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Inleiding
In 1113 geeft aartsbisschop Frederik I van Bremen toestemming aan een priester
Hendrik en een aantal leken, die zich Hollanders noemden afkomstig uit een
gebied ten noorden van de Rijn, om een aantal moerassige wildernissen in zijn
bisdom te ontginnen.1 De kolonisten waren waarschijnlijk afkomstig uit Esselij-
kerwoude, Rijnsaterwoude of Leimuiden. De kerken van deze ambachten worden
al genoemd in notities, die zijn gevonden in een gebedenboek van de abdij Echter-
nach, die dateren van vóór 1049.2 Ze zijn daarmee getuigen van wat waarschijnlijk
de eerste systematische ontginningen in de Hollandse veenwildernis benoorden de
Rijn zijn geweest.

De oudste enigszins betrouwbare kaart waarop de kerkjes van deze ambachten
zijn weergegeven is die van Bilhamer uit 1575. Op deze kaart blijken de kerk-
jes alle drie aan de heerweg van Alphen naar Amsterdam te staan (afb 1). In
Rijnsaterwoude en Leimuiden staan de dorpskerken tegenwoordig nog steeds op
dezelfde plaats en zoals hierna zal worden besproken is het aannemelijk dat ook
de elfde-eeuwse kerkjes op deze locaties hebben gestaan. In Esselijkerwoude is de
situatie ingewikkelder. De op de kaart van Bilhamer afgebeelde kerk is in 1586
afgebroken waarna het gebied is ingepolderd, door slagturven uitgeveend en ver-
volgens drooggemalen. Archeologisch onderzoek is dus niet meer mogelijk, de
oorspronkelijke verkaveling is verloren gegaan en ook bestaan er geen betrouw-
bare afbeeldingen van de afgebroken kerk. Een andere complicatie is dat naast de
oorspronkelijke naam Esselijkerwoude ook de naam Jacobswoude werd gebruikt
voor zowel de kerk, het dorp als het ambacht. Hierdoor is het niet vanzelfspre-
kend dat de op de kaart van Bilhamer afgebeelde kerk van Jacobswoude dezelfde
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is als de elfde-eeuwse kerk van Esselijkerwoude. De plaatselijke amateurhistoricus
annex veldwachter Van Hemessen was er aan het begin van de twintigste eeuw
vast van overtuigd dat het elfde-eeuwse kerkje op dezelfde plaats stond als de zes-
tiende-eeuwse kerk.3 Van der Linden heeft in zijn beroemde proefschrift De Cope
over de systematische ontginning van de Hollands-Utrechtse veenwildernis en in
een latere detailstudie een andere visie gepresenteerd.4 Volgens Van der Linden

Afb. 1. De kerken van Esselijkerwoude (‘Jaepswou’), Rijnsaterwoude en Leimuiden aangegeven op de
kaart van Joost Jansz Bilhamer. Heruitgave in kleur van de kaart uit 1575. Noord-Hollands archief
NHA_560_002436.
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stond de elfde-eeuwse kerk niet aan de heerweg maar aan de monding van het
riviertje de Esselijke in de Wijde Aa. In deze studie zal dit vraagstuk opnieuw
worden onderzocht.

De grote ontginning
Aan het eind van het eerste millennium waren in het gebied dat later Holland
zou vormen alleen de geestgronden en de oeverwallen van de rivieren bewoond.5

Het latere Hollands-Utrechtse veenweidegebied was nog een uitgestrekte veenwil-
dernis. Aan het eind van de tiende eeuw begonnen de graaf van Holland en de
bisschop van Utrecht met de systematische ontginning van deze veenwildernis,
een gigantische onderneming die drie eeuwen in beslag zou nemen. Bij een nieu-
we ontginning werd een stukje van de veenwildernis uitgegeven aan een groep
kolonisten. De wederzijdse rechten en plichten werden vastgelegd in een contract

Afb. 2. Detail uit de polderkaart van W.H. Hoekwater uit 1905.
Wit = geestgronden en andere gebieden buiten de bepoldering; lichtgeel = niet of nauwelijks uitgeveende polder
gelegen 1 tot 2 meter onder NAP; donkergeel = na slagturven drooggemalen polders gelegen 3 tot 5 meter onder NAP.
Hoogheemraadschap van Rijnland B-1873.



138 LEIDS JAARBOEKJE 2016138 LEIDS JAARBOEKJE 2016138 LEIDS JAARBOEKJE 2016

met de naam ‘cope’. Elke kolonist had recht op een hoeve die doorgaans 30 roeden
breed (ca. 113 meter) en 6 voorling of 330 roeden (ca. 1.240 meter) lang was.6 De
exacte lengte van de in Rijnland gebruikte 12-voets-roede was in de elfde eeuw
natuurlijk nog niet centraal vastgelegd en werd waarschijnlijk steeds op ad-hoc-
basis vastgesteld door bijvoorbeeld iemand van gemiddeld postuur 12 voeten ach-
ter elkaar te laten zetten.

De woningen van de kolonisten werden meestal samen met een kerkje op
de basis van de ontginning gebouwd. De achterkade van een ontginning kon
vervolgens weer als basis voor een nieuwe ontginning dienen voor een groep
nieuwe kolonisten, totdat men op een ontginning stuitte die vanuit een andere
basis was gestart. De grond werd in cultuur gebracht door alle bomen en strui-
ken te kappen en te verbranden. Aanvankelijk lag het maaiveld nog boven het
rivierniveau zodat de afwatering eenvoudig was en akkerbouw mogelijk was.
Door inklinking en het steken van turf begon het maaiveld echter al snel te dalen
zodat akkerbouw onmogelijk werd en men moest omschakelen op veeteelt. De
inklinking en turfwinning gingen onverminderd door, waardoor het vanaf de
vijftiende eeuw noodzakelijk werd om het water door middel van molens op de
boezemwateren uit te slaan. In de eerste helft van de zestiende eeuw werd het
slagturven ingevoerd, waarbij de turf met een beugel als bagger van onder de wa-
terspiegel werd opgehaald en vervolgens op legakkers werd gedroogd. Hierdoor
ontstonden plassen waarvan de meeste in de zeventiende en achttiende eeuw
werden drooggemalen, wat resulteerde in diep gelegen droogmakerijen met een
bodem van zeeklei (afb 2).7

Rijnsaterwoude
Onder de huidige dorpskerk van Rijnsaterwoude zijn in 1956 scherven van
twaalfde- tot veertiende-eeuws aardewerk gevonden alsmede schedels met daarbij
wasafgietsels van miskelken; vermoedelijk middeleeuwse priestergraven.8 Ook is
een houten looppad in een vastgestampte leemlaag aangetroffen die de vloer van
het elfde-eeuwse kerkgebouw zou kunnen zijn geweest. Het is daarmee wel zeer
aannemelijk dat de huidige kerk op dezelfde plaats staat als de elfde-eeuwse kerk.
Een kaart uit 1615 laat zien dat behalve de kerk ook een groot aantal boerderijen
aan de heerweg stond (afb. 3). De heerweg is daarom waarschijnlijk de basis van
de oudste ontginning in westelijke richting geweest. Een flink deel van deze ont-
ginning lijkt in het Braassemermeer te zijn verdwenen, misschien als gevolg van de
wateroverlast die aan het eind van de twaalfde eeuw werd ondervonden na de af-
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sluiting van de Rijnmonding bij Katwijk.9 Een tweede rij boerderijen aan de Over-
buurt geeft aan dat er vanaf deze lijn een tweede ontginning in oostelijke richting
is geweest.10 De scheidsloot tussen Rijnsaterwoude en Esselijkerwoude loopt door
tot aan de overzijde van het Braassemermeer en ook behoorde een stukje land daar
nog bij Rijnsaterwoude. Omdat de inwoners van de dorpen Roelofarendsveen
en Rijpwetering kerkelijk tot de parochie van Rijnsaterwoude behoorden11 is het
aannemelijk dat het ambacht Rijnsaterwoude zich ooit heeft uitgestrekt over het
Braassemermeer tot aan de Rijpwetering (‘Ripe’ = steile helling, oeverstrook)12.

Leimuiden
In Leimuiden heeft een recent archeologisch onderzoek geen middeleeuwse vond-
sten opgeleverd.13 De verklaring hiervoor is waarschijnlijk dat bij de afbraak van
de middeleeuwse kerk omstreeks 1800 de 90 cm hoge terpachtige verhoging waar-
op deze kerk stond is afgegraven. Eventueel aanwezig archeologisch materiaal zal
toen verloren zijn gegaan. Omdat uit diverse afbeeldingen blijkt dat de toen ook
afgebroken kerktoren in romaanse stijl was gebouwd, is het aannemelijk dat in
ieder geval de eerste bakstenen kerk op deze plaats heeft gestaan.14 Uit de kaart
van 1615 blijkt dat ook hier een groot aantal boerderijen samen met de kerk aan
de heerweg stond, zodat ook hier de heerweg de basis van de oudste ontginning
zal zijn geweest. In tegenstelling tot Rijnsaterwoude en Esselijkerwoude is van
Leimuiden het bedrag overgeleverd dat jaarlijks als recognitietijns aan de graaf
moest worden afgedragen, namelijk 12 denier.15 De oorspronkelijke breedte van
het ambacht langs de heerweg is ongeveer 1.475 meter, wat goed overeenkomt
met 13 hoeven van 30 Rijnlandse roeden breed (1.469 meter). Het verschil van
1 denier zou verklaard kunnen worden uit een tijnsvrije kerkhoeve. Ook voor
Leimuiden geldt dat het ambacht zich waarschijnlijk ooit heeft uitgestrekt tot in
het gebied dat later tot Alkemade zou behoren want de inwoners van zowel Oude
Wetering als Nieuwe Wetering behoorden tot de parochie Leimuiden.

Esselijkerwoude
Esselijkerwoude is als enige van drie elfde-eeuwse ontginningen opgenomen in de
zogenaamde bottinglijsten. De botting was een belasting waarvan de oorsprong
zo oud is dat het niet duidelijk is wat de heffingsgrondslag was. Wel staat vast
dat de botting op een bepaald tijdstip is ‘verstard’. Rechtsgebieden die al botting
betaalden bleven bottingplichtig, maar nieuwe rechtsgebieden werden niet meer
aangeslagen. Het is daarom aannemelijk dat Esselijkerwoude ouder is dan Rijnsa-
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Afb.3. De oudste ontginningen van Rijnsaterwoude en Leimuiden. De twee rode pijlen geven de vermoedelijke oudste
ontginningsfase aan, waarbij die van Rijnsaterwoude grotendeels in het Braassemermeer is verdwenen. De gestippelde
pijlen geven mogelijke vervolg-ontginningen weer. De scheidsloot tussen Rijnsaterwoude en Esselijkerwoude loopt door
tot aan de overzijde van het Braassemermeer en de groene pijl geeft het aan de overzijde gelegen stukje land aan dat
deel uitmaakte van Rijnsaterwoude. Hoogheemraadschap van Rijnland A-4212+A-4213.
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terwoude en Leimuiden en dat men dus vanaf de Rijn noordwaarts de wildernis in
is getrokken. Dit vermoeden wordt ondersteund door de naam Rijnsaterwoude,
die suggereert dat de ontginners oorspronkelijk hun ‘sate’ of woning aan de Rijn
hadden. Waarom men juist hier de wildernis is ingetrokken is onduidelijk. Gezien
de intensieve vervening in latere eeuwen zal de turf in dit gebied van goede kwa-
liteit zijn geweest. Er was daarmee misschien sprake van gebied met hoogveen en
dus van een droog, relatief goed begaanbaar en dun begroeid terrein.16

De kerk aan de heerweg
De oudste vermelding van de op de kaart van Bilhamer weergegeven kerk van Es-
selijkerwoude aan de heerweg is van 1408. In dat jaar vermeldt de leenkamer van
de hofstede Warmond een woning in Esselijkerwoude ‘bij de kerk, strekkend van
de weg door het dorp tot de achterdijk’.17 Een andere belening bevestigt dat met
deze weg inderdaad de heerweg bedoeld werd.18 In 1438 krijgt de ambachtsheer
van Hoogmade toestemming om de kapel aldaar te verheffen tot kerk, omdat de
kerk van Jacobswoude wel een mijl ver lag.19 De afstand tussen de dorpskern van

Afb. 4. Grafzerk in de
kerk van Woubrugge,
afkomstig uit de in 1586
afgebroken kerk aan de
heerweg. Foto auteur.
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Hoogmade en de kerk aan de heerweg is in rechte lijn inderdaad ongeveer één
Hollandse mijl (5.550 meter).20 In 1586 werd de kerk aan de heerweg afgebroken,
omdat het gebied rondom zodanig was verveend dat de bewoners waren wegge-
trokken. De nieuwe kerk werd in de snel groeiende woonkern Woubrugge aan de
Woudwetering gebouwd.21 Het oude kerkhof bleef nog enige tijd in gebruik en
ook de kerktoren werd pas later afgebroken, zodat deze nog op de kaart uit 1615
is afgebeeld.22

In 1638 en 1651 werd het gebied ten westen respectievelijk ten oosten van de
heerweg ingepolderd waarbij de Vroonlandse en Herenwegse polder ontstonden.
Hierdoor kon de turfwinning door middel van slagturven onder de waterspiegel
worden voortgezet.23 In 1736 was de uitvening grotendeels voltooid, zodat beslo-
ten werd om de beide polders met een aantal omliggende polders samen te voegen
tot de Vierambachtspolder om het gebied op efficiënte wijze droog te kunnen
malen. Bij deze droogmaling zijn de fundamenten van de in 1586 afgebroken kerk
teruggevonden en ook een natuurstenen sarcofaag met deksel.24 Natuurstenen sar-
cofagen werden in Holland vanaf de elfde eeuw tot het eind van de twaalfde eeuw
gebruikt om aanzienlijke personen te begraven en dus is deze vondst een belang-
rijke aanwijzing dat er in die periode een dergelijk iemand hier is begraven.25 De
sarcofaag was aan het begin van de vorige eeuw geheel vergeten, maar werd door
veldwachter Van Hemessen opnieuw onder de aandacht gebracht.26 Een grafzerk
in de huidige kerk van Woubrugge is volgens Van Hemessen afkomstig uit de in
1586 afgebroken kerk en zou daar boven de sarcofaag hebben gelegen (afb. 4). Op
de grafzerk zijn twee wapenschilden met helmtekens afgebeeld. Het linker wapen-
schild bevat drie ruiten, het rechterschild het wapen van het geslacht van Woude,
drie wassenaars en een dwarsbalk.27 De grafzerk is voorzien van de symbolen van
de vier evangelisten in vierpassen en een gotisch randschrift met de tekst ‘hier
ligghen beghraven enighe heren ende vrouwen van Woude God die wil alle haire
ziele ende haire geslage zielen ontfarmen’. Op grond van deze kenmerken kan de
zerk worden gedateerd als afkomstig uit de zestiende eeuw.28

Vanwege deze datering is het aannemelijk dat de grafzerk in opdracht van
toenmalig ambachtsheer Johan van Duvenvoirde van Woude (1547-1610) is ge-
plaatst.29 Johan was een veelzijdig en kleurrijk figuur die al vroeg de kant van de
opstand koos en hoge bestuurlijke ambten bekleedde.30 Hij was zeer in de geschie-
denis van zijn geslacht geïnteresseerd, zoals blijkt uit het feit dat in het huisarchief
Warmond nog tal van registers aanwezig zijn die door Johan zijn aangelegd of
bijgehouden. Ook vulde Johan een geslachtskroniek aan die kort daarvoor was
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verschenen en verspreidde deze binnen de familie.31 In deze kroniek wordt onder
meer vermeld dat alle heren van Woude de naam Jacob hadden zodat het dorp
Esselijkerwoude ook wel Jacobswoude genoemd werd, dat het slot waar zij oor-
spronkelijk woonden door oorlogen en uitdelving van de venen teniet is gegaan
en dat de elfde Jacob met de erfdochter van de heer van Warmond zou zijn ge-
trouwd, waarna zij het slot te Warmond tot domicilie zouden hebben gekozen.
Het geslacht Van Woude zou afstammen van de geslachten Van Woerden en Van
Velsen en oorspronkelijk hetzelfde wapen hebben gevoerd, een gouden schild met
drie ruiten van keel (rood). Jacob XII zou met Sophia van Egmond zijn getrouwd
en vanwege zijn verwantschap met de heren van Woerden en van Velsen (de moor-
denaars van graaf Floris V) uit het graafschap zijn verdreven maar later weer met
graaf Jan II zijn verzoend. Ook vermeldt de kroniek dat na 1302 alle leden van het
geslacht in Warmond zijn begraven.

Geslachtskronieken werden doorgaans opgesteld om de geschiedenis van een
geslacht in een illuster daglicht te stellen, zodat de opgenomen gegevens met reser-
ve beschouwd moeten worden. De hierboven genoemde gegevens kunnen echter
niet als onjuist worden gekwalificeerd. Jacob van Woude (1282-1302) was inder-
daad gehuwd met een Sophia van Egmond (tante van Alewine van Egmond, de
echtgenote van de Leidse burggraaf Hendrik van Cuijk).32 Als de ontginning van
Esselijkerwoude aan het begin van de elfde eeuw heeft plaatsgevonden is het niet
onmogelijk dat de Jacob uit 1282 de twaalfde generatie was. Ook klopt het dat
deze Jacob XII zich in 1285 tegenover graaf Floris V borg stelt voor de gebroeders
van Amstel en in 1288 voor Herman van Woerden, wat op een familieband zou
kunnen wijzen.33 Na de moord op graaf Floris V in 1296 zal Jacob XII als borg
zijn aangesproken en er bestaat dan ook inderdaad een oorkonde waarin zijn erf-
genamen zich op 5 juni 1303 verzoenen met graaf Jan II en hun bezittingen terug-
kregen.34 Het enige wat niet bevestigd kan worden is dat het geslacht Van Woude
ooit een wapen heeft gebruikt bestaande uit drie ruiten. Jacob XII zegelde in 1285
met een wapenschild waarop een dwarsbalk met daar overheen een in twee rijen
geschakeerd schuinkruis. Vanaf zijn zoon Jacob (XIII) zegelt het geslacht met een
dwarsbalk vergezeld van drie wassenaars zoals rechtsonder op de grafzerk afge-
beeld.35

Omdat Johan van Duvenvoirde van Woude de geslachtskroniek heeft aange-
vuld en verspreid, mag wel worden aangenomen dat hij van de juistheid van de
gegevens overtuigd was en zich bij het ontwerp van de grafzerk door de kroniek
heeft laten inspireren. Dit verklaart waarom het wapen met de drie ruiten op de
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grafzerk is afgebeeld. Met het randschrift zal Johan dan ook de oudste generaties
in gedachten hebben gehad die volgens de kroniek in Esselijkerwoude hebben
gewoond en daar zijn overleden en dus mogelijk in de sarcofaag zijn begraven.

Het Vroonland36

In 1284 gaf burggraaf Hendrik van Cuijk aan zijn verwant Jacob XII van Woude
het Vroonland in Esselijkerwoude in erfpacht onder dezelfde voorwaarden als zijn
grootvader burggraaf Jacob (1201-1241) het in erfpacht had uitgegeven, namelijk
een jaarlijks te betalen pacht van 19½ pond, 400 taal turf en 100 hoenderen en
onder de speciale conditie dat men het land niet mocht ‘barnen’ (afbranden).37

In 1452 blijkt Jacob XVII van Woude het Vroonland in eigendom te hebben
en is de jaarlijkse pacht nog vrijwel gelijk gebleven: 19½ pond, 36½ last turf en
100 hoenderen.38 Omdat de pacht in 1452 nog net zo hoog is als in 1282 en als in
de tijd van burggraaf Jacob, is het aannemelijk dat het Vroonland al in het begin

Afb. 5. Esselijkerwoude en Hoogmade in 1615. A: Mogelijke locatie vroonhoeve; B: Vroonlandswetering; C: mogelijke
locatie Braassemerburg; D: Heijmans- of Woudwetering; E: Oudendijks wetering; F: Hardentoom; G: Esselijke of
Esseldijkswetering; H: Locatie van de elfde-eeuwse kerk volgens Van der Linden; I: Dubbele Ofwegenerwetering;
J: Ruigekade; K Hofdijk. De gestippelde rode pijl geeft de mogelijke ontginningsfasen aan. Hoogheemraadschap van
Rijnland A-4210.
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van de dertiende eeuw een voltooide ontginning was. Ook de naam Vroonland
en het feit dat de pacht gedeeltelijk in natura moest worden betaald duidt op een
oude ontginning die vermoedelijk nog onder het hofstelsel heeft plaatsgevonden.
In het hofstelsel was een ontginning opgezet rond een centrale vroonhof waar de
boerderijen van de horige boeren omheen lagen.

Het is niet bekend wat de afmetingen en begrenzingen van het Vroonland
waren. Wel is het duidelijk dat het Vroonland tussen de Woudwetering en de
heerweg lag. Zoals vermeld kreeg dit ingepolderde gebied de naam Vroonlandse
polder en op de kaart uit 1615 loopt door het gebied de Vroonlandse wetering;
waarschijnlijk gegraven om het Vroonland op het Braassemermeer te kunnen af-
wateren. Van der Linden berekende uit de pachtsom van 19½ pond op basis van
een veronderstelde pacht van 1 schelling per morgen de omvang van het Vroon-
land op 390 morgen. De Vroonlandse polder had een oppervlak van 491 morgen
zodat deze berekening in ieder geval qua orde van grootte juist zou kunnen zijn.
De pacht van 1 schelling (=12 denier) per morgen zou daarmee veel hoger zijn
dan de recognitietijns van 1 denier per hoeve (ca. 18 morgen) die in Leimuiden
betaald moest worden. Dit kan misschien verklaard worden uit het feit dat het bij
het Vroonland om al in cultuur gebrachte landerijen ging, terwijl de cope-ontgin-
ners slechts een stuk wildernis ter ontginning kregen.

Op de kaart uit 1615 verandert de heerweg bij de kerk zodanig van richting
dat het erop lijkt dat de weg oorspronkelijk ergens omheen liep; misschien was dit
wel een versterkte vroonhof waarop de eerste elf generaties Van Woude gewoond
zouden kunnen hebben.

Afb. 6. Veldwachter O.C. van Hemessen in 1916 bij
het door hem opgerichte monument voor het verdwenen
dorp Jacobswoude in de Vierambachtspolder. Collectie
Museum O.C. van Hemessen, Woubrugge.
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De visie van Van der Linden
Zoals hierboven besproken bestond de kerk aan de heerweg al in 1408 en is er een
sarcofaag gevonden die mogelijk tot laatste rustplaats heeft gediend voor de oudste
generaties van het geslacht Van Woude. Jan van Duvenvoirde van Woude was er
kennelijk van overtuigd dat de oudste generaties van het geslacht Van Woude in
de kerk aan de heerweg waren begraven. Ook stond de kerk bij het Vroonland,
een oude ontginning die vermoedelijk onder het hofstelsel tot stand is gekomen.
Het zijn allemaal aanwijzingen die de visie van Van Hemessen dat de elfde-eeuwse
kerk op deze locatie heeft gestaan ondersteunen.

Welke argumenten heeft Van der Linden voor zijn hypothese dat het elf-
de-eeuwse kerkje niet daar, maar aan de monding van het riviertje de Esselijke in
de Wijde Aa stond?

Het eerste argument van Van der Linden is van naamkundige aard: in de naam
Esselijkerwoude ziet hij een aanwijzing dat de elfde-eeuwse kerk nabij de Esselijke
heeft gestaan.39 Deze conclusie kan echter niet met zekerheid worden getrokken.
De naam Esselijkerwoude geeft aan dat de kerk in of nabij een woud stond dat
naar dit riviertje vernoemd was. Afhankelijk van de uitgestrektheid van het woud
kan de kerk best op flinke afstand van het riviertje gestaan hebben. Voorbeelden
hiervan zijn de kerken van Zoeterwoude en Spaarnwoude, die op ongeveer twee
kilometer afstand van de riviertjes de Suetan (tegenwoordig Weipoortse Vliet)
en het Spaarne staan. Als de kerk conform de visie van Van der Linden aan de
monding van de Esselijke in de Wijde Aa zou hebben gestaan, dan zou een recht-
streekse vernoeming van de kerk dus een naam als Esselijke, Ter Esselijke of Esse-
lijkermuiden meer voor de hand hebben gelegen.

Een tweede argument van Van der Linden is dat in de nabijheid van de mon-
ding van de Esselijke in de Wijde Aa, op de plaats die op de kaart uit 1615 als ‘Har-
dentoom’ wordt aangeduid, een ambachtsheerlijke burcht zou hebben gestaan.40

Fockema Andreae omschreef de Hardentoom als een ‘herkenbare puinbult’ en een
‘steenkegel’ op 1½ meter diepte in de Wijde Aa.41 Ook Van der Linden schrijft dat
de Hardentoom een steenachtige ondiepte in de Wijde Aa is.42 Helaas geven zowel
Fockema Andreae als Van der Linden geen enkele bron voor deze vermeldingen.
De eventuele hardheid van de waterbodem kan ook door iets anders dan stenen
veroorzaakt worden en de toevoeging ‘toom’ suggereert eerder een smalle richel of
drempel dan een vierkant gebied waarop een burcht zou kunnen hebben gestaan.
Er is dus enkele geen aanwijzing voor een burcht op deze plaats.

Het belangrijkste argument van Van der Linden is dat in het morgenboek van
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1544 de oostoever van de Esseldijkswetering (de inmiddels gekanaliseerde Esse-
lijke) als Esselijkerwoude wordt aangeduid.43 Van der Linden is van mening dat
hiermee het dorp of de kerkbuurt wordt aangeduid. Omdat volgens het morgen-
boek het aan de Wijde Aa gelegen perceel op deze oostoever eigendom was van
de kerk en aan de overzijde van de Wijde Aa op de kaart uit 1615 een kerksloot is
aangegeven, concludeerde Van der Linden dat de elfde-eeuwse kerk op dit perceel
heeft gestaan. Ook tegen dit argument zijn bezwaren in te brengen. Ten eerste
mag uit het feit dat de kerk een stuk land in bezit had niet worden afgeleid dat op
dat perceel een kerk heeft gestaan. Dit volgt alleen al uit het feit dat volgens het
morgenboek van 1543 de kerk van Esselijkerwoude toen negen percelen land in
bezit had. Ook zijn er in het gebied vele kerksloten aan te wijzen die geen van alle
in de richting van een kerk lopen.

De aanduiding Esselijkerwoude voor de oostoever van de Esseldijkswetering
hoeft niet te verwijzen naar bewoning aldaar. Er is voor deze aanduiding ook een
andere verklaring denkbaar waarvoor we een uitstapje moeten maken naar het
nabijgelegen Hoogmade. In 1252 belooft graaf Willem II aan Dirk van Poelgeest
vrijdom van grafelijke lasten voor alle Friezen en andere buitenlanders die zich
zouden vestigen op Dirks’ bezittingen in het gebied ‘inter Hoifdic, Esselike et
Woutbroeke’.44 Het geslacht van Poelgeest zou tot het uitsterven ambachtsheer
van Hoogmade blijven en had ook alle grond in het ambacht in eigendom. Uit
de morgenboeken van Hoogmade en Esselijkerwoude van 1543 en de kaart van
Rijnland uit 1615 blijkt echter dat het ambacht Hoogmade veel kleiner is dan uit
de belening van 1252 verwacht mocht worden (afb. 5). Het riviertje de Esselijke
ligt ten zuiden van de Does en de Wijde Aa, terwijl de zuidgrens van Hoogmade
ten noorden van de Does ligt. Ook het in de oorkonde genoemde Woutbroek lag
ten zuiden van de Does bij de Ruigekade, de grens met Koudekerk.45 In het westen
strekt Hoogmade zich niet uit tot aan de Hofdijk, de grens met Leiderdorp, maar
slechts tot de Zuidzijdervaart. En dan is er nog iets vreemds. Uit een overzicht dat
graaf Floris V omstreeks 1282 van zijn leenmannen liet maken blijkt dat Jacob XII
niet alleen ambachtsheer was van Esselijkerwoude en Warmond maar ook Hoog-
made in leen had.46 Hoe kan Jacob van Woude in 1282 Hoogmade in leen hebben
terwijl het geslacht van Poelgeest daar al sinds 1252 mee beleend was?

Een verklaring voor beide vraagstukken is dat Dirk van Poelgeest op zeker tijd-
stip in de periode 1252-1282 al dan niet vrijwillig genoegen heeft genomen met
een kleinere ontginning dan hem in 1252 werd toegezegd. De rest van Hoogmade
werd door Jacob XI of Jacob XII in leen verkregen. De westelijke ambachtsgrens
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van Esselijkerwoude werd hierdoor in westelijke richting opgeschoven van de Es-
seldijkswetering tot aan de Hofdijk en het ambacht kreeg de grenzen zoals op de
kaart van 1615 getoond. Volgens de metingen van het morgenboek van 1543
nam het oppervlak van Esselijkerwoude hierdoor 719 morgen toe. Voor deze hy-
pothese is aanvullende ondersteuning te vinden. In 1493 krijgen de inwoners
van Woubrugge toestemming van de hoogheemraden van Rijnland om ‘die aan
de andere zijde van de brug met hun 700 morgen’ mee te laten betalen aan de
brug over de Woudwetering.47 In 1514 vermeldt de Informacie: ‘Heer Jacobswou-
de es groot 1900 mergen, daerof dat westwaerts leyt 700 mergen’.48 Het lijkt er
dus op dat omstreeks 1500 het gebied ten westen van de Esseldijkswatering nog
steeds een buitenbeentje was en dat men zich de oorspronkelijke ambachtsgrens
nog goed wist te herinneren. Waarschijnlijk waren de inwoners van het westelijke
gedeelte van het ambacht meer op Leiderdorp en Leiden dan op Jacobswoude
georiënteerd. De aanduiding ‘Esselijkerwoude’ voor de oostoever van de Essel-
dijkswetering in het morgenboek van 1543 heeft dus betrekking op de voormalige
ambachtsgrens en is geen verwijzing naar een kerk of kerkbuurt.

Van der Linden stelt dan verder dat als gevolg van afbrokkeling van de veen-
oever van de Wijde Aa de kerk in het begin van de vijftiende eeuw door de Wijde
Aa zou zijn verzwolgen, waarna een kapel in het dan nog onbewoonde gebied aan
de heerweg zou zijn gebouwd die later tot kerk zou zijn verheven.49 De sarcofaag
zou vanaf de oorspronkelijke locatie zijn overgebracht naar de nieuwe kerk aan de
heerweg.50 Deze locatie zou door de ambachtsheer zijn gekozen omdat daar een
voormalig buitenverblijf zou hebben gestaan.

Bestudering van de kaart uit 1615 roept al direct twijfel op over deze hypothe-
se. De Wijde Aa is niet erg breed en dat er hierin in dwarsrichting golven zouden
kunnen ontstaan die de kerk zouden kunnen wegspoelen lijkt niet erg waarschijn-
lijk, mede omdat deze dan toch opmerkelijke gebeurtenis in geen enkele kroniek
of overlevering is geboekstaafd. Bovendien rijst dan de vraag of de sarcofaag dan
niet tegelijkertijd zou zijn weggespoeld en of men in die tijd wel in staat was om
een ca. 2.500 kg zware sarcofaag met deksel uit de Wijde Aa op te vissen en over
een afstand van enkele kilometers te transporteren naar het nieuwe godshuis. Van
der Linden moet zelf toegeven dat hiervan elders in Nederland geen voorbeelden
bekend zijn. Een soortgelijk bezwaar geldt voor de hypothese dat na de overstro-
ming de nieuwe kerk vier kilometer verder in nauwelijks bewoond gebied zou
zijn gebouwd alleen maar omdat zich daar ooit een voormalige buitenplaats van
de ambachtsheren zou hebben bevonden. Dit zou een opmerkelijke actie van de
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ambachtsheer zijn geweest die tot veel ongemak voor de inwoners van de – in de
visie van Van der Linden – aanwezige kerkbuurt aan de Esseldijkswetering zou
hebben geleid. Overigens heeft Van der Linden geen enkele concrete aanwijzing
dat deze buitenplaats werkelijk heeft bestaan; hij veronderstelt het alleen maar
omdat het geslacht Van Woude daar in de zestiende eeuw enkele percelen land
met een tweetal huizen in bezit had.51

Het Vroonland als oudste ontginning past natuurlijk niet in de visie van Van
der Linden en hij stelt dan ook dat het een mislukte ontginning was die in 1282
nog steeds niet was voltooid. Hij baseert zich hiervoor op het verbod op ‘barnen’
dat volgens hem in relatie stond op het afbranden van bos en struikgewas bij het
in cultuur brengen van een nieuwe ontginning. Dit verband hoeft echter niet te
bestaan: ook bij voltooide ontginningen kwam het veelvuldig voor dat de boven-
ste veenlaag werd afgebrand om de vruchtbaarheid van de grond te verbeteren.
Omdat hierdoor de bovenste veenlaag verdween waardoor het maaiveld versneld
daalde en bovendien het gevaar bestond dat de brand zich ondergronds ongecon-
troleerd uitbreidde was dit afbranden meestal streng verboden.52

Van der Linden stelt ten slotte dat eerst een nieuwe kapel aan de heerweg zou
zijn gebouwd voordat het gebouw tot kerk werd verheven.53 Hij baseert zich hier-
voor op een vermelding in de geslachtskroniek, die luidt dat in 1407 Dirk Boeckel
van Woude ‘leyt begraven in die kappel van Woude andt noortzijde vanden choor
voor dat Altaer’. Hiermee is Van der Linden duidelijk abuis: hiermee wordt ge-
woon de familiekapel van Woude in de kerk van Warmond bedoeld die inderdaad
aan de noordzijde van het koor gelegen was.54 Dirk Boeckel van Woude is dus
gewoon in de kerk van Warmond begraven.

Het is hiermee duidelijk dat Van der Linden geen sterke argumenten heeft die
zijn visie onderbouwen. Er is dus geen enkele reden om aan te nemen dat de elf-
de-eeuwse kerk ergens anders heeft gestaan dan aan de heerweg bij het Vroonland.

De ontginning van Esselijkerwoude
Nu het vast staat dat de elfde-eeuwse kerk aan de heerweg heeft gestaan en dat
het Vroonland dus inderdaad het oudste deel van het ambacht is, is het ook aan-
nemelijk dat vanuit het Vroonland de verdere ontginning van Esselijkerwoude is
opgezet. Omdat het Vroonland in het oosten van het ambacht is gelegen zal het
ambacht dus van oost naar west zijn ontgonnen. Omdat er zoveel weteringen en
dijken in dit gebied aanwezig zijn is een poging tot reconstructie van de fasering
van de ontginning in hoge mate speculatief en kunnen er alleen wat algemene
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observaties worden gemaakt. De Woudwetering loopt schuin door de verkaveling
en is daarom waarschijnlijk geen ontginningsbasis (afb. 5). Dit wordt bevestigd
door een andere studie die er op wijst dat deze wetering pas aan het begin van de
veertiende eeuw is gegraven om de waterafvoer van de Rijn naar het Leidsemeer
te verbeteren.55 Ook van een van de twee Ofwegener weteringen staat vast dat
deze pas in de vijftiende eeuw is aangelegd.56 Wel loopt de Oudendijkswetering
min of meer parallel met de Vroonlandswetering en is de afstand tussen beiden
2.280 meter, een gebruikelijke diepte voor een ontginning. Het gebied tussen de
Vroonlandswetering en de Oudendijkswetering zou dus na het Vroonland mis-
schien de tweede ontginning kunnen zijn geweest.

Het is onbekend waarom Esselijkerwoude zich ook over de Wijde Aa tot aan
Alkemade uitstrekt. Misschien houdt dit verband met de aanwezigheid van een
burcht bij het Paddegat, de monding van de Wijde Aa in het Braassemermeer. De
mogelijke aanwezigheid van een burcht berust op twee vermeldingen uit 1411
en 1463 van een perceel met de naam Brasenburg gelegen in Esselijkerwoude
nabij het Paddegat. Het knooppunt van het Braassemermeer, de Wijde Aa en de
Woudwetering zou strategisch gezien inderdaad een interessante locatie voor een
burcht kunnen zijn geweest. Op de oudste gedetailleerde kaart van het gebied, de
kadastrale minuut uit 1831, is nabij de scheidsloot van Esselijkerwoude met Alke-
made een patroon van sloten zichtbaar dat zou kunnen wijzen op de voormalige
aanwezigheid van een burcht (afb. 7).

Afb. 7. Mogelijke locatie
Brasenburg. Detail uit de
kadastrale minuut van
Alkemade uit 1831. Hoog-
heemraadschap van Rijn-
land A-1161.
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Conclusies
Esselijkerwoude is waarschijnlijk de oudste van de drie elfde-eeuwse ontginnin-
gen, zodat men dus vanaf de Rijn noordwaarts het veen in is getrokken. In Rijn-
saterwoude en Leimuiden staan de huidige dorpskerken nog steeds op dezelfde
plaats als de elfde-eeuwse kerkjes, langs de voormalige heerweg door het dorp.
Het staat vast dat ook in Esselijkerwoude in de periode 1408-1568 de kerk aan
de heerweg heeft gestaan. Vlak bij deze locatie bevond zich het Vroonland, ver-
moedelijk de oudste ontginning van het ambacht. Bij de droogmaling van de
Vierambachtspolder zijn bij de fundamenten van de kerk de restanten van een
natuurstenen sarcofaag gevonden. De zestiende-eeuwse ambachtsheer Jacob van
Duvenvoirde van Woude was er vast van overtuigd dat de oudste Van Woudes in
deze sarcofaag waren begraven. De argumenten die Van der Linden naar voren
brengt ter ondersteuning van zijn visie dat de elfde-eeuwse kerk aan de monding
van de Esselijke in de Wijde Aa heeft gestaan overtuigen niet. Er is daarom geen
reden om aan te nemen dat het elfde-eeuwse kerkje op een andere plaats stond
dan aan de heerweg.
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