9. G.H. Keunen, werkzaam op de afdeling Molenzaken van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, is er van
overtuigd, dat de Gerverscopper molen zoals deze op bijgaande foto is afgebeeld stamt uit het eind van de
17e eeuw.
10. Zie twee minuten van brieven in de molenrekening van 1850 (PAG, inv. P 21).
11. De in dit overzicht genoemde molenaars of andere telgen uit deze molenaarsfamilies waren ook in de
omgeving werkzaam (geweest) als molenaar van een andere polder. Ter illustratie noem ik enkele molenaars
van de naburige polder Breudijk: Jan Bijsterveld (in 1796), Johannes van der Wel (1801 - 1832), Dirk
. Streefland ( 1832 -1873), Abraham Streefland ( 1873 -1904). Sedert 1904 was J. Konijnenburg machinist van
het gemaal in de Breudijk, terwijl P. Konijnenburg in 1907 in Gerverscop als zodanig werd aangesteld.
12. Zie de aantekeningen op de molenrekening van 1841 (PAG, inv. P. 21).

Van de Oude Rijn tot de Nieuwe Rijn te Harmeien
door J. van Bemmel
Oude namen van land- en waterwegen zijn in de loop der tijden vaak vervangen door andere namen.
In Harmeien noemt men de Steenstraat nu Dorpsstraat en de Buurt- of Kerk weg werd de Tiendweg.
De Oude Rijn te Harmeien heeft zelfs meerdere namen gehad.
Op 7 februari 1348 droeg Dirk I van Zuylen (van Harmeien), gehuwd met Aleyd, erfdochter van
Harmeien, het kasteel Hermalen met gebouwen en landerijen ter grootte van 43 morgen op aan de
abdij van Sint Paulus te Utrecht, „streckende van den ouden Rijn aen den ny wen, daer die nonne van
Wittevrouwen en her Dire Vos met ses morghen naest gelant sijn".1 De naam Hermalen was dus nog
in gebruik. De overige bezittingen van Dirk I en Aleyd in deze omgeving bleven buiten de schenking.
De oorspronkelijke Rijn bij Harmeien, komend uit Vleuten, werd bij de registratie Oude Rijn
genoemd. In tegenstelling tot andere verklaringen lijkt het mij aannemelijk, dat deze naam gebruikt
werd om een duidelijk onderscheid te maken met de gegraven Nieuwe Rijn bij Harmeien. De Nieuwe
Rijn was in 1348 dus reeds aanwezig. Onbekend blijft echter, hoe lang het nieuw-gegraven deel was
en in welk jaar het werk tot stand kwam. Waarschijnlijk werd bij dit nieuwe gedeelte gebruik
gemaakt van een reeds bestaande wetering tussen de polders Harmelerwaard en Bijleveld.
De naam „Nieuwe Rijn" verdween waarschijnlijk, toen de route Utrecht-Harmeien volledig tot stand
gekomen was. De naam Trekvaart kwam er voor in de plaats, behalve in bijvoorbeeld de leenbrieven
van de heerlijkheid Harmeien. De naam Trekvaart is inmiddels ook verdwenen. Men noemt nu de
gehele vaarroute Utrecht-Leiden-Katwijk de Oude of de Leidse Rijn.
Na het graven van de Nieuwe Rijn werd er een dam gelegd in de Vleutense Rijn, rechts van de
Roetenbrug aan het einde van de Breudijk. Links van de dam groef men een verbindingskanaal met de
Amstel, waarvoor op 1 oktober 1413 toestemming werd verleend door de Hollandse graaf Willem VI
van Beieren, waarbij ook Jan van Beieren2 wordt genoemd. In dit handvest wordt de tegenwoordige
Bijleveld nog Oude Rijn genoemd. Wel is er daar sprake van het waterschap Bijleveld. Eerst daarna
werd de naam Bijleveld gebruikt voor het traject vanaf Harmeien naar de Amstel. In 1626 werd zelfs
een gedeelte van de Nieuwe Rijn Bijleveld genoemd.
Aan de rechterzijde van de dam bij de Roetenbrug (nabij de Oude Wel) was daarvoor reeds de
Heycop gegraven met dezelfde functie, welke later ook de Bijleveld kreeg, namelijk die van
afwateringskanaal en tevens van vaarwater. De Bijleveld en de Heycop liepen vanaf de Roetenbrug
voor een groot gedeelte evenwijdig aan elkaar, slechts gescheiden door een kade. Het gevolg hiervan
was, dat in de loop der eeuwen enkele conflicten ontstonden tussen de waterschappen Bijleveld en
Heycop en Lange Vliet. Zo werd er onder meer in 1522,1526 en 1527 onderzocht of het klopte, dat er
water uit de Heycop al dan niet moedwillig in de Bijleveld terecht kwam.
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Fragment van de kaart van het Groot- Waterschap van Woerden door Justus en David
Vingboons, 1670. De situatie tussen de Roetenbrug en de Oude Wel
Coll.: Gemeentearchief Woerden.

Als vaarwater is de Bijleveld nooit zo belangrijk geweest als de vroegere Oude Rijn, ook niet voor
Harmeien. Al in de Romeinse tijd was de vaarroute van Utrecht via Vleuten al niet ideaal geweest
door ondiepten en dergelijke. De afsluiting van de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede (uiterlijk
1165) had het aantal klachten alleen maar doen toenemen. Tussen 1165 en 1666 komt men constant
klachten tegen omtrent de slechte bevaarbaarheid door de ondiepten, vooral in de zomer; na die tijd
werd de bevaarbaarheid beter. Het traject door Harmeien is tot op deze dag steeds het grootste
probleem geweest.
De Nieuwe Rijn, gegraven vóór 1348, gaf Harmeien een ander gezicht. Waarschijnlijk was er voor
die tijd een rechtstreekse weg tussen het kasteel Harmeien en de kerk, waarvan de Kalverstraat dan
nog een restant zou zijn. De nieuwe vaart ging dwars door de eigendommen van de heer van
Harmeien. Dat gedeelte van de Nieuwe Rijn bleef zijn eigendom en zelfs de tegenwoordige heer
(titulair) maakt nog aanspraak op de circa 5 hectare water ter plaatse. Het kwam in de vorige eeuwen
overigens wel meer voor, dat eigenaren van aansluitende percelen aanspraak maakten op de halve of
hele Rijn (en ook van de Hollandse IJssel). De heer L.C1.M. Peters toonde mij een kaart uit het
stadsarchief van Woerden d.d. 22 mei 1637 van een hoeve in Breeveld, waar als eigendom staat
vermeld: „het hennepland ende halven Rijn, groot 4 hont 92 roeden".
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De plaats, waar de Bijleveld en Oude Rijn samenkomen. Vroeger respectievelijk Oude en Nieuwe Rijn genoe
gezien vanaf de Jonckheerelaan. Ets van J.E. Grave, ca. 1780.
Coli: Rijksarchief Utrecht (Top. Atlas R.A.U. nr. 777).
Bij Bodegraven is zelfs nu nog een proces gaande tussen de provincie Zuid-Holland en de eigenaar van
zo'n „halve Rijn". De heer J. van Welzen van het district Rijn en Vliet van de provincie Zuid-Holland
verzekerde mij echter, dat voorts al deze aanspraken binnen zijn district, vermeend of niet, vervallen
zijn.
De verkorting van de vaarroute in de middeleeuwen en daarna was niet ideaal geweest. De vaarroute
tot voorbij Harmeien bleef, ook na 1666, voor grotere schepen te smal; vooral bij de Stenenbrug
ontstonden dergelijke problemen.
Omstreeks 1905 werd een begin gemaakt met de verbetering. De oude gewelfde brug werd
afgebroken en vervangen door een bredere. Aan beide zijden van deze brug werd aan de ene zijde
links en aan de andere zijde rechts de vaargeul verbreed. Het huis, thans bewoond door de familie Six,
werd aan de Rijnzijde 2\ meter ingekort, wat nog duidelijk te zien is aan de merkwaardig smalle
kamer aan de Rijnzijde.3 Ongeveer 11/2 meter hiervan werd voor de verbreding van de Rijn gebruikt.
De Rooms-Katholieke pastorie aan de andere kant van de brug werd geheel afgebroken. Omstreeks
1920 werd op het overgebleven terrein een transformatorhuisje gebouwd. Intussen is de brug dan al
weer vernieuwd en verhoogd. Oudere bewoners noemen de brug echter nog steeds de Stenenbrug. Bij
de laatste vernieuwing moest helaas het eeuwenoude huis naast de brug wijken.
40

De bekende bocht bij de „Stenenbrug" vóór de aflraak van het hoekhuis. Links voor de brug hei huis van de heer
P. Six. Rechts over de brug stond tot ca. 1905 de R.K. pastorie met daarachter de R.K. kerk, bereikbaar via de
Kalverstraat.
Foto: W.H.C, van BemmeL
Al in de Franse tijd (1795-1813) was dit gedeelte van de voormalige Steenstraat (thans Dorpsstraat)
gevaarlijk voor het verkeer. Men sprak van ongelukken en bijna ongelukken daar ter plaatse. In 1805
besloot men daarom langs dit gedeelte van de weg vijf straatlantaarns te plaatsen.4 En tot op de dag
van vandaag is de situatie daar nog verre van ideaal...
(wordt vervolgd)
Noten:
1. Archief van het kasteel De Haar (Inventaris-Van Asch van Wijck), inv. nrs. 219 en 233; Rijksarchief in
Utrecht, Leenregister van de abdij van Sint Paulus.
2. Willem VI van Beieren was graaf van Holland tussen 1404 en 1417. Zijn broer Jan van Beieren (Jan zonder
Genade) was elect van Luik, tussen 1419 en 1425 ruwaard van Holland en o.a. heer van Woerden tussen
1405 en 1425.
Mondelinge mededeling van de heer P. Six te Harmeien.
Gemeentearchief Harmeien, inv.nr. 308; J. van Bemmel, Harmeien, kasteel kerk en kerspel (Woerden,
1981), 129.
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