe watermolen van Moert (Moordrecht)
en over het betalen van morgen- en molengelden
(morgengeld=bijdrage van het ambacht aan de
kosten van het waterschap). In 1502 werd door
het Hoogheemraadschap Schieland vergunning
verleend voor het zetten van een tweede
watermolen. In 1530 verleende Keizer Karel V de
ingelanden van Moordrecht het recht watermolens
te bouwen op de Tiendeweg bij de Goudkade zodat
er op de Gouwe water geloosd kon worden. En zo

waren er daarna eeuwen lang twee molens die door
het ambacht van Moordrecht moesten worden
betaald en onderhouden. De Mallemolen aan het
einde van de Tiendeweg en de Moordrechtse Molen
in het land van Thuyl nabij het Weegje. Beide
molens werden in 1906 ontruimd, waarbij de stomp
van de Mallemolen gereed werd gemaakt voor
bewoning. Door het graven van het Gouwekanaal
in 1936 kwam de molen op het grondgebied van
Gouda te liggen. Inmiddels is de molen onbewoond
en wordt gerestaureerd.
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Paardenwatermolen.

In de zestiende eeuw werden ook paardenmolens
gemaakt om de polder droog te houden. Deze
waren minder kostbaar dan windmolens. Tussen de
IJssel en de Tiendeweg stonden ook nog diverse
kleine windmolens.

De Mallemolen in mei 2010. De kap en het wiekenkruis zijn
geplaatst.

Al deze molens hadden als taak het water van de
Zuidplas op peil te houden. Wilde men die plas
echter ooit droogmalen, dan zouden er veel meer
molens nodig zijn.
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Vanaf ongeveer 1700 doken er steeds nieuwe
plannen op om de Zuidplas droog te maken.
Maar eerst met koning Willem I werd daar in de
negentiende eeuw eindelijk werk van gemaakt. De
ringvaart werd gegraven en met twee stoomgemalen
en dertig molens werd in 1836 begonnen met
droogmalen. In Waddinxveen stonden er negen en
tussen Moordrecht en Kortenoord eenentwintig.
Later werd er nog een van Waddinxveen naar
Kortenoord verplaatst. Op het grondgebied van
Moordrecht stonden er tien, met de aanduidingen
A t/m G en nummer 10, 11 en 12. De Zuidplas
viel in 1839 droog. Na vier jaar was er land voor
het water gekomen. De molens hebben veertig
jaar dienst gedaan, waarna ze zijn afgebroken.

Aan de Westringdijk staat de voormalige molen B van de
drooglegging van de Zuidplaspolder.

Van molen B werd een woonhuis gemaakt en dat
staat nog steeds op de Westringdijk. Twee molens
hebben het overleefd, molen I kwam terecht in
Zuidwolde (Drenthe) en de Waddinxveense molen
P in Katwijk-Linden (Noord-Brabant).

De vroege kerkgeschiedenis van Moordrecht
Er is een oorkonde van 14 oktober 1263 waarbij
Herman Witte, kanunnik van de Dom te Utrecht,
in het bezit werd gesteld van de kerken van
Ouderkerk aan den IJssel en Moordrecht. In 1263

moet er dus in Moordrecht al een (houten) kerk
hebben gestaan. De parochie Moordrecht omvatte
in de Middeleeuwen ook het dorp Gouderak. Uit de
Informacie van 1514 bleek dat er toen ongeveer 450
communicanten waren, 325 uit Gouderak en 125 uit
Moordrecht. Een merkwaardige getalsverhouding
aangezien in hetzelfde document stond dat
Moordrecht 45 en Gouderak 50 woningen omvatte.
De bevolking is daarna sterk toegenomen. Er
kwam veel werk in de steenplaatsen en het veen.
Tussen 1514 en 1520 werd de stenen kerk met
toren gebouwd. In 1574 is tijdens schermutselingen
tussen de Spanjaarden en de Watergeuzen het schip
van de kerk afgebrand. De toren bleef gelukkig
gespaard en staat nog steeds in volle glorie midden
in het dorp, trots met de spits naar de hemel
wijzend.

De Nederlands-hervormde kerk
Tot aan de Reformatie was er maar één kerk, de
rooms-katholieke. Vanaf 1583 werd echter ook hier
de protestantse leer verkondigd en in 1586 kwam
er voor het eerst officieel een predikant, Johannes
Iserman. De godsdienstoefeningen werden toen
gehouden in een houten loods, later ook wel
aangeduid als ‘een zeer slecht lokaal’. Er waren
in het begin nogal wat conflicten. De predikant
beschuldigde de schout Jan Cornelisz dat hij hem
van de preekstoel af wilde laten stenigen. De
regionale kerkvergadering in Gouda was niet in
staat de problemen op te lossen en dominee Iserman
werd afgezet. In 1589 kwam Lambertus Jemmingius,
die hier zou blijven tot zijn overlijden in 1613. In
de oude dorpskerk ligt nog altijd zijn grafsteen. Dat
zou betekenen dat hij in de afgebrande kerk kon
worden begraven.
Na de Synode (kerkvergadering) van Dordrecht
in 1619 werd dominee Bax afgezet omdat hij
aanhanger van de remonstrantse leer was. Vanaf
1620 wordt de kerk dan voortgezet door de
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Andries Schoemaker: De kerk van Moordrecht binnendijks anno 1729.

contraremonstranten. Dominee Croon werd
predikant tot 1640. Daarna kwam dominee
Abbema en in 1646 dominee Ketel, die in Brazilië
hofprediker van Johan Maurits van Nassau was
geweest. De protestantse parochie bestond toen uit
drie delen, namelijk de dijk (het oude dorp), het
veen en Gouderak (soms overijssel genoemd). In
1657 werd besloten het schip van de kerk weer op
te bouwen. In Gouderak wilde men toen ook een
eigen kerk en in 1658 waren beide kerken gereed.
Dat moet een enorme inspanning zijn geweest,
twee kerken in één jaar tijd gebouwd! Dominee
Nicolaas Ketel werd in 1666 opgevolgd door
Arnoldus Lepelaer. Na diens overlijden in 1682

kwam de bekende dominee Janzonius. Deze was
vijfentwintig jaar toen hij kwam en is vijfenvijftig
jaar gebleven. Hij schreef een aantal boeken,
onder andere in 1729 ‘Korte beschrijvinge van
de oude ambagts-heerlykheid Moordrecht’. De
naam Gereformeerde Kerk werd in 1816 gewijzigd
in Nederlands- hervormde kerk. Op twee fraaie
borden in de oude dorpskerk staan alle namen van
de predikanten vanaf de zestiende eeuw tot heden
vermeld.

mensen bij elkaar konden komen. Voor de toegang
werd een vrij steile trap gemaakt, die er nog steeds
is. In 1946 verhuisde men naar de omgebouwde
maalderij aan de Kerklaan. Deze ‘kerk’ staat er nog,
met inmiddels de naam Bethel. De Dorpskerk,
Ontmoetingskerk, en de Bethelkerk zijn in 2004
alle drie toegetreden tot de P.K.N. (Protestantse
Kerken in Nederland).
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Het kerkzegel van Moordrecht. Hierop staan drie moordenaren
met een wapen in de hand, die een maagd bedreigen. Deze
zit moedig op een steen, gewapend met de bijbel in haar
hand. De hierbij geschreven tekst luidt:”Tuta inter latrones”,
te vertalen als “Veilig onder de moordenaren”.
In het ‘Bondelke van welriekende myrrhe’ van dominee
Janzonius staat bij dit wapenschild: “d’Hervormde Kerk,
verbeeld door een teed’re maagd”.

Overige kerken
Hoewel de remonstranten in 1619 in Moordrecht
het veld moesten ruimen, kwam er na 1628 toch een
eigen Remonstrantse Kerk. Het eerste gebouw was
een dubbelhuis aan de IJsselkant dat voor de ene
helft als kerk en voor de andere helft als pastorie
werd gebruikt. De in 1619 afgezette dominee
Bax werd de eerste predikant, latere voorgangers
waren onder andere Gerard Pasmooy en Samuël

Van Doleantie tot P.K.N.
De afscheidingsbeweging van Abraham Kuyper,
waarbij de gereformeerden zich afscheidden
van de Nederlands-hervormde Kerk, kreeg ook
navolging in Moordrecht. In 1892 kwam er hier
een Gereformeerde kerk. Begonnen werd in
een oude touwschuur, waarin vroeger oefenaar
(=lekenpredikant) Krijn van Kranenburg nog
godsdienstoefeningen had gehouden. In 1896
werd het voormalige woonhuis van burgemeester
Van Vollenhoven aan de Dorpsstraat verbouwd
tot kerkgebouw. Tegenwoordig kerken de
gereformeerden in de Ontmoetingskerk die in 1954
aan de Molenlaan is gebouwd.
In het jaar 1930 vond een aantal leden van de
Hervormde kerk dat deze te vrijzinnig werd. Er
werd besloten een evangelisatievereniging op te
richten. Boven de smederij van Schakel op de
Dorpsstraat werd een ruimte gemaakt waarin 255

Het vroegere gebouw van de gereformeerde kerk aan de
Dorpsstraat.

Hollingerus van Lansbergen. De laatste was een
echte rokkenjager, die het aanlegde met de weduwe
van de schout en met haar dochters. Hij trouwt
tenslotte met Lydia Kelk, een van de dochters, maar
uiteindelijk wordt hem de toegang tot de preekstoel
ontzegd. In 1732 komt Mathias van Gogh, familie
van de voorouders van de beroemde Vincent van
Gogh. En toen in 1757 een nieuw kerkgebouw wat
verderop in de dorpstraat werd gebouwd, kwam
zijn vader Cornelis als emerituspredikant naast hem
wonen. In het jaar 1852 werd de bekende dichterdominee P.A. de Genestet beroepen. Hij schrijft
later in een brief: “Verleden was ik door het te laat
aankomen van de trein schier te laat op mijn post
geweest. Ik heb door Moordt gehold”. De Genestet
heeft maar een paar keer hier gepreekt. Al snel
vertrok hij naar Delft. In 1880 is de Remonstrantse
Kerk in Moordrecht opgeheven.
De rooms-katholieke parochie Sint Johannes
Onthoofding kreeg in 1659 weer een eigen herder,
Reinier Visscher uit Gouderak. Deze bleef er tot
zijn overlijden in 1718. Hij heeft de kerk rijkelijk

De onthoofding van Johannes de Doper. Altaarfragment in de
rooms-katholieke kerk.

bedacht want hij liet een ruime erfenis na. Zijn
vader had indertijd al een stuk grond met huis en
loods gekocht en de loods om laten bouwen tot
kerk. Omstreeks 1730 schreef Andries Schoemaker
hierover: “…gelijk ook de roomsgesinde hun kerk
werd in een boerenhuys gehouden buyten ’t dorp”.
In het jaar 1777 werd op dezelfde plaats aan het
Oosteinde een geheel nieuwe kerk gebouwd en
in 1859 is dit opnieuw gebeurd. Toen werd ook
achter de kerk het nog steeds bestaande kerkhof
aangelegd. Het gebouw werd diverse malen
gerestaureerd en is nog steeds in gebruik.
Toen de Ambonezen naar Moordrecht
kwamen, kregen ze in 1963 een eigen
kerkgebouw. Tegenwoordig wordt dit door
twee kerkgenootschappen gebruikt, de Geredja
Indjili Maluku (G.I.M.) en de noodgemeente
Geredja Protestan di Belanda. Een aantal lidmaten
van de G.I.M. houdt hun kerkdiensten in de
Ontmoetingskerk.

Van Patriottentijd tot Koninkrijk der
Nederlanden
In de jaren tachtig van de achttiende eeuw
was er in de Republiek een partijstrijd tussen
de prinsgezinden en de patriotten gaande.
Stadhouder Willem V was zelfs vanuit Den Haag
uitgeweken naar Nijmegen. Ook in Moordrecht
waren er ongeregeldheden tussen patriotten en
prinsgezinden. Beide partijen hadden hier hun
eigen sociëteit. Toen de Pruisische koning een
leger stuurde om de stadhouder en diens vrouw
Wilhelmina van Pruisen (de zuster van de koning)
in hun macht te herstellen, zagen de prinsgezinden
in Moordrecht hun kans schoon. Er werd een
verzoekschrift ingediend bij de burgemeesters
van de stad Rotterdam, die al sinds 1576 hier
ambachtsheer waren. Men vond dat een aantal
belangrijke personen moest verdwijnen omdat
ze anti-oranje waren. Dit rekest werd door 88
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De Franse troepen trekken in 1795 over de dichtgevroren Lek. Schoolplaat van J.H. Isings.

inwoners (waarvan 30 met een kruisje) getekend.
Er kwamen 135 Pruisen en 80 man infanterie uit
Rotterdam om een eind te maken aan de invloed
van de patriotten alhier. Secretaris Adriaan
Quenellon werd gedwongen om met een vlag door
het dorp te lopen en schout Joannes van Staveren
kreeg een oranje lintje om op zijn hoed te doen.
Zo ging het er ook elders in de Republiek aan toe
en veel patriotten vluchtten daarom naar Frankrijk.
Zij keerden later terug toen in 1795 de Franse
revolutionaire legers ons land binnen vielen.
In januari 1795 begon het hard te vriezen,
waardoor de Fransen over de bevroren rivieren ons
land konden binnentrekken. Het ijs in de IJssel
probeerde men zo lang mogelijk open te hakken,
maar zelfs met tweehonderd man lukte dat niet. Al

gauw trokken de Franse soldaten ook op Moordrecht
aan. Blijkbaar konden de Nederlandse troepen niet
tegen ze op want op 25 januari 1795 bleken er
driehonderd krijgsgevangenen van het regiment
Oranje Nassau in het ambacht Moordrecht te zijn.
Op 15 maart 1795 werden schout en schepenen
vervangen door een Municipaliteit en werd hier de
vrijheidsboom geplant.
In oktober 1795 werd van een sergeant, die met
het Hollandsche leger van Prins Frederik naar
Noord-Duitsland was uitgeweken, een liefdesbrief
onderschept die gericht was aan een jonge dame
die in Moordrecht op de Tiendeweg woonde. De
schout hoopte dat uit de brief troepenbewegingen
konden worden opgemaakt en stuurde de brief naar
het Comité van Waakzaamheid in Den Haag.

(burgemeester) werd gedwongen de klok te luiden
en de vlag op de toren te plaatsen. De Fransgezinde
notaris Blok moest aan de woedende menigte
zijn uithangbord afgeven, dat in brand werd
gestoken. De erepoort die in het ambachtshuis
was opgeslagen, werd ook in stukken gehakt en
verbrand. Deze had nog dienst gedaan bij de
doortocht van de keizer in oktober 1811, op
diens reis van Rotterdam naar Gouda. In de avond
werden diverse ruiten door stenen verbrijzeld.
Langzamerhand is de rust daarna weer gekeerd
en kon het gewone leven worden opgepakt. Op
30 november landde Willem I in Scheveningen,
wat uiteindelijk leidde tot het Koninkrijk der
Nederlanden.
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Fragment van het behangselschilderij dat in de raadszaal
van het voormalige gemeentehuis hangt. Afgebeeld zijn
twee Franse soldaten en kastelein Pieter van Vliet voor de
paardenstal Het Witte Paard bij de herberg Den Hoorn. Op
het bord boven de deur stond een wit paard afgebeeld met
daar bij de tekst: “In het Witte Paert alhier, verhuurt men
rijtuyg van plazier”. De herberg stond aan het einde van de
Dorpsstraat, richting Gouda aan de kant van de rivier.

Zo was de Franse tijd begonnen die tot 1813 duren
zou. De maatregelen van de Fransen werden steeds
strenger en de mensen in het dorp werden armer.
Een voorbeeld: door de voortdurende oorlogen
tussen Napoleon en Engeland lag de zeehandel stil.
Daardoor was er minder vraag naar touw
en dus werkloosheid. Tussen 1806 en 1811 liep
het aantal arbeidsplaatsen in de touwindustrie met
meer dan tachtig procent terug. Er kwam honger
en ziekte. In 1811 voerde Napoleon in ons land
de diensplicht in voor jonge mannen. Hiervoor
moesten ze loten, waarna de lage nummers als
soldaat in het leger werden ingelijfd. Sommigen van
hen hebben deelgenomen aan de veldtocht naar
Rusland. Een aantal is nooit meer terug gekomen.
De omwenteling kwam tot stand op 18 november
1813. Een maand daarvoor had Napoleon de
belangrijke slag bij Leipzig verloren. De maire

Steenrijk of straatarm
Het slib van de IJssel was zeer geschikt voor het
maken van ijsselsteentjes. Tegen het eind van de
Middeleeuwen werd in de steden het bouwen van
stenen huizen steeds meer verplicht en ook kwamen
er stadsmuren. Door de groeiende behoefte aan
baksteen ontstonden er overal langs de IJssel
steenplaatsen. In de Enquesta van 1494 wordt al
vermeld dat men zich in Moordrecht bezig hield
met het bakken van stenen, zowel in het dorp
als buitendijks. Gijsbert Hermansz had er in de
zestiende eeuw zelfs twee steenplaatsen met de
naam Het Snel. In de achttiende eeuw heeft Joshua
de Frens er een fraaie buitenplaats gemaakt. Latere
eigenaars waren Johannes Meerman en Jacob
Herman Vingerhoedt, bestuurders van de stad
Rotterdam. Tweehonderd jaar geleden raakte de
buitenplaats in verval en inmiddels is deze helaas
verdwenen.
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Op deze kaart uit 1696 staan vlak bij Moordrecht vijf steenplaatsen afgebeeld en verder naar rechts een steenplaats bij
polder ‘t Snel.

Op het dorp waren in de achttiende eeuw drie
steenplaatsen, twee buitendijks en één binnendijks
bij de Waal. Daar werden twee barakken bij
gebouwd, met daarin ruimte voor dertien woningen.
Later werden er huizen bijgebouwd, waardoor de
‘Brakke’ ontstond, op de plaats waar later de
Werklustwoningen in het Westeinde zouden
komen. Buitendijks werden negen huisjes gebouwd,
op de plaats waar later het postkantoor van de heer
Exalto kwam. Deze waren bestemd voor de arme
arbeiders, die van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat
hard moesten werken voor weinig loon. De bazen
werden meestal steenrijk en woonden in prachtige
villa’s.

Het personeel van steenplaats IJsselvrucht (ca 1910).

De grootste steenplaats, die later IJsselvrucht zou
gaan heten, werd in 1805 door Willem IJserman
gekocht. Hij heeft daar goed mee verdiend.

Toen hij overleed, liet hij aan zijn dochter een
grote erfenis na met onder meer landerijen in
de Zuidplaspolder. Zijn dochter trouwde met
steenbakker Drost en zo groeide het kapitaal
verder. De arbeiders moesten met het hele gezin
hun inkomen verdienen en werden meestal niet
oud. Mevrouw Maria Margaretha Catharina DrostIJserman had medelijden met de kinderen die als
wees achterbleven. Zij liet een testament opmaken
waarbij een groot deel van haar bezittingen
werd nagelaten aan een stichting, die dit moest
beheren om daarvan een weeshuis te bouwen. De
stichting bestaat nog steeds en beheert onder meer
landerijenbij Moordrecht. Deze zijn voorzien
van witte hekken met daarop het wapen van
Moordrecht en de letters D IJ.
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Het portret van mevrouw M.M.C. Drost-IJserman.

Op de witte hekken in de polder staat het wapen van
Moordrecht met de letters D.Y. (Drost-IJserman).

IJsselvrucht, inmiddels de enige overgebleven
Moordrechtse steenplaats, werd in 1880 verkocht
aan François van Lange. In de jaren twintig van
de vorige eeuw is deze gesloopt en kwam hier de
tapijtfabriek van de K.V.T. (Koninklijke Verenigde
Tapijtfabrieken) met de watertoren. Inmiddels is
deze fabriek ook verdwenen en is op deze plek een
nieuwe wijk met de naam Paradijssel gebouwd. De
toren geeft geen water meer, maar is nu tot een heel
apart woonhuis gemaakt.

Onze meester zegt ons….
Een schoolmeester had het vroeger erg druk.
Behalve dat hij les moest geven was hij meestal ook
koster en voorzanger in de kerk. Daarnaast moest
hij graven delven en begrafenissen verzorgen. Ruim
400 jaar geleden was er behalve de school op het
dorp ook een school aan de vroegere Veenweg,
met meester Geryt Adriaenssen. Deze school
is omstreeks 1750 opgeheven toen steeds meer
stukken van de Veenweg door de waterwolf werden
verzwolgen. Meester Pungel van de school op het
dorp verzocht daarom in 1758 om zijn salaris te
verhogen met het bedrag dat de schoolmeester
in het veen vroeger kreeg. Zijn jaarsalaris van
vijfenvijftig gulden werd hierna met zesendertig
gulden verhoogd.
Moordrecht heeft nogal wat bijzondere
schoolmeesters gekend. Op het dorp was omstreeks
1619, tijdens de Synode van Dordrecht, Brant
Jantsz schoolmeester. Hij wilde niet meteen de
remonstrantse leer afzweren. Maar nadat hij ook
nog eens op het matje was geroepen omdat hij bij

verdiende hij hier 150 gulden per jaar, met vrij
gebruik van woning en tuin. Daarnaast kreeg
hij schoolgelden van de dagschool en later de
avondschool. Ook nog een toelage van 100
gulden voor de winteravondschool. Hij wilde
echter geen doodgraver worden, zodat daarvoor
een ander werd benoemd. Bij onweersbuien en
noodweer stelde hij de dorpelingen gerust door
hun op de dijk het natuurverschijnsel te verklaren.
In de tijd van meester Lalleman waren de sociale
omstandigheden in Moordrecht tot een dieptepunt
gedaald. Er moest erg hard worden gewerkt op
de steenplaats en in de touwbanen, waarbij ook
vrouwen en kinderen moesten helpen. Al op
zeer jonge leeftijd draaiden de kinderen aan het
grote wiel. Van de 350 leerlingen kwam maar tien
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Borstbeeld van meester Lalleman bij de dorpskerk.

het avondmaal een vuil tafellaken had neergelegd,
heeft hij zich uiteindelijk met dominee Croon
verzoend. Hij is later opgevolgd door Sander
Andriesz die een boete van twee rijksdaalders moest
betalen aan de armen omdat hij ongehuwd met een
vrouw samenwoonde. In 1736 had meester
Pieter Buyt een conflict met dominee Janzonius
omdat hij buiten de kerk om godsdienstoefeningen
ging houden in de school op het dorp en in een huis
aan de Tiendeweg. Dat werd hem uiteindelijk door
de kerkenraad verboden. En meester Brammerloo
werd in 1772 ontslagen wegens voortdurende
dronkenschap. Er waren daarna wel vijfendertig
sollicitanten die hem willen opvolgen. Daaruit werd
Adrianus van den Berg uit Moerkapelle gekozen. In
de Franse tijd werd deze opgevolgd door meester
van Geelen die het ambt drieënveertig jaar zou
bekleden.
Als zijn opvolger trad in 1845 Gerrit Bernardus
Lalleman aan. Zijn betekenis voor de Moordrechtse
gemeenschap is groot geweest. In het begin

Hennie Terlouw aan het werk op de touwbaan van Simon
Tom in Gouderak. Tekening uit 1954 van Otto Dicke. Niet
echt een voorbeeld van Moordrechtse kinderarbeid uit de
negentiende eeuw maar wel een aardige illustratie van een
jongen draaiend aan het ‘grote wiel’.

procent geregeld naar school. Hij protesteerde
bij het gemeentebestuur en schreef in 1855 een
alarmerend artikel in de Economist met als titel:
‘Slavernij in Nederland’. Na een enquête kwam er

in 1863 een regeringscommissie tot onderzoek van
kinderarbeid. Ruim tien jaar later, in 1874 werd
het Kinderwetje van Van Houten door de regering
aangenomen. In 1887 ging hij onder bijzondere
dankbetuiging met pensioen. Bij de oude dorpskerk
staat een mooi borstbeeld van meester Lalleman,
de meest beroemde en geprezen inwoner van
Moordrecht.

biersteekster. Later kwam hier Ary Blom, die ook
grossier werd in zout en zeep. Toen de schout
Joannes van Staveren dit perceel in 1787 kocht, was
de herberg al verdwenen.

Bierstekers en flessianen
Biersteker is een ander woord voor biertapper
of cafébaas en een flessiaan is een verkoper van
brandewijn.
Het ambacht van Moordrecht bestond vroeger uit
de dijk (het oude dorp) en het veen (nu polder)
met vooral aan de Veenweg bewoning. Ongeveer
driehonderd jaar geleden waren in het dorp (de
latere Dorpsstraat) wel vier herbergen. Ook in
het veen was er een herberg. Hieronder komen
ze wat uitgebreider aan de orde. Het uitbaten was
niet zonder risico. Van de vier herbergen op het
dorp zijn er namelijk drie door brand verwoest
en de herberg in het veen viel ten prooi aan de
uitbreidende Zuidplas.
Jan Kruyff bezat de bierstekerij tegenover het
veer. Zijn herberg werd ook gebruikt als rechthuis
(er werd recht gesproken en door de bestuurders
vergaderd) en droeg de naam Rotterdam. In
1797 werd het ambachtshuis gebouwd dat tevens
rechthuis en secretarie werd. Dit gebouw staat
nog steeds op de Dorpsstraat en was het laatst in
gebruik bij de historische vereniging. De herberg
Rotterdam heeft daarna nog ongeveer tachtig jaar
bestaan als café, totdat het door een grote brand
verloren is gegaan.
Op de plek van de latere brandweergarage in de
Dorpsstraat was driehonderd jaar geleden ook
een herberg. Daar was Johanna de Vliegh de
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Het vroegere ambachtshuis van Moordrecht.

Jacobus Bontekoe was biersteker in de herberg Den
Hoorn. Daar werd een paardenstal aangebouwd
met de naam Het Witte Paard. Deze stond aan de
IJsselkant aan het einde van de Dorpsstraat, richting
Gouda. In de Franse tijd was Pieter van Vliet de
kastelein. Hij staat met de twee Franse soldaten
afgebeeld op het schilderij dat in het voormalige
gemeentehuis hangt. In de eerste helft van de
negentiende eeuw is ook deze herberg door brand
verloren gegaan.
In 1731 kocht Johannes Kersbergen het huis van
de weduwe van Jan Maarten Groenlandt. Zij
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De kist waarin vroeger de belangrijke papieren van het ambacht Moordrecht werden bewaard.

bezat waarschijnlijk al een bierstal. Kersbergen
vestigde er een herberg met de naam Het Fortuin.
Toen Johannes Kersbergen in 1779 overleden
was, verkochten zijn kinderen deze goedlopende
herberg met kolfbaan (kolfen is een balspel waarbij
een stick wordt gebruikt) en stalling aan de
korenmolenaar Anthony Trompert. In het jaar 1831
brak er brand uit. De naam was inmiddels gewijzigd
in Het Wapen van Holland met als eigenaar Jacob
Sas. De gehele stalling en de overdekte kolfbaan
plus een gedeelte van het woonhuis gingen
verloren. Het pand werd weer opgebouwd en
kreeg toen de naam Het Posthuis. Het bleef jaren
lang dé plaats voor vergaderingen en feesten in
Moordrecht. Van 1947 tot 1960 was er zelfs een
bioscoop in gevestigd. Het Posthuis staat er nog en
wordt nog steeds uitgebaat door een biersteker.

Aan het westeinde van de Moordrechtse Veenweg
stond ook een herberg. De eigenaar was de brouwer
François de Monchy. Zijn weduwe verkocht de
bierstekerij aan Pieter van Velzen. Daarna waren
Jan Kruyff en Jan Snelleman hier biersteker. Toen
op de Veenweg door de steeds groter wordende
waterplas alles bijna was weggespoeld is in 1781 de
herberg, die bestond uit huis, schuur, paardenstal en
kolfbaan, verkocht voor het schamele bedrag van
350 gulden.

getuigenissen van dronkenschap en overlast door
kroegbezoekers. Uit de veelvuldige maatregelen
van het gemeentebestuur kan men opmaken dat
bestrijding moeilijk bleef.

Van touw tot tapijt
Voor de scheepvaart was touw onontbeerlijk; een
groot zeilschip had al gauw twintig kilometer touw
nodig. In de Gouden Eeuw zag men dan ook een
sterke toename van het aantal touwbanen waar
hennep - in Moordrecht meestal afkomstig uit de
Krimpenerwaard – tot touw werd geslagen. Zo
werden er dikke sleeptrossen gemaakt, bind- en
paktouw voor boeren en bakkers, en dun garen voor
het maken van netten.

De Irene bioscoop in het Posthuis.

Naast de herbergen waren er ook veel flessianen
waar een borreltje kon worden genuttigd. Dit
werd uit de fles geschonken en moest staande
worden opgedronken. Voor het schenken van
drank moest de flessiaan wel een vergunning
hebben. Door de armoede op de touwbanen, de
steenplaatsen en in het veen was het drankgebruik
in Moordrecht zeer groot. Met een borrel was
de honger beter te verdragen. In 1803 ging men
in Nederland accijns heffen op sterke drank en
uit de cijfers voor Moordrecht bleek dat er in het
voorgaande jaar gemiddeld zo’n zeven liter sterke
drank per inwoner was gebruikt. Gedurende de
hele negentiende eeuw waren er voor Moordrecht

Toen in de achttiende eeuw de economische
toestand van de Republiek achteruit ging, kon
men het in Moordrecht nog een tijdje volhouden
doordat de lonen hier laag waren en ook vrouwen
hard mee moesten werken. Bovendien werd hier
door de kinderarbeid goedkoop geproduceerd.
Vanaf 1808 hebben we cijfergegevens over
bedrijven in Moordrecht. Zo waren er in 1808
19 touwbanen, waar 62 mannen het beroep van
baanspinner hadden (een spinner maakt van hennep
een draad).Bij het opmaken van de ‘Staat der

Diverse soorten touw. Streekmuseum Crimpenerhof.
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Trafijken en Bedrijven’ (landelijk overzicht van
handel en nijverheid in Nederland) in 1843 waren
er inmiddels al 26 touwbanen. Hierin werkten 82
volwassenen en 76 kinderen.
Tussen 1850 en 1870 ging het zeer voorspoedig.
Maar toen kregen de touwbanen, waar alles
met de hand werd gedaan, concurrentie van de
machinale touwindustrie en van goedkope import
uit het buitenland. Bovendien mochten na 1874
(Kinderwetje Van Houten) kinderen tot twaalf jaar
niet meer in de touwbanen werken. In de twintigste
eeuw zijn de touwbanen dan ook geleidelijk aan

verdwenen. Werkloos geworden arbeiders konden
toen terecht in de tapijtindustrie.
In het jaar 1903 werd door de Rotterdamse firma
W. Stevens & Zn. hier (aan de Westringdijk)
een mattenfabriek gevestigd. Arbeiders van de
touwbanen hadden de juiste werkervaring om
daar aan het werk te gaan. Aanvankelijk was er
een lokaal van 40 bij 10 meter, voor het maken van
kokosmatten. Van lieverlee is de ruimte hier vergroot
en konden er steeds meer mensen aan de slag.
Na een fusie met tapijtfabrieken uit Deventer en
Den Haag ontstond in 1919 de K.V.T. (Koninklijke
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Willem Tom (de man met de hoed) bezat in 1892 een grote touwbaan aan het Westeinde. Zijn vader had naast twintig
volwassenen ook twintig kinderen in dienst. Voor het maken van grote trossen werd een paard gebruikt. In de touwbaan van
Dirkzwager (later Stolk) aan de IJsselkant had men hiervoor zelfs een lorry-treintje.
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Luchtfoto van de K.V.T. fabriek met karakteristieke watertoren.

Verenigde Tapijtfabrieken). In 1923 werd bij
de rivier, op de plaats van de oude steenplaats
IJsselvrucht, een nieuwe fabriek gebouwd. Naast
de vele matten werden hier de prachtigste tapijten
geweven of door jonge vrouwen geknoopt. Van de
erbij gebouwde watertoren had heel Moordrecht
profijt. In de drukste jaren vonden meer dan
tweehonderd arbeiders hier hun bestaan. De K.V.T.
liet onder andere in de Stevensstraat huizen voor
het personeel bouwen. Ook kwam er een eigen
badhuis waarvan ook de dorpelingen tegen betaling
van een dubbeltje gebruik mochten maken. Bij
het bombardement van Rotterdam op 14 mei
1940 werd het fabriekscomplex aldaar grotendeels
verwoest. De Rotterdamse productie werd
overgebracht naar Moordrecht waar een nieuw
pand werd gebouwd. Na de oorlog kwam hier ook
het hoofdkantoor. Hoewel de tapijtmarkt het na de

oorlog zwaar te verduren kreeg door concurrentie
uit de lage lonen landen wist de K.V.T. zich toch
tot 1975 te handhaven. In dat jaar kwam zij echter
in buitenlandse handen. In 1990 werd het bedrijf
doorverkocht aan Besouw uit Goirle. Toen Besouw
in 1995 failliet ging, verdween de K.V.T. uit het
dorp.

Tweede Wereldoorlog
De Tweede Wereldoorlog zou ook aan Moordrecht
niet ongemerkt voorbij gaan. Veel jonge mannen
werden bij de mobilisatie opgeroepen om mee
te vechten tegen de Duitsers. Aanvankelijk leek
de Duitse overheersing nog mee te vallen maar
al gauw volgden steeds strengere maatregelen.
Het ergste was de jodenvervolging, waardoor vier
dorpsgenoten in Auschwitz omkwamen. In juli 1942
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Aan het eind van de oorlog wordt bij het Posthuis aan de bevolking melk uitgedeeld.

kwam er een permanente bezetting van de K.V.T.fabrieken, waardoor er tot het einde van de oorlog
in 1945 altijd Duitse soldaten in het dorp waren.
Ook in de polder waren al die tijd veel Duitsers
om de spoorlijnen en bruggen te bewaken, die
regelmatig door de geallieerde vliegtuigen werden
beschoten. Hierbij zijn minstens acht dorpsgenoten
omgekomen. Meer dan honderd mannen moesten
als dwangarbeider naar Duitsland, van wie
er een paar de oorlog niet overleefd hebben. Twee
dorpsgenoten zijn op zee omgekomen, van de een
is het schip getorpedeerd door een Duitse U-boot
en de ander is omgekomen in de strijd tegen Japan.

de gaarkeuken stond men in de rij staan voor een
beetje waterige soep en van suikerbieten werden
koekjes gebakken. Alle bomen aan de Middelweg
werden omgezaagd voor brandhout. Op initiatief
van de dominees en de pastoor kwam er een comité,
dat gelukkig de ergste nood kon lenigen. Tegen
Pasen van 1945 was er een lichtpuntje dankzij het
Zweedse wittebrood, dat door de Moordrechtse
bakkers kon worden verzorgd. En aan het einde van
de oorlog werd vanuit Engelse vliegtuigen voedsel
in plaats van bommen omlaag gegooid. Kort daarna
was het gelukkig vrede.

In de strenge winter van 1944-1945, de
Hongerwinter, werd er echt honger geleden. Er
was op het laatst bijna niets meer te eten, brandstof
raakte op en elektriciteit werd afgesloten. Een
boterham was een zeldzaamheid geworden. Bij

Het ambacht werd een dorp
Bij de Enqueste van 1494 waren er 36 ‘haertsteden’
(huizen met een schoorsteen) in het ambacht van
Moordrecht. Daarin hebben ongeveer 200 mensen
gewoond. Bij het overlijden van Karel de Stoute
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in 1477 waren dat er nog ongeveer 300 geweest.
In de zestiende eeuw neemt het aantal inwoners
toe. In 1561 waren er inmiddels 90 huizen en 8
hofsteden. Door steeds meer steenplaatsen en de
sterk toegenomen vervening is dit aantal in de
zeventiende eeuw als maar groter geworden.
In het jaar 1622 werden 288 huizen geteld met
1662 inwoners. Hiervan woonden er ruim 981 in
het veen aan de Veenweg en de Tiendeweg. In het
jaar 1700 waren er ruim 1900 inwoners. Maar in
de achttiende eeuw - steeds meer land was intussen
plas geworden - begon het verval. In 1795 woonden
er nog maar 1555 personen, welk aantal tien jaar
later was gereduceerd tot 1350. Aan het einde
van de Franse tijd waren het er weer 1460. Na de
droogmaking van de Zuidplas steeg het aantal
inwoners.
Moordrecht was inmiddels een dorp geworden
waarvan de meeste inwoners ergens anders een baan
hadden. De touwbanen waren verdwenen, evenals
de tapijtfabriek en de meubelfabriek.
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Van de vele winkeltjes die er waren is er haast
geen een meer overgebleven. Wel zijn er nog
steeds ambachtslieden, bouw- en andere
bedrijven. Er is een industrieterrein met allerlei
ondernemingen en bij de Gouweknoop komen er
nog veel meer. Banken zijn er nog wel maar voor
het postkantoor moet men tegenwoordig naar de
supermarkt.
Het ambacht werd vroeger bestuurd door
de schout, secretaris, ambachtbewaarders en
schepenen. De belangrijkste verandering van
bestuur vond plaats bij de invoering in 1851 van
de Gemeentewet. Moordrecht had sindsdien een
eigen bestuur bestaande uit een gemeenteraad
en een college van burgemeester en wethouders.
De ambachtsheerlijkheden hadden geen reden
van bestaan meer en op 28 juli 1853 werd de
ambachtsheerlijkheid Moordrecht verkocht voor
510 gulden aan Jacob van Voorst, predikant te
Amsterdam. Dit leverde hem alleen een titel op.

De gemeenteraad in 1959. Staand v.l.n.r.: P.M. van Kersbergen, J.W. de Jong, C.M. Bongers,
R. Oudijk, J. Rehorst, G. Anker, C. Timmerman, de bode C. Wolvers, J. van der Bas.
Zittend v.l.n.r.: secretaris L.A. Stoutjesdijk, mevr. W. Schuddebeurs-Prummel, burgemeester
H.C. Vermaat, en de wethouders B. van Gent en H. Rietveld.

In 2009 heeft de gemeente Moordrecht, met
instemming van de meerderheid van de bevolking,
haar zelfstandigheid opgegeven om per 2010 op
te gaan in de nieuwe gemeente Zuidplas. Maar
Moordrecht zal altijd blijven bestaan.
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Nieuwerkerk aan den IJssel
Adri den Boer

Bestuur en bevolking
Nieuwerkerks oudste vermelding komt uit een
register van graaf Floris V uit 1282. Er was één in
erfleen uitgegeven ambacht, een lokaal bestuur,
tussen Gouda en Kralingen met als leenman Traveys
van Moordrecht. Traveys bezat in het westen van

Nieuwerkerk een versterkt huis waarvan helaas
nooit een spoor is gevonden. Dit ambacht zou
snel uiteenvallen in drie ambachten: Capelle,
Nieuwerkerk en Moordrecht. Latere ambachtsheren
en -vrouwen van Nieuwerkerk waren uit de families
Van Polanen en, na 1430, Van Naeldwijck. Het
waren machtige families uit de Hollandse adel. Aan
het geslacht Van Naeldwijck zou het ambacht en

Archiefkastdeur van het ambacht met centraal het wapen van
de stad Gouda als de eigenaar, los bovenaan de rode leeuw
van Nieuwerkerk en de familiewapens van schout, secretaris
en ambachtsbewaarders.
Hendrik IV van Naeldwijck (1430-1496), ambachtsheer van
Nieuwerkerk.

later de gemeente het wapen ontlenen: een rode
leeuw op een zilveren veld. Daarna volgden de
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gezagsgetrouwe en dus spaansgezinde, families Van
Montfoort, Van der Marck en Van Aremberg.
In 1610 benutte Carel, prins van Aremberg (zoon
van de graaf die in 1568 aan de Spaanse kant bij
Heiligerlee sneuvelde), het Twaalfjarig Bestand
om zijn bezit te verkopen. De Rotterdamse
koopman Johan van der Veeken schafte zich toen
de ambachtsheerlijkheden Capelle en Nieuwerkerk
aan. (‘Havenbaronnen’ zouden hem later als
hun icoon zien: zijn portret kwam zelfs op het
Rotterdamse stadhuis.) Zijn nazaten zouden in 1666
de twee ambachtsheerlijkheden aan de stad Gouda
verkopen.
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Toen na de Grondwet van 1848 de heerlijke
rechten weinig meer voorstelden deed de gemeente
Gouda ze van de hand. De deftige familie Smits
uit Dordrecht was koper, kon zich toen Smits
van Nieuwerkerk noemen en tot 1922 nog de
hervormde predikantsberoepen goedkeuren.
Schout, schepenen, ambachtsbewaarders, brand
- en kroosheemraden, dominees, kerkmeesters,
armmeesters, molenmeesters: allemaal werden
ze eeuwenlang door de ambachtsheer benoemd.
Deze kreeg wel verzoekschriften over met name
schoutbenoemingen. Met de overgang van
spaans- naar prinsgezinde bestuurders ging het er
bijvoorbeeld, op papier, maar ook in de dorpskerk,
betrokken aan toe. Het volk liet zo in 1577 weten
wie men wel en wie men niet als schout wilde.

Detail uit de kaart van het Hoogheemraadschap van Schieland
door Jan Stampioen (1684). De IJssel met een stukje van de
Essepolder met daarin de Essemolen,de boezem en in de dijk
de sluis. Aan de rivier ligt de steenplaats Klein-Hitland.

Waterstaat en vervenen
Door de ontginning van het veen begon de
bodem te zakken. Werd eerst als overal in de

Om veel mensen ging het niet. In 1369 telde men
90 gezinshoofden. In 1494 en 1514 had men het
over 60 en 62 huizen. In 1632 en 1732 zouden dat
er 161 en 300 zijn. Anders gezegd: ging het rond
1500 om 500 inwoners, in de achttiende eeuw
zouden dat er hoogstens 2000 worden.

Straatnaambordje Moordrechtse Verlaat in Gouda.
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De dorpskerk van Nieuwerkerk aan den IJssel volgens Andries Schoemaker, (ca. 1730). Per abuis gaf hij de toren met een
verdieping te weinig weer. De kerk zelf werd in 1810 ingekort.

polders volstaan met dijken, kaden en daarin
uitwateringssluisjes, al vroeg volgden er aan de
IJsselkant watermolens met boezems. In de boezems
werd het water voorlopig opgeslagen totdat het
via een sluis op de IJssel geloosd kon worden. In
Esse was daarvan sprake in 1492, in Blaardorp al
voor 1512, in Gansdorp in 1519, en van Cortland
is bekend dat in 1538 een afgebrande molen
moest worden vervangen. (Korenmolens waren er
trouwens ook, op Kortenoord zeker al sinds 1548.)
Veen klonk in en de IJsseldijk moest steeds worden
verhoogd (zie de foto op bladzijde 11).

Een beschrijving van 1494 zei dat men zich
bezig hield met veeteelt, met haver verbouwen“
ende met turff te delven”. Export daarvan vond
plaats vanaf Kortenoord. In 1562 vroegen de
Nieuwerkerkers aan de Staten om die turf gewoon
zoals vroeger over de dijk te mogen inschepen.
Dat was tevergeefs: Gouda had een privilege op
de turfhandel gekregen en men moest via het
Moordrechtse Verlaat en de Turfsingel naar de
Turfmarkt daar. Zwart verkopen over de dijk ging
echter gewoon door. Vanwege de veiligheid mocht
een strook langs de dijk geheel niet verveend

droogmaking van de veenplassen te kunnen betalen.
Zowel de gezamenlijke ambachten als de steden
Rotterdam en Gouda zouden daarvoor toch alleen
maar vergeefse plannen maken. Een dermate groot
project bleek voor hen te hoog gegrepen. Pas in de
negentiende eeuw zou het Rijk ze droogleggen.
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Portret van Hugo de Groot door Michiel Jansz van Mierevelt
(1631).

worden. Het turf delven, de droge vervening,
werd opgevolgd door het turf baggeren, de natte
vervening: men kwam in deze regio al snel bij het
grondwater.
De roofbouw van het vervenen had, zo men wist,
op termijn gevolgen. Zo nam de bevolking af omdat
land veranderde in water. Een voorbeeld is dat
toen in 1766 een van de twee meester-chirurgijns
overleed de andere dorpsdokter een monopolie
wilde vanwege de bevolkingsafname. Het verzoek
zou worden afgewezen door de stad Gouda, maar
het plaatselijk bestuur had in zijn advies wel erkend
dat Nieuwerkerk door de vervening “dagelijks meer
en meer in vermindering toeneemt” . In 1795 was
er toch nog maar één chirurgijn voor de toen nog
maar 1327 inwoners.
In de loop der tijd moesten molen- en polderlasten
bij het vervenen worden afgekocht. Uit de
opbrengsten werden fondsen gevormd om later

Allen katholiek en allen hervormd
Het was gebruik om bij de nieuwe nederzettingen
in het veen een kerk te stichten. Maar ook de
naamskeuze geeft aan dat er vanaf het begin een
kerk was, waarschijnlijk een houten gebouw. De
huidige stenen dorpskerk moet uit de periode 15001525 dateren. Zoals toen gebruikelijk was, werd
deze gebouwd met het koor heel precies op het
oosten gericht (en dus de toren op het westen). Dat
is de verklaring waarom de kerk niet loodrecht op
de Kerklaan staat.
In 1567 was er in Gouda een regionaal
inspectiebezoek door een hoge kerkelijke
functionaris uit Utrecht. Over de Nieuwerkerkse
pastoor Egidius Cornelisz zeiden zijn collega’s van
Haastrecht en Gouda dat hij met zijn huishoudster
in concubinaat leefde, en de Goudse geestelijke
vond hem een afvallige. Egidius zelf protesteerde,
maar beloofde toch beterschap. Over zijn
onderdanen zei hij, dat het merendeel met de boze
geest van de ketterij besmet was (“qui heresium labe
infecti sint”). Bij de beeldenstorm van 1566 mochten
de beelden dan wel zijn gespaard, de kerk als
instituut was vernietigd, zo vond hij. In 1569 werd
huishoudster Trijntje Jansdochter, naar ze zelf zei
de weduwe van een gehangene, in een smeekschrift
betiteld als de “die besidt (bijzit) vande pastoor” en
“dese stoute stucke hoijrs” (die hoer).
In 1578 kwam de eerste predikant van de
gereformeerde gemeente, Hermannus Merling. (De
meer Nederlandse naam ‘hervormd’ kwam pas later.)
Die eerste dominee was eerder monnik geweest

en al ging iedereen met de Hervorming mee, de
organisatie was nog niet direct calvinistisch. Zo
waren er in 1588 - tien jaar later dus - nog geen
ouderlingen of diakenen en was er dus ook nog
geen kerkenraad. In orde kwam het wel en men was
daarna, bij de tweedeling onder de gereformeerden
over de geloofsleer, contra-remonstrant, terwijl
Zevenhuizen juist in meerderheid remonstrant
was. De minderheid van contra-remonstranten of
slijkgeuzen kwam daar toen afzonderlijk in een
schuur bijeen. Baljuw en schepenen van Schieland
lieten de bekende remonstrant Hugo de Groot in
1616 verordeningen opstellen tegen dat vormen
van eigen gemeenten door de slijkgeuzen: ze
moesten maar naar elders lopen om een predikant
van hun gading te horen. Eén verordening
zei letterlijk“dat des niet tegenstaende eenige
persoonen uit Sevenhuysen, hoewel middel en
bequaemheid hebbende om tot Nieuwerkerk de
publijke predicatie te horen” in Zevenhuizen in
een schuur kerkten. Zoals uit de landsgeschiedenis
bekend ‘wonnen’ de contra-remonstranten en kwam
Hugo de Groot op Loevestein terecht. Een blijvend
raadsel in dit verband is dat juist in Nieuwerkerk in
de kerk een steen uit 1615 resteert met onder meer
de tekst “Vreest Ghot ende eert den Coninck”. Welk
gezag bedoelde men met de koning?

Detail uit de Hollands Mercurius (een boek waarin opvallende gebeurtenissen van het
gehele jaar in te vinden waren) van 1682 dat begint met: “Omtrent twee en een half uur van
Rotterdam bij Kortenoort tusschen de eerste Plaets en Ter-Goude na de kant van het Dorp
Capelle quam het water tegens den Dijck soodanigh aenstorten ……….”.

Krimpenerwaard
IJsseldijk
Kleischip

Schielands

Kleischip

Hoge Zeedijk

Schetstekening van het dichten van twee dijkdoorbraken in
1682.

Twee dubbeltjes op hun kant in 1682
Op 26 januari 1682 ontstonden bij Kortenoord
door een storm twee gaten in Schielands Hoge
Zeedijk. Volgens de Hollandse Mercurius waren
beide gaten 15-20 meter breed. Tussen beide
stroomgaten bleef wonderlijk genoeg een dijkstuk
van 5 à 6 meter intact (hoogstwaarschijnlijk was dat
stuk langer: zie verderop de luchtfoto). Maar dat
zou nooit lang standhouden omdat stroomgaten
door het binnenkomende water altijd verder
uitgeschuurd worden. De bewoners uit de directe
omgeving reageerden snel. Zij ontdeden een
nabijgelegen schip, tegen de wil van de schipper,
van alle touwen. Vervolgens gingen ze met twee
kleischepen (hiermee werd rivierslib gebaggerd
voor de IJsselsteenindustrie) naar de overkant van
de IJssel. Daar maakten ze de schepen aan een paar
stevige bomen vast, vulden ze met klei en stenen en
lieten ze vervolgens op de stroming naar de gaten
vieren.
Intussen waren anderen, die met touwen gezekerd
werden, door de stroomgaten naar het kleine stukje
dijk weten te komen. Daar wachtten ze de schepen
op die langzaam hun kant op werden gevierd,
Toen de schepen in de gaten lagen werden ze lek
geslagen zodat ze zonken. Vervolgens werden deze
‘sluisdeuren’ versterkt met balken, palen, zeilen en
grond. Het gevaar was geweken en de dijk hield
het. Wel bleven er twee wielen over die volgens het
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Artist impression van de dichting van de gaten in Schielands Hoge Zeedijk in 1682 Agnes den Hartogh (2010).
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Het motorschip Gerrigje Adriana van de firma Boer zou later, in 1953, als De Twee Gebroeders door Arie Evegroen tegen de
bezwijkende Groenedijk moeten worden gezet, H. de Graaf (ca 1935).

verslag uit 1682 ongeveer 7,5 meter diep waren.
Deze zijn nog steeds in het Hitlandbos te zien.

Luchtfoto (2002) waarop de twee wielen te zien zijn.

Nog meer schepen in de dijk
In 1717 en 1953 zouden alleen al in Nieuwerkerk
opnieuw dijkgaten worden gedicht door er
schepen tegen te zetten! In september 1717 werd
het stroomgat gedicht met ijsselstenen van de
nabijgelegen steenplaats van Willem Jongebreur,
zijn karrestoep was de zwakke plek in de dijk.
In 1953 was een zwakke plek die waar men in
1928 de dijk had doorgraven om de voormalige
uitwateringssluis van de Essepolder te verwijderen,
pal bij het toen nieuwe gemaal. Op last van de
dijkgraaf vorderde burgemeester Jacob Vogelaar het
schip ‘De Twee Gebroeders’ van Ouderkerker Arie
Evegroen en liet hem dat tegen de dijk zetten. Het
gat werd opgevuld met zandzakken.
Toen ook nog het rivierwater zakte door een
dijkbreuk bij Ouderkerk leek het ergste gevaar

afgewend. (Dezelfde zondag zette men daar,
voordat het weer hoogwater werd, twéé schepen
tegen het gat.) Door latere demping van het
stroomgat zou er van 1953 evenmin als van 1717
een wiel resteren, maar er kwam in 1983 als
dankbaarheidsbetoon wel een beeld op de plek des
onheils van toen dertig jaar terug.
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Cornelis van Cappellen en de Franse tijd
In de pruikentijd waren de belangrijkste functies in
handen van Goudse regenten en deden ‘substituten’,
laagbetaalde vervangers, het werk. (Nieuwerkerk
was nog steeds hun ambachtsheerlijkheid.) Een
voorbeeld is de in 1761 aangetreden substituut
schout en -secretaris Cornelis van Cappellen. “Hij,
die vol van trouw en ijver - Nieuwerkerk bestuurt
als schout - En, als een geheimeschrijver - Blinkt
als paarlen in fijn goudt”, zo klonk het trots in zijn
bewaard gebleven bruiloftszang van 1763. Maar hij
bleef een vervanger!
Interieur dorpskerk van voor de verbouwing van 1927.

In 1784, toen de Staten van Holland het dragen
van (prinsgezinde) oranje versierselen verboden,
pende Van Cappellen neer dat de onrust meeviel
bij - uniek - een loting voor wapenexcercities in de
kerk door de 260 weerbare Nieuwerkerkse mannen.
(Op voorstel van de stad Gouda hadden de Staten
van Holland tot die oefeningen besloten vanwege
een militaire dreiging door keizer Jozef II van het
Heilige Roomse Rijk.) “Het eenige dat daarbij tot
smart van dezen gerechten heeft gepaard gegaan, is
dat sommige in- en opgezeetenen uit deze Ambagte
(…) alhier op dezen dorpe, gedurende de looting
zijn verschenen met Oranje leuzen, andere zijn
daarmee verscheenen op de kamer van ’t gerecht,
doch zeer weinige…” , zo schreef Van Cappellen.
In het pand Kerklaan045 bleven als informatie over
de volkshouding schoorsteenpilasters zitten met
tegels van stadhouder Willem V en zijn gemalin
Wilhelmina, omgeven met oranjeboomranken:
propagandistisch oranjekeramiek! (Dit cultuurbezit

verhuisde in de jaren zestig van de vorige eeuw
naar het museum Crimpenerhof.) In deze zelfde
tijd moet Van Capellen de schenker zijn geweest
van een schoorsteenstuk dat sinds 1928 weer de
consistoriekamer van de dorpskerk siert. Voor
de kerk en de Zuidplas prijkt hij zelf met als
rebusachtig naamkaartje een net voor vlinders
(kapellen). Dominee Immink werd daarbij
weergegeven als een naar hem opziende herder
(pastor). Beide heren hadden regelmatig onenigheid
over elkaars bevoegdheden.
In de winter van 1794/1795 vielen de Fransen
Holland binnen. Stadhouder Willem V week uit
naar Engeland. Op 7 februari 1795 werd er in
Nieuwerkerk een vrijheidsboom opgericht onder
klokgelui, muziek van een Goudse kapelmeester
met zijn korps en las Van Cappellen de Rechten
van den Mensch en Burger voor. De menigte

uit haarden mocht men niet overal storten, maar
deze werd in putten verzameld en ten bate van het
armenfonds verkocht als een soort kunstmest.) In
1795 speelde Van Cappellen intussen ook een rol
bij het afzetten van dominee Kumsius vanwege
diens al dan niet vermeende Oranjegezinde
opmerkingen in zijn preken. Het eind van het
revolutionaire liedje zou trouwens de annexatie bij
Frankrijk worden. Daar hoorde ook bij de snelle
passage van keizer Napoleon I op zondagochtend
27 oktober 1811 over de ’s-Gravenweg en met
een bij de prefect gedeclareerde erepoort. Het
aantal inwoners was inmiddels nog verder gezakt
naar 1137…. Toen in 1810 de kerk moest worden
hersteld had men deze van armoe ook maar fors
ingekort. Het verdwenen koordeel zou nooit meer
worden gereconstrueerd.

Zuidplas- en Prins Alexanderpolder
In 1824 besloot Koning Willem I vanuit Brussel tot
drooglegging van de Zuidplas voor rijksrekening.
Maar doordat de bestrijding van de Belgische
opstand (1830-1839) veel overheidsgeld opslokte
duurde het tot 1839 voor de droogmakerij
gereed was. Pas in 1845 paste de Koning de
gemeentegrenzen aan de inrichting van de
drooggelegde Zuidplas aan. Grenzen langs de
Schoorsteenstuk met gezicht op dorp en Zuidplas. Vooraan schout Cornelis
van Cappellen tussen dominee F.G. Immink en zijn schapen in. Rechts zijn er
drie mensen bezig met veen baggeren en turfsteken.

juichte met een driewerf hoezee nadat de geen
‘substituut’ meer zijnde schout en secretaris had
gelezen: “Een iegelijk heeft het Recht om van ieder
Amptenaer van het publiek bestuur rekening en
verandwoording van deszelfs bewind te helpen
afvorderen”. Deze regel was nieuw en hij zou
er zelf de gevolgen van ondervinden. In 1798
werd Van Cappellen dan ook zelf afgezet wegens
geknoei in het kasboek van de ‘haardas’, en wat
een procespapieren bleven daarvan bewaard! (As

De Geertruida-hoeve uit 1849.
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Nieuwerkerk op den IJssel in de Gemeenteatlas van Kuyper uit 1867. Op de plaats van de latere Prins Alexanderpolder zijn dan
nog plassen.

De belettering op de oude Batavier.

nieuwe wegen en tochten waren logisch. Daarna zei
een dorpsbeschrijving over het Nieuwerkerk van
1846: “Men telt er 193 huizen, bewoond door 347
huisgezinnen, uitmakende eene bevolking van 1700
inwoners.” De nu monumentale Geertruida-hoeve
uit 1849 aan de Eerste Tochtweg herinnert nog aan
de nieuwe boerderijgeneratie.

In 1874 was de droogmaking van de kleine plassen
ten zuidwesten van de Kerklaan klaar en die nieuwe
polder werd vernoemd naar prins Alexander (18511884), de jongste zoon van koning WillemoIII.
In 1880 waren er dan ook 2331 inwoners. Er
verscheen weer een nieuwe serie boerderijen,
bijvoorbeeld de ‘Batavier’ van steenbakker Mijnlieff
in 1881. De boerenbestuurders van de onverveende
bovenpolders langs de IJssel wilden trouwens niets
weten van een gemechaniseerd meemalen met
het bovengemaal van de Prins Alexanderpolder.
Efficiënt was dat wel geweest en de drooglegger,
waterstaatsingenieur Jan Anne Beijerinck, was
dan ook knorrig over hun vasthouden aan de
wisselvallige windkracht.
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Pas in 1925 verving de polder Esse, Gans- en
Blaardorp - tevens zorgend voor de Kortland- en
Kleinpolder - haar watermolens door een eigen
motorgemaal. Later, in de Tweede Wereldoorlog,
zou dankzij de goede waterbeheersing met zo’n
gemaal de bezetter ook een beheerste inundatie
tegen de bevrijding op touw kunnen zetten.
In beide droogmakerijen bloeide intussen
naast de veeteelt de tuinbouw op. Tijdens de
wereldoorlog van 1914-1918 werd enorm verdiend
aan in te zouten bonen voor Duitsland. Naast de
eigen coöperatieve groentenveiling (1913) en
inmaakcentrale kwam er ook een private zouterij.
Maar dat alles was tijdelijk, want toen de oorlog
voorbij was, was het gedaan met de bonenexportper-trein. Groentenveiling en inmaakcentrales
gingen op de fles. Voor een kern bleef er wel werk
in de branche: het aantal personen werkzaam in de
tuinbouw groeide van 1909 tot 1947 van 63 naar
237. Geveild werd er toen in Rotterdam. Binnen
de agrarische wereld bleven coöperaties als de
Landbouwvereniging (1902), de Boerenleenbank
(1904) en de Onderlinge Brandverzekering (1929)
lang domineren.

Steenfabrikant A.M. Mijnlieff, ca 1900.

Gezicht op de in 1945
geïnundeerde Kortlanden Kleinpolder. Op de
achtergrond huizen en
rooms-katholieke kerk aan
de ’s-Gravenweg. Piet de
Graaff (1945).
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Vrije tijd
Excursies naar het Schollevaarseiland in de westpunt van Nieuwerkerks domein leverden al
mooie plaatjes op van rond 1770 en 1864.

Schollevaarseiland vlak voor de drooglegging van de plassen in 1870 door H.J. Mélis.
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Zangvereniging De Lofstem ca 1935.

Biologiestudenten bezochten in dat laatste jaar
met hun professor het eiland. Er waren niet zoveel
vogels als voorheen, maar dankzij een pistoolschot
met los kruit vlogen er toch nog heel wat vogels op!
“De Rotterdamsche schaatsenrijders bezoeken dit
dorp des winters zeer veel, en door den heerlijken
baars, die men er vindt, worden de liefhebbers ook
des zomers derwaarts gelokt, doch niet meer zoo
veel als vroeger ten gevolge van de droogmakerij
van den Zuidplas-polder”, aldus een boek uit
1846 over Nieuwerkerk, en dat citaat tekent ook
eeuwenlang eigen volksplezier (en nut bij ‘t vissen).
In de Franse tijd hadden twee herbergiers een
overdekte kolfbaan: een op Dorp en een naast
de korenmolen op Kortenoord. De maatschappij
tot Nut van ’t Algemeen – ook wel ‘t Nut
genoemd – werd opgericht in 1784 en was ervan
overtuigd dat een betere wereld onder meer door
volksontwikkeling bereikt kon worden. Een boek
uit 1846 schreef dat een eigen Nutsdepartement in
1834 was opgericht en dat dit 35 leden telde. Een
wederopleving daarvan uit 1945 zou in 2008 en na

Het vaandel van De Lofstem bevindt zich in de
Oudheidkamer Nieuwerkerk aan den IJssel.

decennia met gegeven cursussen ter ziele gaan. De
uit nutsinitiatieven ontstane Openbare Bibliotheek,
gymnastiekvereniging en fotoclub bleven bestaan.
Het verenigingsleven bestond al in de negentiende
eeuw, maar zou door de invoering van de
Arbeidswet in 1919 (drastische verkorting van de
werkweek) een behoorlijke stimulans krijgen.
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De oudste sportvereniging was de IJsclub van 1895.
Zangverenigingen kwamen er volop. ‘Euphonia’
(Grieks voor ‘goed geluid’) gaf in 1866 in de
dorpskerk al een uitvoering voor het armenfonds.
‘De Lofstem’ (1919-1948) was een voorbeeld van
een christelijke zangvereniging (zij bedankte in
1943 voor de Kultuurkamer en noemde zich daarom
maar even ‘kerkkoor’). Tot in die zangverenigingen
toe kwam in de twintigste eeuw de rivaliteit tussen
Dorp en ’s-Gravenweg uit: de ene had ‘Perséverance’
(in de oorlog ‘Volharding’ geheten) en de andere
‘Nieuw Leven’. Het ‘Nieuwe Dorp’ rond het
station aan de Kerklaan (nu: Cartoons) kreeg
van 1928 (tot 1988) zelfs een raadhuis, en twéé
Oranjeverenigingen bepaalden ook lang het beeld.

De Goudse Boot passeert Villa Hitland van Mijnlieff.

Het ene jaar was het feest op het Oude en het
andere jaar op het Nieuwe Dorp.
De schietbaan bij steenbakker Hoogendijk
op Ver-Hitland was voor de Ouderkerkse
schietvereniging Joubert (vernoemd naar een
Boerengeneraal uit Zuid-Afrika). Waren er eerder
al gymnastiekverenigingen als Hercules (1923)
en Sport Staalt Spieren (1928), van net na de
Tweede Wereldoorlog dateert de Nieuwerkerkse
Gymnastiek Vereniging als initiatief van het Nut.
De voetbalvereniging Nieuwerkerk van 1929 bleef
groeien.
De naoorlogse groei van Nieuwerkerk gold
ook voor het voorzieningenniveau, soorten en
ledenaantallen van verenigingen. Toen in 1939
verenigingen protesteerden tegen de door de
gemeenteraad ingevoerde vermakelijkheidsbelasting
wezen ze op de 1500 inwoners die hun veertien
verbanden steunden. Jaren na de oorlog veranderde
voor verenigingen de gemeentelijke invloed van
vermakelijkheidsbelasting in subsidies.

Welzijnsplannen gaven ook andere deelnamecijfers
en met onbekend vele dubbelingen….
Maakte de bovenlaag al voor 1900 buitenlandse
reizen, voor velen was vakantie nog lang
toekomstmuziek. Maar dankzij betere verbindingen
konden de mensen wel dagtochten maken. De
Goudse Boot (1840-1947) zou in de twintigste
eeuw in de zomer eens per week doorvaren naar
Hoek van Holland in plaats van naar Rotterdam.
Het was een gewild uitje en hier kon men vanaf de
Kortenoordse aanlegsteiger opstappen. Van 18551934 en na 1971 kon men óók voor het genot op
een station Nieuwerkerk in de trein stappen (en van
1903-1934 ook nog bij de Scheve Overweg op een
halte Ouderkerk). De spoorwegen adverteerden
rond 1900 jaarlijks in regionale kranten met

pleziertreinen naar de Utrechtse heuvelrug en de
Veluwezoom. Een concessie-aanvraag uit 1882
voor een stoomtram van Nieuwerkerk door de
Prins Alexanderpolder naar Rotterdam bleef zonder
gevolg. Met de ’s-Gravenwegbus van 1922 van
het bedrijf De Ster naar Rotterdam begon wel
een toekomst met autobusdiensten. Van 19231967 zouden de Gebroeders Van Gog uit Capelle
lijndiensten rijden en voor uitjes bemande bussen
verhuren. Tot 1974 bleef de naam nog bestaan
als dochteronderneming van Citosa, maar daarna
werden het Westnederland, ZWN en Connexxion.

De binnendijkse steenplaats van Van Lange op Ver-Hitland vanaf de IJssel. Anoniem schilderij (ca 1875). Eén oven resteert als
monumentaal landhuis.
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Aquarel van de steenplaats. Klein-Hitland. Piet de Graaff (1945).

Industrie aan de IJssel
Niet-agrarische bedrijven zijn vaak bij rivieren te
vinden. Industrie concentreerde zich hier ook langs
de IJssel. Het hoogheemraadschap van Schieland
gaf in 1487 al een vergunning om op Kortenoord
een ‘stoep’ in de dijk te maken voor een steenplaats.
(Door zo’n verlaagde karrestoep kon in de zomer
de klei wat gemakkelijker met karren binnendijks
worden gereden. En in 1487 was de dijk nog
niet zo hoog als later!) Zoals in alle plaatsen
langs de benedenloop van de IJssel waren de
steenplaatsen eeuwenlang van belang: familienamen
als Rook en Kleibeuker herinneren er nog aan en
het gezegde ‘roken als een steenoven’ ook. Had
Nieuwerkerk in 1861 nog vier steenplaatsen met
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KLM-Luchtfoto bij Kortenoord ca 1930. Aan deze zijde van de IJssel zijn onder andere molen Windlust en de toen al gesloten glashut De Struischvogel te zien.

166 arbeiders, van 1917-1964 resteerde KleinHitland met vier veldovens als de laatste nog
werkende. Een rietmattenfabriek of mattenfrotterij
behoorde er ook bij en de steenplaats was er zelf
een grote klant van. Daar op Klein-Hitland had
de familie Mijnlieff in 1893 ook nog een trotse
buitendijkse (zomer)villa gebouwd, voor velen
een kasteel, met aan de voorzijde een balkon met
boven de deur- en raampartij een vergulde ‘M’.
Een andere Mijnlieff exploiteerde met Sauerbier
op Kortenoord een glasfabriek met de exotische
naam De Struischvogel. Hij bestond zeker al in
1869, want toen brak er brand uit en dat haalde
de raadsnotulen. Naar het Duits heette de fabriek
ook wel de glashut en de arbeiderswoningen aan de
’s-Gravenweg de Huttenbuurt. Werklui waren ook
vaak van Duitse komaf.

Het smeltglas had een temperatuur van 1300 graden
Celsius en dat zorgde voor veel dorst! Al dan
niet daarom opende C.J. Post uit Moordrecht pal
daarnaast in 1906 de distilleerderij en slijterij De
Keizer. Met de Keizerbitter maakte Nieuwerkerk
naam! In 1971 verdween de distilleerderij en in
1979 de slijterij. Blijvend en groeiend was aan
dezelfde ’s-Gravenweg wel een exportslachterij van
1885.

De Zuidplaspolder vanaf de Oostringdijk voor de realisatie van de wijk Zuidplas. Nico Benschop (1973).
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Gewild forensendorp
Het inwonertal groeide intussen, maar altijd minder
spectaculair dan bestuurders vooraf verkondigden.
Lang werd een gebrek aan werkgelegenheid als
een reden gezien, maar na 1960 was dat over en
werd het forensengemeente-zijn het ideaal. In
tegenstelling tot wat in structuurnota’s voorspeld
was groeide de gemiddelde woningbezetting
daarbij weinig meer dan elders en viel de
vestigingsbehoefte soms ook tegen. Rond 1980
verkondigde de gemeente op een groot bord
langs de A20: ‘Kom wonen in onze Zuidplas.
Gezelliger kan je haast niet wonen.’ Aantallen
van 5.000, 10.000, 15.000 en 20.000 inwoners
werden bereikt in 1955, 1970, 1982 en 1997.
Bij de komst van een nieuwe gemeentesecretaris
anno 1975 sprak de burgemeester van groei naar
30.000 zielen, maar zelfs de score van 22.000 zou
slechts tijdelijk worden gepasseerd. De wijken
Oranjebuurt, Dorrestein, Zuidplas, Kleinpolder
en Esse zorgden wel voor het aan elkaar bouwen
van het Oude Dorp en de ‘s-Gravenweg. In
de drie IJsselgehuchten Kortenoord, KleinHitland en Ver-Hitland verdwenen de typerende
arbeidershuisjes. Kortenoord verloor haar gehele
binnendijkse woonfunctie. Klein-Hitland werd
een recreatiegebied met tweede woningen en VerHitland kreeg met villabouw vooral een andere
woonfunctie. IJsselbouw zorgde daar mede voor een
eigen buurthuis.
‘Sion’ in meervoud
De kerkgeschiedenis is aparte aandacht waard. Een
kerk was er al sinds het ontstaan en de naamgeving
van Nieuwerkerk en rond 2000 waren er dankzij
de bevolkingsgroei meer kerken dan ooit. Tot 1889
was er maar één kerk, sinds 1578 de Hervormde
gemeente. Eind 1889 notuleerde de kerkenraad
daarvan voorbarig “dat ’t kerkelijk leven kwijnt en
langzamerhand uitsterft ook hier ter plaatse”. Men
besloot als remedie om te breken met de landelijke

J. C. de Mol Moncourt was van 1889-1891 predikant in
Nieuwerkerk aan den IJssel.

Zeventiende eeuwse kansel van de dorpskerk. Anoniem
schilderij (ca 1915). Bij de restauratie van 1928 werd het
hemelsblauwe tongewelf bruin gebeitst en werd het blanke
glas vervangen door gebrandschilderde ramen.

Rooms-katholieke parochiekerk Sint Joseph van 1898. Deze is afgebroken in 1992. Mimi
Schouten (ca 1990).

organisatie, de synode. De gemeenteleden bleven
echter in meerderheid bij de volkskerk. Die
hervormden kochten na het vertrek van de oude
kerkenraad in 1890 een rooms-katholiek Vlaardings
Van Assendelftorgel uit 1770 als hun eerste
muziekinstrument.
De ex-kerkenraadsleden en hun weinige aanhangers
heetten net als elders ‘dolerenden’. De twintig
gezinnen gingen kerken in de ‘toevallig’ net gereed
zijnde School met den Bijbel halverwege de
Kerklaan. De dolerende dominee De Mol Moncourt
moest de hervormde pastorie uit, maar zou vanwege
zijn epilepsie geen rol meer spelen in de nieuwe
kerk met de naam van vóór 1800: de Gereformeerde
kerk. Men bouwde halverwege de Kerklaan in
1892 naast het huis van de bovenmeester een eigen
pastorie. Pas in 1912 kon een eigen kerk volgen. De
financiering kostte hoofdbrekens, maar kort voor
de finale collecte hadden de gereformeerde tuinders
een topopbrengst aan komkommers. Het leverde
de kerk de bijnaam ‘komkommerkerk’ op, maar de
tuinders werden wel op de proef gesteld toen na de
collecte een storm hun platglas versplinterde….

Het aantal protestantse kerken zou verder
toenemen. Steenbakker A.M. Hoogendijk van VerHitland bouwde in 1909 een eigen vrije kerk-onderhet-kruis in zijn ‘kersenbongerd’. Deze werd weinig
gebruikt en bleef uiteindelijk niet bewaard. In
1919 belegde de kerkenraad van de Gereformeerde
gemeente uit Moerkapelle diensten in Nieuwerkerk.
In 1925 volgde een zelfstandige gemeente en in
1927 een zaalkerkje achteraf aan de ’s-Gravenweg.
Een eigen predikant kwam er nooit.
In 1966 opende de Hervormde gemeente haar
Nieuwe Kerk aan de Jan Anne Beyerinkstraat in
de nieuwe wijk Dorrestein. Het betekende naast
de splitsing in twee wijkgemeenten al snel ook
de komst van een aparte Hervormde Werkgroep.
Later werd dit een deelgemeente, die in 1980 in
Zuidplas het kerkgebouw De Bron zou openen.
De gereformeerden vervingen in 1970 hun
‘komkommerkerk’ door het Ontmoetingscentrum
aan de Bospolderstraat. Het oude pand werd
via verkoop aan de gemeente tijdelijk een
Koninkrijkszaal van Jehova’s Getuigen.
In 1991 startten vrijgemaakt-gereformeerden
met diensten, eerst in Het Kruispunt aan de
Middenmolensingel en vanaf 1996 in de roomskatholieke Sint Josephkerk. In 2004 volgde een
eigen gebouw ‘De Lichtkring’ aan De Dreef.
In 1999 richtte Leen Koster de Volle
Evangeliegemeente ‘Het Kruispunt’ op, aanvankelijk
samenkomend in het zo geheten pand van de
burgerlijke gemeente, intussen in De Duinen aan de
‘s-Gravenweg, maar met behoud van die naam.
Tot slot was er ook een fusie: in 2007 werden
de Hervormde gemeente De Bron en de
Gereformeerde kerk één Protestantse Gemeente.

Weer een rooms-katholieke parochie
Sinds 1659 was er een statie, later weer een
parochie, in Moordrecht en die werd geleidelijk
aan ook door Nieuwerkerkers benut. Tijdens de
Zuidplaswerken kwam men in 1839 wel op dertien
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De gerestaureerde molen Windlust.

procent rooms-katholieken. Op Eerste Kerstdag
1898 vierden de Nieuwerkerkse parochianen
de nachtmis in een eigen nieuwe kerk aan de
‘s-Gravenweg, een bijkerk van Moordrecht. In
1912 werd Nieuwerkerk weer een eigen parochie
met de benoeming van pastoor J.C. van der Loos
en de aanleg van een eigen kerkhof. In 1922
kon dankzij de nieuwe wet en tot ergernis van
burgemeester Würdemann een parochieschool
volgen. Christus’ woorden “Laat de kleinen tot Mij
komen” kwamen op een tegeltableau aan de kant
van de ’s-Gravenweg en zouden pas medio 1983
verdwijnen door een beeldenstorm van de gemeente
als opvolgend eigenaar.

Het Aardrijkskundig Woordenboek van 1942
bijvoorbeeld gaf het overzichtelijk weer: hervormd
74%, gereformeerd 13%, rooms-katholiek 8%
en zonder gezindte nog maar 4%. De roomskatholieke torenklok ‘Petrus’ zou als enige
Nieuwerkerkse in 1943 worden geroofd voor
Duitse oorlogsdoeleinden en in 1949 door de klok
‘Willibrord’ worden vervangen. Deze luidt nog
steeds, maar werd wel herplaatst. Bisschop Bär
van Rotterdam wijdde in 1992 aan de Kerklaan
de nieuwe parochiekerk Sint Joseph in en de
voorganger daarvan aan de ’s-Gravenweg werd
afgebroken.

Zorg voor historie
Verdween er veel bouwkundig erfgoed zonder
enige aandacht, molens werden soms wel herbenut.
In 1878 werd een Zuidplaswatermolen een
korenmolen in Zuidwolde in Drenthe. In 1925
gebeurde dat ook met de laatste watermolen, een
van de Essepolder, in het Gelderse Neede.
In 1927/1928 werd de dorpskerk met steun van
rijk, provincie en gemeente als eerste beschermd
rijksmonument gerestaureerd. De inkorting
van de kerk van 1810 werd niet ongedaan
gemaakt, maar zichtbaar gelaten en er kwamen
nieuwe gebrandschilderde ramen met bijbelse
voorstellingen van een rooms-katholiekatelier Asperslagh. Toch werd na 1960 nog het

In 1997 vroeg de gemeenteraad met succes om
de stomp van de achttiende eeuwse korenmolen
‘Windlust’ op de rijksmonumentenlijst te zetten.
Bedrijvige plannen van een projectontwikkelaar,
waarin de stomp een liftschacht zou worden,
konden niet meer doorgaan en die van de nieuwe
stichting Molen Kortenoord juist wel. De stomp
werd weer een malende molen. Nadat één oven
op Klein-Hitland eind twintigste eeuw door
een andere stichting was gerestaureerd, nam de
gemeente dit complex over en startte totaalherstel
in 2009. Steeds vaker werden de steenovens door
de scholen bezocht waarbij leerlingen uitleg
kregen over misbaksels en halve garen. Anno 2009
gaf een projectontwikkelaar aan de gemeente
een beeld van een stenenkruister, geïnspireerd
door een gipsen voorganger van 1898. Het werd
geplaatst voor de nieuwe Batavier, het dorpshuis
dat ook door hem was gebouwd. Een eigen
gemeentelijke monumentenlijst kwam in weerwil
van het collegeprogramma voor de fusie niet
meer rond, terwijl Zevenhuizen-Moerkapelle
die al jaren had. Verder vierde rond 2000 bouw
in fantasie- en retrostijlen hoogtij: de maalderijflat aan de Kerklaan, het dorpshuis de Batavier,
aan de ‘s-Gravenweg en in de diverse ‘Anton

Beeld de Stenenkruister, Loek Bos (2009).

zeventiende eeuwse zilver, ooit geschonken “
tot gebruijk van het H. Avondmaal”, verkocht.
(Het kwam deels terecht in musea, terwijl ook de
burgerlijke gemeente in 1990 twee bekers kocht,
die nu in het Raadhuis van Zuidplas in een vitrine
staan.)
In 1973 werd op Ver-Hitland een negentiende
eeuwse veldoven met behoud van de
rijksmonumentenstatus verbouwd tot landhuis ‘De
Olifant’.

Boerderij ‘Nooit Gedacht’, ’s-Gravenweg 6/8, waarin sinds 1992
ook de Oudheidkamer is gevestigd. Mila Jelesnikova (1992).
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Pieckpanden’ op het Oude Dorp (altijd groter dan
de oorspronkelijke bebouwing).
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In 1988 trad Nieuwerkerk toe tot de
streekarchiefdienst in Gouda die uitgroeide tot
een regionaal historisch centrum. Moordrecht
deponeerde haar ouder materiaal daar al in 1980.
Wat het bodemarchief aangaat, een gemeentelijk
archeologiebeleid werd voor de fusie nog niet
vastgesteld. In 1992 startte een Historische
Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel met voor
oude objecten direct een Oudheidkamer in de
boerderij ‘Nooit Gedacht’. ‘Nooit Gedacht’ kreeg
een steen als ‘Boerderij van het jaar - Zuid-Holland
2003’. (Zelfs een molenroede en spruit, uit Neede
teruggehaald, gingen tot de collectie behoren.)
Historische publicaties verschenen er meer dan
ooit. Dit hoofdstuk over Nieuwerkerks geschiedenis
in het kort zal ongetwijfeld niet de laatste zijn.

Oud Verlaat

Wouter Paul
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De christelijke basisschool de Nessevliet.

Detail van de kaart van Schieland van Jan Stampioen (1684)
met rechtsboven de huizen van Oud Verlaat, verder de twee
verlaten en linksonder de Nessepolder.

Op een afstand van ongeveer een uur lopen van het
dorp Zevenhuizen ligt aan de Rotte Oud Verlaat.
Een buurtschap dat van oudsher hoorde bij het
Ambacht Zevenhuizen. Met Zevenhuizen was er
altijd een soort haat-liefde verhouding. Voor de
droogmaking van de polders was de belangrijkste
verbinding met het dorp de Huismanskade, dit
was de dijk die de Swanlasche polder scheidde van
de Wollefoppenpolder. Deze was onverhard en
in de winter vrijwel onbegaanbaar. De inwoners
waren vaak meer georiënteerd op Hillegersberg dat
ongeveer even ver weg was gelegen, maar wel beter
bereikbaar via een veer over de Rotte. Wat kerk en
school betreft, bleef men toch aangewezen op het
dorp Zevenhuizen.

Toch is Oud Verlaat is altijd een hechte aparte
gemeenschap gebleven, die weinig met het dorp
Zevenhuizen op had. Vele oude Oud Verlaters
zullen zeggen “.. en dat is nog zachtjes uitgedrukt”
Men had een eigen bloeiend verenigingsleven,
waarvan vooral de zangvereniging Ons Genoegen
veel bekendheid kreeg. Helaas is er na de opkomst
van de televisie weinig van dit verenigingsleven
over gebleven.
Toen de Prins Alexanderpolder in 1872 was
drooggemaakt, steeg het aantal inwoners en
daardoor kwam er in 1872 een school, in 1906
een hervormde kapel, een christelijke school en
in 1983 ook een verenigingslokaal De Vierkap
genoemd. Door de nieuwe Wollefoppenweg
werd de verbinding met Zevenhuizen verbeterd.
Vele inwoners aan deze weg voelden zich meer
verbonden met Oud Verlaat dan met het dorp.

Nessepolder
Bij Oud Verlaat hoort de Nessepolder. Dit is
een klein poldertje dat aan de oostkant wordt
begrensd door de Vliet en aan de westkant door de
Rijskade, de grens met de voormalige gemeente
Hillegersberg. Dit kleine poldertje van maar 36
hectare groot is heel bijzonder. Het is het enige
poldertje in Zevenhuizen dat nooit verveend is,
het is dan ook hoger gelegen dan de omringende
uitgeveende polders. De turf die hier gedolven kon
worden, was waarschijnlijk van te slechte kwaliteit.
Het poldertje bezat vroeger een eigen wipmolen

Misschien was er een kreek die ongeveer ter
plaatse van de Vliet gelopen heeft, of had de Rotte
oorspronkelijk hier een ander verloop.
Dit vanaf de Middeleeuwen ongerepte unieke
poldertje gaat helaas verdwijnen. Men heeft het
een recreatieve functie toegewezen en dat is gezien
de ligging aan de rand van een stad ook wel te
begrijpen. Er zijn pogingen ondernomen door
omwonenden om het poldertje te handhaven.
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De Nesse Wip; de wipmolen die hielp de Nessepolder droog
te malen. Detail van de kaart van Jan Jansz Potter uit 1567.

voor de waterhuishouding. Later werd de bemaling
overgenomen door de grote Prins Alexanderpolder.
Wat dit poldertje zo uniek maakt, is het zeer oude
verkavelingspatroon dat vermoedelijk nog dateert
uit de tijd van ontginning in de Middeleeuwen.
In het midden is een slingerend verlopende
molensloot, waar de afwateringssloten op
aansluiten. Nu is er nog iets merkwaardigs aan de
verkaveling. Niet alleen de onregelmatige vorm van
de kavels is opvallend, maar ook hun lengterichting.
De ontginningssloten werden, heel logisch, altijd
loodrecht gegraven op de afwateringsrivier. In
de Nessepolder verlopen zij echter min of meer
evenwijdig aan de Rotte. De ontginningsbasis
moet dus een andere dan de Rotte zijn geweest.

Het verkavelingspatroon van de Nessepolder is niet gericht
op de Rotte maar op de Vliet.

Helaas hebben die geen resultaat gehad:
historisch besef en recreatie zijn nu eenmaal totaal
verschillende zaken en alleen maar gras is in veler
ogen geen natuur. Er is al een weg door het gebied
aangelegd en er zijn al bomen geplant. Er zal van
het cultuurhistorische aspect binnenkort weinig
meer te zien zijn.

Herberg Sootgenvisch
In Oud Verlaat waren in vroeger jaren twee verlaten
(sluizen). Het Swanlasche verlaat gaf toegang
tot de Swanlasche polder. Zuidelijk hiervan was
het Wollefoppenverlaat dat via de Vliet een

hij daarin zijn vader opgevolgd. In 1543 wordt
namelijk ene Jan Cornelisz, die bezittingen had
in de Swanlaesche polder in Zevenhuizen, in een
document van Schieland ‘Zoetge Vis’ genoemd.
Door gebrek aan bronnen is echter niet meer over
hem bekend.

De beide verlaten in 1567. Links het Swanlasche Verlaat en
rechts het Wollefoppenverlaat. Detail van de kaart van Jan
Jansz Potter uit 1567. De naam Sootgenvisch is dan nog
nieuw en is waarschijnlijk daarom nog niet op deze kaart
weergegeven. Op de eerste afbeelding van dit hoofdstuk is de
naam wel te lezen.

Sootjesverlaat
Eén van de opvolgers was Maerten Jansz Roos.
Deze wordt in een notariële akte uit 1646 genoemd
“waert in het Sootgenvisch”. Op de landkaarten
van Hondius (1629) en Stampioen (1684) blijkt
dat men later de hele buurt naar deze herberg
Sootgenvisch is gaan noemen. Na enkele decennia
werd het Sootgesverlaten of Sootjesverlaat.
Het Swanlasche Verlaat werd gesloten in 1760,
toen de Eendragtspolder droog viel en er geen
vaarverbinding meer nodig was. Bij de Rottemeren
werd de nu nog bestaande sluis gebouwd, het

vaarverbinding met de Wollefoppenpolder mogelijk
maakte. Hoeveel turven er door deze verlaten en
daarna via de Rotte naar elders verscheept zijn,
weten wij niet maar het moeten enorme aantallen
zijn geweest.
Het passeren van zo’n verlaat kostte tijd en dat
was voor de schippers een moment om inkopen
te doen en een drankje te nuttigen. Een ideale
vestigingsplaats voor middenstanders, vooral
ook voor een herbergier. Het was Cornelis
Jansz die al voor 1556 ten noorden van het
Wollefoppenverlaat een zaak begon. Hij noemde
zijn huis ‘Sootge Visch’. Naar we mogen aannemen
omdat men bij hem een zootje vis kon kopen. Dit
zal wel niet het enige zijn dat hij verkocht. Uit
de polderrekeningen van 1556 blijkt dat hij de
polderbestuurders ook geld in rekening bracht
voor verteringen en gehaald bier. In zijn huis
Sootge Visch, zo gunstig gelegen naast het verlaat,
hield hij dus ook een herberg. Vermoedelijk was
hij niet de eerste die daar aan de noordzijde van
het Wollefoppenverlaat een zaak had maar is

Boerderij Rottekade 35 in Oud Verlaat is sinds 1855 bewoond
door vier generaties van de familie Paul, Jan (1829-1892),
Huibert (1855-1929), Johannes Jacobus (1903-1986) en
Huibert, (geb.1934). Tijdens kerkbezoek van Huibert Paul en
gezin in 1896 brandde de boerderij af en werd daarna door
het huidige gebouw vervangen. De omwonenden hebben de
inboedel grotendeels kunnen redden. Alleen de welgevulde
portefeuille die boven op een kast verborgen was werd niet
teruggevonden en zou dus zijn verbrand. Volgens overlevering
hield de toenmalige bewoner Huibert Paul het kerkbezoek
voortaan voor gezien.
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‘Nieuwe Verlaat’ en daarom kreeg de buurtschap
aan de Rotte toen de naam ‘Oud Verlaat’. In 1872
werd de vroegere Wollefoppenpolder als onderdeel
van de Prins Alexanderpolder drooggemalen en dat
betekende dat er in Oud Verlaat toen geen verlaten
meer waren.

We moeten hierbij echter wel vermelden, dat
het Wollefoppenverlaat met de herberg Sootge
Visch oorspronkelijk nog juist op het gebied van
Hillegersberg heeft gelegen en pas in het begin van
de negentiende eeuw bij een grenswijziging onder
Zevenhuizen kwam te vallen.

De Vijfhuizen en de bonken
Met Oud Verlaat bedoelt men niet alleen het gebied
rondom het café. Meestal wordt de Vlietkade, een
gedeelte van de Wollefoppenweg en het buurtje
De Vijfhuizen met de daar gelegen bonken er ook
onder begrepen.
94

Café Oud Verlaat vóór de Tweede Wereldoorlog. Dit
café bestaat nog steeds en is de opvolger van herberg
Sootgenvisch.

Iedere geboren Zevenhuizenaar en ook
vele anderen gebruiken nog steeds de naam
Sootjesverlaat als zij deze buurt aan de Rotte
bedoelen. De oorsprong van deze vreemde naam is
dus al meer dan 450 jaar oud.

De bonken, gelegen vlak vóór het begin van de
Rottemeren, zijn buitendijks gelegen stukken land.
Zij waren moerassig en nat, begroeid met een slecht
soort gras en vooral ook met riet. Wat natuur betreft
was het echter met zijn vaak zeldzame bloemen en
planten een uniek stukje land. Met een paard kon
men er niet op komen en het werk moest allemaal
met de hand worden gedaan. De boeren hadden
er geen belangstelling voor en het waren meestal
arme sloebers die er een bestaan uit probeerden
te halen. In de eerste helft van de twintigste eeuw
heeft Rotterdam toestemming gekregen om enkele
bonken op te hogen met huisvuil. Behalve dat

Daar de herberg in Sootjesverlaat al in 1556
wordt vermeld, kunnen we stellen dat het huidige
café, als het oudst bekende café van de vroegere
gemeente Zevenhuizen, de beste papieren heeft.
Uiteraard slaat deze constatering alleen op de
plaats en niet op het gebouw. De oude naam Sootge
Visch werd al spoedig niet meer gebruikt, maar de
drankgelegenheid bleef, vaak gecombineerd met
een bakkerij.

Hedendaagse recreatiewoning op een van de bonken.

Duidelijk herkenbaar
zijn vijf stukken land
(vijf bonken) aan
Zevenhuizense kant van
de Rotte. Detail van de
kaart van Jan Jansz Potter
uit 1567.
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hiervoor werd betaald, was een gunstig gevolg dat
de drassigheid flink afnam. Niemand had de grote
belangstelling voorzien die vooral na de Tweede
Wereldoorlog ontstond om op deze bonken
vakantiehuisjes te gaan bouwen. Aanvankelijk alleen
voor recreatie, maar vandaag de dag zijn vele ervan
vaak permanent bewoond. Het is allemaal wel te
begrijpen, maar het blijft jammer dat zo’n mooi
uniek natuurgebied geheel verloren is gegaan.

De Wollefoppenpolder
Wollefoppen, een naam waarbij menigeen
zich afvraagt, hoe komen ze aan zo’n naam?
Deze poldernaam is al zeer oud en luidde

oorspronkelijk Wolfcoope. Een coope wil zeggen:
een stuk veenmoeras dat ter ontginning in leen
uitgegeven werd door de graaf van Holland,
in dit geval aan een zekere Wolf. De eerste
vermelding is in een oorkonde van 26 februari
1297. Hierin wordt een Dirk de Haze genoemd
die land bezat in Wolffhoep. Hier was de naam
dus al verbasterd, later gaat dit nog verder en
tenslotte is het Wollefoppen geworden. Nu is het
merkwaardige van deze betrekkelijk kleine polder,
dat deze ressorteerde onder vier ambachten,
namelijk Zevenhuizen, Nieuwerkerk, Capelle en
Hillegersberg. De grenzen van deze vier kwamen
samen op een punt midden in het in deze polder
gelegen, natuurlijke meertje: het IJsselmeer.

Samenkomst van de grenzen van de vier ambachten
Zevenhuizen, Nieuwerkerk, Capelle en Hillegersberg in
het IJsselmeer. Detail van de kaart van Schieland van Jan
Stampioen (1684).
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Gezicht op de Rottekade
met een deel van de
buurtschap Vijfhuizen.
Rechts de Rottemeren.
H.W.L. van Blooys (1973).

Turfruzie met Nieuwerkerk
In de zeventiende eeuw ontstond een conflict
tussen het ambacht Zevenhuizen en het ambacht
Nieuwerkerk aan den IJssel. Evenals in heel
Schieland werd ook in Nieuwerkerk turf gegraven.
Nu was het een heel gedoe om via de IJssel die turf
in Rotterdam en verder te krijgen. De turfschippers
van Nieuwerkerk vonden daar iets op. De turf werd
over de Groeneweg gedragen en daar in turfschepen
geladen. Via het Wollefoppen – en Swanlasche
verlaat kon men nu in de Rotte komen en de
turf naar elders vervoeren. De Zevenhuizenaren
zagen dit uit oogpunt van concurrentieoog met
lede ogen aan want de Nieuwerkerkse turf was
van betere kwaliteit dan die van Zevenhuizen.
Zij probeerden het gebruik van de verlaten door
Nieuwerkerkse turfschippers te verhinderen. De
walkant van het trekpad langs de Vliet zou teveel
worden beschadigd en de visserij van de Heer van
Zevenhuizen gehinderd. Ook waren de schepen

Schip vaart onder opgehaalde sluisdeur door.

te groot, waardoor zij het verlaat beschadigden.
Het hoofdargument dat de Zevenhuizenaren
aanvoerden was, dat door het schutten in de sluis
veel te veel water in de polder kwam. Om die reden
verboden in 1697 de molenmeesters (zij waren
bij het waterschap belast met het molenbeheer)
het gebruik van het Wollefoppenverlaat voor de
buitenschippers. Dit had tot gevolg dat er een
proces gevoerd werd voor het Hof van Holland,
het hoogste rechtscollege. Een arbitragecommissie
verklaarde het verbod ongeldig. De molenmeesters
van Wollefoppen vonden echter steeds iets anders
om de Nieuwerkerkers dwars te zitten. Het
verlaatgeld werd verhoogd. Volgens Nieuwerkerk
was het een exorbitante verhoging. Tevens werd
bepaald dat zij alleen door de sluis mochten
als deze geopend werd voor een inwoner van
Wollefoppen. Zij moesten voor de sluis maar rustig
wachten tot er een inwoner door ging. Men kan
zich voorstellen wat een ergernis dat gaf.

IJsselmeer
In de zeventiende eeuw vonden in Noord-Holland
grote droogmakingen plaats. Het bekendste
voorbeeld is de Schermer. Groot waren de
successen en het financiële gewin. Vele rijke
inwoners verwachtten winst te maken met een
drooglegging. Zo was er een zekere Daniël van
der Plancken uit Vollenhoven. Deze besloot ook
te gaan inpolderen, maar dan niet met anderen.
Dit hield in dat de zaak dan ook kleinschalig van
opzet zou worden. Zijn oog viel op het kleine
IJsselmeer in de Wollefoppenpolder. De eigenaars
werden uitgekocht en in 1631 kreeg hij octrooi
om dit meertje droog te gaan malen. Dit was in
onze omgeving de eerste droogmaking. Het werd
echter een groot debacle. De ondergrond van de
aangelegde dijk was veel te slap en steeds weer liep
het poldertje vol. Tenslotte werd de mislukking
geaccepteerd en de inpoldering aan haar lot
overgelaten. Het IJsselmeer bleef bestaan.
IJsselmeer wordt Schollevaarseiland
Toen ook de Wollefoppenpolder verveend werd en
enkele meters turf werden afgegraven, veranderde
de polder in een waterplas. Het waterpeil zakte en
dit had tot gevolg dat de bodem van het IJsselmeer
ten opzichte van de omgeving steeds hoger kwam
te liggen. Hierdoor werd het vroegere meer een
moerassig eiland midden in de Wollefoppenplas.
Dit kreeg de naam Schollevaarseiland. Er was
maar een kleine strook land begaanbaar. Hierop
stond een huis en er was een eendenkooi. De enige
bewoner was de pachter, die leefde van de visvangst
en van de eendenkooi. De familie Dullaard is
generatie na generatie hier de pachter geweest. Dit
eiland is beroemd geworden door zijn vogelrijkdom
en merkwaardige plantengroei. Nozeman, een
bekend ornitholoog, schreef over dit vogeloord:
”zoo groot en beschouwenswaardig als ik ooit eenig
in onze Provincie ontmoet heb. Om het te zien zou
zig een liefhebber dier (natuurlijke) historie geen
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De vogelkundige Nozeman heeft van zijn bezoek aan Schollevaarseiland in 1770 deze tekening laten maken. Waarschijnlijk is hij
de meest rechtse figuur in het bootje.

moeite beklagen, al moest hij er ettelijke mijlen ver
om reizen”. De Wollefoppenplas was later een deel
van de droogmaking van de Prins Alexanderpolder.
Toen deze polder droogviel, betekende dat ook het
einde van het Schollevaarseiland. Het lag iets hoger
dan het omliggende land en werd door de boeren in
de loop der tijd geheel afgegraven. Tegenwoordig
ligt op deze plek de wijk Zevenkamp.

Ballonlanding in 1785
Oud Verlaat is altijd een rustige buurt geweest,
zonder opmerkelijke grote gebeurtenissen. Het
waren maar betrekkelijk kleine voorvallen die
zo nu en dan de inwoners bezig hielden zoals
de ballonlanding in de achttiende eeuw. In
1785 vond in ’s-Gravenhage voor het eerst een
ballonopstijging plaats met in de mand de bekende

Franse ballonvaarder Blanchard en een passagier.
Dit was in Nederland nog nooit vertoond en het
gebeuren trok veel toeschouwers. De ballon dreef
richting Zevenhuizen en kon nog net landen
voor de Wollefoppenplas op het land van Jan
Paul (een directe voorvader van de auteur) in de
Eendragtspolder. Van heinde en verre stroomden de
mensen toe om dit eens met eigen ogen te zien. Het
gewas in het land werd geheel vertrapt. Ook het
luchtvaartuig kwam er niet zonder schade vanaf. De
ballon werd toegetakeld en er werden verschillende
dingen gestolen en als souvenir meegenomen.
Jan Paul, die veel schade had aan zijn gewas, eiste
twintig dukaten schadevergoeding. In de couranten
van die tijd werd vernietigend uitgehaald naar
de inwoners van Zevenhuizen en omgeving die
diefachtige en lompe personen werden genoemd.
De inwoners van Zevenhuizen namen dit niet en
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Oplating van de ballon van Blanchard op het Malieveld in Den Haag in 1785.

In 1985 is een tegeltableau gemaakt
waarin het neerkomen van de ballon
in de Wollefoppenpolder wordt
gememoreerd. Dit is te bezichtigen
in het Historisch Centrum van
de Stichting Oud ZevenhuizenMoerkapelle.

lieten een verweerschrift drukken dat een geheel
andere visie op het gebeurde gaf. De waarheid zal
wel in het midden hebben gelegen.

Doorbraak van de Rottedijk
In Oud Verlaat weet men uit overlevering nog
steeds te vertellen over de doorbraak van de
Rottedijk op tweede kerstdag 1833. Als gevolg
van langdurige regens in de herfst was de veendijk

de dijken. Een groot gedeelte van de molens kon
zijn water niet meer kwijt en het vaarverkeer werd
onmogelijk. Kortom het was een zeer ernstige zaak.
De herstelwerkzaamheden hebben veel arbeid en
geld gekost. Men heeft de Rotte op de grens van
Zevenhuizen en Hillegersberg geheel afgedamd,
waarna men met herstel kon beginnen. Op 25 maart
1834 waren de dijken weer hersteld en was ook deze
gebeurtenis verleden tijd.

Grote veranderingen
Oud Verlaat heeft in de loop van de tijd grote
veranderingen ondergaan. De grote plassen
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Titelpagina van het onderzoek naar de dijkdoorbraak dat in
opdracht van Schieland is uitgevoerd.

verzadigd met water en ernstig verslapt. Deze
doorbraak vond plaats in de dijk aan de kant van
Bergschenhoek. De Rotte liep leeg, het water, de
bagger en veenresten spoelden aan de overkant
de polders onder Bergschenhoek in. Die liepen
daardoor vol, wat voor Oud Verlaat ernstige
gevolgen had. Doordat de tegendruk van het water
wegviel, verzakten ook aan de Zevenhuizense kant

Janus Blom was pontbaas in Oud Verlaat. Janus woonde aan
de Bergschenhoekse kant van de Rotte. In zijn gebruikelijke
tenue, blauwe overall, pet en klompen werd hij door door
iedereen gekend. Zijn vader was hier ook al veerman geweest.
De pont werd langs een staaldraad met de hand van de ene
zijde van de Rotte naar de andere getrokken. De veerdienst
werd in 1966 beëindigd omdat Janus inmiddels AOW-er was en
geen opvolger kon vinden.

De Nederlands Hervormde Kapel nog zonder klok in 1951.

ontstaan door de turfwinning werden allemaal
drooggemalen. Oud Verlaat werd agrarisch,
hoewel er ook vrij veel middenstanders woonden
die als melkboer en dergelijke hun klanten in
Rotterdam hadden. Vooral in de tweede helft
van de twintigste eeuw veranderde er van alles.
Rotterdam annexeerde het Zevenhuizense gedeelte
van de Prins Alexanderpolder voor woningbouw.
De Eendragtspolder bij Oud Verlaat werd vergraven
en er werd zand weggezogen tot op grote diepte.
Hierdoor ontstond een grote recreatieplas. In 1966
werd het veer tussen Oud Verlaat en Bergschenhoek
opgeheven. Later werden er op enige afstand van
Oud Verlaat twee voetbruggen over de Rotte
aangelegd. Er kwamen inwoners die hun werkkring
in andere plaatsen hadden. Nog behoort Oud
Verlaat tot Zevenhuizen, maar vele inwoners vragen
zich af hoe lang dat nog zal duren nu de buurt voor
een groot deel al is omgeven door de gemeente
Rotterdam. Ook de buurt De Vijfhuizen verandert
in de nabije toekomst geheel door de grote roeibaan
die hier gegraven gaat worden.
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Oud Verlaat

Wouter Paul
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De christelijke basisschool de Nessevliet.

Detail van de kaart van Schieland van Jan Stampioen (1684)
met rechtsboven de huizen van Oud Verlaat, verder de twee
verlaten en linksonder de Nessepolder.

Op een afstand van ongeveer een uur lopen van het
dorp Zevenhuizen ligt aan de Rotte Oud Verlaat.
Een buurtschap dat van oudsher hoorde bij het
Ambacht Zevenhuizen. Met Zevenhuizen was er
altijd een soort haat-liefde verhouding. Voor de
droogmaking van de polders was de belangrijkste
verbinding met het dorp de Huismanskade, dit
was de dijk die de Swanlasche polder scheidde van
de Wollefoppenpolder. Deze was onverhard en
in de winter vrijwel onbegaanbaar. De inwoners
waren vaak meer georiënteerd op Hillegersberg dat
ongeveer even ver weg was gelegen, maar wel beter
bereikbaar via een veer over de Rotte. Wat kerk en
school betreft, bleef men toch aangewezen op het
dorp Zevenhuizen.

Toch is Oud Verlaat is altijd een hechte aparte
gemeenschap gebleven, die weinig met het dorp
Zevenhuizen op had. Vele oude Oud Verlaters
zullen zeggen “.. en dat is nog zachtjes uitgedrukt”
Men had een eigen bloeiend verenigingsleven,
waarvan vooral de zangvereniging Ons Genoegen
veel bekendheid kreeg. Helaas is er na de opkomst
van de televisie weinig van dit verenigingsleven
over gebleven.
Toen de Prins Alexanderpolder in 1872 was
drooggemaakt, steeg het aantal inwoners en
daardoor kwam er in 1872 een school, in 1906
een hervormde kapel, een christelijke school en
in 1983 ook een verenigingslokaal De Vierkap
genoemd. Door de nieuwe Wollefoppenweg
werd de verbinding met Zevenhuizen verbeterd.
Vele inwoners aan deze weg voelden zich meer
verbonden met Oud Verlaat dan met het dorp.

Nessepolder
Bij Oud Verlaat hoort de Nessepolder. Dit is
een klein poldertje dat aan de oostkant wordt
begrensd door de Vliet en aan de westkant door de
Rijskade, de grens met de voormalige gemeente
Hillegersberg. Dit kleine poldertje van maar 36
hectare groot is heel bijzonder. Het is het enige
poldertje in Zevenhuizen dat nooit verveend is,
het is dan ook hoger gelegen dan de omringende
uitgeveende polders. De turf die hier gedolven kon
worden, was waarschijnlijk van te slechte kwaliteit.
Het poldertje bezat vroeger een eigen wipmolen

Misschien was er een kreek die ongeveer ter
plaatse van de Vliet gelopen heeft, of had de Rotte
oorspronkelijk hier een ander verloop.
Dit vanaf de Middeleeuwen ongerepte unieke
poldertje gaat helaas verdwijnen. Men heeft het
een recreatieve functie toegewezen en dat is gezien
de ligging aan de rand van een stad ook wel te
begrijpen. Er zijn pogingen ondernomen door
omwonenden om het poldertje te handhaven.
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De Nesse Wip; de wipmolen die hielp de Nessepolder droog
te malen. Detail van de kaart van Jan Jansz Potter uit 1567.

voor de waterhuishouding. Later werd de bemaling
overgenomen door de grote Prins Alexanderpolder.
Wat dit poldertje zo uniek maakt, is het zeer oude
verkavelingspatroon dat vermoedelijk nog dateert
uit de tijd van ontginning in de Middeleeuwen.
In het midden is een slingerend verlopende
molensloot, waar de afwateringssloten op
aansluiten. Nu is er nog iets merkwaardigs aan de
verkaveling. Niet alleen de onregelmatige vorm van
de kavels is opvallend, maar ook hun lengterichting.
De ontginningssloten werden, heel logisch, altijd
loodrecht gegraven op de afwateringsrivier. In
de Nessepolder verlopen zij echter min of meer
evenwijdig aan de Rotte. De ontginningsbasis
moet dus een andere dan de Rotte zijn geweest.

Het verkavelingspatroon van de Nessepolder is niet gericht
op de Rotte maar op de Vliet.

Helaas hebben die geen resultaat gehad:
historisch besef en recreatie zijn nu eenmaal totaal
verschillende zaken en alleen maar gras is in veler
ogen geen natuur. Er is al een weg door het gebied
aangelegd en er zijn al bomen geplant. Er zal van
het cultuurhistorische aspect binnenkort weinig
meer te zien zijn.

Herberg Sootgenvisch
In Oud Verlaat waren in vroeger jaren twee verlaten
(sluizen). Het Swanlasche verlaat gaf toegang
tot de Swanlasche polder. Zuidelijk hiervan was
het Wollefoppenverlaat dat via de Vliet een

hij daarin zijn vader opgevolgd. In 1543 wordt
namelijk ene Jan Cornelisz, die bezittingen had
in de Swanlaesche polder in Zevenhuizen, in een
document van Schieland ‘Zoetge Vis’ genoemd.
Door gebrek aan bronnen is echter niet meer over
hem bekend.

De beide verlaten in 1567. Links het Swanlasche Verlaat en
rechts het Wollefoppenverlaat. Detail van de kaart van Jan
Jansz Potter uit 1567. De naam Sootgenvisch is dan nog
nieuw en is waarschijnlijk daarom nog niet op deze kaart
weergegeven. Op de eerste afbeelding van dit hoofdstuk is de
naam wel te lezen.

Sootjesverlaat
Eén van de opvolgers was Maerten Jansz Roos.
Deze wordt in een notariële akte uit 1646 genoemd
“waert in het Sootgenvisch”. Op de landkaarten
van Hondius (1629) en Stampioen (1684) blijkt
dat men later de hele buurt naar deze herberg
Sootgenvisch is gaan noemen. Na enkele decennia
werd het Sootgesverlaten of Sootjesverlaat.
Het Swanlasche Verlaat werd gesloten in 1760,
toen de Eendragtspolder droog viel en er geen
vaarverbinding meer nodig was. Bij de Rottemeren
werd de nu nog bestaande sluis gebouwd, het

vaarverbinding met de Wollefoppenpolder mogelijk
maakte. Hoeveel turven er door deze verlaten en
daarna via de Rotte naar elders verscheept zijn,
weten wij niet maar het moeten enorme aantallen
zijn geweest.
Het passeren van zo’n verlaat kostte tijd en dat
was voor de schippers een moment om inkopen
te doen en een drankje te nuttigen. Een ideale
vestigingsplaats voor middenstanders, vooral
ook voor een herbergier. Het was Cornelis
Jansz die al voor 1556 ten noorden van het
Wollefoppenverlaat een zaak begon. Hij noemde
zijn huis ‘Sootge Visch’. Naar we mogen aannemen
omdat men bij hem een zootje vis kon kopen. Dit
zal wel niet het enige zijn dat hij verkocht. Uit
de polderrekeningen van 1556 blijkt dat hij de
polderbestuurders ook geld in rekening bracht
voor verteringen en gehaald bier. In zijn huis
Sootge Visch, zo gunstig gelegen naast het verlaat,
hield hij dus ook een herberg. Vermoedelijk was
hij niet de eerste die daar aan de noordzijde van
het Wollefoppenverlaat een zaak had maar is

Boerderij Rottekade 35 in Oud Verlaat is sinds 1855 bewoond
door vier generaties van de familie Paul, Jan (1829-1892),
Huibert (1855-1929), Johannes Jacobus (1903-1986) en
Huibert, (geb.1934). Tijdens kerkbezoek van Huibert Paul en
gezin in 1896 brandde de boerderij af en werd daarna door
het huidige gebouw vervangen. De omwonenden hebben de
inboedel grotendeels kunnen redden. Alleen de welgevulde
portefeuille die boven op een kast verborgen was werd niet
teruggevonden en zou dus zijn verbrand. Volgens overlevering
hield de toenmalige bewoner Huibert Paul het kerkbezoek
voortaan voor gezien.
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‘Nieuwe Verlaat’ en daarom kreeg de buurtschap
aan de Rotte toen de naam ‘Oud Verlaat’. In 1872
werd de vroegere Wollefoppenpolder als onderdeel
van de Prins Alexanderpolder drooggemalen en dat
betekende dat er in Oud Verlaat toen geen verlaten
meer waren.

We moeten hierbij echter wel vermelden, dat
het Wollefoppenverlaat met de herberg Sootge
Visch oorspronkelijk nog juist op het gebied van
Hillegersberg heeft gelegen en pas in het begin van
de negentiende eeuw bij een grenswijziging onder
Zevenhuizen kwam te vallen.

De Vijfhuizen en de bonken
Met Oud Verlaat bedoelt men niet alleen het gebied
rondom het café. Meestal wordt de Vlietkade, een
gedeelte van de Wollefoppenweg en het buurtje
De Vijfhuizen met de daar gelegen bonken er ook
onder begrepen.
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Café Oud Verlaat vóór de Tweede Wereldoorlog. Dit
café bestaat nog steeds en is de opvolger van herberg
Sootgenvisch.

Iedere geboren Zevenhuizenaar en ook
vele anderen gebruiken nog steeds de naam
Sootjesverlaat als zij deze buurt aan de Rotte
bedoelen. De oorsprong van deze vreemde naam is
dus al meer dan 450 jaar oud.

De bonken, gelegen vlak vóór het begin van de
Rottemeren, zijn buitendijks gelegen stukken land.
Zij waren moerassig en nat, begroeid met een slecht
soort gras en vooral ook met riet. Wat natuur betreft
was het echter met zijn vaak zeldzame bloemen en
planten een uniek stukje land. Met een paard kon
men er niet op komen en het werk moest allemaal
met de hand worden gedaan. De boeren hadden
er geen belangstelling voor en het waren meestal
arme sloebers die er een bestaan uit probeerden
te halen. In de eerste helft van de twintigste eeuw
heeft Rotterdam toestemming gekregen om enkele
bonken op te hogen met huisvuil. Behalve dat

Daar de herberg in Sootjesverlaat al in 1556
wordt vermeld, kunnen we stellen dat het huidige
café, als het oudst bekende café van de vroegere
gemeente Zevenhuizen, de beste papieren heeft.
Uiteraard slaat deze constatering alleen op de
plaats en niet op het gebouw. De oude naam Sootge
Visch werd al spoedig niet meer gebruikt, maar de
drankgelegenheid bleef, vaak gecombineerd met
een bakkerij.

Hedendaagse recreatiewoning op een van de bonken.

Duidelijk herkenbaar
zijn vijf stukken land
(vijf bonken) aan
Zevenhuizense kant van
de Rotte. Detail van de
kaart van Jan Jansz Potter
uit 1567.
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hiervoor werd betaald, was een gunstig gevolg dat
de drassigheid flink afnam. Niemand had de grote
belangstelling voorzien die vooral na de Tweede
Wereldoorlog ontstond om op deze bonken
vakantiehuisjes te gaan bouwen. Aanvankelijk alleen
voor recreatie, maar vandaag de dag zijn vele ervan
vaak permanent bewoond. Het is allemaal wel te
begrijpen, maar het blijft jammer dat zo’n mooi
uniek natuurgebied geheel verloren is gegaan.

De Wollefoppenpolder
Wollefoppen, een naam waarbij menigeen
zich afvraagt, hoe komen ze aan zo’n naam?
Deze poldernaam is al zeer oud en luidde

oorspronkelijk Wolfcoope. Een coope wil zeggen:
een stuk veenmoeras dat ter ontginning in leen
uitgegeven werd door de graaf van Holland,
in dit geval aan een zekere Wolf. De eerste
vermelding is in een oorkonde van 26 februari
1297. Hierin wordt een Dirk de Haze genoemd
die land bezat in Wolffhoep. Hier was de naam
dus al verbasterd, later gaat dit nog verder en
tenslotte is het Wollefoppen geworden. Nu is het
merkwaardige van deze betrekkelijk kleine polder,
dat deze ressorteerde onder vier ambachten,
namelijk Zevenhuizen, Nieuwerkerk, Capelle en
Hillegersberg. De grenzen van deze vier kwamen
samen op een punt midden in het in deze polder
gelegen, natuurlijke meertje: het IJsselmeer.

Samenkomst van de grenzen van de vier ambachten
Zevenhuizen, Nieuwerkerk, Capelle en Hillegersberg in
het IJsselmeer. Detail van de kaart van Schieland van Jan
Stampioen (1684).
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Gezicht op de Rottekade
met een deel van de
buurtschap Vijfhuizen.
Rechts de Rottemeren.
H.W.L. van Blooys (1973).

Turfruzie met Nieuwerkerk
In de zeventiende eeuw ontstond een conflict
tussen het ambacht Zevenhuizen en het ambacht
Nieuwerkerk aan den IJssel. Evenals in heel
Schieland werd ook in Nieuwerkerk turf gegraven.
Nu was het een heel gedoe om via de IJssel die turf
in Rotterdam en verder te krijgen. De turfschippers
van Nieuwerkerk vonden daar iets op. De turf werd
over de Groeneweg gedragen en daar in turfschepen
geladen. Via het Wollefoppen – en Swanlasche
verlaat kon men nu in de Rotte komen en de
turf naar elders vervoeren. De Zevenhuizenaren
zagen dit uit oogpunt van concurrentieoog met
lede ogen aan want de Nieuwerkerkse turf was
van betere kwaliteit dan die van Zevenhuizen.
Zij probeerden het gebruik van de verlaten door
Nieuwerkerkse turfschippers te verhinderen. De
walkant van het trekpad langs de Vliet zou teveel
worden beschadigd en de visserij van de Heer van
Zevenhuizen gehinderd. Ook waren de schepen

Schip vaart onder opgehaalde sluisdeur door.

te groot, waardoor zij het verlaat beschadigden.
Het hoofdargument dat de Zevenhuizenaren
aanvoerden was, dat door het schutten in de sluis
veel te veel water in de polder kwam. Om die reden
verboden in 1697 de molenmeesters (zij waren
bij het waterschap belast met het molenbeheer)
het gebruik van het Wollefoppenverlaat voor de
buitenschippers. Dit had tot gevolg dat er een
proces gevoerd werd voor het Hof van Holland,
het hoogste rechtscollege. Een arbitragecommissie
verklaarde het verbod ongeldig. De molenmeesters
van Wollefoppen vonden echter steeds iets anders
om de Nieuwerkerkers dwars te zitten. Het
verlaatgeld werd verhoogd. Volgens Nieuwerkerk
was het een exorbitante verhoging. Tevens werd
bepaald dat zij alleen door de sluis mochten
als deze geopend werd voor een inwoner van
Wollefoppen. Zij moesten voor de sluis maar rustig
wachten tot er een inwoner door ging. Men kan
zich voorstellen wat een ergernis dat gaf.

IJsselmeer
In de zeventiende eeuw vonden in Noord-Holland
grote droogmakingen plaats. Het bekendste
voorbeeld is de Schermer. Groot waren de
successen en het financiële gewin. Vele rijke
inwoners verwachtten winst te maken met een
drooglegging. Zo was er een zekere Daniël van
der Plancken uit Vollenhoven. Deze besloot ook
te gaan inpolderen, maar dan niet met anderen.
Dit hield in dat de zaak dan ook kleinschalig van
opzet zou worden. Zijn oog viel op het kleine
IJsselmeer in de Wollefoppenpolder. De eigenaars
werden uitgekocht en in 1631 kreeg hij octrooi
om dit meertje droog te gaan malen. Dit was in
onze omgeving de eerste droogmaking. Het werd
echter een groot debacle. De ondergrond van de
aangelegde dijk was veel te slap en steeds weer liep
het poldertje vol. Tenslotte werd de mislukking
geaccepteerd en de inpoldering aan haar lot
overgelaten. Het IJsselmeer bleef bestaan.
IJsselmeer wordt Schollevaarseiland
Toen ook de Wollefoppenpolder verveend werd en
enkele meters turf werden afgegraven, veranderde
de polder in een waterplas. Het waterpeil zakte en
dit had tot gevolg dat de bodem van het IJsselmeer
ten opzichte van de omgeving steeds hoger kwam
te liggen. Hierdoor werd het vroegere meer een
moerassig eiland midden in de Wollefoppenplas.
Dit kreeg de naam Schollevaarseiland. Er was
maar een kleine strook land begaanbaar. Hierop
stond een huis en er was een eendenkooi. De enige
bewoner was de pachter, die leefde van de visvangst
en van de eendenkooi. De familie Dullaard is
generatie na generatie hier de pachter geweest. Dit
eiland is beroemd geworden door zijn vogelrijkdom
en merkwaardige plantengroei. Nozeman, een
bekend ornitholoog, schreef over dit vogeloord:
”zoo groot en beschouwenswaardig als ik ooit eenig
in onze Provincie ontmoet heb. Om het te zien zou
zig een liefhebber dier (natuurlijke) historie geen
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De vogelkundige Nozeman heeft van zijn bezoek aan Schollevaarseiland in 1770 deze tekening laten maken. Waarschijnlijk is hij
de meest rechtse figuur in het bootje.

moeite beklagen, al moest hij er ettelijke mijlen ver
om reizen”. De Wollefoppenplas was later een deel
van de droogmaking van de Prins Alexanderpolder.
Toen deze polder droogviel, betekende dat ook het
einde van het Schollevaarseiland. Het lag iets hoger
dan het omliggende land en werd door de boeren in
de loop der tijd geheel afgegraven. Tegenwoordig
ligt op deze plek de wijk Zevenkamp.

Ballonlanding in 1785
Oud Verlaat is altijd een rustige buurt geweest,
zonder opmerkelijke grote gebeurtenissen. Het
waren maar betrekkelijk kleine voorvallen die
zo nu en dan de inwoners bezig hielden zoals
de ballonlanding in de achttiende eeuw. In
1785 vond in ’s-Gravenhage voor het eerst een
ballonopstijging plaats met in de mand de bekende

Franse ballonvaarder Blanchard en een passagier.
Dit was in Nederland nog nooit vertoond en het
gebeuren trok veel toeschouwers. De ballon dreef
richting Zevenhuizen en kon nog net landen
voor de Wollefoppenplas op het land van Jan
Paul (een directe voorvader van de auteur) in de
Eendragtspolder. Van heinde en verre stroomden de
mensen toe om dit eens met eigen ogen te zien. Het
gewas in het land werd geheel vertrapt. Ook het
luchtvaartuig kwam er niet zonder schade vanaf. De
ballon werd toegetakeld en er werden verschillende
dingen gestolen en als souvenir meegenomen.
Jan Paul, die veel schade had aan zijn gewas, eiste
twintig dukaten schadevergoeding. In de couranten
van die tijd werd vernietigend uitgehaald naar
de inwoners van Zevenhuizen en omgeving die
diefachtige en lompe personen werden genoemd.
De inwoners van Zevenhuizen namen dit niet en
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Oplating van de ballon van Blanchard op het Malieveld in Den Haag in 1785.

In 1985 is een tegeltableau gemaakt
waarin het neerkomen van de ballon
in de Wollefoppenpolder wordt
gememoreerd. Dit is te bezichtigen
in het Historisch Centrum van
de Stichting Oud ZevenhuizenMoerkapelle.

lieten een verweerschrift drukken dat een geheel
andere visie op het gebeurde gaf. De waarheid zal
wel in het midden hebben gelegen.

Doorbraak van de Rottedijk
In Oud Verlaat weet men uit overlevering nog
steeds te vertellen over de doorbraak van de
Rottedijk op tweede kerstdag 1833. Als gevolg
van langdurige regens in de herfst was de veendijk

de dijken. Een groot gedeelte van de molens kon
zijn water niet meer kwijt en het vaarverkeer werd
onmogelijk. Kortom het was een zeer ernstige zaak.
De herstelwerkzaamheden hebben veel arbeid en
geld gekost. Men heeft de Rotte op de grens van
Zevenhuizen en Hillegersberg geheel afgedamd,
waarna men met herstel kon beginnen. Op 25 maart
1834 waren de dijken weer hersteld en was ook deze
gebeurtenis verleden tijd.

Grote veranderingen
Oud Verlaat heeft in de loop van de tijd grote
veranderingen ondergaan. De grote plassen
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Titelpagina van het onderzoek naar de dijkdoorbraak dat in
opdracht van Schieland is uitgevoerd.

verzadigd met water en ernstig verslapt. Deze
doorbraak vond plaats in de dijk aan de kant van
Bergschenhoek. De Rotte liep leeg, het water, de
bagger en veenresten spoelden aan de overkant
de polders onder Bergschenhoek in. Die liepen
daardoor vol, wat voor Oud Verlaat ernstige
gevolgen had. Doordat de tegendruk van het water
wegviel, verzakten ook aan de Zevenhuizense kant

Janus Blom was pontbaas in Oud Verlaat. Janus woonde aan
de Bergschenhoekse kant van de Rotte. In zijn gebruikelijke
tenue, blauwe overall, pet en klompen werd hij door door
iedereen gekend. Zijn vader was hier ook al veerman geweest.
De pont werd langs een staaldraad met de hand van de ene
zijde van de Rotte naar de andere getrokken. De veerdienst
werd in 1966 beëindigd omdat Janus inmiddels AOW-er was en
geen opvolger kon vinden.

De Nederlands Hervormde Kapel nog zonder klok in 1951.

ontstaan door de turfwinning werden allemaal
drooggemalen. Oud Verlaat werd agrarisch,
hoewel er ook vrij veel middenstanders woonden
die als melkboer en dergelijke hun klanten in
Rotterdam hadden. Vooral in de tweede helft
van de twintigste eeuw veranderde er van alles.
Rotterdam annexeerde het Zevenhuizense gedeelte
van de Prins Alexanderpolder voor woningbouw.
De Eendragtspolder bij Oud Verlaat werd vergraven
en er werd zand weggezogen tot op grote diepte.
Hierdoor ontstond een grote recreatieplas. In 1966
werd het veer tussen Oud Verlaat en Bergschenhoek
opgeheven. Later werden er op enige afstand van
Oud Verlaat twee voetbruggen over de Rotte
aangelegd. Er kwamen inwoners die hun werkkring
in andere plaatsen hadden. Nog behoort Oud
Verlaat tot Zevenhuizen, maar vele inwoners vragen
zich af hoe lang dat nog zal duren nu de buurt voor
een groot deel al is omgeven door de gemeente
Rotterdam. Ook de buurt De Vijfhuizen verandert
in de nabije toekomst geheel door de grote roeibaan
die hier gegraven gaat worden.
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Zevenhuizen

Wouter Paul

Zevenhuizen-Moerkapelle
In 1991 werden de gemeenten Zevenhuizen en
Moerkapelle samengevoegd. Na enig geharrewar
over de naam, waarbij van hogerhand al voor
‘Moerhuizen’ was gekozen, werd deze gelukkig door
de inwoners afgewezen. Het werd: ‘ZevenhuizenMoerkapelle’, dus de eeuwenoude namen bleven
gehandhaafd. Nu heeft weer een schaalvergroting
plaatsgevonden en de gemeenten ZevenhuizenMoerkapelle, Nieuwerkerk aan den IJssel en
Moordrecht worden samengevoegd onder de naam
‘Zuidplas’. Het zij zo, de nieuwe ontwikkelingen
zijn niet te stoppen.
De oertijd
Sinds wanneer kunnen we over een geschiedenis
van Zevenhuizen en Moerkapelle spreken? Van een
bepaald jaartal is geen sprake, het blijven gissingen.
Duizenden jaren geleden leefden hier dieren,

Kies van de onderkaak van een mammoet (Historisch
Centrum van de Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle).

waarvan de meeste nu uitgestorven zijn. Dit was
natuurlijk niet specifiek voor het kleine gebied van
het latere Zevenhuizen en Moerkapelle. Alleen: in
Zevenhuizen is het onomstotelijk aangetoond! Bij
het opzuigen van zand in de Zevenhuizerplas in
de zeventiger jaren van de vorige eeuw, kwamen
botten naar boven van mammoeten en van het
reuzenhert.
Over de veranderingen die onze omgeving
sindsdien heeft ondergaan, zullen we het verder
niet hebben, dit gaat buiten de het bestek van deze
opzet. Van vaste bewoning was geen sprake, wel
waren er rondtrekkende vissers en jagers. Zo werd
in Bergschenhoek een jacht- en visserskampement
gevonden met een visfuik die dateert uit ongeveer
4300 voor Christus.

Zo ongeveer moet het veenlandschap er hebben uitgezien.
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Het ontstaan van Zevenhuizen
We pakken de draad weer op zo ongeveer 1000 jaar
na Christus. Het centrum van Holland was toen een
nauwelijks begaanbaar moerassig veenlandschap.
Alleen door riviertjes en kreken te gebruiken als
vaarweg zijn er mensen doorgedrongen in dit
verder onherbergzame gebied.
In de elfde eeuw werd begonnen met de ontginning
van het veen en kwam er een begin van permanente
bewoning. Het gebied was eigendom van de
graaf van Holland. De graaf gaf stukken van het
veengebied in leen uit aan anderen. In die tijd waren
dat leden van de adel. Deze lieten de veenpercelen
door ontginners in cultuur brengen.
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Alleen via waterwegen was de streek toegankelijk
en het lag voor de hand dat de ontginning begon
aan de oevers hiervan. Zo zal de ontginning van
onze streek vanuit de monding van de Rotte
steeds verder zijn opgeschoven naar het noorden.
Zonder dat dit is te bewijzen, durf ik toch wel te
veronderstellen dat Oud Verlaat eerder bewoond
werd dan het verder stroomopwaarts gelegen
Zevenhuizen en Moerkapelle. Hoe dan ook, de
vroegste bewoningskernen moeten we aan de oever
van de Rotte zoeken.

De oudste kern van Zevenhuizen
De oudste kern van Zevenhuizen heeft gelegen
aan het tweede Rottemeer ongeveer ter hoogte
van het huidige Korenmolengat. Hier moeten
de zeven huizen hebben gestaan waaraan het
dorp zijn naam aan heeft te danken. Dat hier de
eerste bewoningskern is geweest, blijkt uit een
oude landkaart. Het was Jan Jansz Potter die in
1567 de opdracht kreeg een kaart te maken van
het Rottegebied. Bij het tweede meer tekende hij
een aantal bomen en schreef daarbij: ‘Het Ouwe
Kerckhoff’. Omdat een kerkhof vroeger altijd
gelegen was bij een kerk, heeft hier dus de eerste

kapel van Zevenhuizen gestaan. In 1567 was die
kerk al lang verplaatst maar het kerkhof was nog
niet geruimd.

Kaart van Jan Jansz Potter uit 1567. Hierop is het oude
kerkhof van Zevenhuizen getekend.

Verticaal profiel van de opgravingslocatie Dorpsstraat 103,
uit 1999. De veenbodem is tenminste twee keer opgehoogd
met kluiten veen + klei. De muur van het huis is breed
gefundeerd op kruiselings geplaatste stammetjes. Goed
is te zien hoe het gewicht van de muur de grondlagen
heeft ingedrukt. Tekening van de Zevenhuizense amateurarcheoloog Rob de Graad (1943 - 2004).

Loodrecht op de in bewoning genomen rivieroever,
werd het land in smalle stroken ontgonnen en
tot boerenland gemaakt. Als deze kavels erg
lang werden, werd aan het eind een nieuwe
bewoningslijn aangelegd. Van daar ging men weer
verder totdat men stuitte op de ontginningen
van andere ambachten. Een voorbeeld van zo’n
tweede bewoningslijn is de Noordeindse weg,
het dorp Zevenhuizen en het
Zuideinde. Hier woonden al
gauw meer mensen dan aan
de Rotte en daarom werd daar
ook de nieuwe kerk gebouwd
op de plaats waar deze nu
nog staat. De verplaatsing
van het dorp oostwaarts naar
de huidige plaats was puur
om economische redenen.
Op grond van archeologisch
onderzoek in 1999 bij
Dorpsstraat 103 wordt deze
verhuizing in de eerste helft van
de veertiende eeuw geplaatst.
.
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De eerste naamsvermelding
De graven van Holland gaven gedeelten van hun
bezit in leen aan (meestal) adellijke geslachten.
Deze werden dan ambachtsheren genoemd.
De eerste vermelding van een ambachtsheer
van Zevenhuizen vinden we in 1269. Toen was
ambachtsheer: ‘Jacobus f. Th. de Zevenhusen’
dit was de Latijnse schrijfwijze voor Jacobus
Didericuszoon van Zevenhuizen. Hierdoor
weten we dat in ieder geval er toen al een
ambachtsheerlijkheid Zevenhuizen was en dat
de ambachtsheer zich naar dit bezit noemde.
Meestal ging de ambachtsheerlijkheid door
vererving over op nakomelingen. In Zevenhuizen
waren achtereenvolgens de adellijke geslachten
Van Brederode en Van Egmond ambachtsheren en
later via vrouwelijke lijn nog andere families. In de
zeventiende eeuw werd de ambachtsheerlijkheid
diverse malen doorverkocht aan niet-adellijke
personen. Sommigen kochten dit met de bedoeling
de plassen te gaan droogmalen. Anderen deden
dit omdat zij zich dan ‘Heer van Zevenhuizen’
mochten noemen. Dat gaf aanzien en daar was het
om te doen.
Enqueste en Informacie
Er zijn twee belangrijke bronnen die ons informatie
geven over de economische toestand in Holland
en West-Friesland omstreeks het jaar 1500; dat zijn
de Enqueste van 1494 en de Informacie van 1514.
De gegevens werden in opdracht van de Staten van
Holland verzameld met als doel de economische
draagkracht van de dorpen en steden te bepalen
met het oog op te heffen belasting.
Vanaf 1345 tot 1490 waren er in het graafschap
Holland conflicten tussen twee partijen welke in
de geschiedenis bekend staan als de Hoekse en
Kabeljauwse Twisten. Het sluitstuk daarvan was in
en om Rotterdam de Jonker Frans Oorlog (14881490). Deze veroorzaakte grote verarming. De

Eedsaflegging (ca 1500).

dorpen in de omgeving van Rotterdam werden
gebrandschat en beroofd van hun goederen en
hun vee. Het ooit zo welvarende Holland was
in armoede vervallen en dat had zijn weerslag
op de belastinginkomsten. Ook in Zevenhuizen
werd onderzocht hoeveel haardsteden (huizen
met een vuurplaats) er waren en hoeveel hiervan
werden bewoond door inwoners die niet in staat
waren belasting te betalen. Er waren in 1494
in Zevenhuizen 34 haardsteden, waaronder
12 waarvan de bewoners te arm waren voor
belastingheffing. In vroeger tijden waren er wel
79 haardsteden geweest. De huidige bewoners
bezaten wat koeien en hielden zich verder bezig
met turfgraven. Dit alles was nu sterk verminderd
in vergelijking met de tijd ervoor want het land was
grotendeels door turfafgraving verdwenen.
Kortom, het was alles kommer en kwel wat door
de gezworenen van Zevenhuizen onder ede werd
verklaard. Nu hadden zij er natuurlijk alle belang
bij om de toestand zo ongunstig mogelijk voor te
stellen en zij zullen enige overdrijving niet hebben
geschuwd, ondanks dat zij het “zeggen bij heuren
eede, bij henluijden hoochlicken gestaeft”.

Turfwinning
Het rapport uit 1494 mag dan misschien niet
helemaal betrouwbaar zijn, het geeft wel een goed
tijdsbeeld. De Zevenhuizenaren meldden dat al hun
venen en landen bijna te niet waren gegaan door
turfsteken. Hoe ging dat in zijn werk? Eerst werd
de veengrond ontdaan van de begroeiing, daarna
werd de veenlaag tot aan de grondwaterspiegel
afgestoken en tot turven gemaakt. De gestoken
vochtige brokken, veenturven geheten, werden
om te drogen los op elkaar gestapeld en na enige
weken per schuit naar de turfmarkten vervoerd. Het
land was nu niet meer geschikt voor landbouw of
veeteelt. Kortom het was een droeve periode voor
Zevenhuizen en de armoede was groot.

naar andere bezigheden zoals vissen, rietsnijden,
mandenvlechten en dergelijke.

Een nieuwe kerk
Als kerkelijke parochie viel Zevenhuizen onder
de Abdij van Sint Paulus in Utrecht. Al vroeg zal
men voor het geestelijk heil van de inwoners een
kapel hebben gebouwd, vermoedelijk van hout.
De spaarzame archieven van voor 1500 zwijgen
hierover. In 1348 werd door de schout Willem van
der Duyn een jaarlijkse rente geschonken van dertig
schellingen voor de parochiale armenzorg. Dit is
een bewijs dat er toen een kerkelijke organisatie
bestond.
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Omstreeks 1530 kwam er een nieuw werktuig
waarmee men ook het veen onder de waterspiegel
kon verturven. Met een baggerbeugel (een soort
schepnet met lange steel) werd het veen tot aan de

Tijdens de Informacie van 1514, was Jan Petrusz
van Haarlem er pastoor, er waren toen 282
communicanten.

Turfwinning in de verschillende fasen.

kleilaag toe opgebaggerd, op het land gedroogd
en tot turven gestoken. De vraag naar turf was
groot en vooral de zeventiende eeuw en de eerste
helft van de achttiende eeuw zijn dan ook gouden
tijden geweest voor Zevenhuizen. Het werk was
arbeidintensief en zwaar en bovendien was het
seizoensarbeid gedurende het zomerhalfjaar. De
overige maanden van het jaar moest men omzien

De kerk van Zevenhuizen zoals Jan Jansz Potter in 1567 deze
op zijn kaart weergaf.

Bij de voortschrijdende ontginning ontstond, zoals
hierboven beschreven, in de tweede lijn een nieuwe
bewoningskern, die al gauw veel groter was dan de
oude kern bij Rottemeren.

Hier is toen ook een nieuwe kapel gebouwd ter
vervanging van de eerste kapel aan de Rotte. In het
eerste kwart van de zestiende eeuw werd besloten
een nieuwe kerk te bouwen. Hoewel dit niet is
opgetekend mogen we aannemen dat de kapel óf
vervallen was óf te klein was geworden.
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Voor deze kerkbouw was veel geld nodig en dat
was een groot probleem. Weliswaar werd er goed
verdiend aan de turfwinning, maar kapitaalkrachtig
was men niet. Besloten werd door het uitgeven
van schuldbrieven en verkoop van lijfrenten de
kerkbouw te financieren. Toen de Rekenkamer in
’s-Gravenhage hiervoor toestemming had gegeven
kon in 1526 met de bouw worden begonnen “ter
Eere Gods en tot gerief van de inwoinders” zoals
toen werd opgetekend.

maar was een langzaam voortschrijdend proces.
Verslaglegging over dit gebeuren bestaat
niet. Wat wij er van weten, is te vinden in de
ambachtsrekeningen van 1569 van Zevenhuizen.
Hierin werd elke stuiver verantwoord welke ten
laste van het ambacht is uitgegeven. Uit deze
rekeningen blijkt dat er een grote ontreddering was
in Zevenhuizen, men was ten einde raad en wist
niet wat te doen.
De pastoor werd gemolesteerd en moest bij
ziekenbezoek en toediening van de sacramenten
vergezeld worden door twee bekwame en vrome
mannen, die daarvoor een vergoeding ontvingen.
De kapelaan Frans Jansz ging naar Bleiswijk om
met de pastoor daar te beraadslagen. De secretaris
van Zevenhuizen Leendert Pietersz werd met
Galeijn Willemsz en Michiel Claesz Bontenbal
naar de pastoor in Abcoude gestuurd. Zij zijn er
niet gekomen, vanwege het zeer slechte weer.
Omdat het lange tijd aaneen regende, zijn zij weer
onverrichter zake naar huis teruggekeerd. Enkele
andere notabele inwoners gingen naar de pastoor
van Alblasserdam voor consultatie. Waarom men
het zo ver van huis zocht is niet bekend, mogelijk
woonden daar vroegere pastoors van Zevenhuizen
waar men vertrouwen in stelde. Kortom, uit alles
blijkt dat men niet wist hoe te handelen en dat men
zich afvroeg wat de toekomst zou brengen.

De kerk van Zevenhuizen in 1658.

De Reformatie – grote ontreddering
In de zestiende eeuw hebben enkele ingrijpende
gebeurtenissen grote invloed gehad op de inwoners
van Zevenhuizen.
In de eerste plaats was dat de Reformatie, waarbij
de bevolking overging van rooms-katholiek naar
protestant. Dit gebeurde natuurlijk niet in één dag,

Schoen uit ongeveer 1550 gevonden bij de opgraving op
Dorpspstraat 45 in 1997/98.

Schout en dienders werden met spoed opgeroepen
om bij baljuw Adriaan van der Does in het gebouw
van het Hoogheemraadschap van Schieland te
verschijnen. Waar het over zou gaan was voor hen
“obscuur en duijster”. Daar sommige van de dienders
“qualicken te voet waren ende die ganck niet wel
ende hadden ende sommigen seer corpulent” zijn ze
niet gaan lopen maar heeft men een schuit gehuurd.
Daar in Rotterdam zullen zij wel nadere instructies
hebben gekregen hoe te handelen.

Holland gericht tegen schout en schepenen. Het
is onduidelijk wat hier de oorzaak van was en
waarover het ging.

Huis ter Duyn
In Zevenhuizen leefde in de latere middeleeuwen
het adellijke geslacht Van der Duyn.
De eerste met die naam was Willem van der
Duyn die in 1320 genoemd wordt als schout van
Zevenhuizen en in 1347 ook als heemraad van
Schieland. De herkomst van dit geslacht gaat
volgens de traditie terug op het befaamde geslacht
Van Brederode.
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Het gebouw van het Hoogheemraadschap Schieland
(‘Tghemeen Lantshuys’) aan het Roode Zand in Rotterdam.
Detail van een kaart van Jan Jansz Potter uit 1571.

De eerste predikant
De kerkelijke veranderingen vonden waarschijnlijk
geleidelijk plaats. Over een beeldenstorm zoals
elders in 1566 plaats vond, is voor Zevenhuizen
niets te vinden. In 1573 vinden we de eerste
vermelding van protestantse bijeenkomsten.
Er is een kwitantie bewaard gebleven waarin
ene Albertge Hoeff een bedrag van zes gulden
en twintig stuivers werd betaald voor zekere
kerkdiensten. Wellicht is dit een rondreizend
predikant geweest. In 1578 werd voor het eerst
een eigen predikant beroepen. Het werd dominee
Michaël Andriesz Watsemius van Dirksland. Een
goede keus is hij niet geweest want in 1581 werd
hij afgezet. Een jaar eerder was door hem een
rechtszaak aanhangig gemaakt voor het Hof van

Nu waren de heren Van Brederode ook bezitters
van het ambacht Zevenhuizen en daardoor is
het verklaarbaar dat de Van der Duyns daar
aanzienlijke landerijen bezaten. Niet alleen waren
zij grootgrondbezitters, maar zij bezaten daar ook
een ridderhofstad. Dit was een versterkt huis of een
kasteel, omringd door een slotgracht. Vermoedelijk
is dit eerste Huis ter Duyn tijdens de Jonker Frans
Oorlog (1488-1490) verwoest. Waar dit kasteel
gestaan heeft is niet met zekerheid bekend, maar

Fantasietekening van Het Huis ter Duyn omstreeks 1450.
Jacob Kortebrant (ca 1750).

Den Heuvel, de vermoedelijke plaats van het eerste Huis ter
Duyn. Detail van de kaart van Jan Stampioen uit 1684.

het lag zeer waarschijnlijk aan de oostzijde van het
ambacht, bij de landscheiding met Waddinxveen.
Hier was een verhoging in het landschap die in de
Middeleeuwen ‘de Motte’ werd genoemd en later
‘de Heuvel’. Op de kaarten uit de zeventiende eeuw
wordt deze nog aangeven. Een brede strook land ter

hoogte van de kerk, die zowel zuid- als noordwaarts
van het dorp liep en in het bezit was van Van der
Duyn, liep door tot aan de landscheiding van
Waddinxveen. Daarbij behoorde ook de Heuvel.
Op deze plaats is de ridderhofstad niet meer
herbouwd. De geschiedschrijver Hadrianus Junius
vermeldt omstreeks 1568, dat er slechts restanten
van over zijn.
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Het tweede Huis ter Duyn in 1671. Op de achtergrond is het Zevenhuizense bos met de vogels afgebeeld. Jacob Kortebrant (1742).

Het tweede Huis ter Duyn
Na de verwoesting van het eerste Huis ter Duyn
heeft het jaren geduurd voordat weer een nieuw
slot werd gebouwd. De vrij uitgebreide familie Van
der Duyn woonde niet meer in Zevenhuizen. De
meesten hadden door vererving of door aankoop
ambachtsheerlijkheden elders in bezit gekregen.
Toch voelden zij zich nog sterk verbonden met
hun oorsprong in Zevenhuizen, waar de familie
nog steeds veel land in bezit had, zij het zonder
stamslot.
Adam van der Duyn die in 1538 overleed, liet vijf
zoons en een dochter na. Drie van de zoons Jacob,
Reinier en Adam van der Duyn vonden dat het
aloude familiebezit niet in vreemde handen mocht
komen. Op 28 juni 1564 sloten zij een contract
waarin bepaald werd dat Huis ter Duyn altijd
binnen de familie moest blijven. De overige broers
en zuster werden uitgekocht.
Daarna werd op een andere plaats in Zevenhuizen
een nieuw Huis ter Duyn gebouwd. Volgens de
afbeeldingen was dit huis nauwelijks een kasteel of
slot te noemen, al was het wel omgeven door een
gracht. Sommige schrijvers beweerden dan ook
dat het eerder als een wachthuis van het daarbij
staande Reigerbos kon worden beschouwd dan als
een kasteel.
Was het eerste huis gelegen aan de oostkant van
het dorp en vrij ver daar vandaan, het nieuwe huis
kwam te staan tegenover de kerk aan de westzijde
in het zogenoemde ‘Plasje’. Op het wandtapijt van
Joost Jansz Lanckaert (1587-1589) staat het tweede
Huis ter Duyn al afgebeeld (zie verderop). Het
heet daar Verduyn. Archeologisch onderzoek heeft
bevestigd dat dit huis inderdaad omstreeks 1600
gebouwd moet zijn.
Het bleek niet haalbaar het bezit binnen de familie
te houden. In mannelijke lijn stierven de nazaten
van de drie broers uit. De uitgekochte broer
Nicolaas, die wel mannelijke nakomelingen had,

werd gepasseerd. Het bezit vererfde in vrouwelijke
lijn en toen was er een snelle neergang. Er was
vanwege de turfwinning grote vraag naar grond
en omstreeks 1640-1650 werd het land aan de
oostzijde verkocht aan inwoners van Zevenhuizen.
In 1698 werden ook de bezittingen aan de westzijde
door Baron van Pellenberg, een der nazaten
van de Van der Duyns, aan een consortium van
vermogende inwoners van Zevenhuizen verkocht
en vervolgens verveend.
Jan Fijan die in 1793 het dorp Zevenhuizen beschreef,
kon zich nog herinneren dat het huis er in zijn jeugd
stond. Zijn vrouw was er geboren en zijn schoonvader
Jan Gerritsz Muijs heeft het laten afbreken.
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Het Zevenhuizense Bos
Achter het tweede Huis ter Duyn lag van oudsher
een groot bos dat vermaard was in heel Holland.
Het bos was leenbezit van de heren Van der Duyn.
De bewoner van het huis was een door de familie

Het Zevenhuizense Bos. Detail van de kaart van Jan
Stampioen uit 1684.

aangestelde kastelein. Deze had het toezicht op
het bos en moest er voor zorgen dat onbevoegden,
zoals stropers, daar niet konden komen.
Het geheel door grachten omgeven bos was
beroemd vanwege het grote aantal daarin
broedende vogels zoals reigers, kwakken, lepelaars,
kraaien en vooral aalscholvers.

Het beleg van Leiden
Nog ingrijpender dan de Reformatie waren een
aantal jaren later de gebeurtenissen gedurende
de Tachtigjarige Oorlog. Evenals heel Schieland
bleef ook Zevenhuizen hierbij niet gespaard. Het
Zevenhuizense Bos moest er aan geloven. We lezen
dat in 1572 en 1573 soldaten “wesende aldaer tot
Sevenhuijsen” daar bomen hebben omgehouwen,
de nesten vernield en de jonge vogels opgeraapt en
verkocht. Wij weten niet of dit Spaanse soldaten
waren of Geuzen en ook niet of zij hier gelegerd
waren of alleen op doortocht. Misschien waren het
stropende benden.
Links een jonge aalscholver en rechts een jonge reiger.
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De geschiedschrijver Jacob Lois schrijft in 1672
dat al deze vogels: “met seer groote menichte haer
jongen aldaer uijtbroeyen ende voortteelen, die
dan op Hemelvaertsdagh ende dat tot Pinxteren
toe seer wondelijck worden uijt hare nesten van de
bomen geschudt, ende nedervallende worden alsoo
gevangen ende met geheele schuijten seffens in
alle steden van Hollandt vervoert ende verkoght,
dat deese Heeren groote profijten aenbrenght”.
Deze jonge nog niet vliegrijpe vogels werden toen
beschouwd als smakelijke hapjes en werden zelfs tot
in Engeland verkocht.
Andere schrijvers vertellen dat mensen uit Holland
en andere provinciën komen toegestroomd
om na toestemming van de kastelein aan het
vangen deel te nemen. Ook verschillende
buitenlandse bezoekers van Holland maken in hun
reisbeschrijvingen melding van dit gebeuren. Na
1698 werd het bezit verkocht, de bomen gekapt
en de grond verveend. Thans herinnert de naam
‘Bosgracht’ nog aan dit vroeger zo befaamde
Zevenhuizense Bos.

Kaart van de route die de watergeuzen namen bij het ontzet
van Leiden in 1574.

Een jaar later begon de ellende pas goed. In 1574
begonnen de Spanjaarden met het beleg van
Leiden. In hun poging Leiden te ontzetten besloten
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Detail wandtapijt ‘Het ontzet van Leiden’ door Joost Jansz Lanckaert (1587-1589). Te zien is hoe schepen van de Geuzen aan de
Bleiswijkse kant van de Rotte over het ondergelopen land naar het Zegwaardse Verlaat varen. Doordat zij dat in handen kregen
konden zij de sterke Spaanse stellingen in Zoetermeer omzeilen en verder varen naar Leiden. Van Zevenhuizen staat Huis ter
Duyn (Verduyn) en de dorpskern afgebeeld.

de Prins van Oranje en de Staten van Holland het
land rondom Leiden onder water te zetten. De
dijken werden op zestien plaatsen doorgestoken,
onder andere bij Capelle aan den IJssel. Al het land
rondom Zevenhuizen kwam hierdoor onder water
te staan. Alleen via het Noord- en Zuideinde was
het dorp nog bereikbaar.
De inwoners verlieten hun woningen en landerijen
en vluchtten naar de steden en andere plaatsen.
Al gauw waren er geruchten dat de Spanjaarden
ook naar Zevenhuizen zouden komen. Deze
waren inderdaad in de buurt. Om de soldaten
zoveel mogelijk te hinderen werden bruggen
onklaar gemaakt en in de Groeneweg werd zelfs
de een gat in de weg gegraven. Dit alles om te
verhinderen dat de Spanjaarden niet ongemerkt

het ambacht konden overvallen en de koeien
roven. In het Noordeinde vlak bij Moerkapelle
werd een schans gemaakt, waarin vijfentwintig
soldaten werden gelegerd. Op last van Schieland
moest het ambacht van Zevenhuizen zorg dragen
voor acht pioniers (arbeiders voor het maken
van verdedigingswerken), Ook moesten de
Zevenhuizense bestuurders bijdragen leveren in
de kosten voor een vendel soldaten.
Vermoedelijk hebben deze maatregelen wel
geholpen en zijn de Spanjaarden niet in
Zevenhuizen geweest. Twee soldaten die het
toch probeerden, werden gevangen genomen en
naar Rotterdam gebracht. Wel werden er molens
verbrand, dit lot blijkt onder meer de Klampmolen
van de Moerpolder te hebben getroffen.

Land dat onder water staat.

Met de weer drooggevallen landerijen was het ook
droevig gesteld. Door de inundatie waren er veel
biezen, riet en andere ruige gewassen gegroeid en
was het land als met een vilt bedekt geraakt. Het
weer in cultuur te brengen bracht heel wat kosten
met zich mee. Een landeigenaar uit Gouda met
grondbezit in de Catgespolder, weigerde de er
bij horende lasten te betalen, omdat het hem niet
lukte zijn land te verpachten. Hoewel hij het land
aanbood tegen betaling van alleen maar die lasten,
gelukte het hem niet een pachter te vinden.
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Schans aan de Poldervaart bij Overschie. Tekening van
W. van der Lelij (1711) naar een origineel uit 1573.

De naweeën
Na het ontzet van Leiden werd het water weggemalen,
bruggen en verlaten hersteld en keerden de gevluchte
inwoners terug.
Helemaal rustig was het toch niet, in 1579/80
passeerden ruiters met hun paarden en aanhang het
dorp Zevenhuizen. Vermoedelijk soldaten van het
Staatse leger, dat waren ook geen lieverdjes. Bij de
herbergier Leendert Claesz Bontenbal hadden zij
verteringen gebruikt en bier gedronken. Zonder
te betalen waren zij verder getrokken en Leendert
probeerde toen de schade op het ambacht te verhalen.

Remonstranten en contraremonstranten
Voorlopig bleef het rustig in Zevenhuizen maar dat
veranderde tijdens het Twaalfjarige Bestand (16091621). In Zevenhuizen was dominee Mattheus
Adriaensz Burgius van 1608 tot 1619 predikant.
In 1616 sloot hij zich aan bij de remonstranten
en het grootste gedeelte van het kerkvolk volgde
de geliefde dominee. Zoals bij elke kerkscheuring
laaiden ook nu de hartstochten hoog op. Schout
en schepenen verboden bijeenkomsten van de
contraremonstranten. Zij moesten hun heil maar
zoeken in de omringende dorpen, dit om ”oproer en
bloetstorting” te voorkomen.
De zaken namen echter een totaal andere keer, toen
de contraremonstranten het in Holland voor het
zeggen kregen. Op zondag 14 april 1619 besteeg
op bevel van de baljuw van Schieland een andere

Tijdens het ’twaalfjarig bestand (1809-1621), midden in de
tachtigjarige oorlog, kregen de Nederlanders ruzie over
de godsdienst. Hierboven de hoofdpersonen bij deze
twist, links: Arminius (remonstrant) en rechts Gomarus
(contraremonstrant).

predikant de kansel in Zevenhuizen. Dominee
Burgius kreeg te horen dat hij uit het ambt was
ontzet. Hij moest binnen tweemaal vierentwintig
uur het dorp en de classis verlaten met achterlating
van alle kerkboeken. De kerk kwam in handen van
de contra-remonstranten en dit leidde tot flinke
ordeverstoringen. Nog in datzelfde jaar vinden we
vermeld dat de kerk tijdens de dienst met stenen
werd bekogeld, waarbij twee vrouwspersonen licht
gewond raakten. Ook drong “een grootgetal van
volck” tijdens een dienst de kerk binnen en bedreef
daar allerlei baldadigheid.

Claas Michielsz Bontenbal onthoofd
Het verzoek van de remonstranten aan de Staten
van Holland om godsdienstige bijeenkomsten te
mogen houden werd afgewezen. Toen zij dit in
Zevenhuizen toch deden werden drie personen
die remonstrant waren gebleven, gevangen gezet
en pas na betaling van losgeld vrijgelaten. Toch
krijgt men de indruk dat de twee groepen elkaar
in Zevenhuizen na enige tijd verder met rust
lieten. Natuurlijk was er veel oud zeer maar de
verontwaardiging richtte zich vooral tegen de
hogere overheid. Prins Maurits had een grote rol
gespeeld in de omwenteling ten gunste van de
contraremonstranten en dat was men niet vergeten.
Toen er in het geheim een complot gesmeed
werd om hem te vermoorden, werd dit plan
financieel gesteund door enkele vooraanstaande
remonstrantse inwoners van Zevenhuizen. Het
plan werd voortijdig verraden en vele personen
werden opgepakt, onder wie de secretaris van
Zevenhuizen Claes Michielsz Bontenbal. Andere
Zevenhuizenaren wisten de beschuldigingen te
weerleggen, of zoals Cors Jansz van Alphen, te
vluchten naar Antwerpen. Claes Bontenbal was
minder gelukkig, hij werd veroordeeld en op 23 juni
1623 om half twaalf ’s middags achter het stadhuis
van Rotterdam onthoofd.

Tot Rotterdam is onthalst op den 3. Julij 1623. Claes Michielsz Bontenbal, gewesene Secretaris tot Sevenhuyzen, naer dat hy sijn Sententie hadde hooren lesen, is op het Schavot gecomen seer verbaest, een
lange reden hebbende tot de gemeente, hem seer beclaghende, de overvloedige weldaden Godts, soo
schandelijk misbruyckt te hebben, waer door den teghenwoordigen toorn Gods (soo hy seyde) op sijn hert
gheparst voelde, en dat over het Delict, daer hem de boosen Satan en valsche verleyders door quaden raet
toegebracht hadden. Doch evenwel van harten vertrouwende dat de goede God hem sulcx soude vergeven
badt hy de gemeente datse hem souden helpen bidden en alsoo nederknielende dede seer heerlijck sijn
gebedt, dit gedaen zijnde dede hem den Scherp-rechter een root Musken over d’ooghen hem leydende voot
’t sandt en geknielt hebbende wert onthalst en terstont secretelijk begraven.
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In de eeuwen die volgden, daalde het ledenaantal
meer en meer. Wel werd er enkele malen een nieuw
kerk gebouwd. Het laatst gebouwde kerkje dat nu
nog in de Dorpsstraat staat, dateert uit 1866.
Het ledenaantal bleef dramatisch dalen. In 1810
waren er nog maar 40 leden, met hun familie mee
gerekend in totaal 76 zielen. In 1954 was het zover,
de Remonstrantse Gemeente van Zevenhuizen werd
opgeheven.
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Vroegere Remonstrantse kerk, sinds 1952 kerk van de
Vrijzinnig Hervormden.

Remonstranten in Zevenhuizen
Aanvankelijk werd het de remonstranten zo
moeilijk mogelijk gemaakt. Zoals een predikant
later verklaarde, werden zij dan door de landdrost
en dan weer door de baljuw van Schieland, “gejaegt
en geplaegt”. Zij hielden hun kerkdiensten dan ook
meestal bij nacht. Daardoor zijn zij nooit tijdens de
predicatie overvallen.
Al spoedig is er echter geen sprake meer van
vervolging. De remonstranten hielden nu hun
bijenkomsten in een schuur achter de huizen
aan de Korte Zijde en deze schuilkerk werd
gedoogd. In 1640 werd een eigen predikant
beroepen en werd op het dorp een kerk gebouwd.
In het begin was het ook een groot bloeiend
kerkgenootschap, waarvan vooral de meer gegoede
families lid waren.

Gereformeerde kerk van Zevenhuizen.
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Kaart van Isaäk Tirion van circa 1750. Alleen de Wildeveenen en de Tweemanspolder (De Nieuwe Katjes Droogmakery)
zijn drooggemaakt. De rest van Zevenhuizen bestond voornamelijk nog uit plassen.
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Andere kerkgenootschappen in Zevenhuizen
en Moerkapelle
Jarenlang zijn de Gereformeerde Gemeente
(later Hervormde Kerk) en de Remonstrantse
Gemeente de enige grote kerkgenootschappen
geweest in Zevenhuizen. Er zijn echter meerdere
kerksplitsingen geweest, vooral in de negentiende
eeuw. In de tweede helft van de negentiende eeuw
was er de Doleantie, waarbij een groep uit de
Hervormde Kerk trad en later de nu nog bestaande
Gereformeerde Kerk stichtte. In Zevenhuizen
lieten zij in 1928 de huidige kerk bouwen, die later
verschillende keren werd verbouwd en vergroot.
De Vereniging van Vrijzinnig Hervormden kocht in
1952 het vrij komende kerkje van de remonstranten,
dat zij nog steeds gebruikt.

naar toe werd gevoerd. In zijn jeugd waren er vijftig
tot zestig turfschepen die hier thuis hoorden, om
al die turf te vervoeren. Nu, in 1793, waren dat
er nu nog maar acht. Voor al die turfijkers en de
kleinere andere schepen zoals pramen, waren veel
scheepswerven nodig. Fijan herinnerde zich dat er
van de negen vroegere werven in zijn tijd nog maar
drie over waren. Ook noemde hij de sterke afname
van de bevolking. Op het hoogtepunt schatte
hij dat het aantal niet ver onder de 4000 zal zijn
geweest.

De weinige rooms-katholieken hebben in
Zevenhuizen en Moerkapelle geen kerkgebouw.
Zij kerken in de omliggende dorpen.
In het begin van de achttiende eeuw was sprake
van een doopsgezinde kerk in Zevenhuizen. Dit
kerkgenootschap bestond maar uit enkele gezinnen
en wordt in de archieven maar een enkele keer
vermeld.

Jan Fijan
De zeventiende eeuw was de eeuw van de
turfwinning. In de eerste helft van de achttiende
eeuw was het hiermee afgelopen. De bevolking en
de bedrijvigheid namen sterk af en het gebied van
Zevenhuizen omvatte bijna alleen maar uitgebreide
plassen. Deze neergang werd beschreven door de
houtzaagmolenaar Jan Fijan, geboren in 1739. Hij
was de eerste geschiedschrijver van Zevenhuizen.
Omstreeks 1793 heeft hij alles op papier gezet
wat hij over het verleden van Zevenhuizen wist.
Volgens zijn beschrijving was er vroeger veel volk
aan het werk in de veenderij, waarbij de turf overal

Achttiende-eeuws turfschip.

De neergang blijkt ook uit het aantal huizen.
Volgens de verpondingregisters was het aantal
huizen in 1632 in totaal 388, in 1732 was dit
toegenomen tot 459 en in 1793 waren er nog maar
226 huizen.
Jan Fijan schetste de economische teruggang
in Zevenhuizen en beperkte zich hiertoe. Dit
wil niet zeggen dat er verder geen opmerkelijke
gebeurtenissen waren. Wij zullen hier enkele
belangrijke laten volgen.
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Kerk van Zevenhuizen anno 1729 door Andries Schoemaker.

De grote brand
In de nacht van 30 april op 1 mei 1699 werd
Zevenhuizen getroffen door een grote ramp. Er
brak brand uit in de Oude Mannenhuizen in de
Dorpsstraat. Het vuur was niet binnen de perken
te houden en al gauw werden ook de school en de
kerk een prooi van de vlammen. Alleen de toren
bleef gespaard. Zestien huizen gingen verloren
en de verslagenheid was groot. Schoolmeester
Abraham Valk stond op straat met vrouw en acht
kinderen en een school was er niet meer. De smid
Van Oldenbarneveld verloor huis en smederij. Hij is

dit nooit meer te boven gekomen en is later failliet
gegaan. Dank zij grote offervaardigheid konden
kerk en school weer worden opgebouwd. De kerk
kreeg mooie gebrandschilderde ramen en koperen
kroonluchters geschonken, zodat het kerkgebouw
vermoedelijk fraaier werd dan daarvoor het geval
was. Deze kroonluchters en gebrandschilderde
ramen werden helaas in de eerste helft van de
negentiende eeuw aan antiquairs verkocht. Twee
van de kroonluchters zijn nog te zien in de hal van
het Historisch Museum van Rotterdam.

1705 weer laten opbouwen. Boven de poort werd
een gedenksteen ingemetseld. Een paar eeuwen
lang waren deze eenvoudige maar kenmerkende
huisjes ware blikvangers in de Dorpstraat. Op 29
juni 1963 werden zij helaas gesloopt. Jammer, dat
men niet getracht heeft een oplossing te vinden
om deze eeuwenoude huisjes voor Zevenhuizen te
behouden. Maar ja, het was kostbare bouwgrond en
er moest zo nodig een nieuw postkantoor worden
gebouwd. Vroede vaderen zijn nu eenmaal niet
altijd vroed (wijs). De gedenksteen is behouden
gebleven en ingemetseld in de zijwand van het
nieuwe huis.
Resten van een gebrandschilderd kerkraam van de kerk van
Zevenhuizen (coll. W. Paul).
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De Oude Mannenhuizen
De Oude Mannenhuizen waren in 1592 gebouwd
door het geslacht Van der Duyn.
Na de brand heeft een lid van deze familie de Oude
Mannenhuizen, bestaande uit zes wooneenheden in

De gedenksteen met als opschrift:
“GESTICHT Ao 1592 DOOR DEN HOOCHED HEERE
REYNIER VAN DER DUN RIDDER EN KEYSERLYKEN RAAD
IN HET KAMER GERICHT TOT SPIERS. Ao 1699 OP DEN
1 MEY SYNDE VERBRANDT SOO HEEFT DEN HOOCHED
HEERE NICOLAAS VAN DER DUYN CAP VAN EEN COMPAGNIE
RUYTERY EN LUYTEN QUARTIR MEISTR GENERAAL SYNDE
D OUDTSTE SOON VAN WYLEN SYN EXCELL DEN HEERE
ADAM VAN DER DUYN HEERE VAN S GRAVENMOER ETC
IN SYN LEVEN LUYTEN GENERAAL VAN DE RUYTERYE EN
GOUVERNEUR VAN BERGEN OP ZOOM ETC EN VAN DE WELED
WELGEBOORENE VROUWE GEERTRUYD PITERSON. HUYSINGE
WEDER OP GEBOUEDT Ao 1705.

De kroonluchter van de kerk van Zevenhuizen in het
Historisch Museum te Rotterdam.
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De Oude Mannenhuizen in 1750. Jacob Kortebrand (1751).

De moord op Frans Fijan
Op 30 januari 1773 was er grote onrust in
Zevenhuizen. Frans Fijan, een bekend inwoner van
het dorp Zevenhuizen, was plotseling verdwenen.
Al spoedig waren er geruchten dat zijn vrouw,
van wie hij gescheiden leefde, daar wel meer van
zou weten. Deze Willemijntje van der Plas had
inmiddels een nieuwe vriend, Johan Ephraim
Schweitzer, en zij wilde maar wat graag van Frans
af. Het lichaam van Frans werd pas op 26 maart
drijvend in de Zuidplas gevonden. Willemijntje
en haar vriend werden flink aan de tand gevoeld
en zij vielen al spoedig door de mand. Zij hadden

Frans in het ijskoude water geduwd en met een
paal verhinderd dat hij uit het water zou klimmen.
Willemijntje werd in Rotterdam op het schavot
gewurgd. Johan Schweitzer was inmiddels naar
zijn geboorteland Duitsland gevlucht maar werd
daar opgepakt. Ook hij verloor zijn leven op het
schavot.

Oproerkraaiers in Zevenhuizen
In 1810 was ons land als provincie ingelijfd bij
het Franse keizerrijk. Na de rampzalig verlopen
veldtocht in Rusland (1812) begon het de Fransen
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Logement en Herberg de Sint Joris, afgebroken in 1919. Later kwam hier het Groene Kruisgebouw.

minder goed te gaan. In sommige dorpen braken
opstootjes uit, zo ook in 1813 in Zevenhuizen.
Waaruit de gewelddaden hebben bestaan, is niet
geheel duidelijk. De oproerkraaiers werden beticht
van oproer en gewapenderhand verzet tegen Zijne
Majesteit Keizer Napoleon en opgepakt.
Er volgde een rechtszaak voor de krijgsraad
waarbij strenge straffen werden uitgedeeld. De
hoofdverdachte Jacob Kloos, herbergier in de Sint
Joris in Zevenhuizen, hoorde de doodstraf tegen
zich eisen. Het vonnis werd voltrokken op het
exercitieveld te Schoonderloo bij Delfshaven op 7
juli 1813. De volgende inwoners uit Zevenhuizen
kwamen er nog redelijk vanaf, dagloner Gerrit
Kloos kreeg tien jaar cel, graanhandelaar Willem
van der Stoel en Cornelis Biesheuvel beiden één jaar
gevangenisstraf. Ook Pieter Metz uit Zevenhuizen

werd aangehouden. Tot welke straf hij veroordeeld
werd, is niet bekend.

Zevenhuizen wordt een agrarische gemeente
In de loop der tijd heeft men de veenplassen
drooggemalen. De Tweemanspolder in 1730 en
de Eendrachtspolder in 1760. Veel later volgde
in 1839 de grote Zuidplaspolder en in 1874 de
Wollefoppenpolder als onderdeel van de Prins
Alexanderpolder. Zevenhuizen was nu een
agrarische gemeente geworden, waarbij na elke
nieuwe inpoldering het aantal inwoners weer
wat toenam. In 1811, 1840 en 1876 waren er
respectievelijk 1129, 1693 en 2202 inwoners. Veelal
werden na een inpoldering vele kavels land gekocht
door rijke landbezitters als beleggingsobject en
vervolgens verpacht.
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Hooibouw in Zevenhuizen.

Lang is Zevenhuizen voornamelijk agrarisch
gebleven. Pas in de tweede helft van de vorige eeuw
kwam er industrie en vestigde zich ook steeds meer
forensen in Zevenhuizen. De goede verbindingen
met de plaatsen en steden in de omgeving waar zij
hun werkzaamheden hadden zal hierbij wel een
belangrijke rol hebben gespeeld.

Herbergen
Veel geheelonthouders zijn er in Zevenhuizen niet
geweest. Bier en andere drank moeten vooral in de
zestiende en zeventiende eeuw heel wat voor de
mensen hebben betekend. Ver hoefden zij niet te
zoeken want zij konden terecht in talrijke, meestal
kleine, dranklokalen. Veel arbeiders van buiten
waren nodig bij de inpolderingen en bij het in
cultuur brengen van de drooggevallen landerijen.

Dat waren niet altijd oppassende huisvaders. Er
wordt beweerd dat er op een gegeven moment zelfs
tweeëntwintig drankgelegenheden in Zevenhuizen
te vinden waren.

Herberg Hof van Holland.
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De verzuiling wil zeggen dat de Nederlandse samenleving bestond uit verschillende groepen die men afbeeldde als zuilen
van een gebouw. Ze staan afzonderlijk van elkaar maar de politieke leiders beseften wel dat samenwerking nodig was om de
Nederlandse samenleving in stand te houden.

Het verhaal gaat dat er wekelijks een schip naar
Schiedam ging om volgeladen met drank weer terug
te keren. Zelfs in Schiedam verwonderde men zich
hierover en aan de schipper werd gevraagd wat ze
er in Zevenhuizen wel mee deden. Zijn antwoord
luidde: “daar boenen we onze straten mee”.
In de archieven komen we vele namen van
herbergen tegen, waarvan we er twee noemen
omdat die zolang hebben bestaan. Allereerst het
Hof van Holland gelegen tegenover de kerk en al
in 1610 met deze naam genoemd. Dit café bestaat
nog steeds. In deze herberg hebben altijd de schout
en schepenen vergaderd, zij hadden daar een aparte
rechtskamer. Pas bij de bouw van het eerste raadhuis
in 1870 kwam hieraan een einde. De andere herberg
was de Sint Joris met zijn bekende kolfbaan. Aan het
bestaan van deze herberg kwam een einde toen de
eigenaar Jan Albert Vos in 1910 deze herberg sloot.
In het zuiden van het dorp bouwde Vos toen een
nieuw café annex hotel, het bekende Hotel Vos dat
inmiddels ook al weer is afgebroken.

De verzuiling
De periode vóór de Tweede Wereldoorlog werd
gekenmerkt door de verzuiling. De samenleving in
de dorpen, dus ook in Moerkapelle en Zevenhuizen
speelde zich af in sterk van elkaar gescheiden
groeperingen. Dit betrof het kerkelijke gebied,
(hervormd, gereformeerd, gereformeerde gemeente)
de politiek (socialistisch, liberaal, christelijk),
school (openbaar of christelijk), sportverenigingen
en vakbonden. De zuilen vormden vaak werelden
op zichzelf en leefden langs elkaar heen. Ook bij de
keus van de huwelijkspartner werd vaak gekeken tot
welke zuil men behoorde. Zelf bij de keuze van de
leveranciers werd gekeken of zij wel van ‘hetzelfde
houtje’ waren en pas daarna werd ook nog eens
op de prijs gelet. Spottend werd wel beweerd dat
er ook geitenfokverenigingen op gereformeerde
grondslag waren. Na de Tweede Wereldoorlog is dit
alles drastisch veranderd en, behalve bij bepaalde
orthodoxe groeperingen, grotendeels verdwenen.
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De oude smederij met woonhuis aan de Dorpsstraat in Zevenhuizen door J. Verheul (ca 1933).

Tenslotte
In bovenstaand artikel zijn enkele grepen gedaan
uit de geschiedenis van Zevenhuizen. Soms wat
kort want meestal is er wel meer over te vertellen.
Anderzijds zijn gedeelten uit de geschiedenis niet
belicht. Het is dan ook niet de bedoeling geweest
om zo compleet mogelijk te zijn. Als laatste wil ik
nog enkele opmerkelijke gebouwen van het dorp
Zevenhuizen noemen. Behalve het Nederlandshervormde en het remonstrantse kerkgebouw is er
op het dorp de oude smederij van de familie Heij.

Tot voor kort werd in dit eeuwenoude gebouw nog
het smidsbedrijf uitgeoefend. Er zijn maar weinig
plaatsen waar nog zo’n smederij te vinden is.
Archiefonderzoek heeft aangetoond dat het gebouw
dateert uit het begin van de achttiende eeuw.
Hopelijk lukt het om gebouw en smederij voor het
nageslacht te bewaren als een waar pronkstuk van
de voormalige gemeente Zevenhuizen.

Wat ook niet onvermeld mag blijven, is de
molenviergang van de Tweemanspolder. De vier
intacte watermolens zijn ware blikvangers en
in geheel Holland bekend. Zij dateren uit de
periode rond 1730 toen de Tweemanspolder werd
drooggemalen. Alleen de ondermolen brandde in
1792 af en is toen herbouwd. De molens geven
een goede indruk hoe door een getrapte bemaling
een polder kon worden droog gehouden. Daar de
molens in een stichting zijn ondergebracht, is er
goede hoop dat zij voor het nageslacht behouden
blijven.

Molen van de viergang, voorheen bemalen door Cor Boele, nu door Jan Spruit.
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In 1944 werd de Tweemanspolder evenals andere polders in Zevenhuizen-Moerkapelle, door de Duitse bezetters geïnundeerd. De molens bleven gespaard
maar werden wel omgeven door het water zoals zichtbaar is op bovenstaande afbeelding. Na de capitulatie in 1945 presteerden de vier molenaars het, door
onafgebroken zeven dagen en zes nachten te malen, de polder weer droog te krijgen.

Zuidplas: van polder tot gemeente

De rijke geschiedenis van de polder is verwoord
in de hoofdstukken hiervoor. Hoe Zuidplas één
gemeente werd, is in dit laatste hoofdstuk te lezen.

Ontwikkelgebied
Het Rijk, de provincie en betrokken gemeenten
beschouwen de Zuidplaspolder, binnen de driehoek
Rotterdam, Zoetermeer, Gouda, als een van de
belangrijkste transformatiegebieden van Nederland.
De opgave is complex. Een belangrijk deel van
de woon- werk-, recreatie- en natuurbehoefte
voor de Zuidvleugel van de Randstad moet hier in
samenhang een plaats krijgen. De drie voormalige
Zuidplasgemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan
den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle hebben
de afgelopen jaren op verschillende wijzen hun
contacten geïntensiveerd. Dit leidde per 1 januari
2010 tot een gemeentelijke fusie.
In 2005 voerden burgemeester Fijen en
burgemeester Bonthuis verkennende gesprekken
over intensieve samenwerking van de gemeenten
Zevenhuizen-Moerkapelle en Nieuwerkerk aan
den IJssel. De samenwerking kreeg in de periode
tot 2006 vorm. Eerst koersten de gemeenten aan
op een ambtelijke fusie. In de zomer van 2006
gaven de raden toestemming om mogelijkheden
tot bestuurlijke samenwerking te peilen, waarbij
ook Moordrecht aanhaakte. De gemeenteraad
van Moordrecht sloot zich aan nadat een
meerderheid van de inwoners van Moordrecht
zich bij een inwonersraadpleging hiervoor had
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Kaart van de Zuidvleugel van de Randstad.

uitgesproken. De deelname aan de schriftelijke
inwonersraadpleging was ruim 56 procent en ruim
92 procent van de deelnemers sprak zich uit voor
deze fusie en niet voor een fusie met Gouda.
Na verkenningen en diverse onderzoeken van
gemeenten en provincie werd de draagkracht
voor een ongedeelde vrijwillige fusie voldoende
groot. Met die kennis stemden de gemeenteraden
van Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en
Zevenhuizen-Moerkapelle op 30 oktober 2007
ermee in om een fusie voor te bereiden. Daarmee

startte de procedure om de noodzakelijke wettelijke
verandering te realiseren. Na instemming van
de Tweede Kamer en de Eerste Kamer (op 7 juli
2009) met de herindelingswet werd de fusie een
feit. Op 18 november 2009 kozen de aanstaande
Zuidplassenaren hun gemeentebestuur.
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Cultuur als bindend element
Eind 2007 werd de provincie gevraagd de vrijwillige
fusie te stimuleren met een cultureel programma.
Dit werd georganiseerd door Kunstgebouw,
Stichting Kunst en Cultuur Zuid-Holland in
samenwerking met de fusiegemeenten en lokale
culturele partijen en werd mogelijk gemaakt
door de provincie Zuid-Holland en de betrokken
gemeenten.

Zevenhuizen-Moerkapelle gaven vorm aan de eigen
identiteit van de gemeenten. De evenementen
symboliseerden het afscheid nemen van de oude
gemeenten. De slotmanifestatie aan de vooravond
van de herindelingsverkiezingen vormde de
gezamenlijke culturele blik op de toekomst. De
verbinding van cultuur met het fusievoornemen van
de drie gemeenten was uniek voor herindelingen in
Nederland tot nu toe.

Historische opvoeringen en de
slotmanifestatie
De musical Touw werd in de open lucht in de oude
dorpskern van Moordrecht opgevoerd. De musical
vertelde het verhaal over het leven in Moordrecht
in de negentiende eeuw. Dit was de tijd waarin
touwslagerijen en kinderarbeid een belangrijke rol
speelden. Klaas, de hoofdpersoon van de musical,
leefde in de tijd van meester Lalleman, die een fel
tegenstander was van de kinderarbeid.

Het beeldmerk van De Culturele Zuidplas.
Het koor van vrouwen bij de musical Touw.

Met het project De Culturele Zuidplas hebben
de gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan
den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle de blik
op hun gezamenlijke toekomst versterkt. In dit
project met onder meer drie evenementen en
een slotmanifestatie vlak voor de verkiezingen
legden de gemeenten een culturele link naar de
toekomst. De musical Touw in Moordrecht, Onder
NAP in Nieuwerkerk aan den IJssel en Turf in

De manifestatie Onder NAP speelde zich vooral af
op de ’s-Gravenweg in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Het thema van deze manifestatie was ‘geheimen van
de ’s-Gravenweg’. Hierin werd de link gelegd met
het jaar 1811 toen Napoleon Bonaparte - wij waren
net bij het Franse keizerrijk ingelijfd - een
bezoek bracht aan Nederland en daarbij ook de
’s-Gravenweg passeerde.

Een tegen Napoleon protesterende vrouw wordt door het
gezag opgebracht.

De touwbaander controleert de touwen waarna hij kan gaan twijnen.

naar het jaar 1388. Voor dit evenement werd een
Turfdorp ingericht waar bezoekers de oude muziek,
oude ambachten, turfsteken, eten en drinken
konden ervaren.
De slotmanifestatie van De Culturele Zuidplas
blikte vooruit naar een gezamenlijke culturele
toekomst. De avond was gevuld met een groot
aantal muzikale en multimediale acts waaronder de

Van links naar rechts: Peter Schilthuizen als Napoleon, Tamara Venrooy als zijn vrouw
Marie Louise en Annemieke Bonthuis als vrouw van de Nieuwerkerks Maire (burgemeester).
Napoleon krijgt hier symbolisch de sleutel van Nieuwerkerk aangeboden.

Het derde afscheidsevenement vond plaats in
Zevenhuizen-Moerkapelle. Turf was een muzikale
collage in middeleeuwse sferen waarin de beleving
van oude tijden centraal stond. Men ging terug

Verzamelfoto van de musical Turf.

compositie Geluid die door zo’n 300 muzikanten
en zangers uit de fusiegemeente ten gehore werd
gebracht. Ook werd een digitaal kunstwerk ‘Jan en
alleman’ getoond, waaraan ruim zestig Jannen uit de
verschillende dorpen meewerkten.
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Van links naar rechts: Wolfaert van der Duyn, Niesje het
veenmeisje, Adriana en Pieter.
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Drumfanfare DKV tijdens de slotmanifestatie.
Op 14 november 2009 vond de slotmanifestatie van De Culturele Zuidplas plaats. Links
het jongerenorkest ‘Piu Mosso’ o.l.v. Monique van Leeuwen. Rechts het Nieuwerkerkse
koor Euterpe.

Eerste stappen in de nieuwe gemeente
Op allerlei gebied zetten de inwoners en de
gemeentelijke organisaties zich in om de fusie te
ondersteunen. Zo is in 2008 veel aandacht besteed
aan de visievorming met een inwonerspeiling
en dialoogbijeenkomsten. Ook waren er tal van
spontane initiatieven van inwoners en verenigingen.
De actieve bevolking heeft enorm bijgedragen aan
het succes van de producties en daarmee aan het
project De Culturele Zuidplas. Veel inwoners zijn
in beweging gekomen door het project. Over hun
oude gemeentegrenzen heen maakten zij kennis
met vrijwilligers uit andere dorpen.

Op 4 januari 2010 is het eerste college en is
de eerste gemeenteraad van Zuidplas beëdigd
door waarnemend burgemeester A.F. Bonthuis.
Behoud van de eigen identiteit van de vier dorpen
Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den
IJssel en Zevenhuizen en het buurtschap Oud
Verlaat is een belangrijk uitgangspunt voor het
beleid van de nieuwe gemeente. Juist vanwege de
specifieke karakteristieken voelen inwoners zich
thuis in hun dorp. Toekomstige ontwikkelingen
van de gemeente Zuidplas krijgen vorm vanuit de
gedachte: “ Ruimte bieden om je thuis te voelen”.
Ook wordt aansluiting gezocht bij het dorpse
karakter van Zuidplas en bij de groene buffer die de
gemeente vormt in de zuidelijke Randstad.
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Het eerste bestuur van de nieuwe gemeente Zuidplas. Van links naar rechts: J. Brinkman (gemeentesecretaris), Mw. T. Venrooy-van
Ark (VVD), M. Bosman(CU/SGP), A.F. Bonthuis (burgemeester), A. Hazelebach (PvdA), J.A. Verbeek (CDA)

In de nabije toekomst zal Zuidplas zich
ontwikkelen tot een gemeente met meer inwoners,
werk en bedrijvigheid dan anno 2010 het geval
is. De nieuwe gemeente begint met ruim 40.000
inwoners en kan doorgroeien naar ruim 50.000 of
zelfs 60.000 inwoners. Bij deze ontwikkeling is het
unieke ontwikkelconcept voor de Zuidplasopgave
‘bouwen aan de dorpen’ het uitgangspunt. Nieuwe
inwoners zullen de dorpen verrijken met hun
draagkracht en inbreng.
Met een grondgebied van ruim 6.000 hectare
vormt de nieuwe gemeente de poort van en naar
de Zuidvleugel van de Randstad en het Groene
Hart. De ontwikkeling van de gemeente kan eraan
bijdragen dat voorzieningen in stand blijven of
worden versterkt. Iets dat in de ogen van de inwoners
een belangrijke voorwaarde voor de fusie was.

Het gebied heeft zich ontworsteld aan de positie
van wingewest voor grote omliggende steden. In
vroeger tijden leverden de Zuidplasdorpen stuk
voor stuk grondstoffen aan de omgeving.
Het nieuwe bestuur gaat uit van een zelfbewuste
gemeente. Een gebied met dorpen, woonkernen
en wijken, waar de kwaliteit van het dagelijks
leven voor de gemeente, in samenwerking met de
betrokken inwoners, voortdurend onderwerp van
zorg en aandacht is.

Over de auteurs
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Jan Beenakker (1946) is historisch geograaf. Hij
was tot voor kort werkzaam
aan de Faculteit Maatschappijen Gedragswetenschappen,
opleiding Sociale Geografie,
Planologie en Internationale
Ontwikkelingsstudies van de
Universiteit van Amsterdam.
In 1988 promoveerde hij op
de waterstaatsgeschiedenis van West-Friesland.
Van zijn hand zijn tal van publicaties verschenen
over cultuurhistorie, methoden en technieken
van historisch-geografisch onderzoek, historische
kartografie, landschapsgeschiedenis en vakdidactiek
aardrijkskunde.
De geboren Capellenaar Adri den Boer (1948)
onderzoekt en publiceert sinds
1973 met grote regelmaat over
Nieuwerkerks lokale historie.
Niet alleen boeken maar ook
(krante)artikelen. Zo schrijft
hij sinds 1979 in Het Kanaal
de column ‘Toen en Nu’. Hij
was in 1992 mede-oprichter
en is nog steeds secretaris van
de Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den
IJssel. Vanaf de instelling van de gemeentelijke
monumentencommissie was hij daarvan tot aan
de gemeentefusie de voorzitter. Van 1988 tot
1998 was hij als raadslid gedelegeerd lid van het
algemeen en dagelijks bestuur van het streekarchief
te Gouda. Sinds 1998 is hij secretaris van de
publieke adviescommissie daarvan en voorzitter
van de private stichting Vrienden van Archief en
Librije. Van het regionaal-historisch tijdschrift De
Schatkamer van deze stichting is hij een van de
redacteuren.

Wouter Paul (1929) was tot zijn negentiende
jaar werkzaam op de boerderij
van zijn vader in de buurtschap
De Vijfhuizen aan de Rotte
onder Zevenhuizen. Daarna
voltooide hij binnen drie jaar de
HBS. Vervolgens studeerde hij
medicijnen in Amsterdam met
aansluitend een specialistische
opleiding tot radioloog. Tot aan zijn pensioen
werkte hij als radioloog in het Sint Lucasziekenhuis
in Amsterdam. Hij publiceerde in 1979 samen
met een achterneef een boek over de genealogie
van de familie Paul. Mede door dit onderzoek is
de belangstelling ontstaan voor geschiedenis van
vooral Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud Verlaat,
plaatsen waar de familie Paul vanaf circa 1785
gewoond heeft. In 1984 was hij mede-oprichter van
de Stichting “Oud Zevenhuizen – Moerkapelle”.
Sindsdien heeft hij veel historische en
genealogische artikelen geschreven voor Verleden
Tijdschrift, het orgaan van deze stichting.
Panc Vink geboren (1936) en getogen in
Moordrecht was ruim vijftig
jaar werkzaam als accountant
en belastingadviseur. Hij
was betroken bij plaatselijk
kerkenwerk en bij politieke
organisaties. Hij deed veel
onderzoek naar het verleden
van Moordrecht en schreef
daarover diverse boeken. Vele historische
artikelen van zijn hand verschenen in Moerdregt,
het tijdschrift van de Historische Vereniging
Moordrecht. Hij was initiatiefnemer voor het
joodse Auschwitz-monument in Moordecht. Hij
hield en houdt diverse lezingen voor de historische
vereniging, diverse plaatselijke verenigingen,
ouderenbijeenkomsten en schoolkinderen.
Ook verzorgt hij regelmatig historische
rondwandelingen door het oude dorp.
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Toelichting bij de illustraties van de cover

1. Huis ter Duyn in 1671 door Jacob Kortebrant (1742).
Collectie Gemeentearchief Rotterdam.
2. De molens aan de Rotte bij Moerkapelle door Marius Richters (1926).
Collectie Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
3. Twee Franse soldaten in gesprek met de kastelein van herberg Den Hoorn
in Moordrecht. Fragment van een behangselschilderij in de raadszaal ven
het oude gemeentehuis van Moordrecht.
4. Gedenkteken op de IJsseldijk bij Nieuwerkerk voor de geslaagde poging
om tijdens de stormramp van 1953 met behulp van een schip het gat in
de dijk te dichten.
5. Café Oud verlaat voor de Tweede Wereldoorlog.
Collectie Gemeentearchief Rotterdam.
6. Detail uit de kaart van het Hoogheemraadschap van Schieland door
Jan Stampioen (1684). Collectie Nationaal Archief Den Haag.
7. Gezicht op de Nederlands-hervormde kerk van Moerkapelle door
J. Verheul (1931-1935). Collectie Gemeentearchief Rotterdam.
Toelichting binnenzijde cover
Kaart van het Hoogheemraadschap Schieland uit 1928.
Collectie Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
Toelichting bij de ‘ovaaltjes’
Op de bladzijden 26, 42, 68 en 102 staan ovale prentjes met daaronder
een rijmpje afgebeeld voor respectievelijk Moerkapelle, Moordrecht,
Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen. Deze zijn oorspronkelijk (17931801) uitgegeven in ‘De Nederlandsche Stad- en Dorpbeschrijver’ van
L. van Ollefen en Rs. Bakker. Van Oud Verlaat bestaat een dergelijk ovaaltje
niet. Daarvoor was het vermoedelijk te klein.
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Uitleg gemeentewapens Zuidplaskernen

Moerkapelle
In blauw een golvende bies van goud, van boven vergezeld van
drie achter elkaar zwemmende eenden en van onder van een
lopende vos, alles eveneens van goud.
Het is niet onomstotelijk vastgesteld waaraan de dieren uit dit
wapen zijn ontleend.
Het vroegere wapen van de ambachtsheerlijkheid Moercapelle en
de Wilde Veenen droeg een kapel in het wapen
(bron: K. Sierksma, de Gemeentewapens van Nederland,
Utrecht 1962)
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Moordrecht
In rood een achtpuntige ster van zilver. Schild gedekt door een
driebladige kroon van goud met twee parelpunten.
De achtpuntige ster is ontleend aan het wapen van Traveys van
Moordrecht. In het hoofdstuk over Moordrecht is deze ster te
zien in het zegel van deze edelman uit 1285.

Nieuwerkerk aan den IJssel
Een achtergrond van zilver met daarop in rood een klimmende
leeuw.
Het is ontleend aan het wapen van de Van Naeldwijcks die na
1430 enige tijd ambachtsheer van Nieuwerkerk aan den IJssel zijn
geweest.

Zevenhuizen
In groen een paal van goud. Schild gedekt met een vijfbladige
kroon van goud. In een volledige afbeelding wordt het
wapenschild vastgehouden door twee leeuwen van natuurlijke
kleur.

