
Bericht van de redactie De Biezenpoldermolen 

De Historische Vereniging "Het Land 
van Brederode" wekt bij zijn leden 
hoge verwachtingen. Terecht, want de 
vereniging beschikt immers over een 
excursiecommissie, die behalve uit
stappen ook lezingen organiseert; een 
archeologische werkgroep; een genea
logische werkgroep; en ten slotte een 
tijdschrift-redactie. Voorwaar geen 
gering aanbod. 
De aktiviteiten van de verschillende 
werkgroepen blijkt echter in de praktijk 
niet steeds te beantwoorden aan de 
hoog gespannen verwachtingen van 
de leden. Ook de redactie van dit 
tijdschrift kwam in een impasse terecht 
en liet verstek gaan. Het is hier niet de 
plaats om daar dieper op in te gaan. 
In elk geval staat vast dat dit nummer 
het laatste is, dat onder de huidige 
redactie tot stand is gekomen. Wij 
bieden de lezer onze oprechte 
excuses aan voor de vervelende ver
traging, die bij de produktie is 
ontstaan. 

Wij zijn bijzonder verheugd over het 
feit, dat inmiddels een nieuwe redactie 
geformeerd is, waardoor de kontinuï-
teit van het tijdschrift verzekerd is. 
De inhoud van het huidige nummer is 
zeer gevarieerd van inhoud: voor elk 
wat wils. Wij zijn de auteurs erkentelijk 
voor hun bijdragen. 

Tot slot wil de scheidende redactie al 
diegenen bedanken, waar we in de 
afgelopen jaren mee samenwerkten: 
auteurs, adviseurs, leveranciers van 
illustratiemateriaal, fotografen, adver
teerders, typisten, vormgevers en 
drukkers. Vanzelfsprekend bedanken 
we gaarne de lezers voor het voort
durende kritisch en hartelijk 
begeleiden van het tijdschrift én voor 
het vertrouwen, dat in ons werd 
gesteld. 

Nadat in de middeleeuwen de diverse 
polders in cultuur waren gebracht1, 
beginnende bij de hoogst gelegen 
velden langs de Lek en vervolgens 
meer naar het zuiden toe, voerde men 
het overtollige regen-, kwel- en 
overstromingswater af via eenvoudige 
houten siuisjes naar een in de 
omgeving lopend natuurlijk of 
gegraven water, dat op zijn beurt weer 
in verbinding stond met een der 
omringende rivieren. 
Voorde Biezenpolder, gelegen in de 
Vijfheerenlanden, was dit afvoerwater, 
ook wel boezem genaamd, de meest 
oostelijke sprank waarin het veen-
riviertje de Zederik zijn oorsprong 
vond. Dat is op de meest noordelijke 
punt, namelijk daar waar we nu het 
gemaal van deze polder vinden. 
De Zederik liep, nadat beide spranken 
zich hadden verenigd, al kronkelend in 
zuidelijke richting naar Arkel tot hij in 
de Linge uitmondde. 
Dit door natuurlijk verval af laten lopen 
van het wateroverschot, voldeed in 
aanvang goed, maar werd na verloop 
van tijd steeds moeilijker. Dat kwam 
door twee verschijnselen waarop men 
geen greep had. Ten eerste werd het 
waterpeil van de rivieren steeds hoger. 
Door opslibbing van de rivierbodem 
verhoogde deze zichzelf in haar 
bedding. Anderzijds bemerkte men een 
gestage daling van het oppervlak van 
de polders. Dit verschijnsel, klink 
genaamd, ontstond (en ontstaat nog) 
als we water aan de veenbodem ont
trekken. Dit bosveen is in onze streken 
op de meeste plaatsen afgedekt 
door een dun laagje rivierklei. 
Door verlaging van het waterpeil in de 
moerassen, daalde ook het grond
waterpeil. Er kon een veenoxidatie 
met zuurstof uit de lucht plaatsvinden, 
waardoor er van het droge veen haast 
niets overbleef. Dit had tot gevolg dat 
de afdekkende kleilaag mee daalde. 
Een kleine duizend jaar na de inpolde
ring vinden we op zulke plaatsen nog 
steeds de scheiding tussen klei en 
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veen op de grondwaterspiegel. Dit 
ondanks dat de bodem sedertdien met 
meer dan een meter is gezakt. 
Door deze oorzaken werd het op 
natuurlijke wijze afvoeren van polder
water steeds moeilijker, zodat men 
spoedig moest omzien naar technische 
hulpmiddelen, zoals een door mens of 
dier aangedreven watermolentje. Deze 
molentjes zullen vanwege hun geringe 
capaciteit, slechts gezien kunnen 
worden als een eerste aanzet. 
De bemaling door middel van wind
molens komt in onze streken al vroeg 
voor. In 1461 worden er akties 
gevoerd om het bouwen van 
watermolens langs de Zederik te ver
bieden. Door de heer van Vianen of 
Culemborg blijken er zekere molens 
langs de Zederik te zijn gesticht2. 
De molens mogen uiteindelijk blijven 
staan en worden spoedig door 

De Biezenmolen te Vianen, 1916. Op de 
voorgrond de familie De Jong. 
(Met dank aan de heer B. Loeve te Hilver
sum voor de foto en -informatie). 

meerdere gevolgd. Tussen 1471 en 
1491 zijn het er zoveel, dat ze 
gezamenlijk het water in de Zederik zo 
hoog opmalen dat het over de laagste 
kaden dreigt terug te lopen en dat een 
maalpeil moet worden ingesteld, waar
boven geen molen meer malen mocht3. 
Hieruit blijkt dat men de technische 
problemen vooreen redelijke polder-
waterbeheersing zo langzamerhand 
onder de knie had gekregen. 
Naast deze technische problemen, had 
men ook nog moeilijkheden met de 
afvoer van het boezemwater4 en 
problemen op bestuurlijk terrein. Dit 
gold des temeer wanneer een polder 
aan meer dan één landsheer 
behoorde. Dat was ook voor de 
Biezenpolder het geval. De polder 
behoorde slechts voor 49 ha tot Viaans 
grondgebied, terwijl het belangrijkste 
deel van zijn 586 ha onder de juris
dictie van de heren van Hagestein viel. 
Dat de polder reeds vóór 1581 een 
watermolen bezat, kunnen we lezen in 
de toelichting welke de opzichter van 
de nieuw te bouwen molen aan het 
later te noemen bouwbestek toevoegt. 
We vinden hierin dat op 5 september 
1583 vijf stuivers worden uitbetaald 
aan diegene die het oude ijzer van de 
oude molen naar de Waag te Vianen 
heeft gebracht. Helaas vermeldt men 
niet wat voor soort molen het geweest 
was, zodat we hierover in het onzekere 
worden gelaten. Het kan wel een 
windmolen zijn geweest. De levens
duur werd in die dagen gesteld op zo'n 
vijftig jaar5. In elk geval: de oude 
molen voldeed niet meer of was 
versleten, zodat er een nieuwe moest 
komen, waartoe de heren van 
Hagestein een bouwbestek deden 
opstellen6. Het begint aldus: Bestek 
van den watermolen die wij zetten 
zouden in den polder gelegen tot 
Hagestein en Vianen genaamd Den 
Biezen. 

In dit bestek worden alle molenonder-
delen met name genoemd, welke 
afmeting zij moeten hebben en van 
welke houtsoort ze moeten worden 
gemaakt. 
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Fragment van een plattegrond van Vianen 
en omgeving. Anonieme tekening, 
omstreeks 1531. 
Gouda, Gemeentelijke Archiefdienst. 
(Foto: Gouda, Gemeentelijke Archiefdienst). 

Interessant is ook de slotbepaling: 
Item, alsomen in den Gageldijk leggen 
zal een stenen brug, zal den aannemer 
daartoe leveren het schut met zijn 
toebehoren teweten twee gebinten met 
een schotdeur naar den eis, repen en 
windas. Dit wil zeggen dat er een brug 
moest komen met twee sluisdeurtjes, 
die met een windas opgetrokken 
konden worden. Zo werd scheepvaart 
met kleine vaartuigen tussen de polder 
en de Zederik mogelijk. Zeker mogen 
we aannemen dat dit sluisje in de 
tegenwoordige Autenasekade zal 
hebben gelegen nabij de molen. 
Het bestek eindigt aldus: Wij 
Domdeken ende Capittel ten Dom en 
Capittel van Oud Munster te Utrecht, 
heren tot Hagestein ende mede als 
gerfden in den voorsz. polder, mits
gaders van onderschreven geërfden in 
den zelve polder bevinden dat de 
molen aldaar gezet zal worden zulks 
dat het gemeen land daar door van het 
water gepro . . . zal worden, hebben 
overzulks in het maken en stellen van 

dezen molen geconcenteerd en 
concenten bij deze artikelen. 
Den 28 november 1581. 
Goed, er moest dus een nieuwe water
molen worden gebouwd in de Biezen-
polder. Het zou echter een slepende 
zaak worden. De zich bij het bestek 
bevindende bijlagen melden ons dat 
ene Willem de Man in 1583 optreedt 
als opzichter en gemachtigde van de 
opdrachtgevers. Blijkbaar is er aan de 
molen nog het een en ander niet in 
orde. De aannemer van de bouw, 
Johan de Bruin, krijgt pas op 23 juni 
1583 zijn eerste termijn van de 
aanneemsom uitbetaald. De Bruin 
schijnt zijn werk te verzaken, zodat 
De Man zelf stappen gaat onder
nemen. Zo besteedt hij op 23 augus
tus enig ijzerwerk aan bij smid Gerrit 
Reyersz te Vianen, op 5 september 
gevolgd door aanbesteding van ijzer
werk bij de Viaanse smid Van Bramen. 
In diezelfde maand laat hij een acte 
van protest aantekenen bij deur
waarder Domselaar tegen Johan de 
Bruin, wegens diens ingebreke blijven. 
De Bruin is er waarschijnlijk niet van 
geschrokken, want op 23 september 
wordt nogmaals tegen hem geprotes
teerd, nu bij deurwaarder Coddenoirt. 
Wanneer al deze protesten niet helpen 
moet De Man op 3 januari 1 584 weer 
naar Vianen en verneemt daar dat 
onze Johan nog steeds geen hout 
heeft besteld bij Roelof de Man. Op de 
vijfde van die maand gaat hij samen 
met Roelof en zes arbeiders naar de 
molen om wat hout op te hijsen. Ziezo, 
zal de man gedacht hebben, dat heeft 
geholpen. Echter niet bij Johan de 
Bruin, want op 26 maart bemerkt 
Willem de Man dat reeds besteld hout 
nog steeds niet bij de molen is. Op 
29 maart blijkt het hout toch te zijn 
afgeleverd. Dan wordt er vlot gewerkt, 
zodat in april de tweede termijn van de 
aanneemsom aan Johan kan worden 
ter hand gesteld. 

Toch is Willem het gezeur met Johan 
nu goed zat. Hij besteedt het maken 
van de stenen (lagerstenen) aan Jost 
Robbars, op 14 april gevolgd door het 
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aanbesteden van de afbouw van de 
molen aan een ander. Op 17 mei 
treffen we ene Cronestein en Marsman 
met drie timmerlieden bij de molen. 
Zij zijn aan het opnemen wat er nog 
aan de molen ontbreekt. Vervolgens 
gaan Willem en Roelof de Man op 
26 mei op pad naar Culemborg: ze 
hebben eiken planken nodig voor de 
buitenbekleding van de molen. 
Over de verdere aktiviteiten in de 
zomer van 1584 worden we niet 
ingelicht. We mogen aannemen dat er 
wel aan de molen gewerkt zal zijn. 
Op 23 september meldt Willem dat hij 
een vergadering van ingelanden uit de 
polder moest uitschrijven. Deze ver
gadering werd gehouden in Utrecht. 
De opkomst zal niet groot geweest 
zijn. Immers, de oude molen was in 
1582 in de lente gesloopt en de 
nieuwe was nog niet klaar. Dat 
betekent dat de landerijen in dit 
gebied toen verstoken waren van 
bemaling. Dat zal de opbrengst niet 
ten goede zijn gekomen. Begrijpelijk 
dat de betrokkenen het getouwtrek om 
hun molen meer dan beu waren. 
In ieder geval wordt op 23 oktober 
nogmaals een vergadering belegd. Uit 

Hagestein waren slechts ene 
Santwijck en Cornelis Keyser aan
wezig. Daar de club niet groot was 
heeft Willem ze maar mee naar huis 
genomen en te eten gegeven, waar
voor hij overigens wel 30 stuivers in 
rekening bracht! 
Vervolgens werd een vergadering in de 
Dom te Utrecht uitgeschreven, nu op 
5 november. De Man meldt dat hij lang 
heeft gewacht, maar niets heeft 
kunnen doen, wegens het niet ver
schijnen van de geërfden. De boeren 
zullen gedacht hebben: "nu gaat het 
geld kosten. Thuis blijven". 
Dat zij inderdaad niet met hun geld 
klaarstonden en evenmin genegen 
waren goedschiks hun aandeel in de 
bouwkosten te betalen, worden we 
gewaar als onze Willem op 15 februari 
1585 naar Everdingen en Culemborg 
wordt gestuurd, om daar toestemming 
te verzoeken per executie over deze 
gelden te kunnen beschikken. En dan 
eindelijk, op 4 augustus wordt de 
molen na een laatste inspectie geheel 
in orde bevonden, zodat we kunnen 
vaststellen dat de bouw een periode 
van ruim 31/2 jaar in beslag heeft 
genomen. 
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Fragment "Nieuwe Caerte Vertoornende den 
geheelen Alblasserwaert. Nieulycx uyt-
gegeven Door Mattheus van Nispen 

Lantmeter Tot Dordrecht 1681. 
Vianen, partikuliere collectie. 
(Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst). 
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De gegevens uit het bouwbestek 
komen overeen met de molen zoals wij 
die nog kennen van een foto van 
omstreeks 1916. Blijkbaar was het dus 
wel een degelijke molen. Bovendien 
blijkt het ook een vrij forse molen te 
zijn. In 1831 wordt immers een vlucht 
opgegeven van 26,37 meter7. 
De molen heeft stand gehouden tot 
1926. In dat jaar moest hij na 341 jaar 
trouwe dienst, plaatsmaken voor een 
dieselmotorgemaal, dat tot 1984 de 
polder van zijn overtollige water heeft 
verlost. Sedertdien wordt het water 
afgelaten op de naastliggende polder 
Autena. Het dieselmotorgemaal wordt 
nog wel in reserve/bed rijfsvaardig 
gehouden. 

Hoewel de molen op Viaanse grond 
was gebouwd en Vianen ook een klein 
deel van de polder tot zijn territoir 
mocht rekenen, vinden we in de 
genoemde toelichting geen bemoeie
nis van Vianen met de molenbouw. 
Later blijkt dat de molen in beheer is 
bij het polderdeel De Biezen van de 
polders onder Hagestein. De 
bemalingskosten werden wel hektare-
gewijs over de ingelanden omge
slagen, doch de Viaanse bezittingen 
genoten vanouds een vrijstelling van 
f 0,15 per hectare. De herkomst van 
dit voordeeltje is mij niet bekend8. 
Bij de aanleg van het Zederikkanaal in 
1824/26, werd het westelijk 
polderdeel van de rest afgescheiden. 
De bemalingseenheid werd hersteld 
door de aanleg van een grondduiker 
onder het kanaal door, zodat men het 
westelijke deel toch kon bemalen. 

Joh. de With 
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NASCHRIFT: 

Op pagina 73 van "Vianen in oude ansich
ten", deel 1, wordt de nog bestaande molen 
te Hei- en Boeicop getoond. Volgens het 
bijschrift is het de Biezenpoldermolen. 

Brand in Lexmond 

Brand. Een woord dat vooral vroeger 
de mensen de schrik in het lijf joeg. 
Brand betekende vaak dat er veel van 
hun bezittingen in de vlammenzee 
verloren ging. Huizen, en zeker boer
derijen, waren door hun vele houtwerk 
en rieten daken een willige prooi voor 
de vlammen. Natuurlijk, men 
probeerde wel te blussen, maar met de 
primitieve middelen die er toen waren 
lukte dat vaker niet dan wel. Boven
dien kon men zich toen nog niet zo 
snel verplaatsen. Alleen als je een 
rijpaard had of een kar, dan ging het 
nog. Maar als je moest lopen was een 
paar kilometer toch tamelijk ver. 
Hulp kwam daarom nogal eens te laat 
en als ze op tijd was, kon men vaak 
niet veel meer doen dan de omvang 
van de brand beperken. Hoe men in 
het verleden probeerde de schade 
zoveel mogelijk te beperken, daar gaat 
dit artikel over. Er zijn drie delen: 

• de brandweer vóór de twintigste 
eeuw; 

• de brandweer in de twintigste 
eeuw; 

• enkele branden uit het "handspuit-
tijdperk". 


