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Het geslacht Schele en het Huis Batestein te Harmeien
door drs. J.W.C, van Schaik
Na de publikatie van "Het Huis Batestein te Harmeien" in dit tijdschrift' kwamen meer gegevens
beschikbaar over de familie Schele, eigenaars van het huis van 1767 tot 1807. Uit deze gegevens
blijkt dat twee generaties Schele, met dezelfde voornamen, veertig jaar eigenaars van Batestein
zijn geweest.
De vader, mr. Johannes Jacobus Schele, was in 1742 te Amsterdam gedoopt en was een zoon van
de uit Stockholm afkomstige koopman Hans Schele en van de Amsterdamse Sara Koolhoff. Na
zijn promotie aan de Hogeschool te Utrecht in 1762 huwde hij te Amsterdam met Johanna van
Buren (1742-1788). In 1765 werd mr. Schele kanunnik van het Kapittel van Sint-Pieter te Utrecht
en mede door de inkomsten uit dat ambt kon hij in 1767 Batestein kopen en laten verfraaien. In
1796 werd hij in de Oude Kerk te Amsterdam begraven.
De zoon, Johannes Jacobus Schele jr., werd in 1773 in de Utrechtse Domkerk gedoopt. Hij was
koopman en werd in 1796 kanunnik van het Kapittel van Sint-Pieter te Utrecht, nadat zijn vader
in verband met "deszelfs sorglijke situatie van lichaam" afstand had gedaan van diens prebende.
In hetzelfde jaar werd Schele jr. eigenaar van Batestein. In 1797 trouwde hij te Amsterdam met
Susanne Marie Charron, die in 1779 te Rotterdam was geboren.2
In 1807 verkocht Schele jr. Batestein aan mr. Jan Meulman.
Het echtpaar Schele-Charron vestigde zich aanvankelijk te Culemborg en later te Laren bij
Zutphen; zij overleed daar in 1837, hij in 1844.

Mr. Johannes Jacobus Schele sr. (1742-1796), eigenaar van Batestein 1767-1796. Anoniem, gouache op perkament, ca. 1775, 8,5x6 cm. Particuliere collectie.

Johannes Jacobus Schele jr. (1773-1844), eigenaar van Batestein 1796-1807. Anoniem, aquarel
op ivoor, ca. 1790-1795, 6x5 cm. Particuliere collectie.
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Als herinnering aan hun vroegere bezittingen hebben ze de hierbij gereproduceerde panelen van
huis en koepel laten vervaardigen, vermoedelijk in het tweede kwart van de 19e eeuw.
Voor het schilderij van het huis diende de gravure van Hendrik Spilman naar Jan de Beijer uit
"Het verheerlijkt Nederland" uit het derde kwart van de 18e eeuw als voorbeeld. De vensters op
de begane grond kregen echter op het schilderij de indeling zoals die in het begin van de 19e eeuw
door mr. Meulman in het gehele huis was aangebracht. Om het romantische beeld te versterken
werd de ophaalbrug toegevoegd, ofschoon die er al minstens een eeuw niet meer was.
Het andere paneel, een gezicht op de koepel aan de Oude Rijn, gaat terug op een -onbekende- afbeelding van omstreeks 1800. Het koepeldak wordt nog bekroond door een adelaar, het wapenteken Schele. Dit maakt het waarschijnlijk dat de koepel in opdracht van J. J. Schele sr. kort na 1767
gebouwd werd. Geheel rechts is het botenhuis met deuren te zien, dat gebouwd was over de nog
bestaande, thans afgedamde sloot. Op de voorgrond is Johannes Jacobus Schele jr. aan het vissen
in "vrije-tijdskleding": een Japanse rok met hoed. Zijn echtgenote draagt, over haar japon, een
witte borstdoek en een voorschoot en, als hoofdbedekking, een witte muts.
Op de achtergrond links is de kerktoren van Harmeien weergegeven.
Noten:
1. Schaik, J.W.C, van "Het Huis Batestein te Harmeien" in: Heemtijdinghen, jg.27,nr. 1 (maart 1991), p.
1-27. De daarbij afgebeelde portretten Van Reede tot Nederhorst-Peunis behoren tot de collectie van
Slot Zuilen.
2. Hun zoon Anne Diederik van Buren Schele (1801 -1874) werd de stamvader van het geslacht Van Buren
Schele.

Spotrijmen op de Bodegraafse gemeenteraad
door W.R.C. Alkemade
Een Bodegraafs rijm uit 1852
Via de heer F. Vreeken te Bodegraven, archivaris van de Nederlands Hervormde gemeente aldaar, ontving ik een fotokopie van het hiernavolgende merkwaardige "gedicht" uit het 19eeeuwse Bodegraven.
"Bodegraven, 7 februari 1852
Een nieuwbakken gemeenteraad is, als men er wel op let,
gelijk aan een versleten broek waar men een lap op zet.
Twee schrand're boeren en één mof, die poetsten toen de plaat;
vier and're wijzen kwamen aan als leden van den raad.
Het hoofd van 't nieuwe samenstel kraait boud zoo als hij wil;
Jan zit geduldig aan het roer, maar hij zit aan het spil.
Slechts één is onze hulde waard: 't is Jan de Fabrikant,
die eerlijk, trouw en met beleid zijn taak volbrengen kan.
60

De stugge Kees is weer benoemd in 't nieuwe dorpsbestuur.
Toen hij nog geen assessor was sprak hij met kracht en vuur:
't Is schande dat men voor dien post 's jaars zoo veel geld verstrekt
Maar nu hij zelf assessor is behoudt hij 't geld - die vrek.
Een schipper die niet schrijven kan (hij kent geen a of b)
is van de nieuwe raad ook lid en zit op Jan zijn stee.
Verwaand, brutaal, hoogst eigenwijs voert hij het hoogste woord;
maakt veel misbaar en zegt toch niets, wat men ook van hem hoort.
Een dweeper, die als meester sprak in 't kerkelijk geschil,
dacht dat hij 't al besturen kon naar zijn begrip en wil.
Door fijn bedrog is hij benoemd maar hoe zal het hem gaan?
Geef hem een wetboek in de hand: hij zal het niet verstaan.
Ook is de raad opnieuw voorzien van eenen kastelein.
Is dit om, als men iets begeerd, met spoed bediend te zijn?
Men zegt, hij is een liberaal. Een liberaal als hij
geeft anderen slechts een legen dop van 't uitgezogen ei.
De zoete Manno is ook lid. Zoo hij doet wat hij kan,
dan is hij inderdaad niet veel, want hij weet er niet van.
't Is even zo met Mauritsboer als met Hermaan gesteld:
zij kunnen knappe boeren zijn, bekend met koe en veld,
maar nu als leden van den raad, daar men niet weet wat 't zegt
en men geen oordeel vellen kan naar billijkheid en regt,
valt hun die taak gewis te zwaar; 't is niet gelijk op 't land.
Daar dient een handenarrebeid en hier gezond verstand.
Let kiezers op uw kandidaat; slaat hem oplettend gaa.
Die nu zijn plicht en eed verzaakt, kiest die niet meer daarna.
Wee hem, die eenen post aanvaart en niet naar eisch betracht;
Hij wordt op 't eind van iedereen gelaakt, bespot, veracht.
Verligt den nooit gekende last, dien knellen zwaren druk,
Gij leden van den nieuwen raad, beperkt dit ongeluk.
Door trouw, beleid en spaarzaamheid wordt deze ramp verligt.
Spaart toch dat zuurverdiende geld: dit is uw eerste pligt."
Met de invoering van de Gemeentewet in 1851 werd de Bodegraafse gemeenteraad voor een
groot gedeelte vernieuwd. Volgens deze wet mocht de Bodegraafse gemeenteraad op grond van
haar inwonertal (ruim 2600 inwoners) uit zeven leden bestaan. De burgemeester vormde met
twee door en uit de raad gekozen wethouders (voorheen assessoren genoemd) het college van
Burgemeester en Wethouders.
Die nieuwe raad had duidelijk niet de onverdeelde instemming van de auteur van het bovenstaande gedicht. Alleen "Jan de Fabrikant" kon zijn goedkeuring wegdragen; de andere heren
waren zo niet misdadig, gierig of verwaand dan toch in elk geval niet erg intelligent.
Het verklaren van het gedicht is, ondanks het feit dat vrijwel het volledig gemeentearchief van
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Bodegraven over de periode 1811 -1870 bij de grote dorpsbrand van 31 mei 1870 verloren is gegaan, niet al te ingewikkeld.
Het identificeren van de maker is echter niet gelukt. Gezien het feit dat alle raadsleden, op Jan
ter Meulen (Jan de Fabrikant) na, een veeg uit de pan krijgen is het moeilijk de auteur in de één
of andere politieke of religieuze hoek te plaatsen. Ter Meulen behoorde als ondernemer tot de
gematigd Hervormde, wellicht enigszins liberale factie in de gemeente.
Wellicht behoorde de schrijver van het rijm tot zijn vriendenkring of tot zijn uitgebreide familie?
Aanvullend onderzoek in de archieven van de Nederlands Hervormde gemeente van Bodegraven en van de Rooms-Katholieke parochie van Bodegraven/Zwammerdam leverde evenmin
uitsluitsel over de auteur van het rijm. Vervolgens werd aan de hand van stukken uit deze archieven geprobeerd het handschrift terug te vinden, maar ook dit leverde niets op. Handschriftvergelijking is overigens een subjectieve en daarom niet altijd betrouwbare vorm van geschiedbeoefening: men kan in bepaalde handschriften dingen ontdekken, die men graag zou willen
herkennen. Daarnaast is het evenmin zeker dat degene die het gedichtje opgeschreven heeft inderdaad ook de auteur is; misschien is het wel door iemand anders overgeschreven.
Met behulp van de bij de brand van 1870 gespaarde bevolkingsregisters vanaf 1860, de registers van de Burgerlijke Stand en een eveneens geredde lijst van leden van stembureau's in de
gemeenteraad vanaf 1851 is het wel gelukt de in het rijm genoemde personen thuis te brengen.
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De Bodegraafse raadsleden in 1852
In het eerste couplet geeft de dichter al aan dat de nieuwe gemeenteraad voor een deel bestaat uit
personen, die al in de raad van voor 1852 zitting hadden. De oude broek werd dus van een nieuwe
lap voorzien.
De oude raad bestond kennelijk uit zes personen, want voor de drie verdwenen leden keren vier
andere weer terug. De twee vertrekkende "schrand're boeren" moeten Simon de Jong en Cornelis
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Jonker geweest zijn. De laatste boerde op de boerderij "Schanszigt" aan de Noordzijde. "Mof is
ongetwijfeld een weinig fijnzinnige verwijzing naar de Duits klinkende naam van Wouter Zahn,
de controversiële Bodegraafse notaris, die vanaf 1825 als burgemeester in de raad zitting had gehad. In 1850 had hij als burgemeester ontslag genomen en kort daarop is hij naar Dordrecht vertrokken, waar hij in 1851 overleed.
Zijn opvolger als burgemeester wordt in het tweede couplet van het rijm bezongen. Jan van Dam
Janszoon (1796-1871), burgemeester van Bodegraven van 1850 tot aan zijn overlijden, was een
aanzienlijke en invloedrijke kaaskoper. Hij was woonachtig in het dorp, waar hij ook een aantal
kaaspakhuizen bezat; naast zijn burgemeesterschap bleef hij in de kaashandel werkzaam.
"Aan het roer" en "aan het spil" moet Jan van Dam een behoorlijk machtig man geweest zijn; de
auteur van het rijm houdt zich bij zijn beoordeling van de burgemeester nogal op de vlakte.
Vol lof is hij daarentegen over Jan de Fabrikant, in wie de loodwitmaker Jan ter Meulen Hz. te
herkennen is. Hij stond op dat moment aan het hoofd van de familie Ter Meulen, die aan de
Noordzijde de buitenhuizen Groot Rhodus en Klein Rhodus bewoonden. Jan ter Meulen (18091895) woonde in het laatstgenoemde huis, dat ruim dertig jaar geleden werd gesloopt. Achter het
nog bestaande Groot Rhodus stond een grote loodwitfabriek, die tot 1882 in werking bleef. Jan
ter Meulen was zijn vader als directeur-eigenaar van de fabriek opgevolgd; na het verdwijnen van
de fabriek verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij ook overleden is.
In het derde couplet komt "stugge Kees" ter sprake, die in het nieuwe bestuur als wethouder ging
optreden (de dichter gebruikt nog de oude term "assessor"). In het gedicht komt hij als een op
geld beluste vrek naar voren, die, toen hij nog geen wethouder was, kennelijk veel commentaar
op de wethoudersbezoldiging had. "Stugge Kees" was Cornelis Breekland (1800-1863), landbouwer op de in 1965 gesloopte buitenplaats/boerderij "Rhijnlust" aan de Noordstraat. De familie Breekland heeft tussen 1825 en 1925 een belangrijke positie in Bodegraven gehad; ze waren
onder meer verwant aan de rijke boerenfamilie Brunt en aan de kaashandelarenfamilie Heineken
uit Amsterdam, die zich later ook op de bierproduktie ging toeleggen.
"Verwaand, brutaal, hoogst eigenwijs" zijn de woorden waarmee de Bodegraafse schipper Baan
Batelaan, die in het nieuwe bestuur ook wethouder was geworden, getekend wordt. De opmerking dat hij niet kon schrijven lijkt wat overdreven: als beurtschipper moest hij dat toch kunnen
en er zijn verschillende stukjes handschrift van hem bekend. Baan Batelaan en Boudewijn Blom
waren de enige raadsleden die niet tot de Nederlands Hervormde kerk behoorden. Baan Batelaan
(1806-1902) behoorde tot de groep Bodegravers, die zich na 1834 aansloten bij de Afscheiding
en die zich Christelijk Afgescheidenen noemden. De dichter was duidelijk geen vriend van Baan
Batelaan, wiens naam ruim tachtig jaar later opnieuw in de Bodegraafse raad zou terugkeren.
De moeilijkst te identificeren persoon bleek de "dweper" te zijn, die in een kerkelijk conflict als
meester sprak. In de lijst van leden van stembureau's in de gemeenteraad komt rond 1853 een zekere Lönis voor. Deze naam is echter noch in de bevolkingsregisters noch in de registers van de
Burgerlijke Stand te vinden; ook in het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente is niets
over zijn rol in een kerkelijk geschil (vermoedelijk over de beroeping van een vrijzinnig predikant in 1846) te ontdekken. Als we Lönis uitsluiten, dan blijft als enige mogelijke kandidaat voor
deze zeer onvriendelijke omschrijving in het rijm de commissionair-in-kaas Jan van der Giesen
over. In het genoemde kerkelijk geschil speelde hij, zoals uit het archief van de Nederlands Hervormde gemeente blijkt, geen opzienbarende rol; wel wordt hij rond 1853 ook als lid van een
stembureau in de raad genoemd. Jan van der Giesen (1819-1879) woonde in de Kerkstraat en was
op het eind van zijn leven wethouder van Bodegraven.
Het beschreven raadslid in het volgende couplet is makkelijk te herkennen. Het is Boudewijn
Blom, herbergier in Het Postpaard, waar de Bodegraafse gemeenteraad haar vergaderingen
placht te houden. De herberg stond ongeveer op de hoek van de huidige Van Tolstraat en de Prins
Hendrikstraat. Boudewijn Blom (1799-1865) was het enige Rooms-Katholieke raadslid in de
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nieuwe raad en dat hij als liberaal bekend stond is niet zo vreemd. Veel Katholieken steunden in
die jaren de liberale partij, omdat deze zich ook enigszins inzette voor de Rooms-Katholieke burgers. Boudewijn Blom was daarnaast ook steenrijk; het grootste gedeelte van het gebied tussen,
globaal gezien, de Van Tolstraat en de spoorlijn was zijn eigendom. In 1870 verkocht zijn weduwe de herberg aan de gemeente, die er een gemeentehuis wilde inrichten. Kort daarna brak de
dorpsbrand uit, waarbij deze gemeentelijke aanwinst tot de grond toe afbrandde...
In de volgende twee coupletten van het gedicht zet de anonieme dichter de twee vertegenwoordigers van de "buitengebieden" te kijk als domme mannen, die voor het boerenwerk heel geschikt zijn, maar die zich niet met gemeentelijke politiek en bestuurszaken moeten bezighouden.
Dat de dichter zelf niet uit de agrarische sector kwam lijkt nauwelijks aan twijfel onderhevig; zijn
oordeel is hier wel erg kortzichtig. Met "zoete Manno" of "Hermaan" wordt Hermanus van Elten
( 1809-1 874) bedoeld, een veehouder uit de polder Weypoort. Hij was een telg uit een befaamd
landbouwersgeslacht, dat ook in Waarder en Driebruggen veel boerderijen bezat. Hermanus van
Elten was de vertegenwoordiger van de buurtschap Nieuwerbrug in de Bodegraafse raad. Hij was
ook actief in het college van Kapelmeesters en in het bestuur van de Christelijke school te Nieuwerbrug. Hij bleef tot zijn dood lid van de raad.
Het andere stukje "buitengebied" van Bodegraven, de Meije, werd vertegenwoordigd door de
veehouder Maurits Boer (1800-1861). De familie Boer woonde al jarenlang in de Meije en was
heel rijk. Maurits Boer was een degelijk man, die in de Meije vermoedelijk een vertrouwensfiguur was voor velen.
In de laatste twee coupletten meent de anonieme dichter zijn lezers nog te moeten adviseren hun
gemeentebestuur goed in de gaten te houden en geeft hij nog wat wijze raad aan de raadsleden
zelf. Het is een nogal hooghartig eind van een weinig vleiend, maar historisch gezien belangrijk
gedicht: het geeft weer wat meer inzicht in de bestuurlijke geschiedenis van Bodegraven in een
periode waarin het gemeentearchief dat inzicht niet kan verschaffen.
Een oud gedicht weer opgelapt
Dit artikel is niet de eerste publikatie die gebaseerd is op het gedicht over de Bodegraafse raad in
1852. Bijna zestig jaar geleden liet ook de befaamde Bodegraafse "boerenlekendichter" P.J. Rosenboom zich erdoor inspireren. Rosenboom publiceerde in de periode 1930-1950 regelmatig
gedichtjes in het "Bodegravensch Nieuws- en Advertentieblad" en later ook in de opvolger van
dat blad, de "Kroniek". Hij ging zich te buiten aan de meest verschillende onderwerpen, waarbij
hij ook de plaatselijke politiek niet schuwde. In 1935 werden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden; in september van dat jaar werd de nieuwe raad geïnstalleerd. En wat stond er op 7 september 1935 in het Bodegravensch Nieuws- en Advertentieblad?
"De Nieuwe Raad (vrij naar een oud rijmpje).
"De oude als de nieuwe raad als men er wel op let
gelijkt op een versleten broek waar men een lap op zet".
Vijf schrandere heeren en een Baars poetsten met Cor de plaat;
Zeven nieuwe, zeer wijs en vroed, verschijnen in de Raad.
De Marel in het B.-W.-oord, wie delfde daar zijn graf?
Hij legt het in de politiek tegen Van de Poll....'t af.
En 't Hoofd in 't nieuwe samenstel neemt steeds op tijd zijn zet;
Hoe hij de vogels vangen moet, slagvaardig in het net.
We hebben nu den nieuwen raad zeer buigzaam en kordaat.
Ik denk dat binnen vier jaar tijds het nieuwe raadhuis staat.
P.J. Rosenboom"
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Het nu wel ondertekende "gedicht" is een stuk minder kritisch en onvriendelijk dan het stuk uit
1852; dat het ook een stuk minder goed loopt en minder makkelijk leest is uit historisch oogpunt
gezien minder belangrijk.
Bodegraven telde in 1935 ongeveer 6500 inwoners; het aantal daarbij behorende gemeenteraadsleden bedroeg dertien. De vijf "schrandere heren" die met een Baars en met Cor "de plaat poetsten" waren J. Vreeken, K. Stapper, Th. Leliveld, A. Verlooy en C. de Groot. De "Baars" was B.
Baars en met "Cor" kon niemand anders bedoeld worden als C.B. Batelaan, die later wel weer terug zou komen en tot 1962 voor de CHU in de Bodegraafse raad zou zitten.
Een aantal raadsleden bleef gewoon zitten en over hen spreekt Rosenboom (die zelf ook voor de
partij Gemeentebelangen verkiesbaar was, maar het niet haalde) zich dan ook niet uit. Voor de
volledigheid volgen hier toch de namen van de zes "zittenblijvers": J. Beijen (Gemeentebelangen), J. Burggraaf (AR), J. van der Marel en Ph. Jongeneel (CHU), H.J. van de Poll (RKSP) en M.
Luchtenburg (SDAP). De zeven nieuwgekozen leden, "zeer wijs en vroed", waren J. de Mars
voor Gemeentebelangen, A.R. van der Heijden en W.J. van der Maat namens de RKSP en voor
de AR: W. van Os, W.J. van der Boon, F. Noordhoek en....Baan Batelaan. Ruim tachtig jaar nadat
de schipper Baan Batelaan als wethouder van Bodegraven aantrad werd een rechtstreekse nazaat
met dezelfde naam in dezelfde functie gekozen!
P.J. Rosenboom verwijst in zijn rijmpje ook nog naar de wethouderswisseling, maar legt de nadruk op het verdwijnen van J. van der Marel als wethouder voor de CHU ten gunste van de benoeming van H.J. van de Poll, de eerste Rooms-Katholieke Bodegraafse wethouder sedert 1852.
Het hoofd van de nieuwe raad, die door de boerenlekendichter als een slimme vogelvanger wordt
beschreven, was op dat moment mr. Cornelis Simon van Dobben de Bruijn (1873-1947), de antirevolutionaire burgemeester van Bodegraven van 1924 tot 1938 en van 5 mei 1945 tot 1 januari
1946.
De voorspelling van Rosenboom, dat met dit gemeentebestuur er binnen vier jaar een nieuw gemeentehuis zou staan, is wel heel erg onjuist gebleken. De raad had er al een aantal jaren over gediscussieerd, maar toen er in 1939 nieuwe raadsverkiezingen kwamen was het nieuwe raadhuis
nog lang geen realiteit. Pas in 1967 werd een nieuw gemeentehuis aan het Raadhuisplein in gebruik genomen; tot die tijd bleef het gemeentebestuur in het gemeentehuis aan de Van Tolstraat
gevestigd.
Hoe het ook zij, het rijmpje over de gemeenteraad als opgelapte broek uit 1852 heeft door dit artikel voor de derde keer de aandacht gekregen. Zou de anonieme dichter, als hij geweten had hoeveel aandacht er aan zijn werkstuk geschonken zou worden, zijn naam er onder hebben gezet?
Het zou het gedicht historisch gezien alleen maar interessanter maken.
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Eerste Hulp bij Ongelukken te Teckop in 1798
door C. Hamoen
Wordt tegenwoordig de Eerste Hulp bij Ongelukken zelfs als "sport" bedreven met oefeningen,
wedstrijden en met deelnemers die in noodsituaties professioneel kunnen worden ingezet, vroeger was dat heel anders. Het was zelfs zo anders dan hetgeen men normaal vond, dat een geslaagde "eerste hulp" de boeken van het gerecht haalde. Op 16 november 1798 werd een beëdigde verklaring van de gerechtsbode van Teckop, Evert van der Donck, opgenomen. Wilde men
misschien een aanklacht van de chirurgijn van Kockengen voorkomen? Een buurman van Gerrit
Blom in Teckop had het leven van diens zoon Jan gered waar de chirurgijn hopeloos te laat zou
zijn gekomen.
Het verhaal is duidelijk genoeg om letterlijk, zonder enige correctie in het taalgebruik, over te nemen:
"Regtdag Teccop, den 16e November 1798; alle [schepenen] praesent.
Geleezen de navolgende attestatie met verzoek vanweegens den requirant in dezelve vermeld,
dat de deposanten daarop onder eede mogten worden gehoort, welke deposanten binnen gestaan
zijnde, dezelve attestatie aan hen is voorgeleezen, luydende als volgt:
Attestteeren ende verklaaren wij, ondergeteekenden, Adrianus Vooren, oudt omtrent twee en
zestig jaaren, Dirk Vooren, oudt ruym twintig jaaren, en Pieter van Soest, oudt omtrent zes en
twintig jaaren, alle woonende in den ambagte van Teccop, ter requisitie ende verzoeke van den
burger Evert van der Donck, geregtsbode in Teccop voornoemd, en die geene die het meerder
zoude mogen aangaan, waar ende waaragtig te zijn:
dat wij getuygen op donderdag den vierden October deezes jaars 1798, des nademiddags na gissing de klokke tusschen twee en drie uuren, zonder nogtans in den praecisen tijd behaald te willen
zijn, op het geschreeuw dat wij hoorden op de werff van onzen buurman Gerrit Blom met den requirant daar na toe geloopen zijn en aldaar hebben gezien, het kind van gemelde Gerrit Blom, met
naame Jan, oud na gissing omtrendt vier jaaren, welke (zoo als wij geïnformeert wierden) uit een
sloot agter den hooyberg uit het waater gehaald was, welk kind als doen voorover was leggende
op een halff vat, met het hoofd naar de laagte toe, zonder dat eenige de minste teekens van leeven
in hetzelve kind door ons getuygen off verder als doen aanwezige perzoonen bespeurd wierde;
dat wij getuygen bij hetzelve kind staande, onder anderen menschen daarmeede gezien hebben
den perzoon van Gerrit Helmond en denzelven teegen den requirant hebben hooren zeggen:
"Mijn Jezus, Evert, neem jij het kind bij de beenen en loopt daar meede zoo hardt als je kan";
dat den requirant daarop dadelijk hetzelve kind heeft opgenoomen en bij de voeten vasthoudende, voorover om zijn hals gehangen heeft en daarmeede uyt al zijn magt de werffop en neder
lopende, hetzelve kind inmiddels eenige gulpen water is kwijt geraakt;
dat den requirant door vermoeitheyd ophoudende met loopen en bij ons stilstaande, als doen eenige teekens van leeven in hetzelve kind zig hebben geopenbaart en eenig geluyt heeft beginnen
te geeven;
dat den requirant daarop met de voornoemde Gerrit Helmond en ons getuygen en verder aanweesige persoonen in de schuur naar de haard bij het vuur gegaan zijn en het voorz. kind ontkleed
hebben (wordende dadelijk intusschen het vuur met takken aangestookt), den voornoemde Gerrit
Helmond heeft geordonneert een laaken van het bedt te geeven en kussens om het kind in het
laaken te rollen en dan op de kussens voor het vuur te leggen;
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dat den requirant daarover in eenige woordewisseling met denzelven Gerrit Helmond geraakt is
en hetzelve heeft afgekeurt, zeggende dat een wolle deeken moest gegeven worden om het kind
daar in te doen, want dat het linde doorbrande en wolle niet;
dat hetzelve dan ook geschied zijnde, hij requirant het kind in het wolle deeken voor het vuur, met
een beddekussen op zijne schoot, voorover met het hooft afhangende op hetzelve kussen gelegt
heeft, inmiddels het kind zagtkens heen en weeder schuddende en rollende en in beweging houdende, terwijl intusschen door den voornoemde Gerrit Helmond met een wolle lap eenige wrijvinge over het bloote lighaam van hetzelve kind gedaan wierd;
dat vervolgens door den voornoemde Gerrit Helmond is gevraagt om wat brandewijn teneinde
hetzelve kind in de keel te gieten, dan vermits gezegt wierd er geen brandewijn bij de hand was, is
op raad van eenige der aanweesende perzoonen het kind door den voornoemde Gerrit Helmond
wat genever in de keel gegooten, schoon denzelven nogtans daarteegen was;
dat hetzelve kind daarop een golp water door de keel is kwijtgeraakt, hetwelk agtervolgt wierd
van een gemengd uytbraaksel;
dat den requirant nog eenige tijdt met het kind op zijn schoot (hetzelve al in beweeging als vooren
houdende) gezeeten hebbende, zonder dat eenige verdere ontlastinge kwam, den requirant heeft
geordonneert om het kind met tabaksrook in het fondament te blaasen, gelijk dan ook zulks door
mij, meedegetuyge Pieter van Soest, met meede behulp van den voornoemde Gerrit Helmond,
zeer voorsigtig met een leere scheede van een mes waaraan een gaatje aan het ent gemaakt wierd,
verrigt is;
dat wij getuygen daarop hebben gezien en gehoord dat het voorn, kind inmiddels schreeuwende
en huylende eenige perzing maakte en vervolgens ook eenige drek uyt het fondament kwijtraakte
met dat gelukkige gevolg, dat na den requirant ten minsten anderhalff uur met het kind op zijn
schoot bij een aanhoudent vuur getopt had, inmiddels op het laatst aldaar meede gekoomen is
Cornells van Rooijen, chirurgijn, woonende te Cockengen, die, na het kind te hebben gevisiteerd,
heeft geordonneert hetzelve in het bedt te leggen, welke dan ook het kind van des requirants
schoot heeft afgenoomen en in het bedde gelegt heeft;
zulx het ons getuygen is voorgekoomen dat (naast Godt) den requirant in deezen met ende beneevens den voornoemde Gerrit Helmond, de oorzaeke van het behoud en redding van het voornoemde kind geweest zijn.
Eyndigende wij getuygen hiermeede onze gegeevene verklaaringen, geevende voor reedenen
van weetenschap te zijn weederzijdsche naaste gebuuren van den voornoemde Gerrit Blom en de
perzoonen in deezen met naamen genoemt beneevens den requirant zeer wel te kennen, het voorenstaande gedeposeerde alzoo te hebben gezien, gehoord en bijgewoond en voorts als in den text,
presenteerende derhalven ons vorenstaande gedeposeerde (desnoods en daartoe verzogt wordende) met eede te sterken.
Actum Teccop den 16e November 1798, het Vierdejaar der Bataafsche Vrijheyd.
(was getekend) Adrieanis Vooren, Dirk Vooren, Pieter van Soest
Compareerden in judicio voor schout en scheepenen van Teccop de attestanten in deezen vermeld, dewelke na voorleezing van hun voorzeyde gedeposeerde in deezen hetzelve met solemneele eede hebben bevestigt, zeggende een ieder van hun: "Zoo waarlijk helpe mij Godt Almagtig".
Actum Teccop den 16e November 1798, het Vierde jaar der Bataafsche Vrijheyd".
Tot zover het relaas van de redding van Jan Blom. Hoe liep het verder met hem af?
In april 1809 is Gerrit Blom overleden (op 25 april 1809 wordt hij in Kamerik begraven) en ruim
eenjaar later, op 4 juni 1810, worden op verzoek van zijn weduwe Jannigje Scheer Dirk Snoeij te
Zegveld en Jan van Dommelen te Rietveld tot voogden benoemd. Jan is dan ongeveer 15 jaar.
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Op 25-jarige leeftijd trouwt Jan Blom op 13 augustus 1819 in Teckop met de 22-jarige in Kockengen geboren Willempje Vien. Uit dit huwelijk werden vijftien kinderen geboren.
Jan Blom was landbouwer en daarnaast lange tijd assessor (wethouder) van de gemeente Teckop.
In 1846, na het overlijden van burgemeester De Haan, werd Jan Blom tenslotte nog burgemeester
van Teckop. Dit duurde echter niet lang: ruim een jaar later, op 27 augustus 1847 kwam er een
einde aan het leven, dat bijna vijftig jaar eerder zo spectaculair gered werd.
Bronnen:
Archief gerecht Teckop, inv.nr. 1968,fol. 136v-139en 148-149.
Registers Burgerlijke Stand Teckop, 1819-1847

"Tot nutschap des Gemeenlants van den Houdijk"
De bestuursinrichting en windbemaling van het waterschap GrootHoutdijk
door J.F. van Rooijen
Van bemalingsgebied tot waterschap
Op het platteland van het Stichts-Hollandse grensgebied vond men in de middeleeuwen vele
kleine buurtschappen met elk een eigen bestuur en rechtsbedeling. Deze samenlevingskernen
stonden in het Sticht als gerechten bekend, terwijl men in Holland sprak van ambachten. Aan het
hoofd van het bestuur stond een schout. Aanvankelijk werd de waterstaatszorg als een nevenactiviteit gezien van het lokale bestuur. Door de inklinking van de bodem werd de afwatering een
steeds groter probleem, dat vroeg om een professionele aanpak: er werden polders opgericht om
met behulp van kades en later windbemaling de wateroverlast tegen te gaan. De grenzen van deze
polders liepen lang niet altijd gelijk aan die van het gerecht. Naast de gerechtelijke besturen ontstonden er polderbesturen, die zich met de waterstaatszorg gingen bezighouden.
Onder het kerspel Kamerik lag het gerecht van Houdijk. De benaming Houdijk (= Heul- of Holdijk) zou een verwijzing zijn naar de heulen die hier vroeger gelegen hebben. In de 19e eeuw ging
men spreken van Houtdijk of liever gezegd de Houtdijken, want het gerecht was opgedeeld in
twee polders: Groot-Houtdijk en Klein-Houtdijk. Iedere polder had een eigen polderbestuur. De
Houtdijken, die zoals gezegd samen een gerecht vormden, hadden op waterstaatkundig gebied
dus eigenlijk niets met elkaar te maken. Het was in de middeleeuwen echter al duidelijk, dat de
gerechten en polders op het gebied van de waterstaatszorg moesten samenwerken. Bepaalde waterstaatswerken van regionaal belang werden gezamenlijk onderhouden. Om dit in goede banen
te leiden werd in 1322 het overkoepelende Groot-Waterschap van Woerden opgericht. Maar er
zijn zelfs hoefslaglij sten van voor die tijd bewaard gebleven, waarin het onderhoud van de
Spaarndam en de dam bij Hoppenesse verdeeld werd over de gerechten in het Land van Woerden.' Het gerecht van de Houtdijken moest hieraan ook zijn steentje bijdragen. Op dezelfde voet
wees het latere Groot-Waterschap belangrijke waterstaatswerken aan als banwerk, arbeid die onder ban of rechtsdwang stond. Zo maakten Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Groot-Waterschap in 1651 met instemming van de waardslieden als vertegenwoordigers van de kerspels een
hoefslaglijst op, die behoudens enkele wijzigingen tot in de 20e eeuw het onderhoud van boezemwateren regelde. De polders Groot- en Klein-Houtdijk kregen een gemeenschappelijk hoef-

6S

i

E

\\

KLYNENlP

De polders Groot- en Klein-Houtdijk op de kaart van het Groot-Waterschap van Woerden van de gebroeders Vingboons uit 1670.
slag in de Rijn toegewezen. Onder verwijzing naar de oude 14e-eeuwse hoefslaglijsten kunnen
we stellen, dat de beide polders zo langzamerhand wel gewend waren aan een dergelijke samenwerking. Kennelijk was er sprake van een broederlijke samenwerking, die de polderbesturen in
1717 zelf uitbouwden met hun gezamenlijke keur op het onderhoud van het zandpad. Met goedvinden van het Groot-Waterschap schouwden de schout en kroosheemraden van beide polders
het zandpad "alle jaaren omtrent Woertsche merckt". Uit het feit dat een dergelijke keur aan de
goedkeuring van het Groot-Waterschap onderworpen was, moge blijken dat Dijkgraaf en Hoogheemraden waren belast met toezicht op het reilen en zeilen van de inliggende polders. Na haar
oprichting was het Groot-Waterschap zich steeds meer gaan bemoeien met die zaken, die als interne polderaangelegenheden te beschouwen zijn.
Groot-Houtdijk is een zeer vroege Stichtse veenontginning, die zoals uit de verkaveling van de
polder blijkt, in twee blokken is te verdelen. Het oostelijke deel is ouder dan het westelijke. 2 De
genoemde tweedeling vinden we terug in de schouwbrief van 1593, die de buren verplichtte de
sloten langs hun wei- en hooilanden te schonen. De buren met land in het westelijke deel, dat
strekte van de Kameriker wetering tot de Molenvliet, moesten het ene jaar aan de noordkant van
hun landen sloten en het andere jaar aan de zuidkant. Het oostelijke blok, bestaande uit landen die
van de Houdijkerdijk tot de landscheiding strekten, diende respectievelijk aan de oost- en dan
weer aan de westzijde te worden geschoond. De schouw over deze werken vond jaarlijks plaats in
de oogstmaand ofwel augustus.
In de 18e eeuw verdiende de poldersecretaris van Groot-Houtdijk er een grijpstuiver bij door ervoor te zorgen dat er aankondigingen van de schouw kwamen te hangen bij de Groepenbrug "ten
opzigte van de Hollandse landen die met de mooie van deese polder uytmalen". Deze Hollandse
landen omvatten bijna het gehele buurtschap Geestdorp, dat tot het Land van Woerden hoorde.
Geestdorp, een vruchtbare kleistrook direct ten noorden van de Oude Rijn, werd al eerder bewoond dan het aangrenzende veengebied. Geestdorp was vrij hoog gelegen en had dus niet zoveel problemen met zijn afwatering. In de 17e en 18e eeuw echter werd het grootste gedeelte van
het kleiland afgeticheld ten behoeve van de Woerdense steen- en panbakkerijen. Dit bracht
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Geestdorp ertoe aansluiting te zoeken bij de aangrenzende bemalingsgebieden. De schouwbrief
van 1593 had alleen betrekking op de oorspronkelijke polder Groot-Houtdijk, die in tegenstelling
tot Geestdorp aan weerszijden van de Molenvliet een verschillende verkaveling kende. Waarschijnlijk behoorde Geestdorp toen dus nog niet tot het bemalingsgebied van de Groot-Houtdijker molen. In 1621 is dit kennelijk wel het geval: in oktober van dat jaar overstroomde de polder,
doordat Govert Aartsz en Cornelis Zegerinusz een brug in de Rijndijk hadden gelegd ten behoeve
van het vervoer van de pot- en panaarde uit hun landen. Zij hadden verzuimd hun landen van een
goede kade te voorzien, zodat de polder binnen enkele uren "geïnnundeert en seer diep onder geloopen" was. Vanzelfsprekend deden de schout, heemraden en gemene buren van Groot-Houtdijk hun beklag bij het Groot-Waterschap, hetgeen resulteerde in een schouwbrief "op ende jegens het openen van haerluyder ommeringh, ende specialijk den Rijndijck op Geestdorp, hetwelcke de waterkeeringe van hun voorsz. polder is". In 1665 vernieuwde het Groot-Waterschap
deze keur, zodat het voor eens en altijd duidelijk was dat de Rijndijk in Geestdorp zonder toestemming van de schout en heemraden van Groot-Houtdijk "bij niemant ter werelt" geopend
mocht worden. Dat het oppergezag over de Rijndijk in handen bleef van het Groot- Waterschap
deed niets af aan het feit dat het polderbestuur van Groot-Houtdijk de Rijndijk in 1621 als haar
ringdijk beschouwde. Kortom, op een klein gedeelte van circa 20 hectare na, dat in latere tijd
door de molen van Klein-Houtdijk bemalen werd3, werd het overgrote deel van Geestdorp waarschijnlijk tussen 1593 en 1621 opgenomen in het bemalingsgebied van Groot- Houtdijk. Ondanks de bemaling kon niet worden voorkomen dat veel van het afgetichelde land ongeschikt
raakte voor landbouw. Dit land werd met wilgen- en elzenhout beplant en dat later weer tot grasland ontgonnen werd.
Blijkens de oudste bewaard gebleven molenrekening droeg Geestdorp in 1745 haar deel bij in de
omslag van de totale polderlasten van Groot-Houtdijk. Waterschappen hadden de leuze "belang betaling - zeggenschap" altijd al hoog in het vaandel staan. Ook in de collecteboeken van het
Groot-Waterschap werd geen onderscheid gemaakt tussen Groot-Houtdijk en de bijbehorende
Geestdorpse landen. Alles wijst erop, dat Geestdorp een volwaardig onderdeel uitmaakte van het
nieuwe waterschap Groot-Houtdijk.
Toch waren er nog wel bepaalde erfenissen uit het verleden, die herinnerden aan de tijd dat
Geestdorp en Houtdijk nog niet één waren. Zo had Geestdorp blijkens de eerder genoemde hoefslaglijst van 1651 samen met Breeveld een eigen hoefslag te onderhouden in de Linschoten. De
14e eeuwse hoefslaglijsten noemden Geestdorp ook al in één adem met Breeveld. Zij vormden
namelijk samen tot in de 17e eeuw één schoutambt.4 Pas in 1884 werden Geestdorp en Breeveld
op de hoefslaglijst van het Groot-Waterschap van elkaar losgekoppeld. De Geestdorpse onderhoudsplicht ging toen naar de polders Groot- en Klein-Houtdijk, waarmee Geestdorp al sinds onheuglijke tijden een sterke band had op het gebied van waterstaat. Sterker nog: het overgrote deel
van Geestdorp viel onder waterschap Groot-Houtdijk, wat de reglementering van het waterschap
in 1863 nog eens bevestigde. Het is dan ook opmerkelijk dat de hoefslaglijst van het Groot Waterschap in dit geval zo lang van de (achterhaalde) gerechtelijke grenzen uitging in plaats van de
waterstaatkundige grenzen.
Dat de waterhuishouding haar eigen grenzen heeft staat buiten kijf. Door het samengaan van
Groot-Houtdijk en Geestdorp kwam de provinciegrens dwars door dit kleine waterschap te lopen. Het bijzonder reglement van het Water- schap Groot-Houtdijk moest dan ook door de Provinciale Staten van zowel Utrecht als Zuid-Holland worden vastgesteld. Vervolgens werd het
goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 12 september 1863 nr. 81. Het reglement was geschoeid
op de leest van het Algemeen Waterschapsreglement van de provincie Utrecht, omdat het grootste deel van het waterschap in deze provincie was gelegen: Groot-Houtdijk besloeg in totaal een
oppervlakte van ruim 333 hectare, waarvan 215 hectare in Kamerik en 118 hectare in Woerden
lag.
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Schaal van a5ööo.
Fragment van de stafkaart van Harmeien e.o, waarop de verschillende verkavelingsblokken van GrootHoutdijk aan weerszijden van de molenvliet goed te zien is. De aangegeven bebouwing van Geestdorp is
thans verdwenen.

Met consent van het Convent
Het in 1131 door adellijke jonkvrouwen gestichte Convent van Oudwijk had veel onroerend
goed. Alleen in Kamerik bezat het eertijds al 600 morgen. Onder de bezittingen in Geestdorp en
Groot-Houtdijk behoorde de voorname boerenhofstede Mairloge (het latere Duifhuis), waar
jonkvrouwen dikwijls in de zomermaanden enige tijd vertoefden. Als grootgrondbezitter drukte
het Convent lange tijd een duidelijk stempel op het bestuur van de polder Groot-Houtdijk.5 Het
kwam vroeger wel vaker voor dat geestelijke instellingen, zoals de vijf kapittelkerken te Utrecht
en sommige kloosters, door hun uitgestrekte grondeigendommen invloed hadden in waterschapsbesturen.6
In de schouwbrief van 1523 werd bepaald dat de rentmeester van Oudwijk "van 't gemeenlants
wegen" elk jaar twee molenmeesters zou kiezen. Vervolgens kozen de molenmeesters en de rentmeester gezamenlijk een schout, die even-als de molenmeesters uit de gemene buren afkomstig moest zijn, "soowell den armen als die rijke als dat van Goots weegen alsoo behoort."
Overigens is de schouwbrief over de schoutverkiezing wel wat onduidelijk: indien het de gemene buren zou goeddunken, mochten zij ook de gewezen schout als zodanig behouden. Hadden buiten de molenmeesters en de rentmeester de overige buren dan ook wat te zeggen over
wie de functie van schout zou bekleden? Hoewel dit niet strookt met de eerder aangehaalde bepaling, was dit kennelijk wel het geval: de schouwbrief van 1523 werd zowel door de abdis van
het Convent bezegeld als door ene Jan Simonsz. die Berge, die "wij gebueren ende gemeen
bruykers des polre van den Houdijk (...) nu t'samentelijk tot onsen schoute des voorz. polre gecooren hebben." Uit latere jaren weten we dat het een ongeschreven regel was dat de schout van
het gerecht van de Houtdijken tevens als polderschout van Groot-Houtdijk en Klein-Houtdijk
fungeerde. Deze lijn werd in Groot-Houtdijk zelfs na de oprichting van de gemeenten doorgezet
door tot 1935 de burgemeester van Kamerik-en-de-Houtdijken en later die van Kamerik als
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schout van de polder te benoemen. Maar hoe de schoutverkiezing in het grijze verleden ook
plaats heeft gevonden, het is klip en klaar dat de schouwbrief van 1523 het Convent van Oudwijk een zekere macht gaf. De rentmeester vormde samen met de schout en molenmeesters het
viertal "geschickten", dat schouw dreef over de waterkering, vergunning verleende voor werken in de kade, en de polderlasten omsloeg over de ingelanden.
De kerkhervorming maakte een eind aan de invloed van het jonkvrouwenconvent. Op 14 december 1580 werden de Utrechtse kloosters geconfisceerd en kwam het bezit van de vrouwenkloosters in handen van de Ridderschap. De Sint-Stevensabdij van Oudwijk, die op aandringen
van met name de familie van de hierin wonende jonkvrouwen mocht blijven staan, werd in 1584
door opgehitste burgers in brand gestoken. De jonkvrouwen vonden elders in Utrecht onderdak
en werden verder met rust gelaten. Zo kon in 1612 de aanvulling op de schouwbrief waartoe de
buren van Houtdijk een jaar eerder hadden besloten, nog officieel door de abdis van Oudwijk
worden bekrachtigd. Echter over de schouder van de abdis keek ditmaal wel ene Johan van
Winssen mee, die door de Ridderschap van Utrecht was aangesteld als rentmeester en ontvanger
van de goederen van Oudwijk.
Tot de Franse tijd beheerde de Ridderschap op deze wijze de bezittingen van het Convent van
Oudwijk. De Ridderschap had als rechtsopvolger van het Convent vrij veel invloed op de gang
van zaken in het polderbestuur van Groot-Houtdijk. Kennelijk hielden de heren edelen de touwtjes strak in handen. Dat de omvang van hun bezittingen in het waterschap in de loop der tijd
door verkopingen afnam (in 1688: 35% en sinds 1729 nog 23% van de landerijen in GrootHoutdijk)7, betekende niet dat de zeggenschap van de Ridderschap in polderzaken verminderde.
Alvorens de invloed van de Ridderschap op polderniveau te bespreken, is het aardig te zien hoezeer het Groot-Waterschap van Woerden op zijn hoede was om geen bevoegdheden kwijt te raken aan de Ridderschap. Dit blijkt uit het volgende voorval. Op een zomerdag in 1780 bezocht
een zekere DJ. van Reede van Nieveld het dorp Kamerik en raakte aldaar aan de praat met mr.
Dominicus Costerus, secretaris van het Groot-Waterschap. Het gesprek ging onder meer over
het peilmalen. Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Groot-Waterschap wilden bij keur verplichten dat de poldermolens stil werden gezet als er een bepaald peil bereikt was in de boezemwateren. Bij verder malen liepen met name de kaden te Kamerik en Zegveld gevaar te overstromen of door te breken. Van dit gesprek werd later door Van Reede verslag gedaan aan de Ridderschap, waarvan hij deel uitmaakte. Dit deed hij geheel op eigen houtje. De heren edelen bleken achter de plannen van Dijkgraaf en Hoogheemraden voor de keur op het peilmalen te staan,
"mits alle de molenaars obediëren aan die ordres". De brief, waarin Van Reede dit aan Costerus
mededeelde, streek de secretaris van het Groot-Waterschap behoorlijk tegen de haren. Hij klom
meteen in de pen om duidelijk te stellen, dat het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden niet
"haar regt van privative judicature" in twijfel trok en dat het niet in haar bedoeling lag de bewuste zaak met de Ridderschap van Utrecht te delen. Omzichtig en met al het respect, "dat men
aan zoo een hoog collegie verschuldigt is", schreef Costerus de Ridderschap, dat zij in dit geval
niet anders dan als de andere ingelanden kon worden gezien. Costerus zag deze "ijver voor 't
welzijn" van het Groot-Waterschap geheel in het licht van zijn opvatting "dat er nooit een tijd is
geweest, waarin hetzelve meer bestrijders heeft gehad, die heimelijk allerhande wegen inslaan,
om de jurisdictie, aan 't zelve bij de privilegiën en plegtige provinciale conventiën en uitspraken
toegekend, te ontfutselen of die te beknibbelen." Van Reede verklaarde echter schriftelijk dat de
Ridderschap nooit van zins was geweest in de rechten van het Groot-Waterschap te treden. De
eerste brief van Van Reede diende louter te worden gezien als een steuntje in de rug voor Dijkgraaf en Hoogheemraden van een "principaale" ingeland. Maar deze lieten de correspondentie
hier- over voor alle zekerheid toch maar in zijn geheel opnemen in het resolutieboek. Men wist
immers maar nooit....
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Als wij de invloed van de Ridderschap van Utrecht op het reilen en zeilen in de polder GrootHoutdijk onder de loep nemen, moeten wij ons bedenken zij op verschillende manieren invloed
kon uitoefenen op het polderbestuur. Het is wat ver gezocht, maar theoretisch kon de Ridderschap als tweede lid van de Staten van Utrecht indirect de gang van zaken in Groot-Houtdijk
mede-bepalen. De Staten van Utrecht speelden als oppertoezichthouder op het gebied van waterstaat echter maar een bescheiden rol, zeker op polderniveau. Wel bezaten de Staten na de afzwering van Philips II als landsheer lange tijd de heerlijke rechten van de Houtdijken. Dit was echter
met name van belang voor het gerechtelijke bestuur van de Houtdijken, waarmee het polderbestuur slechts zijdelings iets te maken had. Bovendien kwamen de heerlijke rechten van KamerikStatengerecht en de Houtdijken in 1714 in handen van Hendrik Selkaert, schoonvader van een
telg van de meerbekende familie Van Teylingen, waaruit de latere ambachtsheren voortkwamen.
Sindsdien benoemde de ambachtsheer gerechtelijke functionarissen, die in het geval van de
schout, secretaris, gadermeester en bode doorgaans ook als zodanig voor de polder mochten fungeren. Kortom, de invloed van de Ridderschap op het polderbestuur kon eigenlijk alleen maar direct voortvloeien uit de overname van het beheer van de goederen van het Convent.
Dat het Convent of de Ridderschap door haar grootgrondbezit veel zeggenschap had in het polderbestuur, is niets bijzonders. Ook vandaag de dag kennen de waterschappen een koppeling tussen de omvang van het bezit en zeggenschap (stemrecht). Wel opmerkelijk is dat de Ridderschap
ondanks de afname van de bezittingen, de bijzondere positie van het Convent wist te behouden of
misschien zelfs heeft uitgebouwd. Na de schouwbrief van 1523 zijn er geen reglementen of keuren meer opgesteld waaraan de Ridderschap rechten kon ontlenen. Omdat de bepalingen in de
schouwbrief vrij summier zijn, heeft men zich waarschijnlijk erg vastgehouden aan het gewoonterecht. De archieven vertellen ons helaas maar mondjesmaat over dat wat de buren van GrootHoutdijk allemaal zo vanzelfsprekend vonden. In ieder geval werden de heemraden in de 18e
eeuw door leden van de Ridderschap benoemd min of meer conform de bepalingen uit 1523. Op
andere punten lijkt er van de schouwbrief te worden afgeweken: de rentmeester maakte geen deel
meer uit van de vier "geschickten". Niettemin waren de schout en heemraden met handen en voeten aan de Ridderschap gebonden. Voor elk wissewasje was wel een resolutie van de Edelen en
Ridderschappen vereist. De rentmeester fungeerde als een soort tussenpersoon. Zo werd de rentmeester in 1778 door de Ridderschap geautoriseerd om de schout van Kamerik te schrijven, "dat
de gevraagde vernieuwing van het scheprad en de schijfloop van de Houdijker molen hoe eer hoe
beter is te doen." Maar ook bij zaken van gering belang, zoals een extraatje voor de molenaar,
was de Ridderschap betrokken. Het valt gewoon op als de heren niet expliciet worden genoemd
bij gebeurtenissen, die waarschijnlijk toch met hun goedvinden hebben plaatsgevonden. Zo
wordt de Ridderschap doodgezwegen in archiefstukken over de schouwbrief van 1593, de molenbouw van 1594, de keur van 1621/1665 en de hulpbemaling ten behoeve van Kamerik-Teylingens in de 18e eeuw. Andersom willen de molenrekeningen van Groot-Houtdijk ons doen geloven, dat het traditionele "doen van de rekening" een zaak was geworden van de Ridderschap zonder betrokkenheid van de gemene buren. Leden van de Ridderschap hoorden de rekening af,
keurden hem goed en bepaalden het gedeelte van de omslag dat de bruikers bij hun eigenaren
mochten verhalen wegens nieuwe werken aan de molen. Deze bemoeienissen van de Ridderschap gingen gepaard met hoge kosten: in de periode 1763-1793 was dit altijd een post van 100
gulden, wat in sommige jaren overeenkwam met bijna een vijfde deel van de totale polderlasten.
In 1796/97 schreef schout J.H. van der Sluys een rekest aan het provinciaal bestuur tot afschaffing van de post "wegens betaling der vertering van de heren superintendenten of gecommiteerden".8
Pas dan breekt er een tijd aan waarin de ingelanden het werkelijk voor het zeggen krijgen. Zij
hoorden de rekening af, kozen hun bestuurders en werden betrokken bij de belangrijke beslissingen die er genomen moesten worden.
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De Groot-Houtdijker molen
Door de inklinking van de veenbodem ontstonden er in de loop der tijd problemen met de afwatering. De vroeg ontgonnen veenpolder Groot-Houtdijk heeft vermoedelijk al vrij snel de behoefte
gevoeld om het overtollige water op kunstmatige wijze te lozen. Wanneer de buren van GrootHoutdijk hiertoe een molen stichtten, is onbekend. Wel weten we dat aan het eind van de 15e
eeuw in de directe omgeving diverse watermolens zijn opgericht. Zo gelastte de bisschop van
Utrecht in 1493 om in Oud en Nieuw-Kamerik en de Mijzijde één, of zonodig twee molens te
bouwen. De watermolen van de Noordzijde in Bodegraven uit circa 1445 is tot nu toe de oudste
bekende molen in het Groot-Waterschap van Woerden. In de schouwbrief uit 1523 wordt met
geen woord over een molen in Groot-Houtdijk gerept. Deze keur stond vooral in het teken van de
waterkeringen van de polder. De aanleg van een kade op grond van het Convent, "neffens den
Teccoperwech daar Harman Cool nu ter tijt bruycker off is" vormde de aanleiding voor de uitvaardiging ervan. Toch geeft de keur een kleine aanwijzing dat er toendertijd waarschijnlijk een
molen in Groot-Houtdijk stond: de bestuursleden van de polder werden in plaats van heemraden
"molenmeesters" genoemd.
Rond 1550 gunden de buren van Groot-Houtdijk het "maken" van een "zeekere watermolen" aan
Gerrit Claesz. en mr. Dirck. Dit tweetal nam dit werk aan voor een bedrag van 383 Carolusguldens. Of het hier de bouw van een nieuwe molen betrof of dat het ging om een grote reparatie, is
niet helemaal duidelijk. De molen en het molenhuis dienden aan de eisen te voldoen, die in een
bestek waren vastgelegd. Zonder zich over het geleverde werk te beklagen betaalden de buren de
eerste twee termijnen van de aanneemsom. Toen echter de derde en tevens laatste termijn betaald
moest worden, gaven de heemraden en buren niet thuis. Aannemer Gerrit Claesz. was voordat het
werk opgeleverd kon worden overleden, en zijn weduwe, Clara Claesse, was er naar het oordeel
van de heemraden niet in geslaagd het werk naar behoren te voltooien. Er volgden enkele jaren
van touwtrekken om het resterende bedrag van krap 80 gulden. De weduwe kwam ondertussen
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"Aan de Houdijk agter de Kerk te Kamerijk", ets uit 1749. De wipmolen rechts zou de poldermolen van
Groot-Houtdijk kunnen zijn.
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ook te overlijden, zodat de strijd om de centen door de erfgenamen werd voortgezet. De erfgenamen lieten de zaak voorkomen voor Hoogheemraden van het Groot-Waterschap. Deze veroordeelden de polder tot betalen indien de erfgenamen onder ede zouden verklaren dat de molen indertijd volgens het bestek opgeleverd was. De erfgenamen hadden grote bezwaren tegen een dergelijke verklaring over het werk van anderen en lieten de zaak uiteindelijk voorkomen voor het
Hof van Holland. Jan Pieter Coenen en Jan Symonsz Plomp, heemraden van Groot-Houtdijk,
somden op 6 juni 1553 tijdens de zitting hun argumenten om niet te betalen nog eens op: het werk
werd opgeleverd door de weduwe met wie de polder geen overeenkomst had, het werk voldeed
niet aan het bestek, en ach, het ging toch niet om zo'n groot bedrag dat niet was uitbetaald? Het
betoog was kennelijk niet steekhoudend, want de gedaagden werden veroordeeld tot het betalen
van de resterende penningen en de kosten van het proces.9
Het bezit van een molen stond natuurlijk niet garant voor een goede afwatering. Dit bleek wel in
1593, "vermits die geheele polder doorgaans den slooten van yegelijck sijn landt soo verstopt
ende toegewassen waren, dat het water daardoor sijn bequame loop ende schuet niet en konst gecrijgen. Ende door sulcx den watermeulen bij tijden (als leedich van water sijnde) most stylle
staen, alle tot groot achterdeel van 't gemeenlandt aldaer ende sijn welvaren." In 1593 besloten de
buren van Groot-Houtdijk daarom de al eerder genoemde schouwbrief op te stellen, waarbij zoals
gezegd iedere bruiker werd verplicht zijn sloten te onderhouden. Voorts werden de maten van de
hoofdwatergangen vastgesteld: "Die hooffdens, gelegen in die weteringe van de Meulenvliet aff
tot het landt toe van de erffgenamen ende nasaeten van Harman Koel, wijt sijn ses roede voeten.
Ende die wetering met die Meulenvliet, streckende van de watermolen beneven Willem Jansz
Verwey lant opwaerts tot die kade toe sullen wijt sijn acht roede voet." 10
Op 8 augustus 1594 vond onder leiding van schout Thomas Verlaen de openbare aanbesteding
plaats van de bouw van een nieuwe molen. Het werk kon voor een bedrag van 1125 Carolusguldens worden gegund aan Claes Aertsz Stel. Zijn borgen waren Harman Jansz, burgemeester van
Woerden, en Wouter Leenderts. Het bestek van de molenbouw is bewaard gebleven en bevindt
zich in het polderarchief. Hierin werd de lengte van de roeden zonder de lassen op 60 voet gesteld, terwijl "dat scheprat sal hooch wesen overcrays XVII voet". Met de nieuwe wipmolen en
de pas in 1595 door het Groot-Waterschap goedgekeurde schouwbrief werd de afwatering van de
polder verbeterd. Misschien vormde deze situatie wel een lokkertje voor Geestdorp, dat immers
in die tijd aansluiting zocht bij het bemalingsgebied van de Groot-Houtdijker molen.
In 1643 gingen schout en heemraden wederom over tot het aanbesteden van de bouw van een
nieuwe molen. Het bestek dat hiertoe opgesteld werd is niet meer in het polderarchief terug te
vinden. De reden van de herbouw is onbekend. Uit de formulering dat dit gebeurde "met advis
van de heeren van de Convente van Outwijck ende 't meerendeel van de gebuyren ofte ingelanden" zou je kunnen afleiden dat niet iedereen de noodzaak ervan inzag en de molen blijkbaar niet
totaal onbruikbaar was. Hoe het ook zij, op 14 februari 1643 werd het werk door schout Maerten
Verlaen opgeveild. Voor de som van 2100 gulden werd het werk aangenomen door Peter Cornelisz. uit Muiden. Zijn broers Jan en Dirck Coraelisz. stonden borg voor hem. De oplevering
diende voor St.Jacobsdag 1643 oude stijl plaats te vinden, op boete van 6 gulden voor iedere
werkdag die de aannemer nadien eventueel nog nodig zou hebben.
Of de ingelanden lang plezier hebben gehad van de in 1643 gebouwde molen, is zeer de vraag.
Bijna alle watermolens in het Groot-Waterschap vielen in 1672 en 1673 ten prooi aan de vlammen, aangestoken door de vijandelijke Franse troepen, "van oudts de grootste brandstigters van
Europa". Costerus schreef vol afschuw over de vernielingen. "De vijand hadde (...) door de
vlamme doen verteren alle de landthuyzen ende plaatzen van verlustinge van omtrent de Goudsche sluyse af tot aen den dorpe van Hermeien toe (zijnde bijnaa vier uuren gaans) ende dat aan
beide zijde van de Rijn, uitgezonderd de huyzen in de Houdijck, een weynig te velde aan de
noordzijde van de Rijn gelegen".
Brand was echter ook in vredestijd zeer gevreesd. De Ridderschap willigde daarom in 1762 het
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verzoek in om bij de molen een schuurtje te bouwen, waarin de molenaar zijn turf kon leggen. Pas
vanaf deze tijd kunnen we ook andere vertimmeringen en reparaties op de molen werf goed terugvinden in het Moolenboek van de polder.
In juni 1787 visiteerden de schout en heemraden de molen, omdat er problemen waren met het
bovenhuis van de molen. De opzichter achtte het niet onmogelijk om het bovenhuis wat op te lappen, zodat er nog een winter mee gemalen zou kunnen worden. Niettemin wilde hij hier niet voor
instaan en noemde hij de 100 gulden reparatiekosten "geld in 't water geworpen". Onder het genot van de nodige drank, blijkens een post van verteringen in de molenrekening, werd in het bijzijn van "de heren rentmeesters van de edele heren ridderschappen" daarom besloten een nieuw
bovenhuis op de molen te zetten. Cornelis Boer, meester timmerman, stelde hiertoe voor 12 gulden een bestek op. Hierin werd de Utrechtse maat gehanteerd, met 10 duim in een voet. De maten
van het gehele bovenhuis werden gesteld op lang 18,5 voet, breed 13,5 voet en hoog van de daklijst tot de onderkant van de voegburrie 14 voet en 6 duim. De oude as, roede, wiel, schijf, spil en
vang dienden weer in het nieuwe molenhuis te worden aangebracht. Uiteraard diende dit alles
"wel meesterlijk en na de beste ordre der moolenbouwkunde" te worden uitgevoerd. De aanbesteding vond op 18 juni 1788 plaats in het rechthuis van Kamerik ten overstaan van mr. D.G. van
Teylingen, ambachtsheer van Kamerik en de Houtdijken, en de beide heemraden Anthony van
Dijk en Toon de Langen. Maar liefst zeventien timmerbazen schreven op het werk in en voor de
moeite kregen zij ieder een fles wijn. De afbraak en wederopbouw van het molenhuis werd gegund aan Adrianus de Jong, timmerman te Kamerik. Meiten van Duyn en Jan ten Cate waren zijn
borgen. De aanneemsom bedroeg 2000 gulden. In verband met deze kosten voor nieuwe werken
mochten de bruikers 70 stuivers per morgen korten bij de eigenaars. Het werk diende uiterlijk 1
mei 1789 klaar te zijn, waarna het door schout, heemraden en drie timmermansbazen kon worden
gekeurd. Het oude hout bracht na verkoop nog een sommetje op van 50 gulden en 10 stuivers.
Na deze grote renovatie vinden aan de molen alleen min of meer gebruikelijke reparaties plaats.
Vermeldenswaardig zijn nog wel enkele vernieuwingen. In 1870 leverde L.J. Enthoven en Co
een ijzeren molenas (nr 572) en een gegoten ijzeren taats en keertaats. Voorts werd in 1877 op
voorstel van enige ingelanden een ijzeren wateras aangeschaft. Het besluit van 1900 om een ijzeren scheprad aan te schaffen bleek weinig gelukkig. Het geleverde scheprad was namelijk te
breed, zodat aan de aannemer uiteindelijk voorgesteld werd de oostzijde van de watergang iets te
verbreden opdat het scheprad hierin vrij zou kunnen bewegen. Omdat het polderbestuur het niet
tot een proces wilde laten komen, betaalde zij het scheprad na wat gemor. Het was eens maar
nooit weer, want enkele jaren later werd de molen gesloopt. Teixeira de Mattos noteerde op de
valreep nog wat technische gegevens over de molen: De vlucht van de molen was 24,20 m. Het
scheprad had een middellijn van 4,58 m en een schoepradbreedte van 0.46. De hartlijn van de wateras bevond zich op 0,30 + N A.P. Het polderpeil bleek niet bij keur bepaald, maar was volgens
opgave van het bestuur 1,40 - N A.P.
De molenaars
In de 18e eeuw werd het onderhoud van de molen soms voor langere tijd aanbesteed. Hierbij
werd bedongen, dat de aannemer tevens diende te zorgen voor het bemalen van de molen. Nu was
de aannemer feitelijk timmerman van beroep en daarom heeft hij zeker gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om het bemalen uit te besteden aan een "bequaam persoon". Ieder zijn vak. Niettemin bleef de aannemer verantwoordelijk voor het handelen van de molenaar, die naar de letter
van de contracten niet in dienst van de polder was. Voor iedere dag "weer en wind dienende" dat
er niet naar behoren gemalen werd, hing de aannemer een boete boven het hoofd van 3 gulden en
3 stuivers. Door deze wijze van uitbesteden van het molenaarswerk komen we de namen van de
molenaars niet tegen in het archief. Alleen de molenaars die wel direct in dienst waren van de polder vinden we terug in de molenrekeningen, waarin het betaalde maalloon werd verantwoord.
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Een unieke, helaas kwalitatief wat mindere foto van de Groot-Houtdijker molen met op de voorgrond de
laatste molenaar A.Spek met zijn vrouw. Collectie G.H. Keunen.
Molenaars van de Groot-Houtdijker molen
1745-1746
Cornells Kraeyenbos
1777-1786
Gijsbert Hoogeboom
1787
Hendrik Griffioen
Arie van der Poel
1788-1808
Kors (van der) Spek
1812-1817
Kors Spek
1830-1854
Arie Spek
1855-1907

77

Gedurende de in het overzicht genoemde periode bedroeg het maalloon tot 1815 70 gulden,
daarna 80 gulden per jaar. Dat was niet voldoende om een gezin van te onderhouden. Andere
werkzaamheden die de molenaar voor de polder verrichtte, werden "naer redelijkheid" betaald.
Zo verdiende Gijsbert Hoogeboom in 1780 voor baggerwerkzaamheden en het op de kade brengen van 450 pramen bagger "eene stuyver de praam".
Volgens een resolutie van de Ridderschap uit 1767 had de molenaar jaarlijks recht op 10 gulden,
indien hij naar het oordeel van de schout en heemraden goed werk had geleverd. Dit bedrag gold
als een schadevergoeding in de jaren dat het onderhoud en de bemaling aan een aannemer werd
uitbesteed en de molenaar door het gesloten contract geen recht op brandhout had. Toen in 1777
de molenaar zoals voorheen weer rechtstreeks in dienst van het polderbestuur kwam, verdween
deze post ook weer uit de molenrekening; "Sullende nu wederom de spaanderen ten voordeele
komen van den molenaar." Echter vanaf 1853 kreeg de molenaar wederom een soortgelijke tegemoetkoming voor het afval van de molen, dat hij door de aanbesteding van het onderhoud misliep.
Een precieze omschrijving van de werkzaamheden van de molenaar is niet voorhanden. Een circulaire van Gedeputeerde Staten van Utrecht kon het bestuur er in 1865 niet toe bewegen een instructie voor de molenaar op papier te zetten. Het nut hiervan werd niet ingezien en het bestuur
achtte een zwart op wit gestelde instructie zelfs gevaarlijk: bij ongelukken "veroorzaakt door onachtzaamheid of ander pligtverzuim" zou de molenaar zich proberen te beroepen op de inhoud
van zijn instructie. Deze gedachtengang riekt naar enig wantrouwen.
Een heel ander gezicht toonde het polderbestuur in 1906, toen zij besloot de bejaarde molenaar A.
Spek een gratificatie van 50 gulden te geven. De reden hiervoor was bijzonder. De molenaar was
50 jaar getrouwd en tevens ongeveer 50 jaar in trouwe dienst bij het waterschap.
Einde van de molen
Al vanaf 1872 had Groot-Houtdijk een bemalingsovereenkomst met Kamerik-Teylingens, zodat
desgewenst overtollig water afgetapt kon worden. Per etmaal dat het stoomgemaal van het naburige waterschap hiervoor in touw was, werd in de wintermaanden een vergoeding van 100 gulden
gevraagd en in de zomermaanden 125 gulden. De stap om deze vorm van hulpbemaling om te
zetten in een permanente bemaling door Kamerik-Teylingens, werd gemakkelijk gezet. De vergadering van stemgerechtigde ingelanden keurde met 151 stemmen voor en 37 stemmen tegen
het voorstel goed om met Kamerik-Teylingens in zee te gaan. Toen de hoogte van de te betalen
bemalingskosten in stemming werd gebracht lag de stemverhouding wel iets anders, maar op 28
november 1907 kon dan toch de bemalingsovereenkomst gesloten worden.
De molenaar werd per 1 januari 1908 eervol ontslagen. Hij kreeg een klein pensioentje en mocht
tot zijn dood een deel van de molen als woonhuis gebruiken. In 1912 viel de ontmantelde molen
onder de slopershamer. Met toestemming van Gedeputeerde Staten van Utrecht en Zuid-Holland
werd de molenwerf voor 50 gulden onderhands verkocht aan E.G.B, van Voorst van Beest, eigenaar van de omliggende eigendommen.
Na het verdwijnen van de molen leidde het polderbestuur van Groot-Houtdijk een sluimerend bestaan. De zorg voor de bemaling, eeuwenlang een van de hoofdtaken van het bestuur, lag nu voor
een groot deel bij anderen. Andere taken, zoals het doen van het banwerk, konden meer en meer
worden uitbesteed aan het Groot-Waterschap. Het was niet meer dan een logische stap dat per 1
januari 1975 het Groot-Waterschap van Woerden alle taken overnam en waterschap Groot-Houtdijk werd opgeheven.

Slotbeschouwing
We hebben kennis gemaakt met Groot-Houtdijk, een waterschap dat in enkele opzichten anders
was dan de meeste inliggende waterschappen van het Groot-Waterschap van Woerden. Aller78

eerst kwam dit door het samengaan van de oorspronkelijke polder met het aangrenzende Geestdorp. We hebben beredeneerd dat dit samenwerkingsverband waarschijnlijk rond 1600 is ontstaan, ver voordat veel andere waterschappen in het kader van de mechanisering van de bemaling
tot een dergelijke samenwerking kwamen. Daarnaast week tot de Franse tijd de bestuursinrichting van Groot-Houtdijk enigszins af. De meeste polders werden onder toeziend oog van het
overkoepelende Groot-Waterschap bestuurd door enkele ingelanden. Bij Groot-Houtdijk was
daarnaast echter nog een rol weggelegd voor grootgrondbezitter het Convent van Oudwijk, dat na
de reformatie werd opgevolgd door de Ridderschap van Utrecht.
Nadat in 1908 Groot-Houtdijk werd opgenomen in het bemalingsgebied van Kamerik-Teylingens, begon het kleine interprovinciale waterschap aan de minst boeiende periode uit haar geschiedenis die duurde tot de polderconcentratie van 1975.
Het onderzoek naar de geschiedenis van Groot-Houtdijk werd met name bemoeilijkt door leemten in het archief en het gemis aan relevante publikaties. Hierdoor bleven er onduidelijkheden bestaan, die misschien voor een deel weggenomen kunnen worden met intensiever archiefonderzoek en een beetje meer geluk. Niettemin kunnen we ons nu een goede voorstelling maken van de
wijze waarop er in het verleden voor het waterschap gewerkt is, zowel achter de bestuurstafel als
in het veld, "tot nutschap, oirbaer ende proffijt des gemeenlants van den Houdijck"."
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II, het vasteland, afd. IV, het Grootwaterschap van Woerden ('s-Gravenhage, 1908)
Archieven
Archief gerecht Kamerik-Houtdijken, inv.nr. 982: akten 70, 75 en 76 inzake de heerlijke rechten
van Hendrik Selkaert.
Archief Groot-Waterschap van Woerden, met name inv.nrs. B-49, D-35-3, D-48-17, de Collecteboeken (index), en de resoluties van de jaren 1595, 1672, 1673,1721, 1735, 1780, 1857, 1861.
Archief Hof van Holland (oud), inv.nr. 525: sententie nr. 32 van 1553.
Archief Sint-Stevensabdij (van Oudwijk), inv.nr. 20, 370-1/2: stukken betreffende de polder
Groot-Houtdijk.
Archief waterschap Groot-Houtdijk
Noten:
1. Fockema Andreae, p. 50, 51.
2. Ontginningen en publieke organisatie in het gebied aan weerszijden van de Oude Rijn tussen Utrecht en
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Zwammerdam (Amsterdam, Historisch Seminarium Universiteit Amsterdam, 1977), p. 7.
3. Bij de reglementering van waterschap Klein-Houtdijk in 1863 werd gesteld dat de totale oppervlakte
van dit waterschap 185 hectare was, waarvan 165 hectare in Kamerik lag en de genoemde 20 hectare in
Woerden (Geestdorp). Bij hoge uitzondering sprak men van Groot- en Klein-Geestdorp om aan te geven of het desbetreffende gedeelte van Geestdorp tot Groot- danwei tot Klein-Houtdijk gerekend werd.
4. Plomp, N. Woerden 600 jaar stad (Woerden, 1972), p. 69.
5. In hoeverre dit ook gold voor Klein-Houtdijk, waar het Convent ook gegoed was, heb ik niet onderzocht. De keur van Klein-Houtdijk uit 1699 bevat enkele bepalingen met betrekking tot de bestuursinrichting zonder de Ridderschap, rechtsopvolger van het Convent, met naam te noemen. Wel is de Ridderschap ("gewoon" als belangrijke ingeland?) betrokken geweest bij het aanbesteden van het onderhoud van de Klein-Houtdijker molen.
6. Ter illustratie: het Convent van Oudwijk was een van de vele kerkelijke instellingen die in het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams betrokken waren bij de benoeming van hoogheemraden.
Aanvankelijk kende men hier bisschopsheemraden, heemraden die door kapittelkerken werden aangesteld en heemraden aangesteld door diverse mannen- en vrouwenkloosters. Zie: Vliet, M. van, Het
Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams (Assen, 1961) p. 105, 106.
7. Berekend aan de hand van de index op de Collecteboeken van het Groot Waterschap van Woerden, aanwezig in het Streekarchief Rijnstreek. Overigens staan Groot-Houtdijk en Geestdorp hierin vanaf het
begin (in 1688) onderdezelfde rubriek genoemd.
8. Archief Groot-Houtdijk, inv.nr. 66: molenrekening 1796/97.
9. Zie ook Rechtsbronnen, p. 306: Sententie in reformatie van het vonnis van de hoogheemraden van
Woerden, die de erfgenamen een decisoire eed hadden opgelegd. Het Hof deed de Woerdense uitspraak
teniet.
10. Van Doorn noemt genoemde Willem Jansz Verwey in 1594-1597 als pachter van de "uuythoff Meerlooge", waaruit het latere Duifhuis is ontstaan. De molen stond vlakbij het Duifhuis. De andere naam,
Harman Koel, kwamen we al tegen in de schouwbrief van 1523 (70 jaar eerder) als bruiker van land
"neffens de Teccoperwech".
11. Citaat uit de vaak genoemde schouwbrief van 1523 (Archief Groot-Houtdijk, inv.nr. 204).

Het Slot te Vliet te Oudewater *
door drs. M.A. Kooiman en drs. J.W.C, van Schaik

Inleiding
In het westen van de gemeente Oudewater staat in de polder Vliet en Dijkveld, op de zuidelijke
oeverwal van de Hollandsche IJssel, de bouwval van het 13e-eeuwse kasteel Te Vliet.' Van het
kasteel bestaat nog slechts een stuk muur. Alleen aan de noord- en westzijde is de slotgracht bewaard gebleven. In het sterk geaccidenteerde terrein valt de plaats van de vermoedelijke voorburcht ten zuiden van de ruïne nog aan te wijzen. Ten oosten van de vermoedelijke voorburcht
ligt, aan een laantje, de hofstede "Het Huis te Vliet".
Het wapen Van Vliet bestond oorspronkelijk uit drie geknopte zilveren ruiten op een rood veld;
na het uitsterven van de Van Woerdens uit drie rode ruiten op een veld van goud.

Dit artikel is een bewerking van een artikel, dat zal verschijnen in het in 1994 uit te komen Kastelenboek van de provincie Utrecht.
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De ruïne van het Slot te Vliet, gezien uit het noordwesten. Gewassen pentekening door L.P. Serrurrier,
1729, Rijksarchief Utrecht. Naar een tekening van R. Roghman, 1646-1647'.
In de middeleeuwen probeerden de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht geregeld hun
gebied ten koste van elkaar uit te breiden. In de grenszone waar de conflicten tussen beide landsheerlijkheden zich afspeelden, trachtten graaf en bisschop hun positie te consolideren met behulp
van leenmannen. Deze werden beleend met grond en rechten en bouwden een kasteel, waardoor
het territorium van de landsheren versterkt werd.2
In het Utrechts-Hollandse grensgebied waren de oeverwallen van de IJssel geschikt om kastelen
te bouwen vanwege de hogere ligging en de aanwezigheid van klei voor het bakken van de benodigde enorme hoeveelheden stenen. Behalve Te Vliet stonden langs de rivier de kastelen Rijpikerwaard, IJsselstein, Montfoort en Haastrecht en de waarschijnlijk wat bescheidener huizen
Schurenburg en De Pol.
Geschiedenis
Het kasteel Te Vliet werd in de tweede helft van de 13e eeuw waarschijnlijk gesticht door Gerrit
van den Vliet, broer van Herman VI van Woerden, die in 1296 één van de "moordenaars" was
van graaf Floris V. Gerrit van den Vliet was gehuwd met Ada van den Binckhorst en overleed in
1314.3 Ten tijde van de kasteelstichting was het land van Vliet al een heerlijkheid.
Verscheidene andere kastelen in het westen van de provincie Utrecht werden door de Van Woerdens gesticht: de Haer, de Ham, Harmeien en de Engh. Tot 1624 bleef Vliet in de familie Van
Woerden van Vliet; daarna vererfde de heerlijkheid, met het kasteel, op Zuidnederlandse geslachten tot Maximiliaan Leopold Joseph prins van Rubenpré, Vliet in 1755 verkocht aan Theodorus Bisdom (1698-1777). Zijn afstammelinge Paulina Maria Lefèvre de Montigny-Bisdom
van Vliet (1840-1923) legateerde haar goederen, waaronder de ruïne, aan de Stichting Bisdom
van Vliet. Enkele jaren geleden heeft de stichting de boerderij met inbegrip van de ruïne verkocht
aan de pachter.
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Over de geschiedenis van het gebouw is weinig bekend. Over de bouw is niets overgeleverd,
evenmin over latere uitbreidingen of verbouwingen. Het erfleen van het huis wijst op een oorsprong in de ontginningsperiode: het bestond uit het huis zelf en twee hoeven van elk 16 morgen
groot. In de Hollands-Utrechtse veen- en klei-op-veenontginningen van de 1 Ie tot en met de 14e
eeuw was 16 morgen de standaardgrootte van een "hoeve": zoveel land als voldoende was voor
een toenmalig boerenbedrijf.4
Vermoedelijk is er in de buurt van het kasteel een kapel geweest. Het kasteel was behalve met de
IJsseldijk via een laan ook verbonden met de Hoenkoopse Buurtweg. Een zestiende-eeuwse kaart
laat deze laan, iets westelijk van het kasteel, zien. 5 Op de uit 1771 daterende kaart van de Lopikerwaard door Hattinga is de laan aangegeven als "Vriese Steeg", op die van Ketelaer uit 1770
als " Vlietweg". Mogelijk is er verband met Friese kolonisten in de tijd van de grote ontginningen,
zoals ook van elders bekend is. Waarschijnlijk ligt de laan, die gedeeltelijk nog aanwezig is, op
de westgrens van de oorspronkelijke ontginningshoeven. Achter het kasteel liep een dwarslaan
tussen de "Vriese Steeg" en de grens tussen Vliet en Dijkveld, op het kadastraal minuutplan aangegeven als "Vlietsteeg".
In de oudere literatuur wordt meestal voetstoots aangenomen dat het kasteel, net als de stad Oudewater, als gevolg van de ligging in het Stichts-Hollandse grensgebied tot begin 16e eeuw
voortdurend bij allerlei gewapende twisten betrokken was. 6 De bronnen geven hierover wat betreft Vliet geen uitsluitsel. Het aantal keren dat Oudewater werkelijk is belegerd blijkt uit de
bronnen echter niet groot te zijn. We mogen aannemen dat bij het naburige Vliet dat evenmin het
geval is geweest. Van een rol bij de Hoekse en Kabeljauwse twisten en de Gelderse oorlogen is
ook niets bekend, terwijl de bronnen over het beleg van Oudewater in 1575 over Vliet zwijgen.
Op afbeeldingen uit de 16e eeuw lijkt het kasteel nog in welstand te verkeren, al zijn deze afbeeldingen zeer schematisch. Op een afbeelding uit omstreeks 1515 is een donjon weergegeven met
een pleintje, dat omgeven is door een muur en een toren; torenspitsen ontbreken. 7 Van Zijll neemt
echter aan dat het kasteel eind 15e eeuw al vervallen was. Hij leidt dit af uit de toestemming die
Jan van Vliet als heer van Vliet, Hoenkoop en Bergambacht, in 1497 krijgt van Philips de Schone

Theodorus Bisdom (1698-1777), heer van Vliet
1755-1777, J. Boonen, olieverfdoek, 1724, collectie
Stichting Museum Bisdom van Vliet, Haastrecht.
Foto: Iconographisch Bureau, Den Haag.
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De ruïne van het Slot te Vliet met omgeving. Op de voorgrond de Provinciale Weg Utrecht-Gouda, geheel
links de hofstede "Het Huis te Vliet". Foto: H. Bol, provincie Utrecht.
om gevangenen te mogen opsluiten binnen Schoonhoven, Liesveld, Langerak en Oudewater. Jan
van Vliet heeft namelijk in zijn heerlijkheden "diversche Delinquanten en Malfacteurs, die ongecorrigeert blyven van haren misdaden, overmits den voorseyden Suppliant aldaer geen Slot noch
sekere Vangenisse en heeft".8 Dit kan echter ook betekenen dat het huis Te Vliet niet (meer) geschikt was om gevangenen voor langere tijd op te bergen en/of inmiddels meer een woonfunctie
dan een militaire functie had gekregen.
Het is dan ook niet duidelijk wanneer het kasteel tot ruïne is vervallen. Van Gouthoeven beschrijft het huis in zijn boek uit 1636 als een bouwval. Hoe lang het al in die toestand verkeerde
deelt hij echter niet mee.''
Roghman tekende in 1646 of 1647 Te Vliet in een zodanig ruïneuze staat, dat aangenomen mag
worden dat het huis toen al geruime tijd een bouwval was."'
Beschrijving
Van het Slot te Vliet is alleen een deel van een muur bewaard gebleven, ongeveer 1,35 meter dik
en opgetrokken uit rode kloostermoppen van 30/31 x 14,4/15 x 6,6/6,9 centimeter; 10 lagen =
0,87 meter. Het metselverband is zogenaamd wild verband: in elke laag zitten strekken en koppen zonder ritme.
Het muurrestant is opvallend hoog, ongeveer 9,5 meter; daardoor kan vastgesteld worden dat het
kasteel ter plaatse minstens bestond uit een onderhuis (kelder), een begane grond en een eerste
verdieping. Geheel rechts is, aan de binnenzijde gezien, op de eerste verdieping nog de afgeschuinde rest van een vensternis zichtbaar. Ongeveer in het midden van de muur loopt over de gehele lengte een schoorsteenkanaal. Onderaan zijn, met kleine machinale bakstenen, reparaties
uitgevoerd, vermoedelijk op het eind van de 19e eeuw op initiatief van Paulina Maria Lefèvre de
Montigny-Bisdom van Vliet.
Vermoedelijk is het bewaard gebleven muurfragment, te oordelen naar de tekening van Roghman, een gedeelte van de noordgeve] van de donjon. Het dateert uit de 13e eeuw.
De ruïne ligt op een verhoging en is nog aan twee kanten door de gracht omgeven. Aan de kant
van de weg is voor de gracht gebruik gemaakt van een wiel, dat inmiddels gedeeltelijk gedempt
is. Dit deel van de gracht stond door middel van een sluisje in verbinding met de IJssel. Op de
kaart van Ketelaer ligt rondom de ruïne nog een volledige gracht. Het patroon van lager en hoger
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gelegen delen doet een apart omgrachte voorburcht ten zuiden van het hoofdgebouw vermoeden.
Bij het bouwen van de veeschuur bij de huidige boerderij, enige jaren geleden, bleek dat ook daar
grote muurfragmenten in de grond zaten.
Literatuur:
Beek, M., en M. Kooiman Oudewater. Geschiedenis en architectuur (Zeist, 1993) Monumenteninventarisatie provincie Utrecht 11, in voorbereiding;
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Noten:
1. Over het kasteel, zie Van Zijll, 1861. De latere literatuur is groten deels op Van Zijll gebaseerd: Beek en
Kooiman, 1993 (i.V.); Ooyevaar 1990, p. 91-92; Den Uyl, dl. 1, 1960, p. 429. Over het wapen van de
Van Vliets, zie Plomp, 1962, p. 12-19.
2. Hoe ingewikkeld de situatie kon zijn laat het voorbeeld van Haastrecht zien. Herbaren van der Lede,
heer van Haastrecht en De Vlist, droeg in 1290 zijn huis met de "Hofkamp" en 50 morgen land te Haastrecht, tot dan toe allodiaal (vrij) bezit, in leen op aan graaf Floris V van Holland. Hiermee werd het bezit van heer Herbaren een Hollands leen, de heerlijkheid Haastrecht was echter Utrechts. De Hollandse
invloed werd steeds sterker. De Stichtse rechten op het gebied van de heerlijkheid ten zuiden van de
Hollandsche IJssel gingen rond 1428 verloren en die ten noorden van de Hollandsche IJssel, het Land
van Stein, liepen in 1529 definitief af toen keizer Karel V de rechten afkocht. Sindsdien werd het gebied
als Hollands beschouwd (Plomp, 1975, p. 63 e.V.).
3. Gerrit van den Vliet werd begraven in de Michaëlskerk van Oudewater, evenals een aantal latere kasteelheren.
4. Vlieten Dijkveld zijn beide standaardcopen uit de 12e of 13e eeuw met een diepte van rond de 1250 meter. De achterkade van de ontginningen heeft in een wat later stadium gediend als ontginningsbasis voor
Hoenkoop.
5. Rijksarchief Utrecht, Lopografisch-historische atlas (RAU-LA), Archief Heerlijkheid Hoenkoop, 61.
6. O.a. Van Zijll. 1861. Illustratief voor deze opvatting is de zinsnede op "omdat de Heeren van Vliet in
den regel, zoals men ook ligtelijk kan begrijpen, in eene of andere partij betrokken zijnde, ook de banieren waarop hun wapen gepenseeld was, niet altijd in de wapenzaal van het slot opgeplooid konden blijven. Tergend blonk dan ook den vijand dat wapen der Heeren van Vliet tegen,"
7. RAU-TA, Archief Heerlijkheid Hoenkoop, 60.
8. VanZijll, 1861, p. 17. Stuk: p. 16-18.
9. VanGouthoeven, 1636, p. 91; zie ook VanZijll, 1861, p. 9.
10. Tekening R. Roghman, 1646-1647, inv.nr. A 4340 Rijksmuseum Stichting, Amsterdam. Bij dit artikel
is een kopie van deze tekening door Serrurrier, gereproduceerd.
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