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Cleyn Burcherveen, Sassem 
 

Aad van der Geest 
 

INLEIDING 
Helemaal aan de andere kant van de Haarlem- 
mermeerpolder, aan de noordwestkant van Lei- 
muiden op de hoogte van de huidige Grietpol- 
der, zien we op een oude kaart van Rijnland een 
stukje Sassenheim, geschreven als 'Sassem'. Een 
opgeschoven  restant  van  een  oorspronkelijk 
veel groter en veel westelijker gelegen grondge- 
bied, dat in de loop der eeuwen door afslag al 
behoorlijk aan grootte had moeten inboeten. 
Het stond in de Rechterlijke Archieven van Sas- 
senheim  vermeld  als  ‘Cleyn  Burgerveen’,  en 
op die oude landkaart als ‘Cleyn Burcherveen’, 
‘Sassem’. Voor de duidelijkheid dient hier wel 
bij vermeld te worden dat Burcherveen een sa- 
mentrekking is van Burggravenveen, zoals we 
nog zullen zien. Hoe kwam dit stukje Sassen- 
heim nu terecht in dit van oorsprong woeste, 
weidse, onbegaanbare veenlandschap en ver- 
verwijderd van het oude dorp? Wat was de 
connectie en de achtergrond van dit fenomeen 
en wat is er nog van over, anders dan enig ver- 
geeld documentatiemateriaal? 

 
HET LANDSCHAP 
Hoe zag het landschap tussen Sassenheim en 
Cleyn Burgerveen er heel vroeger eigenlijk uit? 
Wat we nu kennen als de Haarlemmermeer- 
polder  was  voorheen  slechts  een  onderdeel 
van een gigantisch veenplateau dat voor het 
grootste deel begroeid was met veenmos. Dit 
was  het  zogeheten  gewone  veenmos  ofwel 
spaghnum palustre. Dit veenmos groeit voor- 
namelijk op vochtige en natte plaatsen buiten 
de invloed van de zee, waar het uitgestrekte en 
bultige tapijten vormt. De westgrens van het 
hier te behandelen Hollands-Utrechtse veen- 
gebied liep min of meer van de strandwallen en 
duinen van Voorburg tot Velzen. De oostgrens 
liep ongeveer vanaf Naarden over 's-Graveland 
en  Nieuw-Loosdrecht  richting  De  Bilt.  In  het 
mondingsgebied van de Oude Rijn, in de strand- 
vlakten tussen de strandwallen vormden zich in 
een gematigd brakwatermilieu zegge, rietzegge 
en berkenvenen. Oostelijk daarvan, buiten de 
invloedssfeer van de zee en in een voedselarm 

 
 
zoetwatermilieu, werden dikke pakketten veen- 
mosveen, heide en wollegras gevormd. Met 
name dit veenmos, kan met gemak twintig keer 
zijn drooggewicht aan water in de cellen opne- 
men, waardoor zo’n veenplateau er veel in- 
drukwekkender uitziet dan het in werkelijkheid 
is. 
 

 
Veenmos (spaghnum palustre). 

 
WATERLOPEN DOOR HET LANDSCHAP 
Als in 1163 de monding van de Oude Rijn defi- 
nitief verzandt en Rijnland chronisch te kam- 
pen heeft met wateroverlast, heeft men een 
probleem. De eerste oplossing lag in het slaan 
van  een  dam  bij  de  toenmalige  grens  met 
Utrecht, bij het huidige Zwammerdam, om het 
water dat uit Utrecht kwam tegen te houden. 
De tweede oplossing ontstond na 1196, toen 
een enorme stormvloed definitief de laatste 
veenbrug tussen Friesland en West-Friesland 
wegsloeg. Hierdoor kwam het Flevomeer, daar- 
na Zuiderzee genaamd, direct onder invloed 
van eb en vloed. Het bood Rijnland daarom de 
gelegenheid om bij eb het overtollige water 
noordwaarts af te voeren omdat er nu weer 
een open verbinding met de zee was ontstaan. 
De bestaande veenriviertjes Does en Zijl wer- 
den doorgegraven naar de Oude Rijn, zodat het 
water daadwerkelijk noordwaarts weg kon. Te- 
vens werd te eniger tijd door het Sticht Utrecht 
een drietal aaneengesloten weteringen gegra- 
ven vanaf Oudshoorn naar het noorden. Ouds- 
hoorn was toen nog een zelfstandige gemeente. 
Deze drie weteringen waren de Heimans-
wetering, de Woudwetering en de Oude 
Wetering. De bovenloop van de Does had 
zich via de Aa bij het Paddegat verenigd met de 
Woudwetering om gezamenlijk hun weg te ver-
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volgen als wat we nu de Oude Wetering noe- 
men. Het eerste stuk liep daarom nog door het 
veen van het gebied waar zich nu het Braasse- 
mermeer bevindt. Niet onmogelijk zijn hierop 
ooit de oude dorpsgrenzen van Oude Wetering  
en Rijnsaterswoude geënt. In ieder geval be- 
stond het Braassemermeer toen nog niet. 
Aanvankelijk was dit niet meer dan een klein 
veenmeertje dat pas in 1296 als ‘Die Mere van 
Rinsaterwalt’ opduikt. Het overtollige water uit 
de kustgebieden dat voorheen via de Rijn op zee 
loosde, kon nu via de Mare, de Leede, de Spriet 
en Warckerleede het water ook noordwaarts 
afgevoerd. Deze Leede moet zich ergens ten 
noordwesten van het huidige Kaageiland met de 
Zijl verenigd hebben. De Leede en de Zijl zijn in 
feite de kraamkamer van de latere Kagerplassen 
geweest. Al dit afvoerwater kwam uiteindelijk 
terecht in de reeds bestaande waterlopen van 
een toen nog bestaand gigantisch veenplateau, 
dat we nu Haarlemmermeerpolder noemen. 
Vanaf hier ging het via via noordwaarts. Er is op 
dat moment in de geschiedenis echter nog hele- 
maal geen enkele melding van een Haarlem- 
mermeer, Leidsemeer, Cagermeer, laat staan van 
de Kagerplassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De waterlopen rond 1200. Dit zijn de oudste wa- 
terlopen die vanaf Leiden noordwaarts liepen. 
Geheel links de Mare-Leede, dan de Zijl, en de 
Does die zich verderop met de Heijmans-Woud- 
wetering verenigde tot de Oude Wetering. Het is 
nog maar de vraag of het Leidsemeer en het 
Haarlemmermeer toen al die omvang hadden. 
B is het grondgebied van Burggravenveen.  
De rode pijl geeft het water de Vennapan aan. 

 
DE SPAARNDAM 
Wat we nu dus hebben is een gigantisch veen- 
plateau tussen de Oude Rijn en het IJ, dat door- 

sneden wordt door een stuk of wat veenwate- 
ringen. De meest westelijke wateringen loosden 
het overtollige Hollandse water via het Spaarne 
en de Liede – die in het Spaarne uitmondde ten  
noorden van Haarlem uit in het IJ. Dit was op dat 
moment de enige westelijke afvoermogelijk- 
heid, omdat de sluizen bij Halfweg van na de 
storm van 1477 dateren. De meer oostelijke wa- 
teringen kwamen via de Amstel ook uit in het IJ, 
bij de plaats die we nu Amsterdam noemen en 
toen nog bij het Sticht (Utrecht) hoorde. Bij 
stormvloed kwam er omgekeerd evenredig ech- 
ter weer net zoveel water landinwaarts terug als 
er voorheen geloosd was. Twee geweldige 
stormvloeden van 20 november en 28 decem- 
ber 1248 vergrootten de al eerder genoemde 
Zuiderzee en het IJ. Ook werden toen de hoogst- 
waarschijnlijk nog ontluikende Haarlemmer- 
meer en Leidsemeer gevormd of in ieder geval 
vergroot. Het gevaar voor nog meer waterover- 
last vanuit het noorden bedreigde het Rijnland. 
Dit probleem werd aan de noordwestkant opge- 
lost door het leggen van een dam op de plek 
waar het Spaarne en de Liede gezamenlijk uit- 
mondden in het IJ, de Spaarndam. Deze dam, die 
aanvankelijk alleen een spuisluis had, zal in 
 

 
 

Rechtsboven de Spaarndam; (kaart van Rijnland 
1615, door Floris Balthasars). Het Spaarne en de 
Liede kwamen hier tesamen uit bij de sluizen. 

 
1250 reeds als zodanig gefunctioneerd hebben. 
Hoewel de exacte stichtingsdatum van de dam 
in de Amstel nog steeds discutabel is, mogen we 
er toch voorzichtig van uitgaan dat ook die dam 
rond die tijd is aangelegd. De Amstel waterde 
hetzelfde veenmassief af en kon tevens net als 
het Spaarne bij laag water in het IJ lozen en mid- 
dels de dam het achterland beschermen. 
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DE OORSPRONG 
Op welke manier kunnen we nu het grondge- 
bied van dit Cleyn Burcherveen aan Sassenheim 
linken? In 1544 wordt het in de Rijnlandse mor- 
genboeken nog tot Sassenheim gerekend. Dit 
blijkbaar vanwege het feit dat beide gerechten 
destijds dezelfde ambachtsheer hadden in de 
persoon van de Leidse burggraaf. Maar hoe is 
het gebied zelf daar ooit bij terecht gekomen? 
Al het overtollige water van de Rijndelta kwam 
via de Leede, Zijl, Does en Oude Wetering direct 
of indirect in het zich steeds vergrotende Leidse- 
meer terecht. In 1248 nog vermeld als ‘Flumen 
Leithenmere’  waarin  de  herinnering  aan  de 
voormalige stroom ‘Die Leithe’ nog bewaard is 
gebleven.  Het  ambacht  De  Vennep  bestond 
toen nog uit twee aparte delen, die gescheiden 
werden door een smal water dat reeds in de 10de

 

eeuw als ‘Vennapan’ werd aangeduid. In Getse- 
wald in flumine Vennapan omnis piscatio Sancti 
Martini. Dit water Vennapan scheidde een wes- 
telijk en een oostelijk stuk veenland, aanvanke- 
lijk aangeduid als Getsewald. Alle visrechten be- 
hoorden aan de St. Maartenskerk van Utrecht 
toe. Naar dit Getsewald (speerwoud) is in de 
vorige  eeuw  de  nieuwbouwbouwwijk  Getse- 
woud in Nieuw-Vennep vernoemd. 

 
Getsewoud, dit bord is 
gemaakt door de Gebr. 
Heemskerk bv mecha- 
nisatie en constructie 
te Nieuw Vennep, 
2012 

 
 
 
 
 

Nieuw-Vennep zelf is uiteraard vernoemd naar 
het voormalige Vennep, waarvan de naam van 
het water later overging op het omringende 
land, zoals zo vaak gebeurde. Het westelijke deel 
besloeg voor een deel het grondgebied van het 
huidige Hillegom tot aan deze veenstroom. In 
1340 lezen we over Het dorp ende ambocht van 
Hilleghem mit Venppe, datter toe hoert. Vanaf 
die veenstroom ‘Vennep’ tot aan het veenland 
van de Ruigenhoek, lag het oostelijke deel. Het 
landschap had dus inderdaad de naam van het 
water aangenomen: ‘Vennep’. In 1334 werd het 
oostelijke Vennep ook reeds als Burggravenveen 

vermeld, De tiendekyn tot s’Burchgravenveen 
ofte up die Vemp. In die dagen kon men nog van 
Hillegom komend, na te zijn overgezet bij de 
veerstal Vennep, met een polsstok over diverse 
sloten springend, over land naar Aalsmeer ko- 
men. Het veer over dit water en de rechten hier- 
van waren tot aan het uitsterven van het ge- 
slacht van de Van Teylingens in 1283, in hun 
bezit. Met de dood van Willem, de laatste Van 
Teylingen, was het slot met de heemwerf, inclu- 
sief alle bezittingen, rechten, lenen en achterle- 
nen, aan de grafelijkheid van Holland vervallen. 
Het lijkt erop dat ook het oostelijke Vennep des- 
tijds aan de Van Teylingens heeft behoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vennapan en de veerstal. De rode stippen ge- 
ven de oeververbinding aan weerszijden van het 
water de Vennapan aan. Het land had in de 12de- 
13de eeuw al de naam van het water waaraan het 
lag, overgenomen. 

 
BURGGRAAF VAN ZEELAND 
Albrecht van Voorne (geb. vóór dec. 1247- overl. 
1287) was heer van Voorne en burggraaf van 
Zeeland.  Hij  vertegenwoordigde  daarom  het 
grafelijk  gezag  in  Zeeland.  Hij  was  een  zoon 
van Hendrik van Voorne en was zijn vader in de 
hoedanigheid van burggraaf van Zeeland opge- 
volgd. Hij stond bovendien ook nog eens in hoog 
aanzien bij graaf Floris V. Na het overlijden van 
zijn eerste vrouw Aleyd van Loon in 1275 her- 
trouwde hij later, maar in ieder geval vóór 1280, 
met Catharina van Durbuy. Na het overlijden 
van Albrecht van Voorne in 1287, schonk Floris 
V haar de heerlijkheid Teylingen met alle daarbij 
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behorende goederen en rechten. Tevens nam zij 
het beheer van de heerlijkheid Voorne op zich, 
omdat hun oudste zoon Gerard toen nog min- 
derjarig was. Zij vaardigde in die periode vele 
oorkonden uit; tussen 1290 en 1296 wordt zij 
vermeld als burggravin. In 1296 volgde haar in- 
middels (nominaal) volwassen zoon Gerard haar 
in de hoedanigheid van burggraaf op. In 1297 
hertrouwde zij met Wolfert van Borssele, die 
deel uitmaakte van de voogdijschap over de 
jonge graaf Jan I. In 1299 kwam Wolfert bij een 
lynchpartij in Delft om het leven en zou Catharina 
zich haar verdere leven vrouwe van Voorne en 
Teylingen blijven noemen. 

goederenlijst reeds overgegaan naar de Leidse 
burggraaf: item noch soe heeft hi aldair opt veen 
een gherecht staende van 9 huysen ende ghehie- 
ten sburchgravenveen. 
Er is in die jaren reeds 81 morgen land in cul- 
tuur gebracht. Later in de 16de   eeuw lezen we 
nogmaals de naam van de vrouwe van Voorne 
gekoppeld aan het Burggravenveen, maar dat is 
dan niet meer dan een late echo uit vervlogen 
eeuwen. Mogelijk was het oostelijke Vennep, 
dat later dus Burggravenveen ging heten, toch 
ooit een leen of achterleen van de Van Teylin- 
gens. Op die manier zou het via Catharina van 
Durbuy aan het Zeeuwse burggraafschap geko- 

men zijn. In ieder geval is de vermel- 
ding Burchgravenveen alias der Vrou- 
wen ambacht van Voorne, veelzeg- 
gend. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 1287 schonk graaf Floris V de heerlijkheid Teylingen aan 
Catharina van Durbuy. 

DE TELOORGANG 
Over de vergroting van de voormalige 
veenplassen Spieringmeer, Lutkemeer, 
Haarlemmermeer, Oude Meer, Leidse- 
meer en Cagermeer tot het latere gro- 
te Haarlemmermeer, zijn vele verhan- 
delingen geschreven. Voor ons verhaal 
is het gebied tussen Hillegom en de 
Ruigenhoek het meest interessant. De 
reeds in de 10de   eeuw voorkomende 
veenstroom ‘Vennapan’ verbond in de 
13de  eeuw een bundeling van waterin- 

Na de dood van Catharina in 1328 werd slot 
Teylingen, na de grondige restauratie van 1337- 
1338, uiteindelijk de ambtswoning van de hout- 
vesters van Holland. 

 
ZEELAND OF LEIDEN? 
De kwestie of de naam Burggravenveen nu van 
het Zeeuwse of Leidse burggraafschap afkom- 
stig is, heeft de gemoederen reeds lang bezig 
gehouden. Het lijkt er toch het meest op dat de 
oorspronkelijke naamgeving meer met Zeeland 
dan met Leiden van doen heeft gehad. Op 30 
maart 1340 is er nog sprake van Groot en Cleyn 
Burchgravenveen, alias der Vrouwen ambacht 
van Voorne. De naam moet dus welhaast uit de 
periode stammen toen Catharina van Durbuy 
(Van Voorne) tussen 1290 en 1296 als burggra- 
vin optrad. 
In  1355/1360  is  Burggravenveen  blijkens  een 

gen die hier, vanuit het mondingsgebied van de 
Oude Rijn, noordwaarts samenkwamen. Die 
bundeling van wateringen zou zich vergroten tot 
het latere Leidsemeer. Het Vennapan scheidde 
twee gigantische veenplateaus zoals we reeds 
eerder zagen, te weten het westelijke en ooste- 
lijke Vennep. Al heel vroeg in de historie was hier 
sprake van een veer over dit water, als oe- 
ververbinding. De vroegere vis-rechten van de 
St. Maartenskerk veranderden blijkbaar in de 
opbrengsten van de veerstal ten bate van de he- 
ren van Teylingen. Later in 1370 werden Hen- 
drick van der Woert en Nicolaas van Hillegom 
beleend met het veer over de Vennep, tussen 
Hillegom en Burchgravenveen, door Machteld 
van Voorne. De landengte tussen het Oude Leid- 
semeer en het Oude Haarlemmermeer zou als 
gevolg van de stormvloed van 27 september 
1477 danig te lijden hebben gehad. De Spaarn- 
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dammerdijk had het begeven en een stortvloed 
van water vocht zich zuidwaarts een weg, op het 
toch al zompige veengebied aan. In de daarop 
volgende jaren verdwenen steeds meer restan- 
ten van de voormalige landengten tussen Hille- 
gom en Burggravenveen. Wat er aanvankelijk 
overbleef waren drie eilandjes tussen het Haar- 
lemmermeer en het Leidsemeer. Twee eilandjes 
onder de naam Vennep en een groter eiland juist 
ten noorden daarvan dat Beinsdorp heette. Toen 
men in 1848 begon met het droogmaken van het 
Haarlemmermeer was er alleen van Beinsdorp 
nog een klein eilandje over. 

 

 
 

Het huidige Burgerveen is natuurlijk vernoemd 
naar   het   voormalige   Burggravenveen.   Daar 
telde men in 1355 nog negen huizen, maar het 
was en bleef altijd een spaarzaam en periodiek 
zelfs geheel ontvolkt onaangenaam stuk veen- 
land. Kort na 1613 werd het geheel door het 
water verzwolgen en leefde de naam slechts nog 
voort in het gebied aan de oostkant van het 
Haarlemmermeer in de naam Burgerveensche- 
hoek, Groot Burcherveen of Hillegom en Cleyn 
Burcherveen of Sassem. 

 
BEWONING 
Er hebben wel degelijk mensen in Burggraven- 
veen gewoond voordat het voorgoed in de gol- 
ven verdween. In 1355 staan er in dit veengebied 
nog negen huizen, zoals we eerder zagen. De 
rechterlijke archieven van Sassenheim en Cleyn 
Burgerveen uit de 16de  en vroege 17de  eeuw ge- 
ven echter geen bewoning meer aan, maar han- 
delen alleen nog over landtransporten. 
Op 30 april 1598 lezen we: Gerrit Claeszn. Wo- 
nende op Groot Burgerveen verkoopt Maerten 
Claeszn. Wonende Aelsmeer anderhalf vieren- 
deel land gelegen in Cleyn Burgerveen. Voldaan 
met een schuldbrief van fl.114 
Gezien de achternaam waren Gerrit en Maerten 
mogelijk familie van elkaar. In ieder geval had 
Gerrit aan Maerten land verkocht in Cleyn Bur- 
gerveen. 
We  lezen  op  17  januari  1604:  Cornelis  Gar- 
brantszn.  Wonende  Amstelveen,  als  speciale 

procuratie hebbende van zijn broers Symon en 
Claes Garbrantszn. en van Willem Janszn. Zoon 
en voogd van Brechte Garbrantsdr. Allen erf- 
genamen van Garbrant Thaemszn. Dirk Maer- 
tenszn. en deze vervangende verkopen (aan) Jan 
Cornelis Floriszn. Wonende Aelsmeer 1 morgen 
land gelegen in Cleyn Burchgravenveen onder 
Sassenheim. 
Deze akte leest iets moeilijker, maar het komt er, 
gezien de volgende akte, op neer dat Garbrant 
Thaemszn. tijdens zijn leven ongeveer acht jaar 
geleden het in de akte genoemde land mogelijk 
reeds aan Jan Cornelis Floriszn. had verkocht: 
Cornelis Janszn. te Leimuiden 50 jaar en Corne- 
lis Thoniszn. mede wonende aldaer 36 jaar, ver- 
klaren ten voordelen van Jan Cornelis Floriszn. te 
Aelsmeer dat ca. 8 jaer geleden Garbrant Thae- 
mszn.in zijn leven het voorszegde land aan Jan 
Cornelis Floriszn. had verkocht. 
Of dit nu wel of niet het geval was vertelt de 
geschiedenis niet, maar er blijkt toch uit het ge- 
heel dat de vermeende eerdere verkoop door 
Garbrant zelf, blijkbaar niet op schrift gesteld 
was. Men had levende getuigen nodig om er 
voldoende bewijskracht voor aan te voeren. De 
laatste regel van de eerdere akte, in Cleyn Burch- 
gravenveen onder Sassenheim, spreekt natuur- 
lijk boekdelen. 
Op 11 november 1611 lezen we: Jacob Neel Flo- 
riszn. wonende Aelsmeer verkoopt Jan Corszn. 
Mede wonende aldaer 80 roe land gelegen on- 
der Cleyn Burgerveen. 
We zien dus dat er wel steeds sprake is van de 
verkoop van landerijen, maar niet meer van be- 
woning. Dat kon, gezien de constante afkalving 
van het zompige veenland en de daarmee sa- 
menhangende vergroting van het Haarlemmer- 
meer ook helemaal niet. Enkele jaren later was 
Cleyn Burgerveen voorgoed in de golven van het 
Haarlemmermeer verdwenen. 
 
TOT BESLUIT 
De noordwaartse watertoevoer door de Mare/ 
Leede, Zijl, Does en Oude Wetering vanuit het 
mondingsgebied van de Oude Rijn moet vooral 
na 1200 goed op gang gekomen zijn. Dit veroor- 
zaakte mede de vergroting van een aanvankelijk 
kleine veenplas, dat ontstaan was uit de veen- 
stroom Leithe en later derhalve de naam 'Leid- 
semeer'  kreeg.  Aan  de  noordkant  van  deze 
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veenplas moest het water zich door een geul 
persen die in de 10de  eeuw als ‘Vennapan’ werd 
aangeduid, wat veenwater betekent ('apa' is een 
wateraanduiding). Deze geul liep tussen twee 
gigantische veenplateaus door, in de 10de eeuw 
aangeduid als Getsewald en in de 12de en 13de 

eeuw als Vennep. Later in de 14de eeuw werd het 
oostelijke deel ook aangeduid als Burchgra- 
venveen alias 'der vrouwen ambacht van Voor- 
ne'. De naam Burgerveen is dan weer een samen- 
trekking van Burchgravenveen. Het totale veen- 
plateau strekte zich ooit uit van het vaste land van 
Hillegom tot en met de toenmalige Ruigenhoek. 
Tussen het voormalige Leidse- en Haarlemmer- 
meer bevond zich ooit een landbrug, die dus door 
de Vennapan doorsneden werd. Door de vergro- 
ting van beide meren zou deze landbrug langza- 
merhand voorgoed verdwijnen en zou één gigan- 
tisch groot meer ontstaan, dat vanaf de 16de eeuw 
steeds vaker ‘Grote Haarlemmermeer’ genoemd 

werd. Hiermee was tevens een einde aan het 
Burchgravenveen gekomen. De naam schoof op 
naar de oostelijke oever en daar lezen we op de 
oude kaart dat er ooit sprake was van een Groot 
Burcherveen dat onder Hillegom viel en een 
Cleyn Burgerveen dat dus bij Sassenheim hoor- 
de. De mensen die er ooit woonden hadden he- 
lemaal niets met ons dorp van doen en waren 
meer georiënteerd  op Aalsmeer en Leimuiden. 
De link zit hem mogelijk in het feit dat zowel Sas- 
senheim als Cleyn Burcherveen ooit onder de- 
zelfde ambachtsheer, de burggraaf van Leiden, 
viel. De Leidse burggraven waren de opvolgers 
van de Zeeuwse burggraven, die in de persoon 
van Catharina de Durbuy, verantwoordelijk wa- 
ren voor de naamgeving 'Burcherveen'. Belas- 
tingtechnisch hoorde Cleyn Burgerveen bij Sas- 
senheim, waarmee het in de boeken altijd in één 
adem werd genoemd. 

 

Cleyn Burcherveen, Sassem. Een schamel restant van het voormalige Cleyn Burcherveen aan de oostkant van het 
toenmalige Haarlemmermeer. Detail van de copie door Jacob van Banchem (1593) naar de kaart van J.J. Beeldsnijder(1575) 
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