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De afwatering van de Bijleveldse landen in de late middeleeuwen (I) 

door J.A. Storm van Leeuwen 

De tussen De Meern en Harmeien gelegen landen, die later vrijwel het gehele gebied van het 
Grootwaterschap Bijleveld en De Meerndijk zouden gaan vormen, hebben voor wat de af
watering betreft een opmerkelijke geschiedenis gehad. Deze is niet alleen bepaald geweest 
door interne waterschapszaken, maar vooral door zich wijzigende omstandigheden buiten 
de streek. Als gevolg daarvan heeft men het overschot aan water telkens in een andere rich
ting moeten afvoeren. 
In deze bijdrage zal de auteur iets vertellen over de wijze waarop de ingelanden van de Bij
leveldse landen in de periode van rond 1100 tot rond 1500 het overtollige water uit hun pol
ders kwijtraakten. 

Inleiding 
De afwatering van het gebied dat wordt begrensd door de Meerndijk, de noordelijke IJsseldijk 
(Achthovensedijk en Mastwijkerdijk), de Hollandsekade en de Leidse Rijn werd aanvankelijk 
geregeld door elk van de daarbinnen gelegen gerechten. Dat waren Bijleveld en Reyerscop in het 
noordelijke gedeelte en Achthoven en Mastwijk in het zuidelijke. Een gerecht was de kleinste 
rechterlijke en bestuurlijke eenheid op het Utrechtse platteland; in Holland sprak men van een 
schoutambacht. 
De gronden die binnen de twee eerstgenoemde gerechten lagen waterden af op de tegenwoordige 
Leidse Rijn, oudtijds Oude Rijn geheten; de gronden binnen de twee laatstgenoemde gerechten 
deden dat op de Hollandse IJssel. 
Door verschillende oorzaken onderging het afwateringssysteem telkens veranderingen. Daarvan 
waren er twee voor deze streek belangrijk. De eerste betrof het lozen van het overtollige water uit 
een gedeelte van de noordelijke gerechten op de Hollandse IJssel nadat deze omstreeks 1285 aan 
de bovenmond was afgedamd. De tweede verandering had plaats toen de Bijleveld tussen de 
Oude Rijn en de Amstel omstreeks 1413 werd aangelegd om het overtollige water van alle vier 
gerechten naar het IJ en naar de Zuiderzee af te voeren. 
In 1413 verleende de graaf van Holland aan de vier gerechten in het bovengenoemd gebied, dat 
om waterstaatkundige redenen werd uitgebreid met de Harmelerwaard ten noorden van de Oude 
Rijn, het recht om het overtollig water gezamenlijk door Hollands territoir naar de Amstel te lei
den. In 1414gaf de bisschop van Utrecht een schouwbrief aan de voor dit doel ingestelde organi
satie, zodat het bevoegdheden op publiekrechtelijk niveau kreeg. 
Het lichaam droeg de zorg voor de afvoer van het water door de aanleg en de instandhouding van 
een speciaal voor dit doel aangelegde watergang. Deze werd later de Bijleveldsewetering of kort
weg de Bijleveld genoemd naar het gerecht van die naam, waar het beginpunt lag. Voorts hield de 
nieuwe organisatie toezicht op de Meerndijk als belangrijke waterkering voor de op de Amstel 
afwaterende landen, zowel in Utrecht als in Holland. Uit dit lichaam is het Grootwaterschap Bij
leveld en de Meerndijk voortgekomen. Deze naam stamt uit 1867, maar wordt hier duidelijk-
heidshalve gebruikt voor het in 1413 opgerichte hoofdwaterschap. In 1912 kreeg dit de titel van 
grootwaterschap ter onderscheiding van de inliggende lokale waterschappen. 
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Overigens duidde men in latere tijden met Bijleveld ook het gehele gebied aan dat door de water
gang de Bijleveld afwaterde naar het buitenwater. Dit was het zogeheten Waterschap van Bijle
veld. Aan deze naam en aan die van de Meerndijk is de naam van het Grootwaterschap ontleend. 
De waterstaatkundige geschiedenis van dit gebied, dat ik in de titel en hier en daar in de tekst van 
dit artikel heb aangeduid als de Bijleveldse landen, gaat terug tot de ontginningstijd van het wes
telijke veengebied in de 1 leen 12e eeuw. De toen gevormde ontginningsblokken zijn de voorlo
pers geweest van de verschillende lokale waterschappen binnen het latere Grootwaterschap. 
In deze bijdrage zullen in het kort de wederwaardigheden van waterstaatkundige aard worden be
schreven van de Bijleveldse landen vanaf de ontginningstijd tot aan de invoering van de gemeen
schappelijke windbemaling van de polders aan het einde van de 15e eeuw. Het geheel is verdeeld 
in twee stukken. Het eerste stuk handelt over de periode van rond 1100 tot 1413, in het tweede 
stuk komt de tijd tussen 1413 en rond 1500 aan de orde. 

DE PERIODE VAN CIRCA 1100 TOT 1413 

Ontginningen in het veengebied 
De Hollands-Utrechtse laagvlakte, die tegenwoordig met de nogal dichterlijke naam "het Groene 
Hart van Holland" wordt aangeduid, was oorspronkelijk een vrijwel onbewoond gebied dat met 
moeilijk toegankelijke broekbossen was begroeid. De bodem bestond uit veengrond, die soms 
was bedekt met een laagje klei (klei-op-veengrond). De gronden lagen hoger dan de rivieren en 
andere waterlopen, die door de streek stroomden: hoe verder af van het water, hoe hoger het op
pervlak lag. Deze zogenaamde wildernissen werden grotendeels in de 1 le en 12e eeuw ontgon
nen tot landbouwgrond. 
De zeggenschap over de woeste gronden berustte bij de landsheren, in casu de Hollandse graaf en 
de Utrechtse bisschop. Door schenkingen beschikten ook verschillende Utrechtse kapittelkerken 
over grote gedeelten van de veenwildernis. 
Bij de openlegging ervan volgde men een vast systeem, dat overal in het Hollands-Utrechtse 
veengebied (en ook elders) werd toegepast. In navolging van H. van der Linden (1956) noemt 
men die soort ontginningen tegenwoordig cope-ontginningen. De gronden werden meestal met 
inschakeling van een tussenpersoon onder zekere voorwaarden in blokken uitgegeven aan groe
pen van ontginners. De begrenzingen zullen door landmeters zijn uitgezet. Indien de ruimte dat 
toeliet kregen de blokken een regelmatige, vierhoekige vorm. De ontginners zorgden gezamen
lijk voor de totstandkoming van de gemeenschappelijke afwatering, omkading en ontsluiting. 
Daartoe groef men aan de voorzijde van het blok een wetering die in de regel door middel van een 
vliet met een uitwateringssluisje in verbinding kwam te staan met de rivier of waterloop van 
waaruit de kolonisten de venen waren binnengetrokken. Om op een zo laag mogelijk punt bij de 
rivier, dat wil zeggen zoveel mogelijk stroomafwaarts, uit te komen moest de wetering daaraan 
evenwijdig lopen. Men was in die tijd namelijk geheel afhankelijk van de waterstanden van het 
buitenwater, omdat de lozing van het overschot aan water uit de ontginningen op natuurlijke 
wijze, dus zonder bemaling, geschiedde. Met de uit de wetering komende grond maakte men een 
onverharde weg, die dijk werd genoemd en de zogenaamde ontginningsbasis vormde. Deze 
stond met een uitweg of meent in verbinding met de bewoonde wereld. Dwars op de wetering 
groef men op de grenzen van de toekomstige kavels onderling evenwijdig lopende sloten (stro
kenverkaveling). De kavels kwamen hier dus dwars op de ontginningsbasis en daardoor ook 
dwars op de rivier te liggen. De gebouwen - nog simpel van constructie -plaatsten de ontginners 
aan de overzijde van de wetering. 
Wanneer de achterzijde van het blok (de bovenzijde, zoals de boeren in sommige polders wel 
zeggen) bij voldoende plaatsruimte parallel aan de basis was uitgezet werden de kavelsloten en 
dus ook de kavels of "weren" even lang. De standaardlengte bedroeg 1250 tot 1300 meter, maar 
daarvan komen veel afwijkingen voor door bepaalde situaties in het terrein waarmee bij het uit-
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meten van het blok rekening gehouden moest worden. Een voorbeeld daarvan is de aanwezigheid 
van oudere ontginningen. 
Veelal is de wetering naderhand om uiteenlopende redenen naar het midden of naar de achter
zijde van het ontginningsblok verplaatst, zodat de oorspronkelijke inrichting onduidelijk is ge
worden. Zoals wij later zullen zien is dat onder andere gebeurd in de blokken Bijleveld, Reyers
cop, Achthoven en Mastwijk. Toch zijn deze middeleeuwse ontginningen op de moderne topo
grafische kaarten nog makkelijk terug te vinden. 
De kavelsloten deden niet alleen dienst als kavelscheidingen en als veekeringen, maar waren in 
de eerste plaats bedoeld om het nieuwe land te kunnen ontwateren. Het is nu eenmaal noodzake
lijk dat de grondwaterspiegel gedurende het groeiseizoen van de gewassen voldoende laag bene
den het maaiveld wordt gehouden. Dat gold ten tijde van de ingebruikneming van de veenwilder-
nissen des te meer, omdat de boeren aanvankelijk niet alleen veeteelt bedreven, maar ook akker
bouwgewassen (hoofdzakelijk graan) verbouwden. Zoals bekend wortelen deze laatste dieper 
dan weidegrassen. 
Het ontginningsblok was al dadelijk een waterstaatkundige eenheid, anders gezegd, een polder. 
Deze was rondom door waterkeringen van de omgeving afgesloten, behalve op de plaats waar het 
overtollige water (het overschot aan water afkomstig van de neerslag) naar het buitenwater moest 
worden geleid en waar in droge tijden water moest worden ingelaten. 

De vorming van lokale waterschappen 
Hoewel niet kan worden gesproken van waterschappen in de betekenis die wij er tegenwoordig 
aan hechten was er toch sprake van een bestuurslichaam dat was belast met de waterstaatszorg in 
de ontginning. Zoals gebruikelijk op het Utrechtse platteland vormden de ontginningsblokken 
elk een afzonderlijk gerecht of (naar Hollands voorbeeld) een ambacht. De gerechtsheer be
noemde voor het nieuwe gebied een schout. Deze vormde tezamen met enige inwoners, buren ge
noemd, en later met gekozen schepenen een college dat zowel verordeningen uitvaardigde als 
recht sprak bij lichte vergrijpen. Daarbij trad de schout op als rechtsvorderaar namens de ge
rechtsheer of ambachtsheer. Dit college duidde men aan als het gerecht, maar ook het ambtsge
bied van de schout noemde men gerecht of ambacht. 
De waterstaatszaken daarbinnen werden behartigd door dezelfde schout met enige heemraden. 
Of deze laatsten tevens schepenen waren is niet zeker. Na 1413 noemde men deze heemraden wel 
binnenlandse of lage heemraden, soms kroosheemraden, dit ter onderscheiding van de heemra
den van het toen opgerichte Grootwaterschap Bijleveld en de Meerndijk. De grenzen van deze 
gerechten vielen samen met die van de latere lokale waterschappen. 
Binnen het gebied van dit Grootwaterschap bevonden zich ten zuiden van de Oude Rijn (nu 
Leidse Rijn) vier gerechten, in ons geval te vereenzelvigen met lokale waterschappen. Dat waren 
Bijleveld, Reyerscop, Achthoven en Mastwijk. Ten noorden daarvan lag de Harmelerwaard, die 
pas in 1413 om waterstaatkundige redenen bij deze groep werd gevoegd. Er moet op gewezen 
worden, dat het aantal gerechten later groter was, maar hier wordt de opsomming aangehouden 
zoals die voorkomt in een later te noemen handvest uit 1413. 
Bijleveld en Reyerscop zijn (in deze volgorde) vanuit de Oude Rijn opengelegd en gingen mits
dien daarop afwateren. Achthoven en Mastwijk kwamen in een later stadium aan de beurt en wer
den vanuit de Hollandse IJssel opengelegd. Het benoorden de IJssel gelegen deel van het Oude-
land van IJsselstein bestond toen al; het kwam na 1413 waterstaatkundig binnen Achthoven te 
liggen. Oorspronkelijk zijn er meer kleine ontginningen geweest, maar gedurende vele eeuwen 
zijn in de nog bewaard gebleven jaarrekeningen van de kameraar van het Grootwaterschap (de 
man die de geldmiddelen beheerde en de technische zaken regelde en controleerde) alleen deze 
vier namen genoemd. Deze oude en goede gewoonte wordt in het vervolg overgenomen. 
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De Oude Rijn 
De Oude Rijn, met welke naam ik in dit artikel volgens het oude gebruik de tegenwoordige 
Leidse Rijn tussen Papendorp (bij het huidige Amsterdam-Rijnkanaal) en Harmeien aanduid, is 
grotendeels een gegraven watergang. 
Voor het ten oosten van De Meern gelegen gedeelte heeft men vermoedelijk een reeds aanwezig, 
licht slingerend waterloopje recht getrokken. Daarentegen is het tracé van het westelijke gedeelte 

Gezicht op de Oude Rijn/Leidse Rijn in Harmeien vanuit het westen, juli 1958. Op de rechteroever (links op 
de foto) loopt het jaagpad, dat in 1664 door de steden Utrecht, Woerden en Leiden werd aangelegd ten be
hoeve van een geregelde trekschuitendienst tussen deze steden en ten gerieve van de overige scheepvaart in 
de Leidse Rijn. 
Foto: J.A. Storm van Leeuwen. 

(ten zuiden van de Harmelerwaard) gebogen. We mogen wel aannemen, dat dit laatste stuk oor
spronkelijk een natuurlijke waterloop is geweest, die werd vergraven. Deze natuurlijke water
loop mondde bij Harmeien als een zijgeul uit in het restwater van de Oude Rijn, dat door Vleuten 
stroomde en door mij indertijd (1985) de Vleutense Oude Rijn werd genoemd. De meer voorde 
hand liggende naam Vleutense Rijn heb ik niet gebruikt aangezien men daarmee vroeger onder 
meer het oostelijke gedeelte van de Vleutensewetering in de Hogeweide bij Utrecht bedoelde. 
Afgezien van een knik ten oosten van De Meern (waarover later meer) is het middengedeelte ge
heel recht. De middeleeuwse landmeters hielden er nu eenmaal van, evenals hun moderne vakge
noten, overal rechte lijnen te trekken waar dat mogelijk was. 
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Gezicht vanuit het zuiden op de Kerkvliet tussen de Rijksweg 12 (thans A12) en het dorp Harmeien, juni 
1959. Naast de Kerkvliet loopt de Kerkweg, nu een fietspad. De vervangende nieuwe Kerkweg (niet op de 
foto) werd later aan de oostzijde van de oude Kerkweg aangelegd. 
Foto: J.A. Storm van Leeuwen. 
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Voorbeeld van een zogenaamde tuin, vervaardigd van gevlochten wilgetenen en dikkere wilgetakken. Der
gelijke vlechtwerken werden oudtijds gebruikt in de vorm van horden, die zowel als tijdelijke verstevigingen 
van brugdekken als voor het maken van tijdelijke afdammingen werden toegepast. Deze tuin bevond zich in 
1965 in Willige Langerak. 
Foto: J.A. Storm van Leeuwen. 
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De Oude Rijn wordt in het algemeen beschouwd als de basis, van waaruit de ontginningen Ou-
denrijn ten oosten van de Meerndijk en Bijleveld ten westen daarvan zijn uitgevoerd; de Oude 
Rijn zou daarvan de gemeenschappelijke wetering zijn. Tegen deze opvatting behoeft geen be
zwaar te bestaan mits men ervan uit gaat, dat deze blokken als één geheel zijn uitgevoerd. Het 
kwam in het veengebied in West-Utrecht zeer zelden voor. dat het overtollige water uit de cope-
ontginningen werd afgevoerd door de weteringen van naastgelegen oudere blokken. In hoeverre 
de tegenwoordige Zandweg die langs de noordelijke oever van de Oude Rijn loopt tot de ontgin
ningsbasis heeft behoord is niet duidelijk. Waarschijnlijk is dat niet: deze weg was van oudsher in 
onderhoud bij de eigenaars van de aan de noordzijde grenzende gronden. 
Er is echter een ander bezwaar tegen een gemeenschappelijke wetering. Het is mijns inziens vol
strekt onmogelijk geweest dat de achterliggende jongere blokken Heycop en Reyerscop even
eens daarop afwaterden. Deze moeten het water met eigen vlieten op het buitenwater hebben ge
bracht en niet op de wetering van oudere ontginningen. 
De verschillende bezwaren kunnen worden ondervangen wanneer ervan wordt uitgegaan, dat de 
Oude Rijn tussen Papendorp en Harmeien reeds bestond voordat er sprake was van de occupatie 
van de ten zuiden daarvan gelegen veenwildernis. Deze watergang kan indertijd niet anders ge
graven zijn dan als een afsnijding van de sterk slingerende Vleutense Oude Rijn ten behoeve van 
de scheepvaart van Utrecht (Tolsteeg) naar Harmeien en verder westwaarts vice versa. Daarmee 
is tevens het vraagstuk opgelost of de Zandweg ooit een onderdeel vormde van een ontginnings
basis; dat is dan niet het geval geweest. 
We moeten wel aannemen, dat de ontginningsblokken Oudenrijn en Bijleveld aanvankelijk 
rechtstreeks afwaterden op de Oude Rijn met behulp van een aantal uitwateringssluisjes of 
wachtdeuren. Pas later zijn er aan de achterzijde weteringen aangelegd; voor Oudenrijn was dat 
de Oudenrijnsewetering en voor Bijleveld de wetering langs de noordzijde van de Reyerscopse-
dijk. Dergelijke verplaatsingen van de wetering naar de achterzijde kwamen in het veengebied 
vaker voor, onder andere als de voorzijde uit minder inklinkende kleigrond bestond; voorbeelden 
dicht bij huis zijn Themaat (de Ouwenaar en de Uitschuit) en Achthoven-Mastwijk (de Oudewe-
tering). 
Voor Heycop en Reyerscop waren er voor wat hun weteringen betreft geen problemen. Deze pol
ders konden van meet af aan op de Oude Rijn afwateren door middel van hun vlieten. 
Over de knik in de Oude Rijn ten oosten van het dorp De Meern kan ik kort zijn. Die moet vol
gens mij veroorzaakt zijn door het feit, dat tussen het oostelijke aansluitpunt met de Vleutense 
Oude Rijn bij Papendorp en het begin van de zijgeul langs de Harmelerwaard (bij de latere Hei-
dam) geen rechte lijn kon worden gevolgd. De hoge gronden bij De Meern (Hoge Woerd) moest 
men omzeilen. Bovendien speelde waarschijnlijk de aanwezigheid van het rechtgetrokken water
loopje hierbij een belangrijke rol. 
Dekker ( 1990), die de Leidse Rijn wel beschouwt als de gemeenschappelijke wetering van de ten 
zuiden daarvan gelegen cope-ontginningen, geeft voor de knik in deze watergang een andere ver
klaring. Deze berust op landmeetkundige overwegingen bij het bepalen van de voor- en achter-
grens van het ontginningsblok Oudenrijn. 

Aanleg van de Meerndijk 
Betrekkelijk kort nadat de ontginningsblokken Bijleveld, Reyerscop, Achthoven en Mastwijk 
waren voltooid legde het Land van Woerden de Meerndijk aan tussen De Meern en de Hollandse 
IJssel. Naar mijn mening gebeurde dat in het kader van andere waterstaatkundige maatregelen 
omstreeks 1226. Blok (1977) en Dekker (1990) stellen dit tijdstip op grond van naamkundige 
overwegingen in de 12e eeuw. 
Na de aanleg vormde deze dijk, die oudtijds ook andere namen heeft gedragen, zoals Marendijk. 
Marnedijk of kortweg Marne, de oostelijke grens van het toenmalige heemraadschap van Woer
den, één van de voorlopers van het Groot-Waterschap van Woerden. Deze waterkering be-
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schermde het ten westen daarvan gelegen gebied tegen uit het oosten komend water, dat afkom
stig was van de daar uitgevoerde ontginningen, maar ook tegen eventueel overstromingswater uit 
de Lek bij dijkdoorbraken. In zekere zin was deze dwarsdijk een slaperdijk. 
Het is opmerkelijk dat deze waterkering niet werd aangelegd op de bestaande zijkaden van Bijle-
veld en van Reyerscop zoals men zou verwachten, maar dat men een tracé koos dat verschillende 
kavels op een zeer schadelijke manier schuin doorsneed. Uit recente onderzoekingen is gebleken, 
dat men indertijd zeer waarschijnlijk gebruik heeft gemaakt van de aanwezigheid van een dicht
geslibde watergang, die na de sterkere inklinking van de omringende klei-op-veengronden als 
een lichte verhevenheid in het terrein zichtbaar was geworden. Dit tracé was tevens korter dan dat 
over de bestaande zijkaden. Uit een oogpunt van stevigheid en onderhoud genoot deze variant ui
teraard de voorkeur. 
De van Bijleveld (Veldhuizen) en Reyerscop afgesneden stukken land vormden nadien een eigen 
waterstaatkundige eenheid met de naam Rosweide. Dit waterschap loosde het overtollige water 
na 1385 op de Heycop, die het tezamen met het water uit verschillende beoosten de Meerndijk 
gelegen waterschappen afvoerde naar de Vecht bij Breukelen. 
Na de grenswijziging in 1363 van het Groot-Waterschap van Woerden, waarover later meer, 
vormde de Meerndijk het oostelijk gedeelte van de waterkeringen, die de Bijleveldse landen om
ringden. Het onderhoud ervan en het toezicht daarop was toen evenwel nog niet goed geregeld. 

De IJsseldam 
Door de voortdurende ontwatering van de klei-op-veengronden ging het boven de grondwater
spiegel liggende veen krimpen, terwijl het tevens verteerde door de toetreding van zuurstof. Bo
vendien verminderde de opwaartse druk, zodat het gewicht van de bovenliggende grondlagen 
toenam en in de ondergrond samenpersingen optraden. Dit verschijnsel, dat nog steeds voort
duurt, duidt men aan met de term inklinking. Een andere nadelige omstandigheid was de geleide
lijke stijging van de zeespiegel, waardoor relatief hogere standen van het buitenwater gingen op
treden. Deze processen gingen bij de afwatering van de betrekkelijk jonge landbouwgebieden in 
het westelijke veengebied een steeds groter probleem vormen, zowel in Utrecht als in Holland. 
Dit was voor de Hollandse graaf Floris V één van de redenen om een plan tot afsluiting van de 
bovenmond van de Hollandse IJssel bij de uiterwaard Hoppenesse aan de Lek te laten opstellen. 
Ondanks de tegenwerking van de Utrechtse kapittels wist Floris V de Utrechtse bisschop (elect) 
Jan van Nassau - ongetwijfeld met de nodige aandrang - ervan te overtuigen dat deze afdamming 
zowel een Hollands als een Utrechts belang was. Bovendien zou Holland het werk voor een groot 
gedeelte financieren. Het project werd omstreeks 1285 uitgevoerd. 
Door deze ingreep was het gevaar voor overstromingen van de landen langs de IJssel aanzienlijk 
verminderd: de waterstanden waren niet meer afhankelijk van het uit de Lek toestromende water. 
Er konden zelfs tot ver stroomopwaarts in de IJssel lagere ebstanden optreden. Volgens de 16e-
eeuwse historicus Lambertus Hortensius (zie Fockema Andreae, 1930) was de werking van eb en 
vloed op de IJssel nog merkbaar bij het Gein, ten zuiden van Jutphaas. 
Deze omstandigheid verschafte de langs de IJssel gelegen gerechten en ambachten de mogelijk
heid hun afwatering te verbeteren. Jutphaas maakte voor het zuidelijk deel van het Nedereind het 
eerst gebruik van de nieuwe lozingsmogelijkheid, namelijk reeds in 1287. In de loop der tijd 
volgden er meer van de tussen de Oude Rijn en de IJssel gelegen gerechten en ambachten in 
Utrecht en het Land van Woerden dit voorbeeld. Maar ook particulieren waren van de partij. 
De geërfden in Achthoven en Mastwijk konden zonder meer profiteren van de nieuwe toestand, 
omdat zij het overtollige water reeds op de IJssel loosden. Die in Bijleveld en Reyerscop moesten 
het water echter in omgekeerde richting gaan leiden. Dit gebeurde niet gerechtsgewijs, maar door 
de individuele grondeigenaars of groepen daarvan. 
De Johannieters (Orde van Sint Jan) van het convent St. Catharijne te Utrecht bezaten in deze 
omgeving veel landerijen, welke door de commandeur te Harmeien werden beheerd. Zij hadden 
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aan het westelijke gedeelte van de Reyerscopsedijk een uithof, die in 1507 "Sunte Katrijnen uut-
hoff ' werd genoemd. Een kronkel in de weg geeft nog steeds de plaats aan waar de gebouwen 
hebben gestaan. Hier werd de oogst van de in eigen exploitatie zijnde landerijen heen gebracht, 
werden eventuele tienden in natura verzameld en de pachten en andere gelden geïnd. 
In 1292 kochten de Johannieters van Willem, de zoon van Gerard Taets, het recht om voor hun 
gronden in Reyerscop en in het aangrenzende Haanwijk een watergang met een uitwateringssluis 
naar de IJssel te maken. Deze vliet begon waarschijnlijk bij de brug in het westelijke deel van de 
Reyerscopsedijk naast de uithof van het Catharijneconvent van de Johannieters en liep zuid
waarts door het smalle gedeelte van Reyerscop tot aan de voorloper van de Hollandsekade. Van 
daar af volgde de watergang de oostzijde van die kade tot aan de noordelijke IJsseldijk (Mastwij-
kerdijk). Deze vliet kreeg weldra de naam Heerenvliet of Catharijnevliet; het eerste stuk werd la
ter, toen deze uitwatering al lang geen dienst meer deed, de Moddersloot genoemd. 
Ter verduidelijking wordt opgemerkt, dat men oudtijds onder Reyerscop meestal de gerechten 
Reyerscop en Bijleveld tezamen verstond. Na 1413 duidde men daar zelfs de vier gezamenlijke 
gerechten ten zuiden van de Oude Rijn met de Harmelerwaard mee aan, die door de Bijleveld af-
waterden. 
De oriëntering op de Hollandse IJssel werd plotseling onderbroken door een catastrofale over
stroming ten gevolge van doorbraken van de Lekdijk bij Vreeswijk. 

Het (oude) Groot-Waterschap van Woerden 
In 1321 en 1322 brak de Lekdijk tweemaal door bij Vreeswijk. Hierdoor ontstond grote schade, 
niet alleen in Utrecht, maar vooral in Holland benoorden de IJssel. Dit was voor de Hollandse 
graaf Willem III aanleiding om nog in 1322 een college van dijkgraaf en heemraden in te stellen 
voor het gehele gebied tussen de Meerndijk en Zwammerdam. Dit heemraadschap omvatte dus 
ook Stichts gebied, maar de Utrechtse bisschop Frederik van Sierck miste de doortastendheid van 
graaf Willem: hij kon niet anders dan accoord gaan met deze maatregel van Hollandse zijde. 
Ook stond de bisschop in 1323 aan de graaf toe om een "middeldijk" (dwarsdijk) aan te leggen 
tussen de IJssel en de Vecht, dus geheel op Stichts grondgebied. Deze moest dienen om "opwa-
ter" te keren. De Meerndijk werd daar een onderdeel van . Of deze slaperdijk ooit volledig is aan
gelegd is niet zeker. Het is mijns inziens niet uitgesloten, dat toen een "droge" (niet aan het water 
grenzende) dijk is opgeworpen door de Utrechtse Hogeweide. Daarvan sloot het zuidelijk deel, 
dat later Hogeweidsdijk heette, aan op de Groenedijk bij het Huis te Voorn. Het noordelijk stuk, 
dat geen publieke weg was, eindigde bij de voormalige hofstede Leeuwenstein aan de Vleutense-
wetering. Op die plaats heeft tot 1630 een dam in deze wetering gelegen. Hoe dan ook, in 1323 
werd de Meerndijk versterkt en opgehoogd. 
Deze tweede bemoeienis van een Hollandse graaf met Utrechtse waterstaatszaken (de eerste keer 
had plaats in 1285 met betrekking tot de IJsseldam) kwam hoofdzakelijk voort uit de omstandig
heid, dat het Hollandse veengebied lager lag (en nog altijd ligt) dan dat in het Sticht en dus kwets
baarder was voor uit het oosten afstromend water. Maar er dient wel bij te worden gezegd, dat in 
beide gevallen de bisschop tegenover een sterkere figuur stond, die zijn invloed in Utrechts terri
toir wilde vergroten. We zullen zien dat deze gebeurtenissen verstrekkende gevolgen hebben ge
had voor de Bijleveldse landen, die binnen dit zogenaamde "oude Groot-Waterschap van Woer
den" kwamen te liggen. Na dit intermezzo keren we terug naar de Hollandse IJssel. 

Afscheiding van de Bijleveldse landen van Woerden 
In 1363 verwierf het kapittel van Sint Pieter te Utrecht van de commandeur en broeders van het 
convent van Sint Catharijne (dat waren dus de Johannieters) het recht om 20 morgen land in Rey
erscop af te doen wateren op de IJssel met gebruikmaking van de Catharijnevliet en de uitwate
ringssluis. Uiteraard moest het kapittel dan bijdragen in de kosten van het onderhoud van deze 
vliet en sluis. 
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Gezicht vanuit het noordwesten op de voormalige Kerkwegbrug en de Vlietbrug op de driesprong Kerkweg 
(links) en de Reyerscopsedijk (later Reyerscopse Buurtweg geheten), juni 1959. De Kerkwegbrug lag over 
de Reyerscopse wetering, de Vlietbrug verbond de Kerkvliet (links op de voorgrond) en de Achtermolenvliet 
(aan de andere zijde van de Vlietbrug). Foto: J.A. Storm van Leeuwen 

De Woerdersluis, één van de uitwateringssluizen te Spaarndam van het Hoogheemraadschap Rijnland, 
1978. Deze in 1611 vernieuwde sluis was krachtens enige overeenkomsten tussen de Hollandse graaf en de 
Utrechtse bisschop in 1220/1226 en verschillende latere regelingen in onderhoud bij het vroegere Groot-
Waterschap van Woerden. 
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Het is niet bekend welke andere eigenaars van gronden in Bijleveld en Reyerscop intussen had
den besloten niet meer op de Oude Rijn af te wateren, maar 1363 is wel een cruciaal jaar geweest 
voor de streek. Vrijwel alle gerechten en ambachten binnen het oude Groot-Waterschap van 
Woerden, die tussen de Oude Rijn en de Hollandse IJssel lagen, scheidden zich toen af. Er diende 
wel een afkoopsom betaald te worden voor het vervallen van de onderhoudsplicht voor een deel 
van de Spaarndammer sluizen, toentertijd de enige plaats waar het Hoogheemraadschap Rijnland 
kon uitwateren op het buitenwater. De ten oosten van Zwammerdam gelegen gronden hadden tot 
dusver het overtollige water door de Oude Rijn op Rijnland geloosd. 
Waarschijnlijk waren de Kerkvliet bij Harmeien en eventuele andere vlieten, waardoor Bijleveld 
en Reyerscop hun overschot aan water op de Oude Rijn brachten, al eerder dan 1363 afgedamd, 
aangezien de Harmelerwaard steeds op die rivier was blijven afwateren. Voorts zal met het oog 
op de omkering van de stroomrichting van het polderwater al vóór 1363 een nieuwe wetering 
langs de noordzijde van de Reyerscopsedijk zijn gegraven. 
In hetzelfde jaar 1363 werd de Meerndijk, die toen geen deel meer uitmaakte van de ring (omrin
gende waterkering) van het oude Groot-Waterschap van Woerden, maar wel waardevol was voor 
de verbouw van graan, afgestoten. Vier heemraden in het Land van Woerden, te weten Dyderic 
van Zulen, ridder, Gheryt van Polanen. ridder, Johan Aerntssoen, knaap, en Vrese van der Mije. 
knaap, gaven in het belang van het Land van Woerden de "ewelicken bruucweer" (het onopzeg
bare gebruiksrecht) van de dijk met zijn toebehoren (dat waren onder andere de aan weerszijden 
gelegen stroken dijksland) tussen de Meernbrug en de noordelijke IJsseldijk aan Steven van Zu
len, ridder, heer van het nabijgelegen slot Nijvelt. Er waren wel voorwaarden aan deze gift ver
bonden. In de eerste plaats moest Steven van Zulen de Meerndijk in goede staat houden "buten 
cost des Lants van Woerden", tenzij de dijk door overmacht was doorgestoken of doorgebroken. 
Voorts behield het Land van Woerden het recht om ingeval de Lekdijk doorbrak en het gebied 
van Woerden schade zou ondervinden de Meerndijk te laten ophogen of verlagen op eigen kos
ten. 
Het Land van Woerden hield dus een vinger in de pap. Een nogal vreemde constructie die er on
getwijfeld toe heeft geleid, dat er weinig aan het onderhoud van de Meerndijk werd gedaan. 
Hierin kwam pas na ruim twee eeuwen een verandering ten goede. 
In 1598 kwam de dijk, met de aan weerszijden gelegen stroken grond voor aardhaling (het zoge
naamde dijksland), in het bezit van het in 1413 opgerichte Grootwaterschap Bijleveld en de 
Meerndijk. Driejaar tevoren, in 1595, was een schouwbrief voor de Meerndijk door de Staten 
's Lands van Utrecht vastgesteld. Daarin werd het onderhoud duidelijk geregeld. De dijk was 
verhoefslaagd (verdeeld) in vakken of slagen, die door de belanghebbende gerechten, ook die 
buiten het gebied van Bijleveld en de Meerndijk lagen en in de Oude Rijn uitwaterden, moesten 
worden onderhouden. Bovendien was voorzien in het oproepen van het dijkleger ingeval van een 
dreigende doorbraak van deze dijk. Vreemd genoeg was in de schouwbrief van 1595 uitsluitend 
sprake van Stichtse gerechten; de eveneens in het Groot-Waterschap van Woerden gelegen Hol
landse ambachten waren niet onderhoudsplichtig voor de Meerndijk. 
Bij al deze gebeurtenissen was de Harmelerwaard op de Oude Rijn blijven afwateren. Om de afs
troming naar het westen te kunnen waarborgen liet de toenmalige heer van het Land van Woer
den, Jan Aelman of Aleman, bastaard van Henegouwen (een zoon van graaf Willem III van Hol
land uit een buitenechtelijke verhouding) zeer waarschijnlijk omstreeks 1363 aan het oostelijke 
einde van deze waard een dam in de Oude Rijn leggen. Deze waterkering droeg aanvankelijk de 
(niet toevallige) naam Bastaertsdamme of Basterdam, in de wandeling de Dam bij Croenkenska-
mer (naar een in de nabijheid staande "steenen earner" van het Utrechtse geslacht Van Lants-
croon, dat drie kroontjes in zijn wapen voerde). Later sprak men van de Dam bij de Hel, nog later 
van Helsedam of Heldam. Deze dam, die vrij zeker van meet af aan een overtocht of overtoom 
had, kwam in 1413 in beheer en onderhoud bij het toen opgerichte Grootwaterschap Bijleveld en 
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de Meerndijk en werd in 1464 gerenoveerd. Nadat er in de 17e eeuw een schutsluis op deze plaats 
was gebouwd is de Heldam tenslotte in 1960 opgeruimd. 

1 Wi "3. . if™ i~*. * """" 

De Heldamsluis, gezien vanuit het oosten, in mei 1958. Rechts op de voorgrond de brug in de Zandweg over 
de Heycop, op de achtergrond in het midden de brug over de Leidse Rijn, links de oorspronkelijke sluis-
wachterswoning, waarin op dat moment een café was gevestigd. Rechts de latere sluiswachterswoning. 
Foto: J.A. Storm van Leeuwen. 

Niet meer terug naar de Oude Rijn 
Helaas ontstonden nieuwe problemen met betrekking tot de afwatering van de Bijleveldse lan
den. Deze geschiedde nog steeds op natuurlijke wijze. Omdat echter de IJssel begon dicht te slib
ben kon men het overschot aan water niet goed meer kwijt. Bovendien bleef het maaiveld binnen 
de polders door inklinking dalen. Het lag voor de hand de blik weer naar het noorden te wenden, 
naarde Oude Rijn. 
De geërfden (grondeigenaars) van Bijleveld en Reyerscop verzochten en verkregen in 1398 te
gen betaling van een zekere som gelds van de Hollandse graaf Albrecht van Beieren (bekend om 
zijn doortastend optreden in waterstaatszaken) vergunning om weer op de Oude Rijn af te wate
ren. Daartoe mochten ze een dam openen, die in de uitmonding van hun niet nader omschreven 
vliet (misschien de Kerkvliet te Harmeien?) naar de Oude Rijn eertijds was gelegd toen men naar 
de IJssel ging afwateren. 
Tegen deze regeling maakten Woerden en Rijnland bezwaar: zij zouden huns inziens schade on
dervinden door wateroverlast van de twee Stichtse gerechten. De graaf trok daarom reeds in 1399 
de vergunning weer in en verzocht de daarop betrekking hebbende brief terug te geven. De be-
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taalde penningen zouden dan worden terugbetaald. Bijleveld en Reyerscop weigerden echter aan 
dit verzoek te voldoen, waarop de graaf aan "onse goede luyden van de Lande van Woerden en 
Rhijnlant" toestond een dam in de Oude Rijn te leggen op een plaats waar deze niet makkelijk 
door de Stichtenaren zou kunnen worden doorgestoken. De in de bovenstrooms van de nieuwe 
dam gelegen gronden, die vanouds het recht hadden om op de Oude Rijn af te wateren, zouden 
door het "gemene land" van Woerden op eigen kosten moeten worden geholpen om hun water 
kwijt te raken. Daartoe behoorde onder meer de Harmelerwaard. 
Het is niet bekend of, en zo ja, waar de nieuwe dam in de Oude Rijn is gelegd. Gezien de vrees 
voor het doorsteken van die waterkering door de Stichtenaren zal de dam op enige afstand van de 
toenmalige grens tussen Holland en Utrecht zijn gemaakt. Een mogelijkheid die ik elders (1985) 
heb geopperd is de plaats waar de oude Kleinjanbrug bij de Putkop heeft gelegen, dus stroomaf
waarts van de Haan wij kerdam, die in 1413 zou worden aangebracht. 
Deze toestand kon natuurlijk niet voortduren. Toch verliepen er veertien jaren alvorens het pro
bleem werd opgelost! De manier waarop dat gebeurde zal in het tweede gedeelte aan de orde ko
men, (wordt vervolgd) 
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De Nieuwe Zandweg te Linschoten als tolweg, 1820-1912 

door W.R.C. Alkemade 

Op 20 februari 1912 nam de gemeenteraad van Linschoten een belangrijk besluit. Met ingang 
van 1 mei van dat jaar zou de gemeente het beheer van de Nieuwe Zandweg in die gemeente over
nemen van het "Bestuur van de Nieuwe Zandweg", een sinds 1820 bestaand orgaan, gevormd uit 
de polderbesturen van Rapijnen & IJsselveld en Schagen & Den Engh. 
Met deze overname kwam er een einde aan de heffing van de nog maar door weinig mensen ge
waardeerde tol op deze weg. Dit artikel wil een overzicht geven van de geschiedenis van het be
heer van de Nieuwe Zandweg als voorbeeld van een tolweg zoals die tot halverwege de twintigste 
eeuw overal in Nederland voorkwamen. Eerst zullen de totstandkoming van de zandweg en de 
reglementen ter sprake komen. Vervolgens wordt wat dieper ingegaan op de organisatie, het on
derhoud en de tolheffing op de Nieuwe Zandweg. 

De aanleg van de Nieuwe Zandweg 
Al in de achttiende eeuw was er een wegverbinding tussen het stadje Montfoort en het dorp Lin
schoten. Deze verbinding bestond uiteen drassige kleiweg, die in de natte seizoenen niet begaan
baar was. Vervoer tussen deze twee plaatsen was met paard en wagen of koets niet mogelijk. 
Voor voetgangers was er in die tijd wel een voorziening: het bestuur van de polder Rapijnen & 
IJsselveld zorgde ervoor, dat er op het gedeelte van de kleiweg tussen het dorp Linschoten en de 
aanzienlijke boerderij Heulestein een laag zand lag, zodat dat stuk op een fatsoenlijke manier te 
belopen was. Dit zandpad was maar smal en alleen voor voetgangers geschikt; het was ongeveer 
een kilometer lang en werd door de polder netjes en regelmatig onderhouden. Vanaf Heulestein 
liep, dwars door het IJsselveld, ook nog een pad, waar echter geen zand op lag en dat door de be
volking het "Plankjesland" werd genoemd. Dit pad hield op bij de herberg De Lindeboom, het 
rechthuis van het gerecht Cattenbroek, ongeveer op de hoek van het huidige IJsselveld en de Cat-
tenbroekerdijk in Montfoort. 
De Linschotense schout Jan de Cupere had in de tweede helft van de achttiende eeuw wel eens la
ten uitrekenen wat het zou kosten om de kleiweg tussen Linschoten en Montfoort te verbeteren. 
Omdat de grondeigenaars en de huurders kennelijk het nut van een ook voor paard-en-wagen be
rijdbare weg niet inzagen en omdat de economische en politieke toestand in de Nederlanden ook 
niet zo gunstig was bleef het bij die berekening. 
Aan het begin van de negentiende eeuw kwam het opnieuw tot een initiatief om de verbinding 
tussen Linschoten en Montfoort voor rijdend verkeer te verbeteren. In navolging van de polder-
besturen van onder andere Blokland, Kockengen, Lange Weide, Hekendorp en Zuid-Linschoten 
waren schout en heemraden van de polders Rapijnen & IJsselveld (in het vervolg Rapijnen ca. 
genoemd) en Schagen & Den Engh (hierna Schagen ca. genoemd) tot de conclusie gekomen dat 
bezanding van de weg tussen Linschoten en Montfoort een gunstige invloed zou hebben op de 
economische ontwikkeling van Linschoten. De geestelijke vader van het plan zal ongetwijfeld 
Anthony van Dam (1770-1847) zijn geweest, die als schout en secretaris van de gemeenten Lin
schoten, Snelrewaard, Achthoven en Wulverhorst en tevens schout, secretaris en "gadermeester" 
(penningmeester) van de in die gemeenten gelegen polders, een sleutelpositie in Linschoten in
nam. 
Op 6 april 1820 kwamen de polderbesturen van Rapijnen ca. en Schagen ca. met een voorstel 
aan de grondeigenaars of ingelanden van die polders tot het aanleggen van een zandweg tussen 
het dorp Linschoten en "de vrijheid der stad Montfoort". De weg zou beginnen bij de brug mid
den in het dorp Linschoten. Vandaar zou hij de bestaande kleiweg op de grens van de twee pol-

38 



ders volgen tot aan de brug bij de Lindeboom en vervolgens nog een klein stukje op de huidige 
Doeldijk tot aan de grens van Montfoort. 
De polderbesturen waren in het voorstel optimistisch over de uitvoering van het plan. Ze raam
den de kosten op zo'n 4000 gulden en gingen er al bij voorbaat (en terecht) van uit dat het Rijk 
daar wel niet aan zou meebetalen. De aanlegkosten zouden echter betaald kunnen worden door 
het heffen van een buitengewone omslag over de ingelanden van de twee polders, terwijl het on
derhoud betaald zou moeten worden door degenen die er het meest belang bij zouden hebben, te 
weten de mensen die aan de "nieuwe zandweg" woonden en de passanten die er gebruik van 
maakten. In de praktijk zou dat er op neer komen dat de "aangelanden" elk een bepaald gedeelte 
van de weg, een zogenaamde hoefslag, zouden moeten onderhouden en dat niet bij de aanleg of 
het onderhoud betrokken gebruikers van de weg tol zouden moeten betalen. 
Op 13 juli 1820 kwamen er op uitnodiging van de polderbesturen 36 ingelanden en vertegen
woordigers van ingelanden van de beide polders bijeen in de Linschotense dorpsherberg, die ook 
als gemeentehuis dienst deed. Nadat schout Van Dam het plan had uitgelegd en de mensen er hun 
zegje over hadden kunnen doen werd er gestemd. Een ruime meerderheid (waarbij men de afwe
zige ingelanden ook als voorstemmers beschouwde) voelde wel voor het idee, zodat in diezelfde 
vergadering drie onafhankelijke, deskundige en betrouwbare heren (J.W. Gobius en C. Moninx 
uit Montfoort en de Linschotense klompenmaker Hermanus Gersie) werden benoemd om voor 
de uitvoering van het plan zorg te dragen. 

Kaart van het traject van de Nieuwe Zandweg en de Waardsedijk. 
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Het drietal liet er geen gras over groeien. Eerst moest er toestemming komen van het Rijk en van 
het provinciaal bestuur van Utrecht om de werkzaamheden op te starten. Pas in april 1821 was dit 
rond en kon er een begin gemaakt worden met het bezanden van de weg. De leverantie van de on
geveer 670 liter Lekzand werd op 10 mei 1821 aanbesteed in twee partijen: de ene helft werd 
door de Vreeswijkse "zandtrekkers" Antonie en Hendrik Bennik geleverd, terwijl de Woerde
naars Jan de Waal en Cornells Cornelisse van der Quast de andere helft gegund werd. De heren 
Bennik begonnen met bezanden bij de Lindeboom, terwijl de Woerdense aannemers in het dorp 
Linschoten begonnen. Volgens het bestek moesten ze het werk voor 1 juli 1821 voltooid hebben. 
Op die datum lag er inderdaad 670 kuub zand op de weg, maar toen bleek ook dat de initiatiefne
mers zich op de benodigde hoeveelheid materiaal verkeken hadden. 670 kuub zand was niet vol
doende; er moest nog veel meer gekocht worden. Ook moesten de vele gaten en oneffenheden in 
de kleiweg, voordat die bezand kon worden, nog opgevuld worden. Hiervoor gebruikte men voor 
het grootste gedeelte afgedankte dakpannen, die vermoedelijk voordelig konden worden inge
kocht bij de rond Woerden gelegen pannenbakkerijen. Die tegenslagen hielden de voltooiing van 
de zandweg behoorlijk op; vermoedelijk is hij pas eind 1822 definitief afgemaakt. 
De kosten bleven gelukkig behoorlijk binnen de raming. De verbetering en bezanding van de 
oude kleiweg tot een Nieuwe Zandweg kostte bij elkaar zo'n 2600 gulden. Behalve uit een om
slag over de belanghebbende ingelanden werden deze kosten bestreden uit de aflossing en rente 
van een geldlening van 500 gulden, die het polderbestuur van Rapijnen ca. in het verleden aan de 
gemeente Linschoten had verstrekt en die de gemeente nu versneld moest terugbetalen. Toch 
duurde het nog tot 1830 voordat de aanleg van de weg helemaal was afbetaald en pas op 27 de
cember 1837 (!) keurden de polderbesturen de financiële administratie van de aanleg officieel 
goed en werd schout Van Dam van dat gedeelte van zijn taak ontheven. 

De betaling van de aanleg duurde ook zo lang, omdat de inkomsten uit het heffen van tol op de 
weg niet gebruikt mochten worden voor de aanleg, maar uitsluitend om de zandweg in goede en 
begaanbare staat te houden. Dat was één van de bepalingen van de in 1822 vastgestelde 
"Schouwbrief op den Zandweg". 

De schouwbrief en het toloctrooi van 1822: de basis voor het beheer van de Nieuwe Zand
weg 
Terwijl de weg werd aangelegd hadden Gobius, Gersie en Moninx een ontwerp gemaakt van een 
reglement voor het beheer van de zandweg, die weldra als de Nieuwe Zandweg bekend zou staan. 
Al op 20 september 1820 waren de gezamenlijke ingelanden accoord gegaan met deze "schouw
brief'. Gedeputeerde Staten van Utrecht hadden echter aanmerkingen en vooral het krijgen van 
goedkeuring van koning Willem I voor het heffen van tol op de weg nam erg veel tijd in beslag. 
Die goedkeuring kwam pas in februari 1822 en de definitieve vaststelling van de schouwbrief 
vond eerst op 21 november 1822 plaats. 
De schouwbrief is een heel belangrijk stuk geweest voor de geschiedenis van de Nieuwe Zand
weg. Er stonden duidelijke bepalingen in over het beheer en het toezicht op de weg. Volgens de 
schouwbrief moest de weg elk jaar twee keer, in het voorjaar en in het najaar, "geschouwd" (ge
controleerd) worden door de leden van de polderbesturen van Rapijnen ca. en Schagen ca. De 
heren liepen of reden dan langs de weg en als ze ontdekten dat de verhoefslaagden, dus de men
sen die een stukje van de weg moesten onderhouden, er met de pet naar gooiden dan werden ze 
bedreigd met vrij hoge boetes. Ze mochten dan ter plekke nog wel direct de "knikken, gaten en 
leegtens" in de weg repareren. Verder mocht er zowat niets: er mocht geen vee geweid worden 
langs de weg, er mochten geen andere bomen dan essen geplant worden, er mochten geen land-
bouwgereedschap of wagens geparkeerd worden. 
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Het bleef echter niet bij twee maal per jaar een controle. Elke week moest de kameraar van de 
Nieuwe Zandweg het hele traject (ongeveer 3,2 kilometer) nalopen om nalatigheid tegen te gaan. 
De kameraar was de belangrijkste ambtenaar van de weg; op zijn taak en positie wordt later te
ruggekomen. 
Tenslotte werd er in de schouwbrief nog gesproken over de tol. Tussen 1 oktober en 1 april mocht 
er tol geheven worden. De inkomsten van die tol moesten door de kameraar worden geadminis
treerd en met dat geld zou hij "vrakke dakpannen" kunnen kopen, zodat de verhoef slaagden daar 
niet zelf voor hoefden te zorgen. Als er meer tolgeld binnenkwam dan er voor het onderhoud van 
de weg nodig was mocht het batig saldo over de verhoefslaagden verdeeld worden. 
Voor het heffen van tol was koninklijke goedkeuring noodzakelijk. Bij Koninklijk Besluit van 3 
februari 1822 hadden de polderbesturen van Rapijnen ca. en Schagen ca. die gekregen onder 
voorwaarden dat Gedeputeerde Staten van Utrecht toezicht zouden uitoefenen op de tolheffing 
en op de besteding van het geld. Ook werden de toltarieven en vrijstellingen bij dat Koninklijk 
Besluit geregeld. 

Burgemeester P.H. Knook van Linschoten en Snel-
rewaard, kameraar van de Nieuwe Zandweg 1890-
1908. 
Foto: collectie Stadsarchief Montfoort. 

Het bestuur van de Nieuwe Zandweg 
De schouwbrief zegt niets over hoe het bestuur van de Nieuwe Zandweg gevormd moest worden. 
In de praktijk was dat ook geen probleem: schouten en heemraden van de polders Rapijnen ca. en 
Schagen ca. (die vanaf 1863 waterschappen genoemd werden) vormden het bestuur. Het enige 
wat ze volgens de schouwbrief feitelijk hoefden te doen was het twee keer per jaar schouwen van 
de weg. De voorzitter van het bestuur was de kameraar. In de praktijk was de kameraar de baas 
van de Nieuwe Zandweg: hij had het dagelijks toezicht op de weg, hij hield de administratie van 
het beheer bij en voerde de correspondentie. Over de benoeming van het bestuur en de kameraar 
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was officieel niets vastgelegd; wel waren er in de schouwbrief bepalingen over het salaris van de 
bestuursleden, die de schouw voerden, en van de kameraar. De laatste kreeg een vast salaris van 
25 gulden en voor elk van de twee grote jaarlijkse schouwen nog anderhalve gulden. 
De eerste kameraar was natuurlijk de onvermijdelijke Anthony van Dam. Tot aan zijn dood in 
1847 bleef hij die functie vervullen. Daarna werd bijna even vanzelfsprekend zijn zoon Gerard 
van Dam (1803-1877), de nieuwe kameraar. Hij was in 1833 zijn vader opgevolgd als burge
meester van Linschoten en andere plaatsen in de omgeving en had in de loop der jaren ook diens 
vele functies in de polderbesturen, overgenomen. Gerard van Dam was tussen 1852 en 1873 ook 
burgemeester van Montfoort. In 1875 legde hij al zijn bestuursfuncties neer. Zijn boekhouding 
bleek voor zijn opvolgers een bijna onontwarbare kluwen van administraties. De boekhouding 
van de Nieuwe Zandweg liep bijvoorbeeld gedeeltelijk door de administratie van de verschil
lende waterschappen heen. Dat was natuurlijk grotendeels ontstaan, doordat het kameraarschap 
voor Gerard van Dam maar één van zijn vele bijbaantjes was. Hij vond het kennelijk zo'n een
voudig klusje dat hij (net als zijn vader) van het kameraarsloontje van 25 gulden afzag. 
Na zijn aftreden besloten de polderbesturen een vaste regel voor de benoeming van de kameraar 
in te voeren. Voortaan zou de schout van het waterschap Rapijnen ca. automatisch de nieuwe ka
meraar worden. De nieuwe kameraar werd Richardus Franciscus Stalenhoef (1843-1890), ge
meentesecretaris van Montfoort en voorzitter van het waterschap Rapijnen ca. Stalenhoef was 
een bekwaam administrateur, die wél het salaris van 25 gulden, waar hij recht op had, incas
seerde. Hij kreeg in 1879 te maken met de beheersproblemen, die ontstonden toen Schagen ca. 
als zelfstandig waterschap werd opgeheven en samengevoegd werd met het naburige waterschap 
Snelrewaard & Zuid-Linschoten, en mede dankzij zijn optreden werd daar een goede oplossing 
voor gevonden: de secretaris en een paar bestuursleden van het nieuwe waterschap met land in 
Schagen en Den Engh vormden sindsdien met het bestuur van Rapijnen ca. het bestuur van de 
Nieuwe Zandweg. 

Na Stalenhoefs overlijden werd hij opgevolgd door Pieter Hendrik Knook (1843-1908), sinds 
1875 burgemeester/secretaris van Linschoten en Snelrewaard en voorzitter/secretaris van de Lin-
schotense waterschappen. De laatste kameraar was Gerrit van der Valk Bouman (1879-1965), 
burgemeesteren secretaris van Linschoten en Snelrewaard, 1908-1945. 

Het onderhoud van de Nieuwe Zandweg 
Zo onduidelijk als de schouwbrief over het bestuur van de Nieuwe Zandweg is, zo duidelijk 
wordt er gesproken over het onderhoud van de weg. De "aangelande" grondeigenaars moesten 
elk een stukje, een hoefslag, onderhouden. Hoe groot dat stukje was lag weer aan de hoeveelheid 
land die de grondeigenaar in de polder bezat. 
Het onderhoud van de weg werd ook betaald door de verhoefslaagden voor zover het geld uit de 
tolheffing niet voldoende was. Over het algemeen hoefden de ingelanden er weinig op toe te leg
gen; alleen tussen 1850 en 1870 waren de tolinkomsten te laag om het onderhoud te kunnen beta
len en moesten de verhoefslaagden bijspringen. De ingelanden van Rapijnen ca. waren al vóór 
1820 gewend een klein bedrag, in totaal f 22,10, te betalen voor het onderhoud van het voetgan
gerszandpad tussen Linschoten en Heulestein; dit bedrag bleef gehandhaafd, maar kwam nu ten 
goede aan het onderhoud van de gehele weg. 
De verhoefslaagden moesten ervoor zorgen dat er op hun hoefslag constant een laag grof kegel-
zand op de weg lag, die circa twee meter breed en twee en een halve centimeter dik was. Als er 
gaten in de weg ontstonden, moesten die opgevuld worden met "vrakke dakpannen", die door de 
kameraar ingekocht werden. 
Het onderhoud van de weg moet in de eerste jaren redelijk geweest zijn. Er werd weinig geklaagd 
en ook Gedeputeerde Staten van Utrecht hadden geen reden om opmerkingen te maken. In 1858 
werd door het bestuur besloten een grote hoeveelheid extra puin aan te kopen: kennelijk was de 
weg toen in een staat, die niet aanvaardbaar meer was. 
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In 1879 werd het beheersgebied van het bestuur van de Nieuwe Zandweg uitgebreid. In dat jaar 
was het waterschap Schagen ca. samengevoegd met het waterschap Snelrewaard & Zuid-Lin-
schoten. De ingelanden van dat laatste waterschap voelden er weinig voor om mee te betalen aan 
het onderhoud van de Snelrewaardsedijk of Waardsedijk, waarbij alleen de ingelanden van het 
voormalige Schagen ca. belang hadden. De Waardsedijk liep vanaf de Engherkade over in de 
Nieuwe Zandweg, maar werd altijd apart door de ingelanden van Schagen ca. onderhouden. Om 
grote problemen te voorkomen sloten de besturen van de Nieuwe Zandweg en van het nieuwe 
waterschap Snelrewaard ca. een overeenkomst, waarbij het genoemde stuk van de Waardsedijk 
(zo'n 950 meter) ook als onderdeel van de Nieuwe Zandweg werd aangewezen en op dezelfde 
voet werd beheerd en onderhouden. 
Het traject van de Nieuwe Zandweg bedroeg nu ruim vier kilometer en besloeg dus het gebied 
vanaf Linschoten tot aan de Engherkade in het westen en de grens van de gemeente Montfoort in 
het oosten. Het gemeentebestuur van Montfoort droeg al sedert 1820 zorg voor het onderhoud 
van het stukje weg tussen het eind van de Zandweg en de IJsselpoort (de huidige Doeldijk), dat op 
het grondgebied van die gemeente lag; het stadsbestuur had bij de totstandkoming van de Nieuwe 
Zandweg toegezegd dat in goede staat te houden. 
Met de benoeming van R.F. Stalenhoef tot kameraar begon ook voor het onderhoud van de weg 
een nieuwe periode. Vanaf 1876 hoefden de verhoefslaagden niet meer zelf aan het werk aan de 
weg, maar werd uit de tolinkomsten een wegwerker betaald, die de weg in de vereiste staat moest 
houden. De eerste wegwerker was van 1876 tot 1880 H. Stalfoort. Zijn opvolgers waren zijn zoon 
J. Stalfoort (1880-1884), D. Ravestein (1885-1897) en G. Mink (1898-1906). Mink kreeg in 
1901 een assistent, J. Bouwman, die later ook tolgaarder werd en van 1906 tot 1912 de enige 
wegwerker van de Nieuwe Zandweg was. Hun jaarsalaris bedroeg in het begin 100 gulden; in 
1885 werd dit verhoogd tot 115 gulden. 
Over de wegwerker Mink was het bestuur niet erg te spreken. De wegwerker zou het zand niet re
gelmatig op de weg scheppen en het gedeelte tussen Heulestein en Montfoort te weinig aandacht 
geven. Op een dag besloot kameraar Knook de wegwerker eens duidelijk op zijn fouten te wijzen. 
Terwijl de regen met bakken uit de hemel kwam wandelden kameraar en wegwerker de Nieuwe 
Zandweg af. Knook, ongetwijfeld met paraplu en regenlaarzen, wees de slechte plekken aan, ter
wijl Mink in de stromende regen het zand moest verscheppen en de gaten moest dichten. 
Deze terechtwijzing had weinig effect: de wegwerker bleef er met zijn pet naar gooien. Het be
stuur verplichtte hem daarom een assistent te aanvaarden, die hij zelf moest betalen. Het bleef 
tobben totdat Mink in 1906 "van de weg werd gehaald" en definitief door zijn assistent Bouwman 
vervangen werd. 
Sindsdien was de weg weer redelijk in orde. Toch vonden het Linschotense gemeentebestuur en 
vooral burgemeester Van der Valk Bouman, dat de Nieuwe Zandweg, net als andere wegen in 
Linschoten, nog beter onderhouden kon worden. En dat leidde tot de uiteindelijke overdracht van 
de Nieuwe Zandweg aan de gemeente. 

Tolheffing op de Nieuwe Zandweg 
Met ingang van 1 oktober 1822 werd er, met koninklijke goedkeuring, tussen 1 oktober en 1 april 
op de Nieuwe Zandweg tol geheven. In het dorp Linschoten, aan het begin van de weg, werd een 
tolboom geplaatst en een bord opgehangen, waarop de toltarieven duidelijk vermeld stonden. De 
tol beloofde een winstgevende zaak te worden. Mensen die anders dan wandelend vanuit het 
westen naar Montfoort, IJsselstein en Vianen wilden moesten de Nieuwe Zandweg passeren. 
Ook was de zandweg een goed alternatief voor mensen die vanuit het westen naar Utrecht wilden 
reizen. Deze mensen hoefden niet door Woerden heen, maar konden deze stad via Kromwijk en 
Wul verhorst zuidelijk passeren en over de Nieuwe Zandweg en Montfoort naar het oosten rijden. 
Dit was aantrekkelijk, omdat op die manier de zeer hoge poortgelden, die men in Woerden moest 
betalen, ontdoken konden worden. 
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Het uit 1838 daterende tolhuis aan de Nieuwe Zandweg te Linschoten. 
Foto: collectie Stadsarchief Montfoort. 

De tarieven zijn in de 92 jaar dat er tol geheven werd niet veranderd en ook de vrijstellingen zijn 
altijd hetzelfde gebleven. De tarieven waren als volgt: 

een rijtuig of voertuig met 2 wielen, "hoe dan ook genaamd", 2,5 cent 
een rijtuig of voertuig met 4 wielen, "hoe dan ook genaamd", 5 cent 
een paard of muilezel, aangespannen of niet 5 cent 
een runderbeest 1 cent 

De polderbesturen van Rapijnen ca. en Schagen ca. hoefden geen tol te betalen, evenmin als de
gen die aan de aanleg of het onderhoud van de weg meebetaalden. Die vrijstelling gold echter niet 
op de dagen van de Woerdense en Montfoortse veemarkten en paardenmarkten in oktober. 

De eerste tolgaarders waren in dienst van de polderbesturen en werden door de kameraar betaald. 
De administratie van de tolgelden werd door de kameraar zelf bijgehouden. 
De tolgaarder kon sinds 1838 beschikken over een tolgaarders woning. Om dit te kunnen bouwen 
werd een stukje grond in het dorp Linschoten in erfpacht genomen. Op 1 februari 1838 werd het 
bouwen van het huisje, dat nog altijd aan de Nieuwe Zandweg nr. 14 staat, openbaar aanbesteed 
en voor 690 gulden gegund aan de Linschotense timmerlieden Hendrik Cromwijk en zoon. Heel 
snel, al in juni, was de bouw van het huis voltooid, maar het resultaat was treurig. De Woerdense 
timmerman Van der Quast, die namens het bestuur het tolhuis beoordeelde, constateerde vijftien 
grotere en kleinere gebreken en was van mening dat het bouwsel over het algemeen "veel te wen-
schen overlaat". De heren Cromwijk moesten dus nog flink wat verbeteringen aanbrengen voor
dat de tolgaarder, op dat moment Pieter Steenbergen, zich er kon vestigen. 

Tot 1843 hebben verschillende inwoners van Linschoten korte of langere tijd als tolgaarder ge
werkt en de tolinkomsten netjes afgedragen aan kameraar Anthony van Dam. 
Men zocht echter naar een systeem, waarbij de kameraar minder administratieve rompslomp zou 
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krijgen. Dit werd gevonden in het verpachten van de tol. De tolgaarder betaalde een vast bedrag 
en mocht dan, volgens de vastgestelde regels, de tol innen en voor zichzelf houden. Als hij geluk 
had ontving hij meer tol dan hij voor het pachten had moeten betalen. De eerste openbare aanbe
steding van de tol vond plaats op 1 1 september 1843. Herman Gersie, klompenmaker te Linscho-
ten, pachtte de tol voor de somma van 118 gulden. Sedertdien is de tol steeds verpacht geweest, 
afwisselend voor perioden van drie, zes of twee jaar. 
De tolgaarder die het langst de tol heeft gepacht was Johannes Brouwer. Tussen 1873 en 1906, 
dus 33 jaar lang, is hij in functie geweest. In 1906 was hij 77 jaar oud en stokdoof, zodat het be
stuur het niet verantwoord vond hem nog langer met het innen van de tol te belasten. 
Een tolgaarder kon van de tol alleen niet bestaan. De tollenaars hadden er dus altijd een klein boe-
renbedrijfje bij, terwijl de laatste tolgaarder, Johannes Bouwman, ook nog wegwerker was. Het 
was soms zelfs moeilijk om de kosten van de pacht er helemaal uit te krijgen. Vooral toen aan het 
begin van de jaren '80 van de vorige eeuw de Cattenbroekerdijk werd verbeterd en ook voor rij
dend verkeer ter beschikking kwam liep het aantal gebruikers van de Nieuwe Zandweg en dus 
ook het aantal tolbetalers flink terug. Tolgaarder Brouwer vroeg en kreeg toen ook een behoor
lijke verlaging van de jaarlijkse pachtsom, die tussen 1850 en 1912 schommelde tussen de 120 en 
300 gulden. 

Het bestuur van de Nieuwe Zandweg kreeg al snel te maken met problemen over vrijstelling van 
tol. Regelmatig ontstond er onenigheid over hoe de tolbepalingen moesten worden opgevat; 
soms moest het bestuur zelfs juridisch advies inwinnen. Dat was bijvoorbeeld het geval in een ru
zie met de Linschotense houthandelaar H. de Goederen in 1892. Een niet van tol vrijgestelde 
voerman vervoerde over de Nieuwe Zandweg hout voor het bedrijf van De Goederen en werd 
door tolgaarder Brouwer pas doorgelaten nadat hij tol betaald had. De Goederen protesteerde, 
omdat er voor zijn bedrijf gereden werd en hij zelf wel vrijstelling van tol had. Hij kreeg geen ge
lijk van het bestuur. 
Eenjaar later, in 1893, kreeg hij dat wel. Toen De Goederen zich met een gehuurde koets (waar
van de voerman niet vrijgesteld was) werd aangehouden toen hij zich van zijn bedrijf naar het sta
tion in Woerden liet rijden en de voerman weer tol moest betalen ontstak de houthandelaar in 
toorn. De tolgaarder vond namelijk dat hij alleen maar zonder tolbetaling door mocht rijden als 
hij zelf het koetsje zou besturen. Dit vond zelfs het bestuur van de Nieuwe Zandweg een wat 
overdreven voorstelling van zaken, zodat De Goederen in dit geval zijn betaalde tolgeld terug 
kreeg. 
En zo waren er meer moeilijke zaken. Had de pastoor van Montfoort vrijstelling als hij ten be
hoeve van een vrijgestelde de laatste sacramenten kwam toedienen? Moest een houtwagen, die 
van Woerden kwam en de tolweg een stukje bereed zonder het tolhek te passen, betalen? 
Minder problemen had het bestuur met het bezwaar van een fietser, die zijn tol niet wilde betalen 
omdat in de tarievenlijst geen sprake was van een fiets. Kameraar Knook wees erop dat ieder 
tweewielig voertuig, "hoe dan ook genaamd", fiets, rijwiel of velocipede, twee en een halve cent 
moest betalen. 

In de tweede helft van de negentiende eeuw werden de meeste Rijkstollen in Nederland opgehe
ven. Eén van de redenen hiervoor was, dat tolheffing op wegen de economische ontwikkeling 
van dorpen en steden belemmerde. Veel mensen vonden ook dat tolheffing een verouderd en las
tig systeem was geworden en dat leidde weer tot acties om ook particuliere tollen uit de wereld te 
helpen. 
Het gemeentebestuur van Montfoort ondernam in 1895 voor het eerst een poging om de tol op de 
Nieuwe Zandweg te laten verdwijnen. Gedeputeerde Staten van Utrecht zagen geen aanleiding 
om hieraan medewerking te verlenen. Montfoort gaf het echter niet snel op. In 1900 ondernam 
deze gemeente een nieuwe poging de tol afgeschaft te krijgen en nu kreeg ze steun van de eenjaar 
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eerder opgerichte Algemeenen Nederlandschen Wielrijders Bond. Zowel Montfoort als de Bond 
schreven een brief aan Provinciale Staten, waarin dezelfde argumenten tegen de tol werden aan
gevoerd: het ligt dus voor de hand dat vooraf overleg is gepleegd. 
In beide brieven wezen de adressanten op het feit dat het oorspronkelijke reglement werd "ver
kracht": het tolgeld werd niet meer gebruikt om rotte dakpannen te kopen, maar om een wegwer
ker te betalen, die "zo nu en dan de weg eens opschept". De tolbestormers uit Montfoort en Haar
lem (waar het secretariaat van de ANWB was) vonden dat eigenlijk de verhoefslaagden het we-
genonderhoud moesten betalen of dat het onderhoud uit de verhuur van de tol woning betaald zou 
moeten worden. 
Montfoort en de ANWB maakten echter twee fatale vergissingen: ze schreven hun verzoek recht
streeks aan Provinciale Staten en gingen voorbij aan Gedeputeerde Staten, die zich hierover be
hoorlijk gepikeerd voelden. Verder gingen ze uit van verkeerde berekeningen met betrekking tot 
de kosten van het onderhoud en de huurwaarde van het tolhuis. Gedeputeerde Staten stuurden de 
verzoekschriften door naar het gemeentebestuur van Linschoten. Burgemeester Knook vroeg 
vervolgens advies aan kameraar Knook. Knook weerlegde als kameraar van de Nieuwe Zandweg 
op eenvoudige wijze de argumenten van Montfoort en de Bond, waarna hij zich vervolgens als 
burgemeester van Linschoten aansloot bij zijn advies als kameraar. Toen vervolgens ook hoofd
ingenieur K. van Rijn van Provinciale Waterstaat het bestuur van de Nieuwe Zandweg steunde 
was het voor Montfoort en de ANWB een verloren zaak: de tolheffing ging op de oude voet ver
der. 

Besluit 
In 1908 werd Gerrit van der Valk Bouman benoemd tot burgemeester en secretaris van Linscho
ten en Snelrewaard. De jonge burgemeester had al snel in de gaten dat het wegennet in Linscho
ten nodig aangepast moest worden aan de eisen van de nieuwe tijd. Onder zijn bestuur werden de 
belangrijkste straten en wegen in de gemeente verbeterd en bestraat. Zijn belangrijkste wapenfeit 
was de voltooiing in 1920 van de ontsluitingsweg naar het noorden, aangelegd door de gemeente 
Linschoten op grondgebied van de gemeente Woerden: de naar hem genoemde Van der Valk 
Boumanlaan. 
In 1910 kreeg Van der Valk Bouman de gemeenteraad zover, dat ze zich bereid toonden een aan
tal wegen in de gemeente van de verschillende polderbesturen in beheer en onderhoud over te ne
men. Onder deze wegen was ook de Nieuwe Zandweg, waar Van der Valk Bouman als kameraar 
het bestuur leidde en zo ook van die kant de overname door de gemeente kon beïnvloeden. Bin
nen twee jaar was het in kannen en kruiken, mede omdat het provinciaal bestuur aan de bestrating 
van de Nieuwe Zandweg en enkele andere wegen wilde meebetalen. Op 22 april 1912 sloten het 
bestuur van de Nieuwe Zandweg en het gemeentebestuur van Linschoten een overeenkomst, 
waarbij de weg in beheer en onderhoud werd overgedaan aan de gemeente. Op 25 oktober 1912 
besloot de raad ook de eigendom van de weg, het tolhuis en het archief over te nemen. 
Sedertdien is er veel veranderd. De Nieuwe Zandweg is nu voor het grootste gedeelte een stuk 
van de provinciale M.A. Reinaldaweg geworden. Door de bouw van viaducten en andere veran
deringen in het landschap is de oude Nieuwe Zandweg op veel plaatsen niet meer te herkennen. 
Slechts de straatnaam Nieuwe Zandweg in het dorp Linschoten en het tolhuis herinneren nog aan 
de negentiende-eeuwse tolweg. 

Bronvermelding: 
Stadsarchief Montfoort: 
Archief van het bestuur van de Nieuwe Zandweg, inv.nr. 1-32, Ingekomen en afschriften van uit
gaande stukken, 1820-1912; 
inv.nr. 33, Notulen van de vergaderingen van het bestuur, 1883-1911; 
Archief van de gemeente Linschoten, raadsnotulen 1912. 
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Akten van indemniteit van Waarder (14)* 

door L.C1.M. Peters 

767 Jan van Dobbe en dr. Jannetje (ca. 3 1/2 jr.); 10-5-1744, naar Koudekerk. 
768 Cors Verweij; 10-5-1744, naar Alphen. 
769 Cornelis en Barber Vergeer, 26-3-1745; naar Boskoop. 
770 Lijsbet Jans de Jong; 6-4-1745, naar Bodegraven. 
771 Cornelis Rietveld, vr. en vijf kinderen; 25-4-1745. 
772 Aan Cornelis van der Waal voor dr. Marrigje (ca. 2 1/2 jr.); 25-4-1745. 
773 Geertje van Oostrum en vier kinderen; 30-3-1745, naar Zegveld. 
774 Neeltje de Camper, 20-8-1745, naar Alphen. 
775 Cornelia Andriese Boer, 25-11-1845, naar Tappersheul. 
776 Gerrid Janse Uytholzn kinderen Krijntje, Annigje; 24-4-1746, naar Haastrecht. 
777 Wouter Nieuwerkerk; 6-2-17'47, naar Amsterdam. 
778 Jan Nieuwerkerk; 10-11-1747. 
779 Leyntje Hendriks de Jong; 5-5-1748, naar Woerden. 
780 Jan Franse van Puffelen (ca. 8 jr.); 20-6-1749. 
781 Kars Oudenes, vr. Marrigje Bijeman en kinderen Lijsje, Marrigje, Ugje, Teunis, Willem; 

24-4-1749, naar Sluipwijk. 
782 Aan Willem Rietveld voor dr. Marya (2 jr.); 3-5-1749, naar Bodegraven. 
783 Fredrik Roseboom, vr. Hendrikje Verhoog en zn. Gerrid; 4-5-1749, naar Oudewater. 
784 Ary Oostrum en twee kinderen; 1-11-1749. 
785 Florus Corn. Verwey; 16-11-1749, naar Zegveld. 
786 Cornelis Bredijk; 10-3-1750, naar Sluipwijk. 
787 Pieter van der Laan; 26-3-1750, naar Haastrecht. 
788 Hanna Huyberts van Ingen; 26-3-1750, naar Bodegraven. 
789 Aan Jan Arentse Oudenhuyse voor de kinderen Aart, Arriaantje; 13-5-1750, naar Oudewater. 
790 Jacob van Leeuwen; 1-6-1751, naar Bodegraven. 
791 Gerrit Cornelisz Verwij; 9-11-1751, naar Haastrecht. 
792 Aan Gerrid de Jong voor de kinderen Gerrid, Marrigje, Barta, Neeltje, Dirkje, Jannetje, 

Cornelia; 22-4-1752, naar Polsbroek. 
793 Jan Oostrum en kinderen Fijgje, Ary, Pieternelle; 22-4-1752, naar Noorden. 
794 Hendrik Orderes; 1-8-1752, naar Barwoutswaarder. 
795 Cornelis Hogendoorn en kinderen Deliaantje, Treyntje, Cornelis, Willem; 5-5-1753, naar 

Kamerik. 
796 Bastaan Verweij en kinderen Andries en Lijsje Boer en "sijn eyge kind" Gerrid Verweij-

3-6-1753. 
797 Claas Verweij, vr. Annetje Rietveld en kinderen Marrigje, Cornelis, Jan, Huybert, Lena, 

Leendert; 21-6-1753, naar Papekop. 
798 Pietertje Gerrids van der Neut, 2-9-1753, naar Oudewater. 
799 Aan Cornelis Hardebol voor een kind (ca. 1 jr.); 25-10-1753, naar Barwoutswaarder. 
800 Meerten, Jan, Annigje Gros; 27-1-1754, naar Oudewater. 

* Eerdere gedeelten van deze akten verschenen in Heemtijdinghen, 25e jaargang nr. 2. (juli 1989) e.v. 
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801 Neeltje van der Wal (ca. 5 mnd.); 3-2-1754, naar Papekop. 
802 Claas van Leeuwen; 25-3-1754, naar "Rosendaal onder Oudewaiter". 
803 Aan Frank van Es voor de kinderen Annigje (1 jr.), Elizabeth (1 week); 29-3-1754. 
804 Gijsbert Hendrikse van der Neut, 22-11-1754, naar Bodegraven. 
805 Aan Willem van Leeuwen voor twee kinderen; 1755, naar Alphen. 
806 Pieter van der Laan; 1755, naar Zegveld. 
807 Aan Pieter van der Neut voor vr. en kind; 1755, naar Bodegraven. 
808 Aan Pieter Verzee voor een kind; 1755, naar Barwoutswaarder. 
809 Aan Willem Loopwijk voor een kind; 1755, naar Oudewater. 
810 Jacob en Adriaan Jansse Oudenhuizen; 19-4-1756, naar Sluipwijk. 
811 Arigje van der Neut, 26-5-1756, naar Woerden. 
812 Aan Willem van Wingerden voor vijf kinderen; 8-6-1756, naar Bodegraven. 
813 Adriaantje Cornelis Baardwijk; 1-10-1756, naar Oudewater. 
814 Aan Jacob Bosman voor dr. Jannigje; 29-11-1756, naar Bodegraven. 
815 Jannigje Noordlander, 1-1-1757, naar Bodegraven. 
816 Pieter de Jong, vr. Jaapje Willems, zn. Leendert; 4-5-1757, naar Oukoop. 
817 Willemijntje, Willem, Jan, Abraham van Wijk; 8-8-1757, naar Oudewater. 
818 Dirk, Dirkje van Vliet, 14-11-1757, naar Papekop. 
819 Pieter Pieterse de Jong; 30-1-1758, naar Alphen. 
820 Grietje van de Graaf, 6-6-1758, naar Sluipwijk "aan de Platteweg". 
821 Jaatje de Vos; 9-1-1759, naar Oudhuizen. 
822 Marrigje Verwey; 1-5-1759, naar Woerden. 
823 Marrigje de Jong, 26-11-1759, naar Alphen. 
824 Ary van der Laan; 14-11-1760(1759?), naar Mijdrecht. 
825 Anna Westerveld; 7-2-1760, naar Ouderkerk a/d IJssel. 
826 Huig Vergeer en zeven kinderen; 1-5-1760, naar Alphen. 
827 Ary Looy; 1-5-1760, naar Waddinxveen. 
828 Nie. Groenendijk, vr. Magteltje Looy en vier kinderen; 3-6-1760, naar Wilnis. 
829 Lijsje Bogaart, 12-6-1760, naar Koudekerk. 
830 Swaantje Gros en kind; 4-7-1760, naar Hazerswoude. 
831 Jan Spijker, 27-8-1760, naar Bekenes. 
832 Evert Snoey, 24-1-1761, naar Zegveld. 
833 Marrigje Oudenes; 11-2-1761, naar Bekenes. 
834 Aan Ary van der Giesen voor de kinderen Aagje, Hendrikje; 4-5-1761, naar Bekenes, 
835 Niesje Bogert en kind Marrigje van Zevenhoven; 1-6-1761, naar Mijdrecht. 
836 Neeltje Borreman en kind Marrigje; 1-7-1761, naar Gouderak. 
837 Pieter Roseboom; 4-3-1762, naar Zegveld. 
838 Pieter Lonus; 1-5-1762, naar Hoenkoop. 
839 Aan Cornelis Mijderswijk voor vijf kinderen; 7-5-1762. 
840 Aan Jan Pieterse Hogendoorn voor kind Anna; 7-5-1762. 
841 Aan Cornelis Vermeulen voor kind Hendrik; 29-5-1762. 
842 Gerrit Vergeer, vr. en vier kinderen; 9-5-1763. 
843 Joanna Oudenhuizen; 10-6-1763. 
844 Annigje Boer, 10-6-1763. 
845 Jan Boer en vier kinderen; 5-9-1763. 
846 Hendrik Roseboom en vier kinderen; 12-9-1763. 
847 Jan van Ingen; 15-11-1763, naar Boskoop. 
848 Dirk van der Neut, 18-11-1763, naar Bodegraven. 

(wordt vervolgd) 
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