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Consenten. 

Alleen voor handmolentjes en paardenwatermolens hoefde men 
vroeger geen vergunning te hebben omdat die buiten het windrecht 
vielen. Wind- en waterrecht waren exclusieve rechten van de 
landheer (graaf), bisschop, een hoogheemraadschap of 
bijvoorbeeld een abdij. Mocht er wind gebruikt mogen worden, dan 
leverde dat een windbrief op die het recht gaf om wind te vangen 

om een molen te laten draaien, maar daar moest wel pacht voor 
worden betaald. De aanvrager kreeg dan het windrecht. Waterrecht 
is hetzelfde voor molens op waterkracht. Rond 1800 werden deze 
feodale stelsels afgeschaft. 

Wat het genoemde interessant maakt is dat er consenten werden 
verleend om gewenste rechten te kunnen gebruiken. In dit 
onderdeel het consent voor de Abdij van Egmond die in de buurt 
van Delft / Rijswijk een stuk grond had. 

Rond 1335 was er ten noordoosten van Delft, de uithof “Nuwehove” 

van de abdij van Egmond, ten noorden van het toenmalige klooster 
van Sion, dat overigens van een andere orde was. ‘Van de Nuwehof 
is maar weinig bekend, mede door het gebrek aan schriftelijke 
bronnen. Het complex bestond uit verschillende gebouwen 
waaronder een abtswoning. Vanaf de 16de eeuw staat er alleen nog 
een boerderij waarvan de nog bestaande boerderij Kitswoning een 
verre opvolger is.’ Binnen het ontgonnen gebied werden sloten voor 
het waterbeheer gegraven en aanvankelijk kon het water zijn weg 
naar de zee op een natuurlijke manier vinden, maar door 

bodemdaling en de stijgende zeespiegel werd de ontwatering een 
probleem. In 1445 werd er daarom voor het eerst een molen 
gebouwd die o.a. het gebied van zuid Rijswijk moest ontwateren. In 
de loop van de 15e eeuw werden de polders van Rijswijk ingericht 

Rijpermolengang Beemster 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sion_(Rijswijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sion_(Rijswijk)
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met ieder een eigen molen zoals de Schaapweidepolder met de 

Schaapweimolen en de Plaspoelpolder met de Plaspoelmolen.  

Waar de grond van de abdij van Egmond exact lag is niet precies 
bekend, maar uit de verschillende beschrijvingen, ook in het 
consent, zal het gebied waarschijnlijk ongeveer binnen de stippellijn 
gelegen hebben. 

 

1. Delft, 2. klooster van Sion, 3.Plaspoelmolen en 4. Schaapweidemolen. 
 

https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&tbnummer=15815
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&tbnummer=03937+y
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1. Landgoed Sion, 2. Kitswoning, 3.Plaspoelmolen en 4. Schaapweidemolen 
Kaart 1772, link, kaart 15. 

Om de afwateringsproblemen in het gebied van de Abdij van 
Egmond te kunnen oplossen, wilde de abt van graag meeliften op 
de Plaspoelmolen of Schaapsweidemolen. Welke van de twee 
molens het betrof is niet duidelijk. Bij het Hoogheemraadschap van 
Delfland sluit men aan bij de redenering dat de molen in het 
consent hoogstwaarschijnlijk de Plaspoelmolen is geweest omdat 
die op de Zwette uitwaterde. 

In Nederlandse archieven zijn talloze consenten te vinden, 
waaronder dus de onderstaande met de transscriptie van het 
origineel en de vertaling naar hedendaags Nederlands, met dank 
aan Elizabeth de Groot uit Leeuwarden die het consent voor kon en 
wilde vertalen. 

http://universalviewer.io/uv.html?manifest=https://dlc.services/iiif-resource/delft/string1/1712-kruikius#?c=0&m=0&s=0&cv=14&xywh=5030%2C1463%2C4574%2C1734
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Tekst consent: 

ord(onnantie) 

Upten XII sten dach in junio in ’t jair XIIII C XLV wort die van Rijswijck 
geconsenteert een watermolen te setten after Jan Jacobsz. up 
Ockenberge. 

Ende want des abts wonynge van Egmonde, leggende an die westzijde 

van der wateringe, mede begeerde in deser voirscreven molen 
beholpen te wesen, ende dat ’t cloester tot Syon met ’t welke niet 
mogelick toecomen en mochte, men soude die Zwette dair bij hebben 

moeten toedammen, of dat water van des voirseiden abdts wonynge 
mit enen duyker onder die Zwette uutbringen in Rijswijcker 
waterscippe, dienende totter voirseide molen. Also dat bij den 
hyemrade om des besten wille ende in enen gevoege 2 an beiden 
zijden gesloten ende geordineert wort, dat die Zwette voirs. open 
bliven soude, bijalso dat die Westlanders ende alle anderen die des van 
node wesen mochte, dairdoer varen ende keeren mochten. 

Ende des so souden dat cloester van Syon enen duyker doen leggen 
duer die Zwette ende up hoiren coste om des abts wonynge doer te 

mogen wateren, mar des so sal wederomme die [folio 13 verso] dat 
ambocht van Rijswijck becostigen die slote ende toetochte, die uut des 
abdts wonynge dyenen sal an der voirs. duyker. 

Voirt so wort geordineert dattet voirs. cloester van Syon den voirs. 
duyker houden sal tot ewigen dagen op hoiren cost, behoudelic dat sij 
mede dairuut sullen mogen wateren of him dat hier namaels geliefde. 

Hier waeren bij als hyemraden die heer van IJselsteyn, heer Jan van 

Wassenair, Florijs van Alkemade ende Jan Vos. 
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Vertaling consent: 

Verordening 

Op de 12 e juni van het jaar 1445 wordt het Rijswijk toegestaan om 
een watermolen te plaatsen achter Jan Jacobsz. op Ockenberge. 

Want ook wilde de abt van Egmond dat zijn woning op de westoever 
van de wetering van genoemde molen zou profiteren. Als het klooster 
Sion daarmee niet gebaat zou zijn, dan zou men ter plaatse de Zwette 
moeten indammen of het water van genoemd klooster met een duiker 
onder de Zwette naar het Rijswijker waterschap laten uitstromen, 

zodat het door genoemde molen wordt verwerkt. 

Aldus besluit en verordonneert de heemraad naar beste weten en na 
eerlijke afweging dat genoemde Zwette open moet blijven, zodat die 
bevaren kan worden door de Westlanders en door ieder die er gebruik 
van moet maken. 

Daarom moet het klooster Sion op eigen kosten een duiker laten 

aanleggen door de Zwette om de woning van de abt te kunnen 
afwateren, maar zal op zijn beurt het ambacht van Rijswijk de sloten 
en zijsloten betalen die uit de woning van de abt naar de voornoemde 

duiker leiden. 

Verder wordt bepaald dat het voornoemde klooster van Sion de 

voornoemde duiker voor altijd op eigen kosten zal onderhouden, wat 
betekent dat ook zij die nu en in de toekomst voor hun afwatering 
mogen gebruiken. 

Hierbij waren aanwezig als heemraden de Heer van IJselsteyn, Heer 
Jan van Wassenair, Florijs van Alkemade en Jan Vos. 

 

Als aanvulling op het gebied nog het volgende. 

Vanaf het midden van de 17e eeuw wordt het gebied een 
buitenplaats en aan het begin van de 19e eeuw werd die gesloopt 
en werd het gebied als tuinbouwgebied ingericht. 
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De buitenplaats Sion omstreeks 
1712, met hierboven een 
uitvergroting van de Kitswoning 

De fundamenten van de Kitswoning zouden ooit behoord hebben bij 
de gebouwen van de Abdij van Egmond op deze plek. 

Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2014, blz. 43 ev, link 

Deelgebied Sion In het deelgebied Sion werden in 2014 proefsleuven 
gegraven op enkele percelen die eerder nog niet beschikbaar waren. Op 

enkele plaatsen kon het eerder verkregen beeld van het Romeinse 
verkavelingssysteem worden aangevuld. Het belangrijkste onderzoek vond 

plaats op twee locaties, namelijk aan de Van Rijnweg en aan de Sionsweg. 

Op de vindplaats Van Rijnweg was eerder gegraven op een perceel waar de 
uithof van de Abdij Van Egmond, de Nuwehof, heeft gestaan (Moerman 

2010). De uithof was een boerderij die tot het klooster behoorde en waar 
door de kloosterlingen en leken zelf landbouw werd bedreven. De boerderij 

lag op zo’n grote afstand van het klooster dat de kloosterlingen op de 
boerderij verbleven. Van de Nuwehof is maar weinig bekend, mede door het 

gebrek aan schriftelijke bronnen. Het was zeker in de 14de en 15de eeuw in 
bedrijf. Het complex bestond uit verschillende gebouwen waaronder een 

abtswoning. Vanaf de 16de eeuw staat er alleen nog een boerderij waarvan 
de huidige Kitswoning een verre opvolger is. Een deel van het perceel kon 

niet behouden blijven vanwege de aanleg van een weg. In het opgegraven 
stuk werden weinig archeologische sporen gevonden die in verband kunnen 

worden gebracht met de uithof. Het belangrijkste spoor was een gracht van 
ruim 5 m breed (Koot 2012). Het terrein bleek al ver voor de 14de eeuw 

bewoond te zijn. De greppels en het bewoningsafval tonen aan dat er al in 

de 12de eeuw een boerderij stond. 

 

Cultuurhistorische VerkenningRijswijk-Zuid, link, blz. 15 

cultuurhistorie.doc sion.pdf 

Vanaf het einde van de 12e eeuw vonden veranderingen in het 

bewoningspatroon plaats. Met de opkomst van steden als Delft ontstond een 
afzetgebied voor de boerderijen. De boeren gingen voor de markt 

produceren. Het vervoer over landwegen werd belangrijker. Nieuwe 
boerderijen vinden we dan terug aan de landwegen als de Churchilllaan. Een 

uitzondering vormt de Kitswoning (Van Rijnweg 3-5). Deze (voormalige) 
boerderij staat nog steeds diep in het land. Het erf is zeker vanaf de 16e 

https://geschiedenisvanzuidholland.nl/media/x0xfq4c2/archeologische-kroniek-2014.pdf
http://docplayer.nl/19784020-Cultuurhistorische-verkenning-rijswijk-zuid.html
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eeuw in gebruik maar mogelijk dateert deze woonplaats nog van de 12e 
eeuw. Onlangs werden naast het erf enkele potscherven gevonden uit de 12e 

en 13e eeuw. Een van de middeleeuwse ‘landbouwbedrijven’ is de 
Nuwehove. Dit hof is een uithof van de Abdij van Egmond en wordt voor het 

eerst in 1344 vermeld. De uithof is tot in de vijftiende eeuw in gebruik. Het 
uithof bestond uit diverse gebouwen waaronder een abtswoning met daarbij 

groot areaal land. De plek van de uithof is onbekend maar moet gezocht 
worden in Rijswijk-Zuid, in de zone tussen de Spieringswetering, 

Noordhoornsewetering en de Oude Zweth. 

 

Uit Geschiedenis van de Zwethzone, link, pagina 11 

De betekenis van de Oude Zweth als vaarverbinding tussen het Bonte Huis 
en de Vliet hield op na het graven en verbreden (in het derde kwart van de 

vijftiende eeuw) van de Noordhoornsewatering. Het oudste keurboekje van 

het Hoogheemraadschap van Delft, 1440-1445, vermeldt de komst van een 
windwatermolen in de Hoekpolder van Rijswijk. De abt van Egmond bezat in 

deze polder een uithof (‘de Nuwehof’) op de locatie van de huidige 
‘Kitswoning’ aan de Van Rijnweg in Sion. De abt wilde zijn woning laten 

profiteren van de komst van de watermolen en verzocht het 
hoogheemraadschap een duiker onder de Zweth aan te leggen. Het 

waterschapsbestuur wees het verzoek af, omdat de Zweth open moest 
blijven ten behoeve van het scheepvaartverkeer van Westlanders en 

anderen. Uiteindelijk kwam er toch een duiker, mede bekostigd door het 
nabijgelegen klooster Sion. De betekenis van de Oude Zweth als vaarwater 

was duidelijk teruggelopen en zou door een volgende waterstaatkundige 
ingreep uiteindelijk geheel vervallen. De Delflandse keur van 1463 vermeldt 

dat ‘de broers [monniken] van [het klooster] Syon’ hoge kosten hadden 
gemaakt om een deel van ‘de Zwette’ te verbeteren. Het betrof de 

verbinding tussen de Oude Zweth bij het Bonte Huis en de Kastanjewetering, 

later Noordhoornsewatering genoemd. Hier was een bescheiden sloot, die 
werd verbreed en uitgediept. De bereikbaarheid van het klooster Sion over 

water werd door deze voorziening sterk verbeterd. De loop van de Oude 
Zweth is op de kaart van Kruikius nog goed te volgen. In het huidige 

ontwerp voor bebouwing in Sion (Rijswijk Buiten) is rekening met dit water 
gehouden. De Oude Zweth zal straks een duidelijk herkenbaar element 

worden in dit nieuw ingerichte gebied van de gemeente Rijswijk. 

 

 

 

 
-.-.-.-.- 

http://recreatie.middendelfland.net/gebieden/zwethzone/geschiedenisvandezwethzone.pdf

