
24e jaargang no. 2 juli 1988 

De Gerverscopper molen 
door Frank van Rooijen 

Inleiding 
De wildernissen in het Sticht-Hollands grensgebied zijn in de middeleeuwen op grootscheepse wijze 
in cultuur gebracht. Alvorens tot ontginning kon worden overgegaan, moest er eerst een 
overeenkomst met de landsheer (een „cope") worden gesloten. Gerverscop is — zoals de naam al doet 
vermoeden — een schoolvoorbeeld van een cope-ontginning, gekenmerkt door een vrij regelmatig 
kavelpatroon. De sloten, die in de ontginningsperiode gegraven zijn voor de afwatering, doen nog 
steeds dienst. 
De betere afwatering ging echter gepaard met inklinking van de veenbodem. Bedijking van de 
rivieren en omkading van de ontginningsgebieden werden noodzakelijk. Door de voortdurende 
inklinking kwam de veenbodem lager te liggen dan het buitenwater, dat omgeven was door 
oeverwallen van klei. Een goede afwatering werd op den duur onmogelijk. 
In de 15e eeuw werd echter de wipwatermolen ontwikkeld, zodat het overtollige water kunstmatig 
met behulp van de wind geloosd kon worden. Er zijn diverse voorbeelden bekend in zuidwest-Utrecht 
van molens die in de tweede helft van de 15e eeuw gesticht zijn: o.a. in Lopik (1454), Hoenkoop 
(1485), Willescop ca. met Heeswijk (1485) en Polsbroek (1486). Dit waren alle wipmolens, het type 
molen dat in deze omgeving door de eeuwen heen het meest gangbaar bleef.1 

Bouw van de Gerverscopper molen 
Het is niet bekend wanneer de eerste molen van de polder Gerverscop gesticht is. Vast staat dat de 
„Gerwerscooper molen" in 1503 genoemd wordt in een schouwbrief voor de polders Gerverscop en 
Breudijk, die beide aan de Putcop in de Oude Rijn uitwaterden. Deze keur was uitgevaardigd door het 
Groot-Waterschap van Woerden. 
Het duurt echter tot 1673, eer de Gerverscopper molen echt van zich doet spreken. De vijandelijke 
Franse troepen hielden in 1672 en 1673 in deze omgeving op verschrikkelijke wijze huis. Vele 
boerderijen, kerken en kastelen moesten het ontgelden. De molen van Gerverscop ontliep zijn lot niet. 
Op 4 juni 1673 werd de molen in brand gestoken.2 

In 1674 werd er met man en macht gewerkt om orde te scheppen in de chaos. De polder stond onder 
water. Op een gehouden buurspraak werd besloten zo snel mogelijk tot herbouw van de molen over te 
gaan. Het hiervoor benodigde kapitaal moest geleend worden, daar dit door de buren van Gerverscop 
„bij deze conjuncture van tijt" niet kon worden opgebracht. Op 11 augustus 1674 werd met 
toestemming van de gemene geërfden van Gerverscop, de Staten van Utrecht en het Groot-
Waterschap van Woerden een kapitaal van 5000 gulden geleend.3 

De openbare aanbesteding van de bouw van de molen vond plaats op 24 juli 1674.4 Het hiertoe 
opgestelde bestek is waarschijnlijk verloren gegaan. De nieuwe molen diende op 24 november 1674 
opgeleverd te worden, „soodanigh dat deselve alsdan met goede wint naar behooren kan maaien". 
Het werk werd aangenomen door Symon Gerritsz. Ruts, molenmaker in De Rijp. De aanneemsom 
bedroeg 3950 gulden. 
Dit bedrag komt vrijwel overeen met de kosten van de herbouw van de wipmolen van het waterschap 
Benschop in 1670, die 3975 gulden bedroegen.5 Indien de aannemer erin zou slagen de molen op tijd 
„goet ende ganckbaar" op te leveren, had hij recht op een extra premie van 100 gulden. 
Voor iedere werkdag die de molenmaker echter langer nodig zou hebben om zijn werk te voltooien 
zou 12 gulden van de aanneemsom worden ingehouden. Om de voltooiing van de bouw te 
garanderen had Symon Ruts twee goede borgen. 
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De Gerverscopper wipwatermolen afgebeeld op een kalenderblad van 1918. 
(foto: Streekarchivariaal Z. W. Utrecht) 

Reparaties en vernieuwingen 
De ingelanden van Gerverscop die verwacht hadden dat zij de eerste jaren na de bouw van de molen 
geen grote onkosten zouden hebben, kwamen bedrogen uit. 
Reparaties bleven de molen niet bespaard. Al in 1679 schreef J. de Casembroot tot Rijnestein namens 
meerdere ingelanden bijna klagend aan het Groot-Waterschap „Sijnde te verwonderen hoe eene 
gansch nieuwe molen alleen aan reparatiën van timmerman, smit en seylmaker in vier jaren tijts 
gecost heeft 678 : 7 : 2" (guldens : stuivers : penningen).6 

De kosten van alle reparaties en vernieuwingen aan de molen vormden het grootste deel van de 
polderlasten. 
Deze uitgaven werden jaarlijks door de molenmeesters of heemraden verantwoord in de zogenaamde 
molenrekening. 
Vervolgens werden de totale kosten over de belastbare oppervlakte omgeslagen, dit is 422 >/2 morgen 
of later 359 bunder en 43 roeden. De ingelanden en bruikers merkten dus aan hun portemonnaie of er 
veel aan de molen verspijkerd was. Overigens werd er in de 17e en 18e eeuw bij het behandelen van 
de molenrekening in de vergadering van de gemene geërfden een bedrag bepaald, dat de bruikers bij 
de landeigenaars per morgen in rekening mochten brengen wegens buitengewone werken aan de 
molen. 
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In de bijgaande grafiek zijn de sterke wisselingen van de polderlasten in beeld gebracht over de 
periode 1677 tot en met 1777. De molenrekeningen van Gerverscop zijn vanaf 1677 vrijwel compleet 
bewaard gebleven. Helaas werd de doorgaans zeer grote betaling aan de timmerman vaak niet nader 
gespecificeerd. Aan de hand van de pieken in de grafiek heb ik onderstaand lijstje gemaakt van 
verschillende buitengewone werkzaamheden, die toen plaats vonden. 

1691 
1698 
1708 

1709 

1754 
1761 
1762 

een nieuw kamrad en een waterbak. 
een nieuw scheprad en er werd veel metselwerk verricht (waarschijnlijk voor de watergang). 
een nieuwe molenas en een grenen molenroede. Tevens werden er drie nieuwe zeilen 
aangeschaft. 
voor geleverd materiaal en arbeidsloon werd aan de timmerman maar liefst 787 gulden en 16 
stuivers betaald en aan de smid 160 gulden en 10 stuivers. Er is gewerkt aan de watergang en 
een nieuw scheprad. 
een nieuwe molenas. 
arbeidsloon timmerman en geleverd hout 511 gulden en 1 stuiver. 
twee nieuwe molenroeden en een nieuw eiken tafelment. 

In de 19e eeuw werd het normale onderhoud over meerdere jaren aanbesteed. De levering van een 
bovenas, wateras, de roeden, waterbak, de spil en de onder- en bovenkamraden vielen hier buiten. De 
kosten werden echter over meerdere jaren afgeschreven, waardoor de polderlasten relatief minder 
sterk wisselden. 
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De hoogte van de polderlasten van Gerverscop in de periode 1677 t/m 1777 uitgedrukt in guldens. Van de 
ontbrekende jaren 1685, 1689, 1693, 1724, 1728, 1738 en 1744 zijn de polderlasten onbekend 

Het steken van een nieuwe molenroede was een grote gebeurtenis in de kleine poldergemeenschap. 
Alvorens tot de aankoop van een nieuwe molenroede werd overgegaan gingen de molenmeesters 
naar de houtkoper toe om de roede te keuren. De molenmeesters, die belast waren met het toezicht op 
de molen,7 werden hiervoor extra betaald. Tot in de 19e eeuw vinden we de kosten terug van het bier, 
dat bij het insteken van de roede werd geschonken. 



Ik weet niet of dit bier alleen bestemd was voor de helpers bij het karwei, of dat het een traditie was dat 
er bij deze gelegenheid bier werd geschonken voor de ingelanden en bruikers van Gerverscop. Dit 
gebeurde in die tijd elk jaar op kosten van het polderbestuur bij het opmaken van de molenrekening. 
Alleen van 1762 staat het vast, dat het gerstenat bij het insteken van de roed werkelijk ten goede 
kwam aan de ingelanden en bruikers. De oude molenroede werd blijkens de trekpenningen die 
werden uitgeloofd, openbaar verkocht. De opbrengst werd in mindering van de totale kosten geboekt. 
Het insteken van een molenroede was een gebeurtenis die vrij vaak plaats vond.8 

In de 19e eeuw werden er verschillende verbeteringen aan de molen aangebracht. Zo stemden de 
ingelanden in 1842 in met de voorstellen van de opzichter van de molen, C. van der Koppel, om 
veranderingen aan het scheprad aan te brengen om tot een betere waterlozing te komen. 
Daar toen bleek dat de fundering van de molen was vergaan, werden er ook 11 dennen heimasten van 
10 ellen onder de molen geheid. 
J. van Vreeswijk, timmerman te Kamerik, maakte in 1876 een nieuwe voorwatergang. Toen driejaar 
later de achterwatergang vernieuwd moest worden, werden de kosten van de stenen watergang 
ongeveer 100 gulden hoger geraamd dan van een houten. Wegens zijn „deugdelijkheid" kozen de 
stemgerechtigde ingelanden ditmaal voor een stenen watergang. In 1878 werd de houten bovenas van 
de molen vervangen door een ijzeren, „die veel gemakkelijker loopt en niet aan bederf onderhevig is". 
Ook de houten wateras werd in 1884 vervangen door één van ijzer. 
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Kwitantie van molenmeester Cornelis Schuylenburg wegens de aan hem betaalde gelden onder meer voor het 
keuren van twee molenroeden in 1843 te Zwammerdam. 
(Bijlage bij de molenrekening van 1843, PAG inv. P 21) 
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Doorsnede van de in 1841 herbouwde wipmolen van de polder Spengen onder Kockengen. 
A. de roede 
B. bovenas 
C. koningsspil 
D. wateras 
E. scheprad 
F. boventafelment 
G. ondertafelment 
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Brand 
Ondanks de nodige vernieuwingen bleef de Gerverscopper molen herkenbaar als een eind 17e eeuwse 
wipwatermolen.9 

Een fatale brand is de molen dus bespaard gebleven. Blijkens de instructies van de molenaar werd er 
ook zoveel mogelijk gedaan om zo'n ramp te voorkomen. Het was hem nadrukkelijk verboden 
brandgevaarlijke stoffen in de molen te bewaren, zoals turf, hooi, hout, stro en vlas. Bovendien diende 
de molenaar, indien de molen buiten werking was, de roeden niet rechtstandig maar overstek te 
plaatsen. Dit had niet alleen als voordeel dat het gevaar op blikseminslag werd verkleind, maar ook 
werd de as zo behoed voor inwatering. 
Verder moest er boven in de molen altijd een met water gevulde ton klaar staan met een dweil, zodat 
er bij het heetlopen van de vang of as terstond kon worden geblust. 
Dit was tevens een voorwaarde van de Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij voor Poldermolens, 
waar de molen sedert 1820 was verzekerd tegen brand voor 8100 gulden. Dit kapitaal werd in 1863 
verhoogd tot 9300 gulden. 
In 1850 moest het polderbestuur toch bij de verzekeringsmaatschappij aankloppen. Op 30 mei was er 
brand ontstaan in de molen „welke hoe dringend dezelve zich in den beginne ook liet aanzien, echter 
door spoedig aangebragte hulp en alle mogelijke krachtsinspanning gelukkig gebluscht is en zich 
enkel heeft bepaald tot den houten schoorsteen en een gedeelte van het riet waarmede de molen 
gedekt is. (..) Zonder het dadelijk ter hulp snellen en de onvermoeibare pogingen van eenige arbeiders 
in den omtrek des molens woonachtig, zoude er aan geen redden te denken geweest zijn en de geheele 
molen ontwijfelbaar een prooi der vlammen zijn geworden". Het polderbestuur drong er daarom bij 
de maatschappij op aan om naast de 40 gulden geraamde schade een beloning voor de blussers uit te 
keren.10 

Vijftig jaar later sloeg de bliksem in tijdens dezelfde onweersbui, waarin de kerkbrand van Harmeien 
ontstond. Ook dit keer bleef de Gerverscopper molen fier overeind. 

Bemaling 
Voor een goede bemaling van de polder was het noodzakelijk dat de watergangen in goede staat 
verkeerden. 
Het overtollige water moest immers snel zijn weg weten te vinden naar de Oude Rijn. De keuren 
bepaalden dat degenen die land in de polder in gebruik hadden, voor het onderhoud van de bij hun 
percelen gelegen sloten moesten zorgdragen. 
De heemraden controleerden op de schouwdagen of dit naar behoren geschiedde. Bij nalatigheid kon 
de onderhoudsplichtige een geldboete worden opgelegd. Het onderhoud van de Voor- en 
Achtermolenvliet kwam ten laste van de polder, evenals overigens een hoefslag in de Oude Rijn. 
De belangrijkste taak van de molenaar was uiteraard het zonodig dag en nacht bemalen van de polder. 
Hij diende zich hierbij te houden aan het bij de molen geplaatste maalpeil. Het Groot-Waterschap van 
Woerden kon echter de molen doen stilstaan. Zij gaf dit te kennen door het uitsteken van een wimpel 
op de stadstoren van Woerden. Later bleek het wenselijk, dat er vlagge- of seinmolens werden 
aangewezen. Zowel de molen van Klein-Houtdijk als van Teckop hebben als seinmolen voor 
Gerverscop dienst gedaan. De molenaar van de seinmolen gaf met een vlag of 's nachts met een 
lantaarn te kennen dat het maalpeil bereikt was. Niettemin regende het bij het Groot-Waterschap 
soms klachten, omdat molenaars geen gehoor hadden gegeven aan het sein en gewoon door bleven 
malen. 
Als de molen maalde mocht de molenaar niet van zijn post af en het was hem verboden het werk door 
een ander te laten waarnemen. „Zodra de molen in het zeil is, zal hij niet verder dan 50 roeden van den 
molen zich mogen verwijderen", luidde de instructie van molenaar Van der Wel. Het polderbestuur 
kon de molenaar een boete opleggen, als deze nalatig was in het malen. 
Onder het motto „beter een goede buur dan een verre vriend" assisteerden de aangrenzende polders 
elkaar in tijd van nood bij het malen. Zo verkregen de schout, kroosheemraden en molenmeesters van 
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Gerverscop in 1747 toestemming van het Groot-Waterschap om een dijk te mogen doorsteken, zodat 
de door het Lekwater geïnundeerde polder met behulp van de Breudijker molen kon worden 
leeggemalen. 
Ook in 1855 bood de polder Breudijk de helpende hand, toen er ingrijpende werkzaamheden aan de 
Gerverscopper molen werden verricht. In latere jaren kwam het geregeld voor dat polders, die 
middels duikers met elkaar in verbinding stonden, voor hulpbemaling een beroep op elkaar deden. 
De molenaar kreeg voor de extra uren die hij hiervoor in touw was, een vergoeding. 

De molenaars 
Door de eeuwen heen is het aanstellen van de molenaar een aangelegenheid geweest, waarin de 
ingelanden gekend moesten worden. Blijkens aantekeningen op de molenrekeningen uit de 17e en 
18e eeuw werd het molenaarsschap aanbesteed door de molenmeesters en de buren van Gerverscop. 
Later kozen de stemgerechtigde ingelanden uit de verschillende kandidaten een nieuwe molenaar. De 
uitgebrachte stemmen werden overigens uitgedrukt in de oppervlakte grond, die de betreffende 
ingeland in Gerverscop bezat. Hoe meer grond je in de polder had, des te meer had je in de melk te 
brokkelen. Pachters (bruikers) hadden dus geen stemrecht. 
Zo werd Jan Streefland uit Bodegraven in 1854 gekozen uit elf kandidaten afkomstig uit de wijde 
omgeving. De benoeming van zijn voorganger Jan van der Wel in 1842 gaf aanvankelijk nogal wat 
problemen. Het jaar daarvoor had hij als assistent-molenaar op de Haanwijker molen „eene groote 
misslag" begaan en derhalve hadden verschillende ingelanden hun bedenkingen bij een eventuele 
benoeming. 
Uiteindelijk werd Van der Wel met meerderheid van stemmen gekozen. 
Het molenaarsvak werd vaak van vader op zoon doorgegeven zoals uit onderstaand overzicht blijkt." 

De molenaars van Gerverscop van 1677-1907. 
1677 - 1678 Jan Cornelisz. Boel 1745 - 1780 Cornelis Bijstervelt 
1679 - 1697 Cornelis Huygen van Tuyl 1783 - 1817 Aart Bijsterveld 
1698 - 1709 Huyg Cornelisse van Thuyl 1818-1842 Hendrik Niermeyer 
1710-1723 Aart Cornelisz. Bijstervelt 1842 - 1854 Jan van der Wel 
1725 - 1730 Tijmen van Hoftingen 1854 - 1883 Jan Streefland 
1731-1743 Aart Bijstervelt 1883 - 1907 Dirk Streefland 

Helaas kunnen we de ontwikkeling van het maalloon van de molenaars niet zomaar uit de 
molenrekeningen aflezen. 
De werkzaamheden die de verschillende molenaars voor de polder verrichtten, wisselden. Niettemin 
kunnen we ons voorstellen, dat het polderbestuur het maalloon zo laag mogelijk trachtte te houden. 
Dit blijkt o.a. in 1876 wanneer het traktement van de molenaar met 25 gulden wordt verhoogd tot 
115 gulden per jaar. Daarvoor werd het al enige jaren aangevuld met gratificaties. Naast het maalloon 
had de molenaar vrij inwoning in de molen en het bijbehorende zomerhuis. 
De molenaars hadden naast hun maalloon ook vaak inkomsten uij. andere werkzaamheden. 
Allereerst waren dit werkzaamheden die naast het bemalen van de polder in opdracht van het 
polderbestuur werden verricht. Soms werd de molenaar hier nadrukkelijk extra voor betaald, maar 
het kwam ook voor dat het arbeidsloon voor deze nevenwerkzaamheden in het maalloon was 
verrekend. Een van deze werkzaamheden was het bezanden van de Zijling, het zandpad tussen de 
Putcop en de Gerverscopperdijk. 
De Zijling liep vlak langs de molen. Als een menner van een rijtuig dat over het pad de molen wilde 
passeren en de molenaar vroeg de molen te doen stilstaan, moest deze dit direct doen. 
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Paarden konden schichtig worden van de draaiende wieken. Al in de oudste molenrekeningen staat 
vermeld dat de molenaar werd ingeschakeld voor het onderhoud van de "Sijldijck". Ook werd de 
molenaar vaak het onderhoud van de Voor- en Achtermolen vliet opgedragen en soms ook dat van het 
hoefslag van de polder in de Rijn. 
Jan Streefland deed het onderhoud van de Molenvliet en de Zijling tegen het „genot van het 
grasgewas langs gezegde Zeiling". Dit duidt op andere nevenwerkzaamheden. Van de molenaars Van 
Thuyl is bekend, dat zij zoveel land in Gerverscop in gebruik hadden, dat zij eigenlijk volwaardige 
landbouwers waren. Vermoedelijk heeft Huyg Cornelisse van Thuyl het molenaarsvak de rug 
toegekeerd om zich helemaal op de landbouw te richten. De molenaarsfamilie Bijstervelt verdiende 
ieder jaar aan de leverantie van zeilen, touwen, reuzel en kaarsen ten behoeve van de Gerverscopper 
molen in de periode 1745-1798. En zo zocht ieder molenaarsgezin naar een welkome aanvulling van 
inkomsten naast het maalloon. Desondanks kon Hendrik Niermeyer het financieel niet bolwerken. 
De ingelanden bepaalden daarom bij meerderheid van stemmen, dat hij per 1 november 1842 zou 
zijn ontslagen van zijn verplichtingen als molenaar, „dewijl hij door gebrek aan geld niet meer in staat 
is zijne zaken, de molen betreffende, zo waar te nemen als zulks behoorde".12 

Het einde van de Gerverscopper molen 
De techniek van de 19e eeuw maakte het mogelijk om met behulp van één stoomgemaal één of meer 
polders te bemalen. De polders in west-Utrecht konden meestal door één molen worden bemalen. 
Ofschoon veel ingelanden het er niet mee eens waren, werd er in 1872 besloten om na te gaan in 
hoeverre bemaling van de polders Gerverscop en Breudijk door een stoomgemaal tot de 
mogelijkheden behoorde. Dit resulteerde in een plan voor gezamenlijke bemaling van Gerverscop, 
Breudijk, Teckop en Klein-Houtdijk. De tijd leek echter nog niet rijp voor modernisering. De 
stemgerechtigde ingelanden van Breudijk haakten af en de bouw van een stoomgemaal was voorlopig 
van de baan. 
Niettemin brachten de voorstanders van een gemaal voor Gerverscop het onderwerp nadien nog 
regelmatig ter sprake. Dit ontlokte de voorzitter in 1902 de opmerking dat het duidelijk moest zijn dat 
stoombemaling altijd meer zou kosten. Zo moest het waterschap Haanwijk ook ondervinden dat de 
kosten van steenkool tegen konden vallen. Er werd echter toch besloten enkele plannen te laten 
ontwikkelen voor een stoomgemaal. De molen maalde immers ook niet voor niets: over de jaren 
1892-1905 bedroegen de onderhoudskosten van de molen en het zomerhuis en de uitgaven aan de 
zeilen, olie, smeer, kaarsen en verzekering gemiddeld 457 gulden per jaar. Hierbij diende dan nog te 
worden opgeteld de kosten voor hulpbemaling en het traktement van de molenaar, respectievelijk 53 
en 115 gulden. 
Na wikken en wegen besloten de stemgerechtigde ingelanden van Gerverscop in te stemmen met het 
plan van E.G. Wentink, ingenieur-architect te Schalkwijk, voor de bouw van een stoomgemaal en 
machinistenwoning op de molenwerf van Gerverscop. Deze molenwerf lag strikt genomen net buiten 
Gerverscop in Klein-Houtdijk en dus in de gemeente Kamerik. De kosten van het gemaal en de 
machinisten woning waren geraamd op 16.000 gulden. 
In de besluitvorming speelde ondermeer de slechte staat waarin de molen en het zomerhuis 
verkeerden een rol. De kosten van het herstel van de molen en de bouw van een nieuw zomerhuis 
waren geraamd op 2500 gulden. In april 1907 werd de molen voor 400 gulden voor afbraak verkocht 
aan J. van Vliet, molenmaker te Montfoort. Het werk van de molen zou worden overgenomen door 
een stoomgemaal met centrifugaalpomp van de nieuwste constructie met een normaal vermogen van 
25 m3 en een maximum vermogen van 30 m3 water per minuut bij een opvoerhoogte van 1,50 m in 
werking gebracht door een stoommachine van 10.5 W.P.K. 
De machine-werktuigen werden geleverd door N. V. Machinefabriek „Hoogenlande" te Utrecht. Op 
6 juni 1907 vond in het Stationskoffiehuis te Harmeien de openbare aanbesteding plaats van de bouw 
van het machinegebouw met schoorsteen en kolenloods en van de machinistenwoning. 
Het werk werd voor 7749 gulden toegewezen aan Maarten Cornelis Krommenhoek, aannemer te 
Harmeien. 
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Aan molenaar Dirk Streefland werd eervol ontslag verleend. Hij kreeg zijn volle jaarwedde over 1907 
uitgekeerd en voor de periode van 8 april tot en met 31 december een vergoeding voor de huur van 
zijn nieuwe woning. Zijn bij hem inwonende moeder, Geertruida Bezemer, zou per 1 januari 1908 
een pensioen van 2 gulden per week worden uitgekeerd. Zij was toen 84 jaar en weduwe van Jan 
Streefland, de vorige molenaar van Gerverscop. 

Zo kwam er een einde aan de bemaling van Gerverscop door middel van windkracht. Het was echter 
niet alleen het oer-Hollandse beeld van een poldermolen dat verdween. 
Landschappelijk veranderde de omgeving ook: amper was de molen gesloopt, of men besloot de 
oostzijde van de Zijling met knotwilgen te beplanten. Het vlakke polderland, nodig om de windvang 
van de molen niet te belemmeren, is niet meer. Alleen de strijd tegen het water bleef bestaan. 

Bronnen 
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Archieven: 
Polderarchief Gerverscop (PAG): 
— van het bij het Groot-Waterschap van Woerden gedeponeerde gedeelte met name de notulen, rekeningen, 

instructies, ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken en de stukken betreffende de stichting van 
een gemaal; 

— van het gedeelte dat berust op het gemeentehuis van Harmeien de inv.nrs. P. 18-23, 27, 28, 31, 33. (A.H. 
Jansen, Inventaris van de archieven van de voormalige polders op het grondgebied van de gemeente 
Harmeien, (1503) 1620-1867 (Harmeien, 1987)) 

Archief van het Groot-Waterschap van Woerden (GWW): met name inv.nrs. D.26.9, D.32.5, D.35.4a, D 46 1 
E.7.3, L. pakket 1-7, 40-46, GG 33, HH beide afdelingen. 

Noten: 
1. Den Besten, „De poldermolens", 49-50. 
2. Van Bemmel, Geplunderd en beroofd Harmeien, 29. 
3. Deze lening kwam ter sprake in een brief van J. de Casembroot tot Rijnestein aan het Groot-Waterschap 

van Woerden, d.d. 21 februari 1679 (GWW, inv. D.46.1). 
4. De gegevens inzake de aanbesteding van de bouw van de molen zijn ontleend aan PAG, inv. P. 27. In de 

inventaris is deze „instructie" gedateerd op 1679. Ik meen dat dit echter 1674 moet zijn: op grond van de 
molenrekeningen van 1679 en omliggende jaren lijkt een eventuele herbouw van de op dat moment slechts 
vijfjaar oude molen uitgesloten. 

5. Den Besten, „De poldermolens", 62. 
6. GWW, inv. D.46.1: brief d.d. 21 februari 1679. 
7. A.J. van de Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden (Gorinchem, 1843), deel 4, blz. 548: 

„Lwee Molenmeesters zijn er, met den Schout, belast met het toezigt over den polder-watermolen, en twee 
Heemraden, met het schouwen der polderwegen en wateren." Blijkens het Bijzonder Reglement voor het 
Waterschap Gerverscop uit 1862 bestond het polderbestuur toen alleen nog uit een schout en twee 
heemraden. 

8. Er werd onder meer een roede vervangen in 1683(twee), 1694,1696,1706,1708,1713,1721,1725,1733, 
1743, 1752, 1755, 1762 (twee), 1780 (twee), 1783, 1789, 1798, 1811, 1813, 1821, 1828, 1836 1843 
(twee), 1865, 1866, 1869, 1875, 1882, 1886 en 1902. 
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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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