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De afwatering van de Bijleveldse landen in de late middeleeuwen (II)
door J.A. Storm van Leeuwen
In het eerste deel van deze bijdrage (verschenen in Heemtijdinghen, jg. 31, nr. 2) is in het
kort de voorgeschiedenis van het Grootwaterschap Bijleveld en de Meerndijk beschreven.
Het hiernavolgende tweede deel handelt over de tijd vanaf de oprichting van dit Grootwaterschap in 1413 tot en met de invoering van de windbemaling omstreeks 1500.
Inleiding
Zoals in het eerste gedeelte is vermeld, is de waterstaatkundige geschiedenis van de Bijleveldse
landen gekenmerkt door telkens terugkerende moeilijkheden met betrekking tot de afwatering.
De gerechten Bijleveld en Reyerscop loosden oorspronkelijk hun overtollige water op de Oude
Rijn, Achthoven en Mastwijk brachten het water vanouds op de Hollandse IJssel. Nadat die rivier
omstreeks 1285 aan de bovenmond was afgedamd gingen ook Bijleveld en Reyerscop daarop afwateren. Deze gerechten scheidden zich in 1363 af van het inmiddels ingestelde Groot-Waterschap van Woerden.
Doordat de IJssel op den duur dichtslibde moesten de geërfden een andere weg zoeken. Het lag
voor de hand weer terug te keren naar de Oude Rijn. Daartoe kregen zij van de Hollandse graaf
Albrecht van Beieren in 1398 toestemming. Omdat zowel het Groot-Waterschap van Woerden
als het Hoogheemraadschap Rijnland zich hiertegen verzetten trok Albrecht van Beieren de vergunning reeds in 1399 weer in.
We moeten wel aannemen, dat daarna ijverig is gezocht naar een oplossing die zowel voor Holland als voor Utrecht aanvaardbaar was. Het resultaat van het overleg werd in 1413 vastgelegd in
een handvest van de toenmalige graaf van Holland en de heer van Woerden. Daarbij waren niet
alleen Bijleveld en Reyerscop, maar ook Achthoven en Mastwijk betrokken, terwijl de Harmelerwaard om waterstaat-technische redenen eveneens in deze groep werd opgenomen.
Een jaar later, in 1414, verleende de Utrechtse bisschop een schouwbrief voor het Grootwaterschap-in-oprichting. Tezamen met het handvest van 1413 vormde deze oorkonde de juridische
basis van de uit te voeren werken en de instandhouding daarvan.
DE PERIODE VAN 1413 TOT CIRCA 1500
Afwatering naar de Amstel
Bij handvest van 1413 gaven hertog Willem van Beieren, graaf van Holland (dit was Willem IV,
een zoon van de inmiddels overleden hertog Albrecht van Beieren) en hertog Jan van Beieren,
onder andere heer van Woerden, aan de "goede luyden" (gegoede lieden, hier de grondeigenaars
of geërfden), die "gelant sijn op Reyenerscoep ende op Bijlevelt" en aan de "goede luyden die gelant sijn in Achthoven ende in Mastwijck, geleghen tusschen Merendijck ende Heerenvliet van
St. Kathrinen t'Utrecht" een uitvoerig omschreven vergunning om het overtollige water uit hun
gerechten naar de Amstel te leiden. Ook de gezamenlijke eigenaars van de landen, die reeds op de
Amstel afwaterden, alsmede de stad Amsterdam gaven hun goedkeuring aan dit plan. Uiteraard
moest voor deze vergunning een "seker somma van gelde" worden betaald.
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De opzet van het plan was, dat de vier ten zuiden van de Oude Rijn gelegen gerechten gezamenlijk hun overschot aan water door een daartoe aan te leggen watergang naar de Amstel zouden
voeren. De Harmelerwaard zou dan evenwel niet meer via de Oude Rijn naar Woerden kunnen
afwateren, zodat deze waard in de vergunning werd meegenomen. De geërfden in deze vier gerechten en in de Harmelerwaard waren verplicht bij te dragen in de kosten van de instandhouding
van de uitwateringssluizen in en nabij Amsterdam.
De nieuwe watergang, die in de loop van de jaren de Bijleveldse wetering of kortweg de Bijleveld
werd genoemd naar het gerecht waar zij begon, zou vanuit "de Rhijn tusschen Basterdam" (de
Heldam) "ende Haenwijckerkae" (nabij de plaats waar later de Haanwijkerdam zou komen) in
noordwestelijke richting worden aangelegd.
In 1414 vaardigde de Utrechtse bisschop Frederik van Blankenheim een schouwbrief uit, waarin
het tracé van de nieuwe watergang (toen nog niet met de naam Bijleveld aangeduid) nagenoeg op
overeenkomstige wijze werd beschreven. Het enige verschil is, dat volgens de schouwbrief de
watergang niet in de Oude Rijn zou aanvangen, maar bij de noordelijke IJsseldijk. Hiervoor lijken twee redenen aan te wijzen.
In de eerste plaats zouden Achthoven en Mastwijk voortaan ook op de Amstel afwateren. Het
overtollig polderwater moest daarvoor door Reyerscop en Bijleveld gevoerd worden; deze mogelijkheid werd nu vastgelegd. In de tweede plaats was het nodig te beschikken over een - mogelijk reeds aanwezige - afsluitbare heul of duiker in de noordelijke IJsseldijk voor gemeenschappelijk gebruik. Hierdoor kon in droge tijden IJsselwater ingelaten en naar de noordelijke polders
geleid worden voor de drenking van het vee. De hoge gronden van het zogenaamde Ouweland
van IJsselstein in het zuidoosten van Achthoven bezaten een eigen inlaatkunstwerk in de noordelijke IJsseldijk.
Een gedeelte van de in de schouwbrief bedoelde vliet is vermoedelijk dezelfde als de latere Bijleveldse vliet tussen de Oude Wetering aan de noordzijde van Achthoven en Mastwijk en de Reyerscopse wetering. In het verlengde daarvan staat nu het nieuwe gemaal De Adriaan. De oorspronkelijke vliet kruiste alle weteringen. Het is mogelijk, dat deze watergang reeds vóór of in
1363 dienst deed voor de afwatering naar de IJssel van verschillende landen in Bijleveld en Reyerscop, welke gerechten zich in dat jaar afscheidden van het "oude" Groot-Waterschap van
Woerden.
Alvorens in te gaan op de technische aspecten van de voorgenomen waterstaatkundige veranderingen zal eerst iets worden gezegd over de bestuurlijke kant van dit onderwerp.
Het college van dijkgraaf en heemraden
Krachtens het grafelijke handvest van 1413 en de bisschoppelijke schouwbrief van 1414 zou het
nieuwe waterstaatkundige lichaam worden bestuurd door een college van dijkgraaf en vijf heemraden. Dit college sprak ook recht wanneer bij het schouwen (inspecteren) van de gemeenschappelijke waterkeringen en watergangen was gebleken, dat deze door de onderhoudsplichtigen niet
in de vereiste staat van onderhoud waren gebracht. De dijkgraaf trad daarbij op als rechtsvorderaar namens het openbare gezag, terwijl de heemraden vonnis wezen.
De dijkgraaf werd door de grondeigenaars, hier geërfden of landgenoten geheten, bij meerderheid van stemmen gekozen. Van de vijf heemraden (later ten onrechte ook hoge heemraden of
hoogheemraden genoemd) moest er één worden aangewezen door de vijf Utrechtse kapittels,
hier ecclesiën of soms (evenals in het handvest) godshuizen genoemd. Eén heemraad was de
commandeur van het Utrechtse convent van Sint Catharina van de Johannieters (de orde van Sint
Jan) te Harmeien, die namens de kloosters zitting had in het college; voorts dienden twee heemraden te worden gekozen door de geërfden van Bijleveld en Reyerscop. Tenslotte trad één heemraad op namens de burggraaf van Montfoort. Van deze vijf heemraden woonden er in de regel
twee of drie in de stad Utrecht.
Naderhand heeft men een onderscheid gemaakt tussen de functies van dijkgraaf voor de Meern51

dijk en watergraaf voorde Bijleveld. Deze waren in dezelfde persoon verenigd. Op grond van een
aparte schouwbrief van 1595 voor de Meerndijk werden na dat jaar twee extra heemraden gekozen door de geërfden van de "landen in den Rhijn uytwaterende" (dat wil zeggen buiten het gebied van Bijleveld en de Meerndijk gelegen: dit waterde immers af op de Amstel) "ende nochtans
onder den Merendijck behoerende". Hiermee werden alleen de tot het Groot-Waterschap van
Woerden behorende landen in het Sticht bedoeld.
De eerste dijkgraven van Bijleveld en de Meerndijk zijn onbekend. Pabst (1836) noemt in zijn
vóór 1550 onvolledige lijst van dijkgraven als eerste dijkgraaf Lodewijck van Montfoorde, die in
1437 werd benoemd. De eerste naam die ik in de kameraarsrekening van 1423 (hierover later
meer) ben tegengekomen is Vrederic Uten Hamme (Vleuten) aan wie in dat jaar de drie heemraden heer Jan van Hasselt, heer Van Drakenburg en heer Van Denemarken de vraag stelden of hij
het dijkgraafschap wilde continueren. Blijkbaar was dat niet het geval, want nog in dat zelfde jaar
kozen de landgenoten Vrederic van Drakenborch (Utrecht) tot dijkgraaf. Deze was tevens enkele
malen schout en schepen van de stad Utrecht. De dijkgraven werden voor onbepaalde tijd aangesteld.
De taak van het college van dijkgraaf en heemraden bestond voornamelijk uit het beheer van en
het toezicht op de waterstaatswerken die samenhingen met de gemeenschappelijke afwatering
vanaf de Oude Rijn bij Harmeien tot aan de Amstel. Daartoe werden onder andere de Bijleveld
met de daarlangs gelegen kaden, opstallen genoemd, en de daarover gelegen bruggen twee maal
perjaar of zonodig vaker geschouwd. Later (in ieder geval na 1510) viel ook de door de Harmelerwaard gegraven Zandwetering tussen de Oude Rijn en de Bijleveld onder de schouwbepalingen van het Grootwaterschap; deze schouw werd evenwel gevoerd door een vanwege dijkgraaf
en heemraden gemachtigde persoon. De eerder ter sprake gebrachte Bijleveldse vliet ten zuiden
van de Oude Rijn werd niet geschouwd door het Grootwaterschap, maar door de lokale waterschappen.
Binnen acht dagen na de schouw van de Bijleveld moesten de schouten en heemraden van de gerechten die door de Bijleveld afwaterden de zogenaamde binnenlandse schouw voeren over de
waterkeringen en watergangen in hun polders.
De Meerndijk werd aanvankelijk alleen tijdens en na herstel- of verbeteringswerkzaamheden gecontroleerd door de kameraar. Dit was de ambtenaar van het Grootwaterschap, die de technische
en financiële zaken onder zijn beheer had. Pas nadat de aparte schouwbrief voor de Meerndijk in
1595 door de Staten van Utrecht was vastgesteld vonden regelmatige schouwen plaats door dijkgraaf en heemraden. Men voerde deze schouw met paard en wagen.
Het schouwen van de Bijleveld geschiedde per schuit. De eerste tijd nam men proviand en drinken (wijn en bier) mee en gebruikte men na afloop een maaltijd in een herberg. Halverwege de
15e eeuw en later ontvingen dijkgraaf en heemraden een vaste reiskostenvergoeding. Het voeren
van de schouw is tot aan de opheffing van het Grootwaterschap in 1959 gehandhaafd.
Het varen door de Bijleveld verliep niet altijd probleemloos, omdat het platteland in het grensgebied tussen Holland en Utrecht meermalen onrustig was door politieke twisten of oorlogen. In
1504 en 1507 bijvoorbeeld was voor de meischouw begeleiding van "gesellen" nodig om het gezelschap te beschermen tegen vijandelijkheden van "die van Woerden". In het najaar van 1507
zagen dijkgraaf en heemraden zelfs af van de herfstschouw en lieten ze die verrichten door de
commandeur van Harmeien en een bewoner van het gebied. In 1508 konden dijkgraaf en heemraden de tweede meischouw niet volledig voeren "want zij niet voort scauwen en dorsten om der
ruyteren will" (met ruiters bedoelde men hier soldaten).
Het onderhoud van de tot het Grootwaterschap behorende watergangen en waterkeringen was
grotendeels verhoefslaagd, dat wil zeggen verdeeld in vakken of slagen. Elke slag was in onderhoud toegewezen aan één van de belanghebbende gerechten. Ook Kockengen en Spengen behoorden daartoe voor zover bij de aanleg van de Bijleveld gebruik was gemaakt van hun watergangen of waterkeringen; hierop wordt later nader ingegaan.
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Gedeelte van de kaart van het Waterschap van Bijleveld (het latere Grootwaterschap Bijleveld en de
Meerndijk) uit 1836, vervaardigd door de toenmalige secretaris B.G.A. Pabst. Het noorden is hoven.
Hierop zijn de in die tijd bestaande polders ten zuiden van de Leidse Rijn, alsmede de Harmelerwaard ten
noorden daarvan getekend. Voorts zijn de toen nog aanwezige twee poldermolens aangegeven, te weten de
Achtkante Molen (ten zuidoosten van het dorp Harmeien) en de Haanwijkerdammolen (ten zuidwesten van
het dorp). De laatstgenoemde molen werd door Pabst aangeduid met de naam Haanwijkermolen; dit is onjuist, omdat de aangrenzende polder Haanwijk een eigen molen bezat. De watergang de Bijleveld is hier alleen overgenomen tussen de Leidse Rijn en de Kortjaksebrug in de Breudijk.
De begrenzing van het Grootwaterschap was als volgt. Beginnende bij De Meern (rechts op het kaartje)
volgen we de Meerndijk zuidwaarts tot de noordelijke IJsseldijk en gaan van daar af naar het westen langs
deze IJsseldijk tot aan de (niet op het kaartje aangegeven) Hollandsekade bij Mastwijk. Deze kade heeft
vanouds tot het gebied van het vroegere Groot-Waterschap van Woerden behoord en loopt met enige bochten tot aan de Haanwijkerdam (later met sluis). Van hier af is de naam veranderd tot voorbij de Appellaan
ten noorden van Harmeien, maar wordt van daar afweer gebruikt tot aan de Breudijk. De noordelijke grens
van Bijleveld en de Meerndijk werd gevormd door de Dorpeldijk of Dorveldijk met al zijn kronkels om de
Harmelerwaard heen tot aan de voormalige Heldam in de Leidse Rijn (oorspronkelijke Oude Rijn geheten)
en door de Rijndijk (nu Rijksstraatweg) naar De Meern.
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Vergaderingen van de geërfden
De vergaderingen van de geërfden, die in de oudste rekeningen van de kameraar steeds worden
omschreven als "die heren van der ecclesiën, cloesteren ende die gemeen lantgenoten" ("gemeen" betekent hier "gewoon") vonden plaats in het Kapittelhuis, later in het Klein Kapittelhuis,
van de Dom te Utrecht. De meeste en de belangrijkste grondeigenaars, waartoe vooral geestelijke
instellingen behoorden, waren namelijk woonachtig of gevestigd in de stad. De vergaderingen
werden geleid door de deken van het Domkapittel of door de vice-Domdeken. Op de jaarvergaderingen, die in de regel in de maand december plaats hadden, werden de rekeningen van de kameraar behandeld. Dit waren gedetailleerde overzichten van de verkregen inkomsten en gedane
uitgaven in het afgelopen jaar. De kameraar was, zoals hiervoor al is gezegd, een ambtenaar van
het Grootwaterschap: hij regelde en controleerde de technische zaken en beheerde de geldmiddelen. De tevoren "gevisiteerde" rekeningen werden, na te zijn voorgelezen en besproken, meestal
zonder wijzigingen goedgekeurd.
In deze vergaderingen stelden de geërfden tevens de omslag (heffing) per morgen, het zogenaamde morgengeld, voor het volgende jaar vast. Dit gebeurde zonder dat over de begroting van
de te verwachten inkomsten en uitgaven werd beschikt. Het omslagplichtige gebied was ruim
2300 morgen groot (1 morgen = 0,85 hectare). De grondeigenaars in de Harmelerwaard (187
morgen groot) betaalden de halve omslag.
Het gaderen of innen van de omslag geschiedde door de schouten, soms ook door anderen. Dit
ging niet altijd even vlot. Zo moest Dirk van Zuilen van Harmeien in 1511 schriftelijk worden
aangemaand door de Utrechtse notaris Gerrit Beyer om zijn schuld aan het Grootwaterschap te
voldoen. Dit feit is vastgelegd door de kameraar, die de betaling aan de notaris voor het schrijven
(en bezorgen) van de brieften bedrage van vijf stuivers in zijn rekening verantwoordde. Blijkbaar was hij zo coulant om geen pander (deurwaarder) voor een eventuele beslaglegging te zenden.
De vergaderingen van de geërfden werden druk bezocht. Zo waren er tussen 1499 en 1514 gemiddeld 73 personen aanwezig. We weten dit dankzij het feit, dat de kameraar de uitbetaalde
vacatiegelden ten bedrage van een stuiver per persoon (het zogenaamde stuivergeld) ieder jaar
nauwkeurig verantwoordde. Over de jaren vóór 1499 ontbreken deze gegevens of zijn de eventueel daarop betrekking hebbende posten van de enkele nog bewaard gebleven rekeningen door
waterschade onleesbaar geworden. De Domdeken en de vice-Domdeken ontvingen voor het leiden van de vergadering een taak (twee en een halve kan) wijn ter waarde van zes en een halve
stuiver. De stuiver was sinds het begin van de 15e eeuw de grootste zilveren munt en ging in die
tijd de grondslag vormen van ons vroegere muntstelsel. Eén stuiver was toen gelijk aan een half
tot een heel dagloon van een geoefende arbeider.
De kameraar, die meestal in de stad Utrecht woonachtig was, verdiende in die tijd tien Rijnse guldens per jaar. Bovendien kreeg hij zijn reis- en verblijfkosten vergoed. Kort nadat de molens waren gesticht werd hem voor elke dag die hij daarvoor had gewerkt een pond ofwel vier stuivers
extra gegeven. De hier bedoelde Rijnse gulden was niet de oorspronkelijke gouden Rijnse gulden
uit de Duitse Rijnstreek, maar een daarvan afgeleide, eveneens gouden munt met een lichter gewicht. Men maakte daarom (onder andere in Utrecht) een onderscheid tussen de gouden Rijnse
gulden en de Rijnse gulden. Deze laatste gold hier als standaardmunt en bevatte twintig stuivers.
De gouden Rijnse gulden was, althans volgens de kameraarsrekeningen, anderhalf maal zo veel
waard als de Rijnse gulden.
Het secretariaat van het Grootwaterschap werd verzorgd door de secretaris van het Domkapittel.
Hij werd alleen betaald over de tijd die hij daaraan had besteed. Het archief berustte in het Kapittelhuis.
In de brief van 1413 was onder meer bepaald, dat de Stichtse landen die op de Amstel zouden
gaan afwateren, een waarsman moesten aanstellen. Deze was tot op zekere hoogte een ambtenaar
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van het Grootwaterschap en had tot taak mee te helpen de overeenkomsten met Amsterdam terzake van de uitwateringssluizen in en bij die stad te handhaven. De kosten van instandhouding
van deze sluizen kwamen voor een vierde deel ten laste van de Bijleveldse landen. Via de kameraar hield de waarsman de dijkgraaf en heemraden op de hoogte van de stand van zaken van technische en financiële aard. In de tijd waarover we spreken ontving de waarsman, die in Amsterdam woonde, vijf gulden per jaar voor zijn bemoeienissen.
De Bijleveld
Zoals gezegd werd de Bijleveld vanuit de Oude Rijn (in het handvest van 1413 Rijn genoemd) in
noordwestelijke richting aangelegd. Het beginpunt lag bij Harmeien. Voor het eerste stuk maakte
men gebruik van de bewesten de Harmelerwaard aanwezige Vleutense Oude Rijn, in het handvest Oude Rijn geheten. Bij de hofstede De Wel, ten zuiden van het vroegere dorp De Haar, was
die. oude Rijnloop voor zover ik heb kunnen nagaan omstreeks 1226 afgedamd.
Van dit punt af groef men de nieuwe watergang in de richting van Kockengen langs de zuidwestelijke zijde van de voormalige Kantonnaleweg en het verlengde daarvan, de Oudedijk (waar nu
een fietspad op ligt) en de Rodedijk. Deze drie wegen vormden tezamen de scheiding tussen de
polders Breudijk en Gerverscop enerzijds en Hareveld, Lage Haar en Laagnieuwkoop anderzijds. Men kwam uit in de bestaande voorwetering van de polder Kockengen. Langs het dorp
Kockengen gaande sneed men een hoek af van de polder Spengen tot aan de Joostendam, die een
kering vormde tussen het water van de Bijleveld en dat van de omstreeks 1385 aangelegde Heycop of Lange Vliet.
Het gedeelte van de Bijleveld tussen De Wel en de Joostendam liep over een lengte van 9 kilometer langs deze Heycop, daarvan gescheiden door een kade, dijk of bekaaid boezemland. Door
deze Heycop leidden de geërfden van de gronden beoosten de Meerndijk het overtollige water
langs Kockengen naar de Vecht bij Breukelen. Deze situatie leverde gedurende vele eeuwen een
telkens terugkerende bron van moeilijkheden en geschillen op wegens het overlopen van het iets
hoger staande Heycopse water in de Bijleveld. In het handvest van 1413 was uitdrukkelijk bepaald, dat er volstrekt geen gebiedsvreemd water in de Amstel terecht mocht komen, tenzij er
sprake was van calamiteiten
We zullen de loop van de Bijleveld ten noorden van Kockengen verder volgen tot aan de Amstel.
Vanaf de Joostendam groef men een nieuwe watergang langs de zuidwestelijke zijde (dit was de
binnenzijde) van de achterkade van Spengen tot aan de zuidelijke grens van de Ronde Venen.
Van daaraf maakte men gebruik van bestaande watergangen, voor een deel kavelsloten in de
Ronde Venen en voor een ander deel een nu niet meer bestaand water, de Oude Rijt genaamd. Het
eindpunt lag een stuk stroomafwaarts van het tegenwoordige dorp Uithoorn op een plaats die
werd aangeduid met de naam Coelbirs, in het begin van de 17e eeuw Koelbiers geschreven. Dit
was in die tijd blijkbaar een bekend punt omdat er een veer over de Amstel lag; daarbij zal wel
een herberg hebben gestaan. Later (kort na 1674) bouwde men daar de Nessersluis.
Opgemerkt moet worden, dat het traject door de Ronde Venen omstreeks 1677 is vervallen.
Daarvoor in de plaats kwamen de Geer (ook wel Bijleveld genoemd) langs de noordzijde van
Spengen en Kamerik alsmede een gedeelte van de Heinoomsvaart tot aan de Kromme Mijdrecht
(ook wel Amstel genoemd) nabij het Woerdens Verlaat.
De aanleg van de Bijleveld ging niet zonder complicaties gepaard. De twee belangrijkste waren
de volgende.
Door gebruik te maken van de Vleutense Oude Rijn, die de westelijke grens van de Harmelerwaard vormde, werd de mogelijkheid om het overtollige water uit deze waard door de Oude Rijn
westwaarts af te voeren beëindigd. Bovendien was in het project opgenomen, dat de Oude Rijn
op de plaats van de tegenwoordige Haanwijkersluis zou worden afgedamd. Dit is inderdaad gebeurd, maar het gevolg was, dat de Harmelerwaard definitief van het Groot-Waterschap van
Woerden werd afgesneden. Er bleef geen andere mogelijkheid over dan het overtollige water
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Gezicht vanuit het zuiden op de Bijleveld benoorden Kockengen (juli 1958). Links de achterkade van de po
der Spengen, die thans deel uitmaakt van de Hollandsekade van het voormalige Groot-Waterschap van
Woerden. Geheel links de polder Spengen.
eveneens door de Bijleveld naar de Amstel te leiden en in de kosten daarvan te laten bijdragen.
Als compensatie werden de geërfden in de Harmelerwaard ingevolge het handvest van 1413 ontslagen van "allen cost ende ongelden van den waterschap van den Rhijn". Onder waterschap
moet hier worden verstaan: watergang. Dit hield in, dat zij ook geen financiële verplichtingen
meer hadden, die voortvloeiden uit de lozing van het water van Rijnland door de Spaarndammer
sluizen. Voorts blijkt uit de beschikbare oude rekeningen van de kameraar, dat deze geërfden de
helft van de jaarlijkse omslag van Bijleveld en de Meerndijk betaalden.
De tweede complicatie betrof de polders Kockengen en Spengen. Hiervan werd door de aanleg
van de Bijleveld de afwateringsmogelijkheid ingrijpend gewijzigd. Deze polders waren voortgekomen uit cope-ontginningen die vanuit de Vecht ter hand waren genomen en mitsdien het polderwater oostwaarts afvoerden naarde Aa bij Breukelen. Aangezien de Bijleveld de twee vlieten
doorsneed moesten de geërfden voortaan het overtollige water op de nieuwe watergang en dus
ook op de Amstel brengen. Dit probleem werd op een eenvoudige manier opgelost. Zowel in het
handvest van 1413 als inde schouwbrief van 1414 was de bepaling opgenomen, dat de landen in
Kockengen en in Spengen op de Bijleveld zouden afwateren zonder bij te dragen in de kosten van
het onderhoud en de instandhouding van de uitwateringssluizen in en bij Amsterdam. Uit latere
kameraarsrekeningen blijkt, dat de geërfden van Kockengen en Spengen waarschijnlijk wel het
door hun polders stromende deel van de Bijleveld en enige kaden moesten onderhouden; de vrijstelling van de omslag van de uitwateringssluizen bleef onaangetast. Dit laatste is zo gebleven tot
in de tweede helft van de 20e eeuw.
Van de Bijleveld zijn, evenals van de Heycop, grote gedeelten ten zuiden en ten noorden van het
dorp Kockengen bewaard gebleven. Zij vormen daar nog steeds een belangrijk element van het
polderlandschap.
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Grondverwerving en bouw van bruggen
Het spreekt vanzelf dat voor de aanleg van de Bijleveld met de daarlangs gelegen stroken grond
voor kaden of voor het deponeren van bagger, opstallen geheten, landbouwgronden nodig waren.
Dijkgraaf en heemraden van het ingestelde Groot waterschap waren zowel door het handvest van
1413 als door de schouwbrief van 1414 gemachtigd zoveel grond te onteigenen als zij nuttig oordeelden voor de uitvoering van het werk, mits zij daarvoor schadevergoedingen betaalden die in
de streek gebruikelijk waren.
In een enkel geval is de brief of akte van een aankoop bewaard gebleven. Het ging om een strook
grondin het Stichtse deel van de Ronde Venen. In 1413 verkocht Florens van Borselen, heer van
Sint Maartensdijk en van Zuilen aan de "goeden luyden die gelandet sijn in Bijlevelt, in Reynerscoep, in Achthoeven ende in Mastwijck, om een seker somme gelde" een strook grond ter breedte
van vijf roeden (een roede = 3,76 meter), gelegen tussen Spengenrevelt en Waverveen, om daardoor heen een watergang met twee opstallen (kaden) te graven. Deze opstallen dienden uitsluitend te worden gemaakt met de uit de watergang komende grond, die daarvoor ook geheel moest
worden gebruikt. De kopers waren verplicht deze kaden steeds op voldoende afmetingen te houden teneinde bij eventuele doorbraken van de Lekdijk of van de Zuiderzeedijk het door de toekomstige Bijleveld toestromende water te keren. Mochten er onverhoopt toch gaten in de kaden
komen, dan zou de door Florens van Borselen aangestelde schout de nieuwe watergang afdammen. De bewoners van West-Utrecht waren in vroegere eeuwen zeer beducht voor de telkens optredende "Leckvloet" en "Zeevloet", zoals men zei.
Een tweede punt dat diende te worden geregeld waren de doorgravingen van de gemene (publieke) wegen. In dergelijke gevallen moesten dijkgraaf en heemraden bruggen bouwen en "ten
ewyghen daghe" onderhouden. Dit waren vaste houten bruggen met zodanige afmetingen, dat
men er met "eenre goeder scuyte" onderdoor kon varen. Wel een opmerkelijke voorwaarde! Het
mes sneed zodoende aan twee kanten: er vond weinig opstuwing voor de bruggen plaats van het
stromende water in de Bijleveld, terwijl er meteen een vaarverbinding werd geschapen tussen het
oostelijke deel van de Oude Rijn en de Amstel. Het Grootwaterschap heeft zich altijd aan deze
bepaling gehouden voor zover het onderhoud niet door derden werd overgenomen of de vaste
bruggen niet door ophaalbruggen werden vervangen.
De bruggen over de Bijleveld kwamen in de Breudijk (de latere Kortjaksbrug), de Gerverscopsedijk, de Spengensemeent (dit was de oude brug tegenover de Spengensemeent ten noordwesten
van het dorp Kockengen, die in 1704 zuidwaarts werd verplaatst naar het centrum van het dorp),
de Hollanderweg of Oudhuizerdijk in Oudhuizen (Wilnis) en de Achterdijk in Waverveen.
Voorts behoorde de Waverbrug (later ook Bijleveldsebrug geheten) in de Waverdijk tot deze
reeks; het kan echter ook zijn, dat deze brug alleen werd vergroot. Hetzelfde geldt voor de brug
over de Oude Rijn in Harmeien. Ook de stenen brug voor het Huis te Harmeien werd vervangen.
Over een brug bij het Spijk wordt in de stukken niet gerept.
De Gerverscopsebrug werd reeds in 1437 in onderhoud overgenomen door de buren (inwoners)
van Gerverscop; zij kregen het recht van het Grootwaterschap om de opritten steeds te verhogen
(te werven, zoals men dat jaarlijks terugkerende werk noemde) met grond, die zij mochten ontgraven "tusschen den Indijck ende Gerverscop". Onder "den Indijck" werd hier verstaan het gebied tussen de Breudijk, de Bijleveld en de Oude Rijn, dat in de 19e eeuw tezamen met het Oudeland van de Breudijk (een enkele maal ook wel het Oudeland van Woerden genoemd) het Waterschap Oudeland-en-Indijk zou vormen. Aangezien deze aardhaling binnen het gebied van het
Grootwaterschap Bijleveld en de Meerndijk moest geschieden, zal de vergunning aan Gerverscop betrekken hebben gehad op een strook land langs de Bijleveld.
De bestaande stenen brug voor het Huis te Harmeien werd door het Grootwaterschap geheel vernieuwd, waarschijnlijk om de doorstromingsopening te verruimen. Daarna nam de toenmalige
eigenaar, Dirck van Zulen, heer van Zevender, in 1442 het onderhoud weer op zich.
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Er waren ook nieuwe of vervangende bruggen op andere plaatsen nodig. Omdat de stroomrichting van het water in de polders ten zuiden van de Oude Rijn noordwaarts werd gericht moesten
verschillende bruggen in de daar lopende wegen worden gebouwd of vervangen. Volgens de
jaarrekeningen van de kameraar van het Grootwaterschap waren dat vier bruggen in de Reyerscopsedijk, één in de Kerkweg en twee in de Blindeweg (tussen de Reyerscopsedijk en de Mastwijkerdijk). De brug in de Kerkweg kwam bij de aansluiting met de Reyerscopsedijk, de twee
bruggen in de Blindeweg zorgden voor verbindingen tussen de delen van de Oudewetering en de
Middelwetering aan weerszijden van deze weg.
In de jaren 1464 en 1467 is ook sprake van zeven bruggen in de Harmelerwaard, die het Grootwaterschap in orde maakte. Waarschijnlijk waren dit toegangsbruggen naar de boerderijen aan de
noordzijde van de Oude Rijn. Aangezien de meeste exemplaren van de kameraarsrekeningen tussen 1413 en 1500 in het Rijksarchief in Utrecht ontbreken of door waterschade onleesbaar zijn
geworden is het niet mogelijk geweest te weten te komen waarom deze bruggen niet werden onderhouden door de gebruikers in de Harmelerwaard. Wel is bekend, dat hier in de 17e eeuw hoofdelingen over de Oude Rijn lagen. Dit waren eenvoudige bruggen, bestaande uit twee lage landhoofden, waarop een los, opneembaar dek lag. Dergelijke hoofdelingen zijn elders nog steeds in
gebruik.
Het onderhoud van alle houten bruggen in de gemene wegen bestond hoofdzakelijk uit het jaarlijks "werven" waaronder men het aanaarden of ophogen van de opritten verstond. Deze en andere eenvoudige werkzaamheden werden aanbesteed aan één van de in de nabijheid wonende
boeren. Andere werken, zoals het "lappen" van het brugdek met houten planken, dan wel meer
ingrijpende herstelwerkzaamheden droeg het Grootwaterschap op aan een timmerman.
Deze onderhoudswerken moesten vóór de hooibouw gereed zijn, anders werden dijkgraaf en
heemraden opgeschouwd (bekeurd) door schout en buren of schepenen van het desbetreffende
gerecht of ambacht. Dit kwam overigens zeer zelden voor, het Grootwaterschap kweet zich in
normale tijden zorgvuldig van zijn taak.

Gezicht vanuit het zuiden op de Bijleveld langs de Wagenweg te Kockengen (juni 1959). Op de voorgron
de inmiddels verdwenen houten brug over de uitwateringsvliet van de Kockengense watermolen. Op de ac
tergrond het dorp Kockengen ; aan de overzijde van het water boezemland tussen de Bijleveld en de Hey co
De situatie is gewijzigd bij de verbreding van de Wagendijk naar de zijde van de Bijleveld.
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De uitwateringssluizen in en bij Amsterdam
Een belangrijk onderdeel van het afwateringssysteem van Bijleveld en de Meerndijk vormden de
uitwateringssluizen in en nabij Amsterdam. Daarmee loosde men het overtollige water uit de
Amstel op het IJ en op de Zuiderzee. In 1413 waren daarvoor twee sluizen inde Middeldam (later
Vijgendam, nu Dam geheten) in Amsterdam en de (eveneens door de stad Amsterdam beheerde)
Ypenslotersluis (nu Ipenslotersluis geschreven) in de Diemerzeedijk tussen Amsterdam en Diemen beschikbaar.
De kosten van de instandhouding van deze kunstwerken werden omgeslagen over de belanghebbende gronden. Een vierdedeel kwam ten laste van Bijleveld en de Meerndijk, de overige drie
vierdedelen werden betaald door de reeds op de Amstel afwaterende landen van Ouder Amstel,
Nieuwer Amstel en de Proosdij van Sint Jan te Mijdrecht.
In de voorwaarden van het handvest van 1413 was evenwel de bepaling opgenomen dat, indien
de stad Amsterdam het nodig en nuttig oordeelde, een vierde sluis aan de bestaande drie toe te
voegen, deze volledig door Bijleveld en de Meerndijk zouden worden betaald. De bouwplaats
zou door de stadsregering worden aangewezen. De kosten van onderhoud van deze vierde sluis
konden echter op de gebruikelijke manier worden verdeeld.
Deze vierde sluis is vrij spoedig gebouwd en wel "buyten de Warmoespoirte" (de voormalige St.
Olofspoort) te Amsterdam, dat wil zeggen het buiten de omwalling gelegen gebied van de stad in
de omgeving van die poort. Het kunstwerk werd in een bestaande waterkering aangebracht en
waarschijnlijk in het verlengde van de gracht langs de Oudezijds Voorburgwal (de Oudezijdse
Kolk).
Over het tijdstip van de bouw van de sluis was tot nu toe niet anders bekend dan dat deze tussen
1413 en 1454 moest hebben plaats gevonden. Dankzij de - helaas niet chronologisch opgestelde rekening over 1423 van de kameraar Geliver van het Grootwaterschap Bijleveld en de Meerndijk, waarin de uitgaven voor onder andere de sluisbouw werden verantwoord, komen wij meer
te weten.
Over de periode van vóór 1862 ontbreken de kameraarsrekeningen, zodat wij de voorgeschiedenis van deze zaak niet kennen. Waarschijnlijk heeft de stadsregering van Amsterdam reeds vóór
1423 bij de Bijlevelders aangedrongen op het aanbrengen van de vierde sluis, want in 1423
schrijven dijkgraaf en heemraden een brief aan de Amsterdammers met het verzoek het werk één
of twee jaren te mogen uitstellen. Dit verzoek is begrijpelijk, de geërfden voelden er weinig voor
een kostbaar bouwwerk buiten hun territoir geheel voor eigen rekening te bouwen. Toch waren
zij daartoe verplicht krachtens het handvest van 1413.
Het antwoord van Amsterdam is negatief. In de bewoordingen van de kameraar schrijft de stadsregering terug "dat sii dii nij sluus wouden hebben als hem geloeft (beloofd) was".
Dijkgraaf en heemraden besluiten daarop het gewenste uitstel persoonlijk te gaan bepleiten. De
dijkgraaf Vrederic van Drakenburch en de heemraden Jan van Hasselt en Jacob van Denemarken
reizen per schuit naar Amsterdam. Maar de Amsterdammers houden voet bij stuk: de kameraar
vermeldt "dat zi [dat] niet doen en wouden".
De heemraden Van Hasselt en Van Denemarken reizen vervolgens tezamen met "meyster Aernts
de tymmerman van Montfoirde" per schuit naar Amsterdam "ende lieten hem sien hoe men best
de sluse maken soude en vraechden hem wat hi meynde dat zi costen soude". Aernts ontvangt
voor zijn advies één bisschopsgulden. Herleid tot de door de kameraar gehanteerde rekenmunten
was dat 1 gulden (mogelijk een Rijnse gulden) en 29 wit. Deze gulden was van goud en bevatte
30 witten, dat wil zeggen 30 zilveren munten, ieder ter waarde van 4 duiten. De zilveren stuiver
kwam pas enige jaren later in omloop.
Het gehele werk zou in twee gedeelten in het openbaar worden aanbesteed, te weten het grondwerk (het graven van de zogenoemde "kolk" waarin de sluis zou worden gebouwd) en het bouwen van de sluis. Door de Utrechtse stadsklerk werden (uiteraard tegen betaling) de voorwaarden
voor de uitvoering van het grondwerk op papier gezet. Deze lijsten, hier "cedels" geheten, zijn
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niet bewaard gebleven. Dit is evenmin het geval met de in drievoud geschreven overeenkomsten
(hier "overdrachten'" genoemd) tussen het bestuur en de aannemers.
Zoals in die tijd gebruikelijk was. werd in de kerken een "gebot'' of een "weet" gedaan (bekend
gemaakt), dat dijkgraaf en heemraden voornemens waren het grondwerk voor de bouw van de
sluis aan te besteden. Deze aankondiging vond plaats in een niet nader aangeduide kerk (vermoedelijk in de stad Utrecht) en in "alle kerken bi der Vecht". De aanbesteding van de sluis werd niet
op deze wijze bekend gemaakt, ik ben daarover tenminste niets tegengekomen in de kameraarsrekening.
De aanbesteding van het grondwerk vond in Amsterdam plaats op St. Jansavond decollaris (27
augustus) en werd verricht door de heemraden Van Hasselt en Van Denemarken in het bijzijn van
de sluismeester van Amsterdam. De aanbesteding van de constructie en de bouw van de sluis geschiedde in de stad Utrecht en wel ten huize van de dijkgraaf in het huis Drakenborch. Het werk
werd nog in hetzelfde jaar 1423 opgeleverd ten overstaan van de dijkgraaf Van Drakenburch en
de heemraden Lourens, Gijsbert Egbertszoen en Van Denemarken.
De aanneemsom van het grondwerk bedroeg 93 Arnoldusgulden, omgerekend in de door de kameraar toegepaste rekeneenheden was dat ruim 190 gulden. Bovendien moest aan horden en palen voor het verbreden van de dijk bij de nieuwe sluis, het maken van een vingerling (een tijdelijke afdamming)en het aanvoeren van de benodigde grondspecie 12 Arnoldusgulden of ruim 24
gulden worden uitgegeven. Het bouwen van de sluis was aangenomen voor 410 Arnoldusgulden,
omgerekend ruim 837 gulden, terwijl voor meerwerk 28 Arnoldusgulden of ruim 57 gulden werd
betaald. Met de aankoop van ijzerwerk was voorts 31 Arnoldusgulden of ruim 63 gulden gemoeid.
De kosten van de bouw van de nieuwe sluis bedroegen in totaal ruim 1173 gulden. Wanneer we
alle andere uitgaven meetellen, die samenhingen met dit werk, zoals voor trekgelden (strijkgelden of premies) bij de twee aanbestedingen, schuithuur, reiskosten, verteringen, drinkgelden
voor de arbeiders bij het grondwerk, honorarium van Aernt de meester-timmerman, bodelonen
en dergelijke, komen wij op een algeheel totaalbedrag voor het maken van deze uitwateringssluis
van rond 1267 gulden. Dat was in die tijd een grote som gelds. Desondanks was aan dit kunstwerk geen lang leven beschoren.
Reeds in 1454 bleek deze sluis (en vooral de fundering ervan) door stormen en hoge waterstanden in het IJ zodanig te zijn beschadigd en vervallen, dat herstel niet mogelijk was. Men besloot
een nieuwe sluis te bouwen bij de St. Anthonispoort (waar later het Waaggebouw zou komen).
Ook deze keer moest het Grootwaterschap de bouw volledig bekostigen; de onderhoudskosten
werden weer over de vier deelgenoten omgeslagen.
In 1492 nam de stad Amsterdam het onderhoud van de sluis bij de St. Anthonispoort over, naar
aan te nemen valt tegen betaling van een afkoopsom door de onderhoudsplichtige lichamen. In
ieder geval heeft Bijleveldende Meerndijkdit in 1508 gedaan voor haar eigen vierdedeel voorde
oostelijke sluis in de Middeldam. Van de andere sluizen is niets bekend wegens het ontbreken
van de kameraarsrekeningen over die jaren.
Deze overname van het onderhoud door Amsterdam gebeurde ook voor de westelijke sluis in de
Middeldam in 1497, nadat deze door de vier mede-belanghebbende partijen was vernieuwd. Mogelijk heeft Amsterdam als vijfde belanghebbende daar ook aan meebetaald, hetgeen niet meer
dan billijk zou zijn geweest. De oostelijke sluis volgde als laatste in 1509.
Door deze regelingen bleef alleen de Ypenslotersluis bij Diemen over als gemeenschappelijke
uitwateringssluis. Dit kunstwerk had het echter altijd zwaar te verduren bij hoge vloeden in de
Zuiderzee en vereiste daarom veel zorg en kostbare reparaties. Het Grootwaterschap Bijleveld en
de Meerndijk heeft tot aan 1959 aan de kosten van de uitwateringssluis, later ook aan die van de
bemaling van het in 1525 opgerichte Hoogheemraadschap Amstelland, bijgedragen.

Wachtdeuren
Sluizen zijn in ons waterrijke land voor de waterbeheersing altijd van zeer groot belang geweest.
Behalve de sluizen in en bij Amsterdam, waardoor het Amstelwater werd geloosd, waren er ook
binnen het gebied van Bijleveld en de Meerndijk sluizen van geringere afmetingen, die een vergelijkbare functie hadden.
Om eventueel uit het noorden terugstromend water te kunnen tegenhouden plaatste men in de
Bijleveld zogenaamde wachtdeuren. Dit gebeurde onder de Spengerbrug bij Kockengen, onder
de Breudijkerbrug en bij het Spijk, waar zich toen misschien een niet door het Grootwaterschap
gebouwde brug bevond.
Wachtdeuren zijn in de regel uitwateringssluizen, die bij een verschil van de waterstanden ter
weerszijden zichzelf openen en sluiten door de druk van het water. Uit de jaarrekeningen van de
kameraar is niet op te maken hoe de wachtdeuren in de Bijleveld waren geconstrueerd. Met het
oog op de scheepvaart in die watergang was het zonder meer niet mogelijk de wachtdeur te voorzien van een klepdeur, die aan de bovenzijde of de onderzijde kon draaien. Naast zo'n wachtdeur
moest dan een slikdam met overtoom worden gemaakt. Een dergelijke combinatie zou echter de
afstroming van het water door de Bijleveld belemmeren, zodat het niet waarschijnlijk is dat hier
klepdeuren zijn gebruikt. Bovendien is nimmer sprake geweest van zulke "overtochten", zoals
men de overtomen toen noemde. Klepdeuren zijn overigens in de middeleeuwen wel toegepast
bij de afdammingen van rivieren, zoals bij die van de Rotte in Rotterdam in de 13e eeuw het geval
is geweest.
Een sluis waarvan de scheepvaart voor plaatselijk verkeer met kleine schuiten zonder mast weinig hinder ondervond is het zogenaamde schut, dat wil zeggen een sluis met een omhoog te trekken en neer te laten schot- of hefdeur. Deze hebben vanouds voldoende doorvaartbreedte voor de
kleine plattelandsschuiten zonder mast. Van deze schutten komen er in de omgeving van Maartensdijk nog verschillende voor.
In de rekeningen van de kameraar wordt nooit gesproken over schutten (die het nadeel zouden
hebben gehad dat zij met de hand moesten worden bediend), maar uitdrukkelijk van wachtdeuren. Er blijft dan alleen een constructie over met één of twee deuren, die om een verticale as
draaien. Twee van dergelijke wachtdeuren, elk met twee puntdeuren, deden in de Lopikerwaard
niet lang geleden nog dienst om het overtollige water uit de polders Groot Keulevaart en Klein
Keulevaart bij Haastrecht op de Polsbroekermolenvliet te lozen. Deze wachtdeuren (ter plaatse
wachtheulen geheten) openden zich, wanneer de molen, later het gemaal van Polsbroek begon te
malen en de waterstand in de vliet was gedaald. Zodra de bemaling ophield steeg het peil in de
vliet weer door het toestromende water uit Polsbroek, waardoor de deuren zich konden sluiten.
Deze ingenieuze oplossing dateert vermoedelijk uit 1414, toen Polsbroek-noord en Polsbroekzuid een gezamenlijke vliet door Keulevaart naar de Hollandse IJssel aanlegden.
Denkelijk heeft een wachtdeur met twee deuren ook in de Bijleveld onder de Breudijkerbrug gelegen. In de kameraarsrekening van 1440 komt althans de post voor: "Item die doeren te omhangen onder de Bruediicx brugghe, enz." In 1441 werd het maken en plaatsen van drie nieuwe
wachtdeuren in de Bijleveld door het Grootwaterschap aanbesteed.
In hetzelfde jaar plaatste men ook vier wachtdeuren in de Rijndijk. Deze waterkering lag langs de
zuidzijde van de Oude Rijn tussen De Meern en de Haanwijkerdam, voor een deel ter plaatse van
de tegenwoordige Rijksstraatweg en dito Uitweg. De wachtdeuren werden aangebracht in het gedeelte van de Rijndijk tussen de Heldam en de Haanwijkerdam. Zij zullen de eventueel oudere
uitwateringssluisjes hebben vervangen.
Een eveneens in 1441 gebouwde grotere wachtdeur in de "uytvliet" is niet goed te lokaliseren;
mogelijk kwam deze sluis aan het noordeinde van de Kerkvliet, waar in 1423 voor rekening van
het Grootwaterschap een brug was gebouwd. De brug en de wachtdeur zullen zijn opgeheven na
de bouw van de windmolens. Op deze plaats is toen een dam met een "overtocht" (overtoom)
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aangebracht; de schuiten konden daarover worden getrokken om vanuit de polders in de Oude
Rijn te komen en omgekeerd.
De wachtdeur aan het Spijk, die in 1464 was vernieuwd, werd in 1486 verplaatst naar de Oude
Rijn om daar weer dienst te doen als wachtdeur voor de in 1485 gebouwde Middelste molen (zie
hierover later). Voor dit karwei had de meester-timmerman Willem Aerntsz (mogelijk wonende
in Montfoort) met één knecht en twee arbeiders negen dagen nodig. Het is wel interessant te weten, wat deze mensen daarmee verdienden en hoeveel de materiaalkosten waren.
De timmerman en zijn knecht ontvingen tezamen twaalf stuivers per dag, de twee arbeiders kregen ieder twee stuivers per dag. De door de kameraar verantwoorde arbeidslonen bedroegen in
totaal negen Rijnse guldens, iedere gulden van twintig stuivers. Bij narekening blijkt, dat de kameraar zich in zijn voordeel had vergist: de arbeiders zijn dubbel geteld. De tekst van de desbetreffende post van de rekening kon echter gemakkelijk aanleiding geven tot dit abuis. Dergelijke
fouten werden in de regel verbeterd vóór de behandeling van de rekening in de vergadering van
de geërfden.
Aan materialen, te weten vier gesneden (met de dissel behakte) eiken balken, 225 voet planken,
waarmee de zijkanten van de wachtdeur werden beschoten, 100 voet "leydeckx" (leien dakpannen, waarschijnlijk afval daarvan), waarmee de bodem van de wachtdeur werd bedekt, drie stuks
gesneden wagenschot (behakte dunne planken van eikehout), 16 pond mos (om de naden te dichten), ijzerwerk en spijkers, inclusief het vervoer per wagen van Utrecht naar Harmeien, bedroeg
het totaal acht Rijnse guldens en 14 stuivers. Voor de huur van een schuit die door de timmerman
en zijn helpers was gebruikt werd vier en een halve stuiver betaald. De totale kosten van de verplaatsing en vernieuwing van onderdelen vergden dus (na correctie mijnerzijds) 16 Rijnse guldens en twee en een halve stuiver. Al met al niet zo'n simpel sluisje!
De wachtdeuren in de Bijleveld zijn waarschijnlijk na de invoering van de windbemaling verwijderd omdat de molens hun eigen wachtdeuren hadden in de Rijndijk; zij worden althans na die
tijd niet meer als zodanig genoemd.

Een zogenaamd schut (houten sluis met hefdeur) langs de Dorpsweg in Maartensdijk in mei 1965. Derge
lijke sluizen zijn de voorlopers van de sluizen met puntdeuren en ook van de zeer grote sluizen met hefdeu
ren in onder andere het Amsterdam-Rijnkanaal bij Vreeswijk en Wijk bij Duurstede.
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Nooddammen en dijkleger
Met de wachtdeuren in de Bijleveld en later in de Oude Rijndijk had men verschillende beveiligingen aangebracht om hoge waterstanden in de Amstel en daardoor ook in de Bijleveldse polders de baas te blijven. In noodsituaties, wanneer de kwetsbare Diemerzeedijk ernstig beschadigd of doorgebroken was (dit is in de loop der eeuwen meermalen gebeurd) dienden meer ingrijpende maatregelen te worden genomen.
Sedert de oprichting van het Grootwaterschap Bijleveld en de Meerndijk kwamen tengevolge
van stormvloeden in 1421, 1422, 1436, 1440, 1464, 1477, 1502, 1508, 1509 en latere overstromingen met brak Zuiderzeewater in de streek ten noorden en westen van het Grootwaterschap
voor. Vooral die van 1508 en 1509 waren zeer schadelijk en ook voor de Bijlevelders gevaarlijk.
In die twee jaren werd de Bijleveld enige malen met een dam onder de Breudijkerbrug afgesloten, evenals de Zandwetering in de Harmelerwaard. Ook op andere plaatsen buiten het eigen territoir, namelijk in de Heycop, brachten de Bijlevelders in 1508 en 1509 dammen aan bij de Weibrug (bij de hofstede De Wel ten zuiden van het toenmalige dorp De Haar) en in de Hambrug ten
zuiden van het kasteel Den Ham.
Deze dammen bestonden elk uit twee achter elkaar geplaatste horden (platte vlechtwerken van
wilgetenen tussen staken), waarvan men de tussenruimte opvulde met mest en grond. De twee
horden hield men bij elkaar met "zelen" (touwen). Deze dammen waren betrekkelijk gemakkelijk weer op te ruimen, "uit te winden" zoals men dat noemde. Maar ook bestaande waterkeringen
hoogden de bewoners op om het schadelijke brakke water te keren.
De nood kon soms zeer hoog zijn, vooral bij de westelijke buren, te weten de bewoners binnen
het Groot-Waterschap van Woerden. Ze werden niet alleen vanuit het noorden bedreigd, maar
vaak ook vanuit het westen bij een doorbraak van de Spaarndammerdijk langs het IJ en van de
Velserdijk.
In 1509 staken enige bewoners uit het oostelijke deel van het Groot-Waterschap van Woerden de
Hollandsekade door, zodat het overstromingswater het gebied van Bijleveld en de Meerndijk kon
binnenstromen. Op welke plaats zij dat hadden gedaan is niet vermeld. Gezien echter de intensieve bemoeienissen van de kameraar van de stad Montfoort met de aanleg van een nieuwe kade
naast de Hollandsekade, is het aannemelijk, dat de doorgraving plaats had gevonden aan de westelijke grens van Mastwijk. Dit gerecht behoorde tot het Land van Montfoort.
Overeenkomstig het oude spreekwoord "Wie water deert, die water keert" werden de aanlegkosten door het Grootwaterschap Bijleveld en de Meerndijk betaald. Deze bedroegen, met inbegrip
van de aankoop van één hont land (= 1/6 morgen of 100 vierkante roeden of 0,14 hectare) van het
kapittel van Oudmunster te Utrecht voor 29 gulden, 3 stuiver, 4 wit, in totaal 164 gulden, 7 stuiver en 7 wit. Een witwas hier gelijk aan 1/12 stuiver.
Om deze uitgave te financieren werd een extra omslag geheven van 3 groot (een groot = een
halve stuiver) per morgen. Het totaalbedrag van deze extra omslag was iets hoger dan dat van de
kosten; met het restant werden misschien latere onvoorziene uitgaven gedekt.
Deze kwestie werd door de geërfden van Bijleveld ende Meerndijk hoog opgenomen. Er vonden
verschillende vergaderingen van de geërfden in Utrecht plaats. Op één daarvan werd besloten
enige afgevaardigden naar Woerden te sturen om de zaak voor te leggen aan het gerecht aldaar.
We lezen hierover in de kameraarsrekening van 1509 het volgende:
"Item des dijncxdaechs voer Meydach (= 1 mei) zijn gescict ende gereyst tot Woerden van dat capittel ende ghemeenlants wegen heer Frederick de Coninck, die commanduer van Harmeien (=
de commandeur van de Johannieters), Zweer van Zuylen ende die cameraer om dat die van
Woerden die Hollantsche kae doerghesteecken hadden ende gegeven voer cost ende wijn, alsoe
dat gherecht van Woerden bij den ghescicten quam drincken, 20 Hollantsche stuver ende noch 4
cannen wijns, nae elcke can 2 Hollantsche stuver, facit tsamen 37 stuver 6 wit". Het totaalbedrag
is in bovenstaande post omgerekend in Utrechtse valuta. De bespreking vond blijkbaar in een
vriendelijke sfeer plaats.
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De reis van Utrecht naar Woerden en terug kon niet rechtstreeks over de weg worden gemaakt
"want die waegen tot Woerden nijet rijden en mochte". De heren moesten daarom in Harmeien
overstappen om met een schuit verder te reizen. Of dit uit veiligheidsoverwegingen gebeurde dan
wel vanwege het hoge water wordt niet vermeld.
Wanneer het overstromingsgevaar uit het zuiden en het oosten dreigde bij een doorbraak van de
Lekdijk werd de Meerndijk bewaakt en zonodig bemand met het dijkleger. Dit riep men op met
"klokkeslag" in de kerspelen van Harmelen, Kamerik en Zegveld. De kerkklokken werden dan
geluid door de koster, die bekend maakte, dat de daartoe verplichte personen (in 1595 waren dat
diegenen die vier of meer morgen landgebruikten) met hun gereedschap moesten verschijnen op
de Meerndijk. De bewoners van Achthoven en Mastwijk werden gewaarschuwd door de heemraad die door de burggraaf van Montfoort was aangewezen, zoals hiervoor beschreven.
Kockengenen Spengen waterden weliswaar af op de Bijleveld, maar behoorden niet tot het dijkplichtige gebied van de Meerndijk. Deze gerechten werden van oudsher beschermd door de Lekdijk en lagen daarom binnen het territoir van het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams, hoe vreemd dat ook moge klinken.
De dijkplichtige personen van de Meerndijk werden in moeilijke situaties (onder andere in 1572)
ook voor extra onderhoudswerk met klokslag opgeroepen.

De Haanwijkers luis te Harmeien, gezien vanuit het westen (mei 1958). Op deze plaats werd in 14 J 3 door
geërfden van de Bijleveldse landen de Haanwijkerdam in de Oude Rijn aangebracht. In 1656 werd hier ee
schutsluis gebouwd.
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De eerste molens
Afgezien van de perikelen bij hoogwater buiten het gebied van Bijleveld en de Meerndijk was de
gemeenschappelijke afvoer van het overtollige water uit de polders en uit de Harmelerwaard
goed geregeld. Deze afvoer vond nog steeds plaats op natuurlijke wijze, dus zonder bemaling.
Reeds spoedig na de aanleg van de Bijleveld ontstonden er echter weer problemen door de voortgaande daling van het maaiveld ten opzichte van het boezemwater. Om deze moeilijkheden het
hoofd te kunnen bieden was het nodig over te gaan tot kunstmatige lozing, met andere woorden:
tot de bemaling van de polders.
Voor zover ik heb kunnen nagaan heeft men in het gebied van Bijleveld en de Meerndijk geen
paardemolens (door paarden aangedreven gesloten vijzels) gebruikt. Dit in tegenstelling tot een
aantal boeren in het aangrenzende Grootwaterschap Heycop, genaamd de Lange Vliet, beoosten
de Meerndijk. Daar was echter alleen sprake van het onderbemalen van hun bedrijven. Omdat
deze paardemolens het water op het polderwater brachten, was deze methode nadelig voor de andere bedrijven. Dergelijke onderbemalingen mochten daarom slechts met een vergunning van
het Grootwaterschap Heycop worden geplaatst. Wel is er in 1504 en andere jaren een kwestie geweest die over "startmolens" (staartmolens) in Bijleveld en de Meerndijk handelde. Deze waren
ten zuiden van Reyerscop illegaal opgesteld toen de poldermolens al achttien jaar in bedrijf waren. Wat men toen precies met staartmolens bedoelde is mij niet bekend. Men zou kunnen denken
aan een klein type tjasker, een windmolentje met een schuinstaande as, waaraan zowel de wieken
als de gesloten vijzel of tonmolen vastzaten.
Kort vóór 1486 besloten de geërfden van Bijleveld en de Meerndijk over te gaan tot de stichting
van drie wipwatermolens met schepraderen. Deze molens zouden de polders Bijleveld en Reyerscop met 1671 morgen, benevens Achthoven en Mastwijk met 450 morgen land bemalen. De
Harmelerwaard met 187 morgen bleef op natuurlijke wijze afwateren op de Oude Rijn. Een morgen had de oppervlakte van circa 0,85 hectare. De Bijleveld zou dus niet worden bemalen, maar
als boezem gaan fungeren.
Waarschijnlijk onderschatte men in die tijd het probleem van de inklinking van de veenbodem,
anders waren de Bijlevelders wellicht eerder overgegaan tot het bemalen van hun polders. Het
beginsel van de windwatermolen was reeds in het begin van de 15e eeuw in Holland bekend.
In tegenstelling tot de algemene opvatting werden de drie molens niet landinwaarts, maar aan de
zuidelijke oever van de Oude Rijn gebouwd. Twee daarvan moesten in respectievelijk 1609 en
1612 "veldwaarts" worden verplaatst, omdat het maaiveld daar door de inklinking te laag was
komen te liggen. Om het op de Oude Rijn uitgeslagen polderwater sneller te kunnen afvoeren
door de Bijleveld zal vermoedelijk in die tijd de Zandwetering door de Harmelerwaard als een
bochtafsnijding zijn gegraven.
De drie molens duidde men aanvankelijk aan met de namen de Eerste, de Tweede en de Derde of
Verste Molen, gerekend vanuit de stad Utrecht. Bovendien kwam deze volgorde overeen met de
oorspronkelijke stroomrichting van de Oude Rijn. Men hield vroeger bij het geven van topografische namen zeer nauwkeurig rekening met de richting waarin de rivieren stroomden. Over- of
Boven- lag bovenstrooms van Neder- of Beneden-, bijvoorbeeld het Overeind en het Nedereind
van Jutphaas en ook de Bovenkerkweg en de Benedenkerkweg in Montfoort. De Derde Molen
werd daarom ook wel de Nederste Molen genoemd.
Latere benamingen waren respectievelijk de Helmolen (bij de Heldam), de Middelste Molen (ten
oosten van het dorp Harmeien) en de Haanwijkerdammolen of Dammolen (bij de Haanwijkerdam ten westen van Harmeien). Ook vindt men enige malen de naam Geermolen, waarmee soms
alle drie de molens bedoeld werden.
De wipmolens bestonden uit een zogenaamde ondertoren of toren, waarop het op de wind te
draaien bovenhuis stond. De toren was gebouwd van eiken balken en nog niet bekleed met planken, ook niet aan de zijde van het open scheprad. Dit laatste werd later wel gedaan om de toren te
beschermen tegen het opspattende water. De draagkracht van de bodem op de bouwplaats verste66

Gezicht vanuit het noordwesten op de Spengense wipwatermolen ten noorden van Kockengen (juni 1958).
Links de Bijleveld, gezien in de richting van Kockengen, rechts de polder Spengen, waarvan het maaiveld
sedert de aanleg van de Bijleveld enige meters gedaald is. Op de voorgrond de toenmalige achterkade van
Spengen. die thans deel uitmaakt van de Hollandsekade van het voormalige Groot-Waterschap van Woerden. De molen is, evenals die van de belendende polder Kockengen, later gerestaureerd en nu eigendom van
de Stichting De Utrechtse Molens. Beide molens worden al in de kameraarsrekening van Bijleveld en de
Meerndijk in 1502 genoemd; mogelijk betrof dit de bouw ervan.
vigde men door deze te beheien met grote en kleine wilgestammen.
Zoals in elke wipwatermolen bracht men de door het wiekenkruis opgevangen windenergie door
middel van houten kamwielen over op een verticale spil die in een koker kon draaien. Onderaan
werd weer met kamwielen de horizontale as van het scheprad in beweging gebracht. Het bovenhuis bevatte alleen het gaande werk. De oudste wipmolens hadden nog geen kruiraderen, zodat
de molenaar het huis met de wieken op de wind moest duwen.
Van de bouw van de drie molens is geen bestek bewaard gebleven. Wel is een uit 1486 daterende
rekening (jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven) betreffende de molenbouw van de gedeputeerden van de geërfden Dirck van Suylens, Vrederick van Nesse en de kameraar Splinter Taets
in het archief van het Domkapittel te Utrecht aanwezig. Aan Cornells de timmerman, die het
werk had aangenomen, werden 415 Rijnse guldens en vijftien stuivers betaald. De volgende twee
posten van de rekening van de molenbouw hebben daarop betrekking:
"Item gegeven Cornelis den tymmerman [die] onse drie watermoelenen gemaect heeft van den
eerste dach 400 Rijnsche guldens". "Item noch gegeven Cornelis van dat hem geloeft hadde arbeytsluyde [bij] hem te setten alsoe lange dat alle die drie moelenen opgerecht souden wesen, the
samen 15 Rijnsche guldens ende 15 stuver".
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Alle andere uitgaven, die met de molenbouw en het in bedrijf stellen van de molens samenhingen, bedroegen tezamen 191 Rijnse guldens en tien stuivers. Met dit geld werden de niet in het
bestek opgenomen werkzaamheden en verschillende andere zaken bekostigd, te weten: het
grondwerk, het heiwerk, de aankoop in Amsterdam van een zeil van een haringbuis en de vervaardiging van tien molenzeden daarvan (over de ontbrekende twee zeilen wordt niet gesproken), de aankoop van garen, touwen, bloksloten met sleutels, reuzel als smeermiddel, olie, kaarsen, wagen- en schuithuur, de reeds eerder genoemde verplaatsing van de wachtdeur bij het Spijk
naar de Middelste Molen, loon van de drie molenaars, schrijfloon, bodeloon, honoraria van de
heemraden en van de kameraar, reiskostenvergoedingen, vacatiegelden alsook de vervanging
van onderdelen en reparaties na de oplevering (verricht door de timmerman Willem Aerntszoon).
De molens voldeden niet aan de gestelde eisen en vertoonden verschillende gebreken. Dit blijkt
uit een post van de rekening, waarin gesproken wordt van enige afgevaardigden van de geërfden
uit Montfoort, die de tekortkomingen van de molens in ogenschouw namen op maandag na halfvasten in 1486. De oplevering moet dus eerder plaats hebben gevonden.
Om de bouw van de molens en de bediening gedurende het eerste j aar ( 1486) te kunnen financieren werd achteraf een omslag geheven van zes stuivers per morgen. Dit was voor 2121 morgen in
totaal 636 Rijnse guldens en zes stuivers. Deze heffing was eenmalig en kwam boven op de gewone jaarlijkse omslag. Deze laatste bedroeg in 1440 7 wit (= 2 stuiver), in 1441 anderhalve
kromstaart (= eveneens 2 stuiver) en in 1498 (dus na de bouw van de molens) twee stuivers per
morgen. De extra heffing voor de molens werd in 1486 bekend gemaakt in de kerken van Harmeien en Montfoort door het voorlezen van een brief (vermoedelijk door de kosters): "...in den kercken doen the lesen van der uutsettinge van den zess stuvers op den morgen totten onkost van den
drien watermoelen die geset sijn op Bilevelt".
Van de inkomsten uit de extra omslag van 636 Rijnse guldens en zes stuivers bleef dus een bedrag van 28 Rijnse guldens en 17 stuivers over. Waarschijnlijk heeft de toenmalige kameraar dit
geld op de gebruikelijke manier bij de inkomsten van het volgende jaar geteld.
Met de invoering van de windbemaling brak een nieuw tijdperk aan voor het Grootwaterschap
Bijleveld en de Meerndijk en vanzelfsprekend - want daar ging het uiteindelijk om - ook voor de
geërfden en de pachters in de lokale, inliggende waterschappen. De waterhuishouding in deze
polders was voortaan beter te beheersen.
Besluit
De geschiedenis van de afwatering van Bijleveld en de Meerndijk is hiermee nog lang niet ten
einde. Na de bouw van de drie eerste poldermolens omstreeks 1485 vonden verschillende ingrijpende veranderingen plaats, zowel ten aanzien van de afvoer van het water als van de bemaling.
Zoals gezegd moest het Grootwaterschap het water van de Bijleveld na 1677 buiten om de Ronde
Venen via de Geer en de Heinoomsvaart leiden naar de Kromme Mijdrecht, die het water op de
Amstel bracht. De lozing op Amstellands boezem werd pas in 1959 beëindigd. Het gedeelte van
de Bijleveld tussen de Breudijk en de Hollandse Kade ten zuiden van de polder Kockengen, dat
geen dienst meer deed voor de afvoer van water, is toen gedempt, evenals enige jaren tevoren was
gebeurd met de buiten gebruik gestelde Heycop over dat traject. Het overtollige water uit de Bijleveldse polders stroomt sindsdien via de Leidse Rijn in oostelijke richting naar het AmsterdamRijnkanaal.
Zoals gezegd werden de Middelste Molen en de Dammolen respectievelijk in 1607 en 1612
"veldwaerts", dat wil zeggen landinwaarts, verplaatst. De Eerste Molen of Helmolen heeft men
nooit verplaatst; deze is in 1755 afgebroken, toen de Middelste Molen werd vervangen door een
achtkante molen met grotere capaciteit.
In 1873 verving het Grootwaterschap de twee overgebleven molens door een stoomgemaal met
een scheprad, dat de naam De Adriaan kreeg. Dit gemaal werd gebouwd nabij de plaats waar de
achtkante molen had gestaan. In 1923 werd het geëlectrificeerd en voorzien van een schroef68

pomp. In 1989 is deze Adriaan ook weer vervangen door een nieuw gemaal, dat aan de Leidse
Rijn is neergezet op de plaats van de oorspronkelijke Middelste Molen.
Het Grootwaterschap Bijleveld en de Meerndijk heeft tot 1966 bestaan. In dat jaar werd het in het
kader van een waterschapsreorganisatie door de provincie Utrecht opgeheven. De Harmeierwaard had zich al in 1959 afgescheiden. De toen overblijvende twee lokale waterschappen Bijleveld/Reyerscop en Mastwijk/Achthoven werden in 1966 eveneens opgeheven. Zij gingen in dat
jaar op in het Grootwaterschap, dat voortaan Waterschap Bijleveld zou gaan heten.
Na eerst met andere waterschappen in 1980 te zijn verenigd tot het Waterschap Leidse Rijn maken de Bijleveldse landen thans deel uit van het in 1994 opgerichte Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden.
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Akten van idemniteit van Waarder (15)*
door L.C1.M. Peters
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Lijsje Joosten Boer, 22-11-1763.
Pieter Gerritse Boerefijn; 24-11-1763.
Cornelis Bredijk en drie kinderen; 12-3-1764.
Barta Jonas; 2-4-1764.
Jan Ariense van Noort, 5-5-1764.
Cors van Leeuwen; 17-9-1764.
Floris Oudenes en Trijntje van der Veer, 22-10-1764.
Aan Bastiaan Uithol voor drie kinderen; 19-11-1764.
Jan Claasse Verwij; 14-1-1765.
Aagje Ariense Breningen; 14-1-1765.
Corn. Pieters van Leeuwen; 1-4-1765.
Geertje Rietveld en kinderen Aartje, Grietje Boele; 17-5-1765.
Neeltje Verhoev en kind Cornelia Oostrum; 20-5-1765.
Pietertje van der Veer, 15-6-1765.
Adriaantje, Heiltje, Marrigje Verkaik; 5-7-1765.
Geertrui Lonus; 19-7-1765.
Annigje Uithol; 2-8-1765.
Aagje Pieters van Leeuwen; 22-8-1765.
Willemtje Willems Ramp; 28-10-1765.
Pieter Ariense Boer, 9-12-1765.
Corn. Spijker, 27-1-1766.
Willem Pieterse van Leeuwen; 30-7-1766.
Magteltje Crajenbos; 20-8-1766.
Claartje Teunis Bart, 11-10-1766.
Anna Lonus; 18-10-1766.
Gerrigje, Margrietje, Adriaantje, Cornelis, Sijgje van Staveren; 29-11-1766.
Dirk van Campen en kinderen Tymen (4 jr.), Pietertje (2 jr.), Marrigje (3 weken); 274-1767.
Marrigje (ca. 6 jr.), Cornelis (5 jr.), Aaltje (4 jr.), Geelof (3 jr.), Hage (2 jr.), Geertje
(1 jr.), kinderen van Pieter van Donk en Marrigje Hogendoorn; 6-8-1767.
Eersje van Hees (ca. 20 jr.); 2-11-1767.
Annigje van Vliet (ca. 28 jr.); 2-11-1767.
Huibert Kruiswijk en Jannigje Cappel; 2-11-1767.
Yda Carssen Oudenes (ca. 22 jr.); 20-11-1767.
Huibert Stoof (30 jr.); 20-11-1767.
Jannigje den Haan (26 jr.); 20-1-1768.
Daam Oudenes (26 jr.); 24-3-1768.
Claas den Boer en dr. Trijntje (15 jr.); 20-4-1768.
Jannigje Oudenes (34 jr.); 25-4-1768.
Ary den Hooglander (ca. 2 jr.); 30-5-1768.
Neeltje van Wijk (28 jr.); 3-8-1768.
Marrigje Boer (16 jr.); 9-9-1768.

* Eerdere gedeelten van deze akten verschenen in Heemtijdinghen, 25e jaargang nr. 2. (juli 1989) e.v.
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889 Willemijna van Wijk en kind Huibertje (2 1/2 jr.), "en 't kind waarvan men zegt dat
zij swanger is"; 20-3-1769, naar Kamerik. "P.S. De acte voor 't nog ongebooren onegte
kind is gegeeven op 't sterk aandringen van die van Camerik, dreigende haar anders
uit 't Dorp te zullen uitzetten".
890 Nicolaas Gijsbertse Verhoek (ca. 8 jr.); 3-5-1769.
891 Gerrit Lonus (25 jr.); 12-6-1769.
892 Willem Jansz Drebber (32 jr.); 9-11-1769.
893 Marrigje Gros (27 jr.); 15-12-1769.
894 Cornelis (ca. 10 jr.), Neeltje (5 jr.), Ernst (2 jr.), kinderen van Jan Oostrum; 24-12-1769.
895 Sijgj'e (ca. 24 jr.), Ary (21 jr.), Pieternel (19 jr.), kinderen van Jan Oostrum; 22-1-1770.
896 Pietertje (ca. 11 jr.), Jan (10 jr.), Aart (8 jr.), Maria (6 jr.), Hendrik (4 jr.), kinderen
van Gemen Nieuwburg;, 5-4-1770.
897 Jannigje van Bladeren (3 jr.); 14-5-1770.
898 Cars Oudenes, vr. en kind Marrigje (4 jr.); 25-6-1770.
899 Trijntje Romijn (ca. 30 jr.); 25-6-1770.
900 Geertje (3 jr.) en Lijdia Comelisse Stoiker (1 jr.); 23-7-1770.
901 Teetje Hoogendoorn en kind Jan Bogert (1 1/2 jr.); 28-9-1770.
902 Cornelis Pouw (36 jr.); 22-10-1770.
903 Wouter Lonus (7 weken); 10-12-1770.
904 Rachel Bijl (10 jr.); 8-11-1770.
905 Leendert Theunisse Bart (26 jr.); 7-3-1771.
906 Teetje Gerrits Hagendoorn (20 jr.); 7-3-1771.
907 Hendrik van Leeuwen (25 jr.); 25-4-1771.
908 Daniel (ca. 3 jr.) en Cars Hendrikse van der Bek (1 jr.); 5-7-1771.
909 Aaltje Gerrits van der Burg (2 jr.); 14-8-1771.
910 Niesje van der Neut (54 jr.), Willem van der Neut (44 jr.), vr. Annigje Pols (32 jr.),
kinderen Aaltje (ca. 21 jr.), Neeltje (15 jr.), Metta (5 jr.), Gerrit (4 jr.), Neeltje (ca. 2
jr.); 12-9-1771.
911 Claas Gerrits van Leeuwen (36 jr.); 1-11-1771.
912 Willem Gerridse van Leeuwen (30 jr.); 5-2-1772.
913 Grietje Rolloos (1 jr.); 28-2-1772. (zie ook 27-4-1808).
914 Dirkje Gerrits de Jong (25 jr.); 10-3-1772.
915 Pieter Gerrids van Leeuwen (24 jr.); 15-4-1772.
916 Aart Gerrids van Leeuwen (21 jr.); 15-4-1772.
917 Hendrik Mart. Roseboom (ca. 15 jr.); 12-9-1772.
918 Maria Lonus (26 jr.); 21-10-1772.
919 Aart Jansz Oudenhuizen (26 jr.); 26-1-1773.
920 Anna van Wijk (63 jr.); 11-2-1773.
921 Dirk van Leeuwen (28 jr.) vr. Maria van der Veer (33 jr.), kinderen Ary (3 jr.), Hannes
(2 jr.) Aaltje van Vuren (10 jr.); 10-3-1773.
922 Jan Jansen Spijker (8 jr.) en Aavje Spijker (4 jr.); 6-5-1773.
923 Ary Oostrum (23 jr.); 14-5-1773.
924 Cornelis Vermey (28 jr.); 6-6-1773.
925 Grietje Maandag (21 jr.); 7-9-1773.
926 Odulphus van der Veer (1 jr.); 15-9-1773.
927 Adrianus Oudenes (24 jr.); 22-11-1773.
928 Abraham van der Laan (22 jr.); 24-12-1773.
929 Jan van Wijk (28 jr.); 7-3-1774.
930 Joanna Oudenes (24 jr.); 7-3-1774.
931 Jan Jasperse Gros (29 jr.); 7-3-1774.
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932 Anna Westerveld en kinderen Maria (ca. 12 jr.), Susanna (5 jr.), Jan (3 jr.), Jannigje
Lans {I jr.); 11-4-1774.
933 Niesje Gerrits Lonus( 1/2 jr.); 13-5-1774.
934 Maria Gijse Boeren kinderen Neeltje (ca. 10 jr.), Gergje (8 jr.), Jacoba (4 jr.), Christiaan
van Beek (1/4 jr.); 6-6-1774.
935 Marrigje van der Veer (28 jr.), Caatje (21 jr.) en Jan van Rooyen (3 jr.); ..-8-1774.
936 Willem Jansz Gros (30 jr.); 4-8-1774.
937 Jacob Oudenhuizen (ca. 23 jr.); ..-8-1774.
938 Aaltje Mijderswijk (24 jr.); 3-10-1774.
939 Neeltje Jans Boef {21 jr.); 3-10-1774. "N.B. Dese per ongeluk verloren zijnde is in derzelve
plaats een nieuwe gegeven, zie 18 Febr. 1801(?)".
940 Hendrina van Leeuwen (23 jr.); 15-10-1774.
941 Jannigje van Hees (32 jr.); 23-11-1774.
942 Lijsje Oudenes (19 jr.); 4-1-1775.
943 Neeltje Gerrits de Jong (ca. 28 jr.); 30-3-1775.
944 Dirkje Oudenes (28 jr.); 15-4-1775.
945 Willem van Wijk (31 jr.); ..-6-1775.
946 Dirk Raamburger (1/2 jr.); ..-6-1775.
947 Marrigje (ca. 33 jr.), Cornelis (28 jr.), Pieter Dirks Zuidam (25 jr.); 8-8-1775.
948 Aagje Gerrits van Leeuwen (ca. 18 jr.); 3-10-1775.
949 Lijsje de Ruiter (29 jr.); ..-11-1775.
950 Dirk (ca. 18 jr.), Maria (15 jr.), Cornelia (11 jr.), Jan (9 jr.), Geertje (7 jr.), Hendrik
(5 jr.), Gijsbert Sijberden (3 jr.); ..-11-1775.
951 Lena (4 jr.) en Swaantje Pieters Barten (1 jr.); 5-2-1776.
952 Fijgje Oostrum (31 jr.); ..-5-1776.
953 Trijntje Maandag (18 jr.); ..-5-1776.
954 Jannigje Gerrits de Jong (ca. 28 jr.); ..-5-1776.
955 Teuntje Versloot (63 jr.); 5-8-1776.
956 Lijsje Floren Oudenes (56 jr.); 10-9-1776.
957 Arnold (5 jr.), Pieternel (4 jr.), Cornelis de Rooy (2 jr.); 1-11-1776.
958 Hendrikje (7 jr.), Pieter (5 jr.), Ernst (3 jr.), Adriaantje Bendervoet (1 1/2 jr.); ..-111776.
959 Geertrui Roseboom (21 jr.); 2-12-1776.
960 Willem Oudenes (28 jr.); 2-12-1776.
961 Willem Corn, van Leeuwen; 2-12-1776.
962 Maria (ca. 16 jr.), Teuntje (15 jr.), Grietje (7 jr.), Neeltje (6 jr.), Hendrikje Dirkse Brunt
(1 jr.); 6-1-1777.
963 Arina Gros (ca. 36 jr.); 6-1-1777.
964 Willem Stoov (ca. 37 jr.); 6-1-1777.
965 Evert van Campen (32 jr.); 3-2-1777.
966 Marijtje Corn, van Leeuwen (23 jr.) en kind Dirkje (1 jr.); 3-2-1777.
967 Aaltje Boef (22 jr.); 3-3-1777.
968 Sijgje Ariense de Ruiter (30 jr.); 7-4-1777.
969 Marrigje de Vries (33 weken); 5-5-1777.
970 Marrigje Corn, de Ruiter (23 jr.); 2-6-1777.
971 Hendrikje Janse Groen (2 jr.); 3-11-1777.
972 Cornelia van Noort (38 jr.); 1-12-1777.
(wordt vervolgd)
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