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Molens in het Stichts-Hollandse grensgebied 

door E. Stoop* 

Inleiding 
Aan het begin van onze eeuw telde ons land nog rond de 10.000 molens; nu zijn dat er nog 
een kleine 1.000. Deze sterke afname van het aantal molens is ook aan het werkgebied van 
de Stichts-Hollandse Historische Vereniging niet voorbij gegaan. Vandaar dat een molenwerkgroep 
in het leven is geroepen, die zich tot taak stelt na te gaan hoeveel en wat voor molens er 
in de loop van de geschiedenis binnen haar werkgebied hebben gestaan, welke er nog staan 
en wat er van hun geschiedenis te vermelden is. 
Hier en daar worden hierbij de strikte grenzen van het verenigingsgebied wat overschreden. 
Het verenigingsgebied omvat de (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmeien, 
Kamerik, Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard, Willeskop, Woerden en Zegveld. 
In het geval van de koren- en industriemolens zijn deze grenzen strikt in acht genomen. Waar 
het de watermolens betreft, zijn echter, om een logisch geheel te verkrijgen, de grenzen van 
het huidige Groot-Waterschap van Woerden aangehouden. 
In dit artikel zal eerst de geschiedenis van de korenmolens en industriemolens in zijn algemeenheid 
worden aangestipt. Daarna zal in grote lijnen worden ingegaan op de achtergronden van de 
poldermolens, waarbij het onontbeerlijk is iets te vermelden over de geschiedenis van de polders 
en over die van het Groot-Waterschap van Woerden. 
Tenslotte zal ingegaan worden op het aantal en het soort molens in het Land van Woerden 
en op de lokalisatie van deze molens. Het laatste geschiedt aan de hand van kaartmateriaal 
dat in het streekarchief te Woerden aanwezig is. 
In latere artikelen hoopt de werkgroep dieper in te gaan op de historie van iedere molen binnen 
het werkgebied van de vereniging. 

M aal werktuigen 
Het malen van graan is al sinds de mens dit teelt een belangrijke bezigheid in het dagelijks 
leven. Waarschijnlijk is er al aan het eind van de steentijd graan (d.w.z. zaden van gekweekte 
grassen) verbouwd.1 Graan heeft het voordeel dat het niet alleen een hoge voedingswaarde heeft, 
maar ook dat het goed houdbaar is. Een nadeel is echter dat het zonder een vrij ingewikkelde 
voorbewerking moeilijk verteerbaar is. 
De eerste voorbewerking bestaat uit het breken van de korrel en hiervoor is het menselijk 
gebit eigenlijk niet toereikend. Een eerste vereiste is dus een soort maalwerktuig, zoals een 
wrijfsteen of een vijzel. In primitieve culturen gebeurt het nog steeds op deze manier. 

* Vanuit de molenwerkgroep van de S.H.H.V., bestaande uit: H. van Houwelingen, G.J. van Pelt, E. Stoop, 
C. Timmerman en R. Tito en de voormalige leden C. Loeve en EJ. van Onna. 
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Een belangrijke vooruitgang is het gebruik van een kleine handmolen of kweern, die voorzien 
is van een vaste ondersteen (ligger) en een bovensteen (loper) die over de ligger draait.2 Deze 
molentjes zijn op vele plaatsen gevonden, tezamen met koren, waarmee bewezen is dat ze inderdaad 
als maalwerktuig zijn gebruikt. 
Ook in de bijbel kunnen we op diverse plaatsen over het gebruik van (hand)molens lezen. 
Een voorbeeld hiervan vinden we in Numeri 11-8: „Het volk verspreidde zich en maalde in 
handmolens of stampte het in vijzels en kookte het in potten en bereidde het tot koeken". 
Verder staat over Simson in Richteren 16-21: „En hij moest in de gevangenis de molen draaien". 
In Nederland zijn de oudste maalstenen, die als zodanig zijn gebruikt, in Zuid-Limburg gevonden.3 

Ze worden gedateerd op 5000 v. Chr. en zijn gebruikt door boeren die het gebied vanuit het 
oosten hebben gekoloniseerd. 
De Romeinen maakten, in navolging van de Grieken, gebruik van een soort diabolo-vormige 
molenstenen. Bij dit type is de ligger pyramidevormig en de loper draait hier overheen. Aan 
weerskanten steekt een stok uit de loper en hiermee kan deze door twee slaven of door paarden 
worden voortbewogen.4 

Er zijn ook platte molenstenen uit de Romeinse tijd bekend. De kleine werden met de hand 
aangedreven en zijn te vergelijken met de kleine mosterdmolens die in het begin van deze eeuw 
nog wel gebruikt werden. Grote exemplaren werden niet alleen door mensen, maar ook wel 
door dieren aangedreven. Uit dit type is waarschijnlijk de rosmolen voortgekomen. 

Romeinse molenstenen, die op 13 juni 1590 bij Weddestein zijn gevonden. 
Colt Stadsarchief Woerden. 
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In Woerden werden op 13 juni 1590 bij Weddestein (een bolwerk of toren in de stadsmuur) 
ter hoogte van de huidige hoek Meulmansweg-Kruittorenweg twee kleine molenstenen gevonden.5 

Ze hebben een middellijn van 82 cm, waarbij de loper in dikte varieert van 18 tot 21 cm 
aan de omtrek tot 7 cm in het kropgat. De ligger is aan de buitenkant tussen de 9 en 12 
cm en in het midden 15 cm dik. De stenen zijn voorzien van een patroon van groeven, die 
het malen van de graankorrel vergemakkelijken. Technisch kunnen we spreken van een primitief 
soort rechtpandscherpsel. 
De loper is voorzien van uitgehakte uitsparingen, waar een tweetakkige rijn in past. Een rijn 
bestaat uit een ijzeren staaf met aan het uiteinde twee of vier korte uitsteeksels die in de genoemde 
uitsparingen passen. Het dient om de draaiende beweging van het aandrijfmechanisme op de 
loper over te brengen via een stelsel van raderen en een verticale as, die met een klauw in 
de uitsparingen van de rijn past; met andere woorden de rijn drijft de molensteen aan. Tevens 
kan met behulp van de rijn de afstand tussen de twee molenstenen nauwkeurig afgesteld worden 
om zo naar verkiezing grof of fijn te malen. 

tCÏEHAVJliCHT 
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Tweetakkige rijn. 

De vinders van bovengenoemde stenen werden door het stadsbestuur beloond, zoals in de 
stadsrekening te lezen is: „Item gesconken die gravers int bolwerck, van twee cleyne molensteenen, 
die int werck omtrent Weddesteyn gevonden werden den 13 en Juny 90, ende zij int stedehuys 
brachten, elcx acht stuyvers, tot drie personen facit 24 stuyvers".6 

De stenen worden in het Stadsmuseum in Woerden bewaard, tezamen met een balk met het 
onderstaande (nu vrijwel niet meer te lezen) opschrift: 

„Beid' (deze steenen) ro(n)dt 1 
bil VVedd'steln Men Vo(n)dt = 1018 
Int hof Landt onbedaChte = 151 
op den dertl(enden) daCh = 101 
Van IVnIVs tgesChaCh = 217 
Int diepen der stadsgraChte = 102 

1590 
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Op de balk zijn de hoofdletters in het rood weergegeven; ze stellen romeinse cijfers voor en 
opgeteld wordt zo het jaartal van de vondst verkregen. 
In 1831 werden de stenen door wethouder J. Knijff Hzn aan professor C.J.C. Reuvens uit 
Leiden getoond, en deze deskundige stelde: „... dat de steenen, op het stadhuis in den muur 
vastgehecht, mij voorkomen ontwijfelbare Romeinsche molensteenen te wezen..."7 

De vroegste molens 
Het gebruik maken van natuurkrachten als wind en water betekent vanzelfsprekend een enorme 
vooruitgang. In de Romeinse tijd ontstaat het verticale waterrad, dat de molensteen via een 
overbrenging aandrijft.8 

Wanneer de windmolen, als opvolger van de handmolen, voor het eerst in ons land is geïntroduceerd 
en waar deze vandaan komt is niet meer te achterhalen. Verschillende auteurs komen tot afwijkende 
conclusies. Een, inmiddels achterhaalde, maar nog door veel auteurs gekopieerde, veronderstelling 
is dat de windmolen uitgevonden is door de Arabieren en dat het idee door de Kruisvaarders 
naar Normandie is gebracht.9 Van hieruit zouden de molens naar Engeland en naar noordelijker 
streken zijn gekomen. Deze zienswijze is sindsdien verlaten en nu gaat men er juist van uit 
dat de Kruisvaarders de molen naar Arabië hebben gebracht. Weer een andere mening is dat 
er twee gebieden zijn die de bakermat van de Nederlandse molens vormen. Het ene gebied 
omvat Normandie' vanwaar de molens via Vlaanderen naar ons land komen, terwijl het tweede 
herkomstgebied het Duitse Rijnland zou zijn.10 De meest recente veronderstelling is dat de 
allereerste molens korenmolens waren, die vrijwel tegelijkertijd aan weerszijden van het Kanaal 
in de graafschappen Vlaanderen en Normandie en in Oost-Engeland zijn gebouwd. De intensieve 
handelsvaart tussen deze beide gebieden zal hieraan niet vreemd zijn geweest. Na gedegen 
archiefonderzoek is vast komen te staan dat er tussen 1180 en 1200 reeds 23 windmolens 
in Oost-Engeland hebben gestaan.11 In Vlaanderen zijn er drie bekend in 1183 en al 63 tussen 
1212 en 1297.12 Aangenomen wordt dat dit alle standerdmolens zijn geweest. 

• O0M cfitid ^àr cd 
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Pentekening van een windmolen in het Veil Rentier van de heer van Pamela/Oudenaarde, ca. 1270. Brusset 
Koninklijke Bibliotheek, ms. 1175, fa. 15. 
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De oudste officieel in ons land bekende windmolen is die in het Zuid-Limburgse Merum, vlakbij 
Roermond, welke genoemd wordt in een acte van 1240.13 Daarna wordt in 1274 een standerdmolen 
te Haarlem vermeld.14 In 1294 komen we een windmolen tegen in Lochern15 en in 1299 verleent 
de hertog van Brabant vergunning aan Arnoldus Heyme tot het oprichten van een windmolen 
tussen St. Oedenrode en Schijndel.16 In datzelfde jaar wordt ook een molen gebouwd in Delft 
voor het klooster Koningsveld.17 

Dat het hier de eerst gebouwde molens betreft lijkt echter onwaarschijnlijk, daar in deze oude 
stukken wel wordt gesproken over windmolens (molendinum, quod vento moveatur, vulgariter 
dictum windemole)18, maar nergens wordt uitleg aan dit begrip gegeven. Dientengevolge moet 
er van uit worden gegaan dat de windmolen toen al vrij algemeen bekend was. 

Wanneer er voor het eerst sprake is van een korenmolen in het Stichts-Hollandse grensgebied 
is evenmin bekend, doch reeds in 1432 wordt een molen in Montfoort genoemd, die deel uitmaakt 
van de bezittingen van de burggraven van Montfoort19 en in 1498 is er in Woerden sprake 
van een molen op de stadswal ter hoogte van waar nu molen de Windhond staat. De graaf 
van Holland verpachtte in dat jaar de wind- en rosmolens aan het stadsbestuur van Woerden.20 

De genoemde windmolen zal ongetwijfeld een standerdmolen zijn geweest. 
Naast de windmolens zijn zeer lang ook rosmolens in gebruik gebleven. In de zeventiende eeuw 
zien we regelmatig rosmolens in de vroedschapsresoluties opduiken bij koop en verkoop of 
verhuur. In de Woerdense vroedschapsresolutiën van 1637 wordt o.a. vermeld „dat de ros-
ende coren-molen deser stede sal werden in het openbaer verhuyrt".21 Op 30 november 1638 
wordt aangegeven dat „door de jaerlijxce groote ende excessive reparatien soo aen de koren 
als rosmolen gedaen, vermits oock aparent ende voor de hand is, dat nogh merckelijke reparatien 
daer aen gedaen moeten werden (...) de molen in der tijt sali werden verkocht",22 terwijl op 
1 juli 1642 „de Regerende Burgemeesters Willem Jacobsz van Westveen ende Claes Claeszn 
(...) de stads-coren ende ros-molen verkocht hebben (...) aen Jan Mattijsz van der Thol ter 
somma van ses en twintigh gis te betalen in vier distincte termijnen."23 

(0~*^vV r ^ ß ^ y ' ^ y ^ . a'd*} fa Q -j-i^^yp goCW 

Fragment uil de Woerdense vroedschapresolutiën, 1 juli 1642. 
Stadsarchief Woerden, inv.nr. KI-10,fo. 131. 
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Tot wanneer de rosmolens in gebruik zijn gebleven is niet met zekerheid vast te stellen. In 
ieder geval nog zeer lang; zo wordt op 10 juni 1868 „een huis met annexe bierbrouwerij, azijnfabriek, 
rosmolen en verdere aanhoorige gebouwen" te Kockengen gehypothekeert.24 In het openluchtmuseum 
in Arnhem staat een rosmolen, die nog tot 1921 in Wormerveer in gebruik is gebleven.25 

Het recht van de wind en molendwang 
Tot de belangrijke oude heerlijke rechten behoort van oudsher de molenban of molendwang. 
De molendwang geeft de bezitter (meestal de landsheer of een andere hooggeplaatste persoon) 
het recht te bepalen dat inwoners van een omliggend gebied verplicht zijn hun graan op zijn 
molen te laten malen, waarbij vanzelfsprekend een bepaald deel van het maalgoed aan de pachter/ 
molenaar toekomt.26 

Eén van de facetten van de molendwang is het recht van de wind. De wind hoort toe aan 
de vorst of aan degene waaraan het recht is overgedragen.27 Men verstaat onder het recht van 
de wind het vroeger geldende absolute recht om windmolens op te richten en te exploiteren.28 

In de meeste gevallen oefent de ambachtsheer, als bezitter van een heerlijk recht, het windrecht 
uit. In Holland wordt het windrecht door de soeverein zelf uitgeoefend. De grafelijkheidsrekenkamer 
geeft dan in de windbrief de wind in erfpacht uit, tegen een jaarlijkse windpacht.29 

Het geven van toestemming doet de ambachtsheer door middel van het uitgeven van een octrooi, 
dat het zakelijk recht schept tot oprichting van de molen (molenrecht).30 

Tegenwoordig verstaat men onder windrecht veelal het recht op vrije windvang, een recht dat, 
in tegenstelling tot de molendwang en het souvereine windrecht, bij de Bataafse omwenteling 
in 1795 niet is afgeschaft. Het is als zelfstandig zakelijk recht blijven bestaan. 
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Molen te Montfoort Kopergravure. 
Foto: H. van Houwelingen. 

De molen van Montfoort maakt al sinds 1432, als dwangmolen, deel uit van het bezit van 
de burggraven van Montfoort,31 zodat de maalrechten aan de burggraven toekomen. Het gebied 
waarbinnen men verplicht is op deze molen te laten malen omvat de buurtschappen Heeswijk, 
Mastwijk, Achthoven, Cattenbroek, Blokland, Willeskop, Dijkveld en Rateles. Later probeert 
men onder het dwangrecht uit te komen en wordt er in 1721 een tweede molen in Montfoort 
gesticht. Deze molen heeft op de hoek van de Hoogstraat en Om 't Wedde gestaan en hij 
is de aanleiding geweest tot veel moeilijkheden omtrent de molend wang. In 1812 loopt de ruzie 
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tussen de eigenaar van molen de Valk (Johan Wilhelm Montader) en die van de andere molen 
(Johannes Hendrikus Christophorus Sieverts) zo hoog op dat Gedeputeerde Staten van Utrecht 
bepalen, dat iedereen verplicht is zijn koren te laten malen op de Valk.32 Pas in 1822 is een 
eind aan deze bepaling gekomen toen Koning Willem I Sieverts toestemming verleende koren 
en andere granen op zijn molen te malen. Tegelijkertijd is bij deze gelegenheid het dwangrecht 
in Montfoort afgeschaft. 

Industriemolens 
Behalve het malen van granen kan de molen ook voor velerlei andere mechanische arbeid worden 
toegepast. We hoeven maar te denken aan de papiermolen, die gebruikt wordt om lorren zodanig 
klein te maken dat ze als grondstof voor de papiervervaardiging kunnen worden gebruikt. Andere 
voorbeelden zijn de runmolen, waar eikeschors als grondstof voor de leerlooierij wordt gemalen, 
de snuifmolen t.b.v. de tabaksindustrie en de pelmolen waar o.a. gort kan worden gepeld. 
Van groot belang voor het bereiden van allerhande spijzen is de beschikbaarheid van olie. Olie 
voor consumptiedoeleinden wordt uit plantaardige grondstof (zaden) gehaald en daarvoor wordt 
een oliemolen gebruikt. De zaden worden eerst verwarmd en daarna onder stenen geperst, zodat 
de zaden worden gekneusd en de olie eruit loopt. De vrijkomende olie wordt dan opgevangen 
in gemetselde oliebakken. 
In Woerden heeft er in ieder geval tenminste één oliemolen gestaan, want in 1674 werd de 
„olijmolen in deze huijsinge staende (...) liggende binnen Woerde in de lange Groenendall omtrent 
de waterpoort bij de wintcoornmolen" verkocht.33 Het gaat hier dus om een molen, die binnenshuis 
staat opgesteld, waaruit geconcludeerd kan worden dat het waarschijnlijk een rosoliemolen is 
geweest. Bij dit soort kleine molens wordt hoofdzakelijk hennepzaad verwerkt, omdat voor de 
verwerking van koolzaad en later lijnzaad een veel grotere capaciteit vereist is. In de omgeving 
van Woerden is veel hennep geteeld en ook dit wijst in de richting van een hennepmolen. 
Een andere industriële toepassing is houtzagen. In onze regio is een aantal houtzaagmolens in 
gebruik geweest; op de kaart van het Groot-Waterschap van Woerden uit 1670 staan er twee 
afgebeeld, één in de polder Middelland en één in de polder Barwoutswaarder.34 

De eerste houtzaagmolen van ons land werd in 1594 gebouwd door de Uitgeester boer Cornelis 
Cornelisz. Het octrooi, dat hem voor de bouw verleend is, laat een molen zien op een driehoekig 
vlot, dat zodanig om een paal ligt, dat het altijd vanzelf op de wind kruit.35 

Door de aard van het zaagbedrijf worden er aan de vormgeving van de houtzaagmolen speciale 
eisen gesteld. Een standerdmolen komt niet in aanmerking, daar er in deze molens onvoldoende 
ruimte is om de boomstammen door het zaagraam te laten lopen. Een wipmolen is zonder 
speciale aanpassingen evenmin als zaagmolen bruikbaar, hoewel aan genoemde Cornelis Cornelisz. 
octrooi is verleend om een wipzaagmolen te bouwen. Deze maakt gebruik van een overbrenging, 
die via een lange as vanuit de ondertoren, een buiten de molen gelegen zaagraam aandrijft. 
Wat voor soort molens in Barwoutswaarder en Middelland zijn gebruikt zal uit verder archiefonderzoek 
moeten blijken. 

Polders 
Rond het begin van onze jaartelling wordt het Stichts-Hollandse grensgebied gekenmerkt door 
kleiruggen bedekt met elzenbossen, waarnaast een uitgebreid hoogveengebied bestaat. Rijnland 
en de Landen van Woerden bestaan voor het grootste deel uit woeste, niet bewoonbare veengronden. 
Veengebied is pas na ontwatering geschikt voor bewoning36, vandaar dat we die dientengevolge 
eerst aantreffen op de kleiruggen. In de tiende eeuw zien we bescheiden bewoning komen in 
het veengebied op bewoonbare plaatsen zonder dijken.37 
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De ontginning van dit gebied vindt plaats tussen 1000 en 1300.38 De graven van Holland en 
de bisschop van Utrecht geven hiertoe een gedeelte van de wildernis uit ter ontginning. De 
uitgifte van stukken wildernis is noodzakelijk geworden, omdat de bevolking, na het terugtrekken 
van de Noormannen, explosief groeit39 en er dus te weinig grond ter beschikking is voor het 
directe levensonderhoud. Bovendien vindt er immigratie plaats vanuit Frans-Vlaanderen, omdat 
in dat gebied in de elfde en twaalfde eeuw sprake van „overbevolking" is.40 Daar komt nog 
bij dat in de loop van de tiende eeuw een methodiek ontwikkeld wordt om veengronden bewoonbaar 
te maken41. Daarmee begint wat we tegenwoordig de Grote Ontginning noemen: de systematische, 
strookgewijze openlegging van de uitgestrekte wildernis die tussen de geestgronden aan de kust 
en de Utrechtse heuvelrug nog braak liggen. Landmeters geven nauwkeurig aan waar de grenzen 
van de ontginningen (die bekend staan onder de naam cope-ontginningen)42 moeten komen 
te liggen, waardoor een opmerkelijk regelmatig en rechtlijnig verkavelingspatroon ontstaat.43 Op 
verschillende plaatsen is dit patroon ook nu nog precies zo in het landschap terug te vinden. 
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Typisch cope-landschap aan de Grecht. 
Foto: E. Stoop. 
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Via slootjes die de cope omsluiten wordt het water afgevoerd naar een aangrenzend veenstroompje 
of naburige kleine rivier en later ook naar speciaal gegraven weteringen. In deze periode vindt 
verdere afwatering op min of meer natuurlijke wijze plaats op de Hollandse IJssel of op de 
Oude Rijn. 
Van moeras kan dan geen sprake zijn, aangezien er volgens de oudst bekende bronnen in de 
veertiende eeuw elk jaar graantienden worden afgedragen. Uit dit feit blijkt dat er koren wordt 
verbouwd en om dit te kunnen doen heeft men vrij diep ontwaterde gronden nodig, wat niet 
mogelijk is in een moerassig gebied.44 Tegen het begin van de vijftiende eeuw blijkt dat de 
opbrengst van de graantienden sterk terugloopt, wat nauw samenhangt met het toenemen van 
wateroverlast. Door inklinking en oxidatie van de veengrond en stijging van de zeespiegel (met 
20 tot 25 cm per eeuw!) komt het land echter voortdurend lager te liggen, zodat steeds meer 
maatregelen genomen moeten worden om de voeten droog te houden. Dat de daling van de 
veengrond niet gering is moge blijken uit het feit dat het waterpeil van de Wiericke in 1590 
net iets hoger ligt dan de weilanden, maar dat het polderpeil nu ongeveer anderhalve meter 
lager ligt.45 

Een ander probleem is het verzanden van de monding van de Oude Rijn bij Katwijk in het 
begin van de elfde eeuw, waardoor het Hollandse en Stichtse gebied zijn afwatering kwijtraakt. 
Rijnland probeert zijn problemen te verminderen door „buitenlandse" watertoevloed te stoppen 
en doet dit door middel van afdamming van de Rijn op de grens van Holland en het Sticht 
bij het huidige Zwammerdam (de Zwadenburgerdam).46 Het Sticht roept de hulp in van keizer 
Frederik Barbarossa, omdat door de Hollandse maatregel het Utrechtse zeer veel wateroverlast 
krijgt te verduren. In 1165 beveelt de keizer de dam weer te slechten, hetgeen de Hollanders 
schoorvoetend doen. 
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Spaarndam. Blad uit de getekende atlas van Floris Balthasarsz (1610-1615). 
Coli: Stadsarchief Woerden. 

65 



Later blijkt dat zij de dam weer herstellen, of mogelijk zelfs niet eens hebben opgeruimd, zoals 
blijkt uit verdragen in 1204 en 1226.47 Bij deze laatste gelegenheid wordt bepaald, dat Utrecht 
(Woerden) onder bepaalde voorwaarden door de dam mag afwateren, waarbij het water uiteindelijk 
via Rijnlands boezem door de sluizen bij Spaarndam wordt afgevoerd. Eén van de voorwaarden 
is dat de helft van de Spaarndammersluizen door Woerden zal worden onderhouden. Een probleem 
hierbij is dat er op dat moment zeven sluizen in Spaarndam zijn gelegen, waardoor het vaststellen 
van de helft niet eenvoudig is. Bij het verdrag van 1226 wordt bepaald dat Utrecht (Woerden) 
drie sluizen tot last krijgt; in 1363 worden dit er twee en in 1571 is het er nog maar één: 
de Woerdersluis48 en dit is tot de huidige dag zo gebleven. De huidige Woerdersluis is in 1611 
gebouwd, waarbij in een frontmuursteen het wapen van het Groot-Waterschap van Woerden 
is weergegeven en in een andere het jaartal 1611. 
Tegen het einde van de vijftiende eeuw is de veengrond zover ingeklonken dat een natuurlijke 
afwatering niet meer mogelijk is. Daarvóór is het al vaak niet meer eenvoudig zonder problemen 
af te wateren op het boezemwater. In die tijd worden er kleine sluisjes gebouwd, die alleen 
bij lage waterstand van de boezem geopend worden en die bij hoog peil gesloten blijven. 
Vanaf het moment dat ook dit geen soelaas meer biedt zien we de eerste watermolens verschijnen. 
In betrekkelijk hoog tempo worden nieuwe molens gesticht en gaat men over tot het vormen 
van polders (of waterschappen, zoals ze in het Stichtse deel worden genoemd).49 

Polderstichtingen, met vorming van eigen besturen, vinden vanaf de 14e eeuw plaats, vooral 
nadat de voortgaande bodemdaling dwong tot poldergewijze afwatering op grotere schaal.50 

De polders worden gevormd op initiatief van de grondeigenaren zelf, na toestemming van de 
landheer en in de Utrechtse landen na ordinantie van de bisschop van Utrecht. Later wordt 
deze toestemming verleend door het steeds in macht groeiende overkoepelende heemraadschap, 
dat het boezembeheer uitvoert. 

Het Groot-Waterschap van Woerden 
Formeel wordt het Groot-Waterschap van Woerden in 1322 gesticht door graaf Willem de 
Goede (1285-1337) als deze het boezemwaterschap, dat als gevolg van de regeling rond de 
Spaarndam is ontstaan, omzet in een Groot-Waterschap. 
Tot het Oude Groot-Waterschap van Woerden behoren, behalve de polders benoorden de Rijn, 
ook de „zuidelijke" polders Middelland, Snel en Polanen, Breeveld, Haanwijk, Wulverhorst en 
de beide Vlooswijken en de Lagepolder, en de Hogepolder. In 1366 komen Oud-Kamerik en 
Achttienhoven erbij en in 1383 de Oude Meyepolder. In 1413 volgt dan nog de afscheiding 
van de Harmelerwaard en is het oude Groot-Waterschap geografisch een feit. 
De afwatering van het boezemwater vindt vóór 1366 volledig plaats via de Zwadenburgerdam. 
In dat jaar koopt het Groot-Waterschap van de graaf echter het recht op drie weteringen naar 
de IJssel met sluizen in de IJsseldijk. Al in 1367 wordt een overeenkomst met Oudewater 
gesloten over de Linschoten en de bouw van een sluis te Oudewater. Vanaf dat moment kan 
Woerden dus op natuurlijke wijze lozen via de Kromwijkerwetering en de Linschoten op de 
Hollandse IJssel. De andere twee weteringen zijn de Enkele en de Dubbele Wiericke, ieder 
met een eigen sluis, waarbij die van de Dubbele Wiericke tevens wordt gebruikt als schutsluis. 
Bij Bodegraven wordt in 1367 een tweezijdig kerende sluis gebouwd, waarbij de boezem van 
Woerden wordt afgescheiden van die van Rijnland. Bij Harmeien komt de Haanwijkerdam, 
die in 1399 wordt aangelegd (en die in de jaren 1649/54 wordt voorzien van een schutsluis) 
en bij Woerdense Verlaat komt eveneens een sluis, zodat het Groot-Waterschap vanaf dat moment 
volledig afgescheiden is van buitenliggend boezemwater en zo dus ook waterstaatkundig een 
eenheid vormt. 
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De Haanwijkersluis bij Harmelen, 1991. 
Foto: E. Stoop. 
Sommige maatregelen hebben verstrekkende gevolgen voor de afwatering. Zo wordt in 1285 
op last van graaf Floris V de Hollandse IJssel bij Klaphek (onder Vreeswijk) afgedamd om 
een zo laag mogelijke waterstand te verkrijgen en afwatering opnieuw mogelijk te maken. Tal 
van polders verleggen hun afwatering van de Oude Rijn naar de Hollandse IJssel. Deze polders 
liggen alle tussen de Rijn en de IJssel; na verlegging van hun afwatering hoeven ze niet meer 
te betalen voor het onderhoud van de twee sluizen in Spaarndam.51 Ze treden dus uit het Groot-
Waterschap van Woerden. 
Afwatering op de IJssel is echter een oplossing van korte duur, omdat na de afsluiting de 
ebstand weliswaar sterk wordt verlaagd, maar door verminderde stroming verlandt de IJssel 
snel en wordt afwatering steeds moeilijker. Geleidelijk schakelt de ene na de andere polder 
weer over van de IJssel op de Rijn, dus op Woerdens boezem. In de loop van de zestiende 
en het begin van de zeventiende eeuw wordt zodoende een twintigtal polders ten zuiden van 
de Rijn weer opgenomen in het Groot-Waterschap van Woerden. Deze ingenomen polders (dus 
polders die bij contract lozen op de boezem van het Groot-Waterschap, maar overigens zelfstandig 
blijven)52 vormen samen het Nieuwe Groot-Waterschap, dat in 1815 nog wordt uitgebreid met 
Groot-Hekendorp. Bij reglement van 1857 smelten de twee waterschappen samen tot het huidige 
Groot-Waterschap van Woerden. In 1965 tenslotte komen de polders Spengen en Kockengen 
onder het Groot-Waterschap. 
Behalve de reeds genoemde polders behoorden in 1322 nog drie andere polders tot het gebied 
van het Groot-Waterschap. De polder Bijleveld is op Amstelland gaan afwateren en dit is uiteindelijk 
zo gebleven. De andere twee polders Bloemendaal en Stein zijn eveneens in een vroeg stadium 
op de IJssel gaan afwateren om, na een lange periode van zelfstandig waterschapsbestuur, uiteindelijk 
bij Rijnland te worden gevoegd. 
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Het Groot-Waterschap van Woerden bestaat tot het moment van de concentratie in 1975 uit 
35 polders, of gecombineerde polders. De polders die deel uitmaakten van het Groot-Waterschap 
zijn' 

01 Noordzijderpolder 20 
02 Meijepolder 21 
03 Weijland en De Bree 22 
04 Zegvelderbroek 23 
05 Achttienhoven 24 
06 Oudendam 25 
07 Kamerik-Teylingens 
08 Kamerik-Mijzijde 26 
09 Zegveld 
10 Rietveld 27 
11 's Gravesloot 28 
12 Oudeland en Tournoisveld*** 29 
13 Spengen 30 
14 Kockengen 31 
15 Teckop 32 
16 Gerverscop 33 
17 Klein-Houtdijk 34 
18 Groot-Houtdijk 
19 Breudijk 

Oudeland en Indijk 
Breeveld en Haanwijk 
Snel en Polanen 
Rapijnen, IJsselveld en Cattenbroek 
Middelland 
Wulverhorst, de beide Vlooswijken en 
Lagepolder 
Barwoutswaarder, Bekenes en het Oost
einde van Waarder 
Weijpoortse polder 
Lange Weide 
Westeinde van Waarder 
Ruige Weide 
Groot-Hekendorp 
Klein-Hekendorp 
Papekop en Diemerbroek 
Snelrewaard, Zuid-Linschoten, Schagen 
en Den Engh 

** De nummering verwijst naar de kaart op pagina 72-73. 

*** Oudeland en Tournoisveld is per 1 april 1971 ontpolderd. 

De molens 
De eerste korenmolens die in deze streek zijn gebouwd zijn ongetwijfeld standerdmolens geweest. 
Standerdmolens worden gekenmerkt door een grote verticaal geplaatste balk of standerd waaromheen 
het molenlichaam in het geheel kan draaien om op de wind te worden gezet. Het molenlichaam 
zelf heeft de vorm van een hoge kast, vandaar dat dit type in Vlaanderen, maar ook in Brabant 
en Limburg wel wordt aangeduid met stenderkast. Het gehele korenmolenaarsbedrijf vindt plaats 
in de molenkast, dat dus bij het op de wind kruien meedraait. De standerd zelf wordt gedragen 
door vier dubbele schoren, die op hun beurt op twee kruisbalken rusten. Deze laatste rusten 
op vier gemetselde poeren. 
In Zuid-Holland en in Utrecht vinden we tegenwoordig geen oorspronkelijke standerdmolens 
meer; wel zijn er in de provincie Zuid-Holland de afgelopen jaren twee nieuwe gebouwd, 
respectievelijk in Den Briel (1985) en in Leiden (1987).53 Op oude afbeeldingen zien we 
vanzelfsprekend wel standerdmolens, hoewel afbeeldingen nog wel eens tot meningsverschillen 
aanleiding kunnen geven. Zo is lang gedacht dat de korenmolen van Montfoort een wipmolen 
is geweest. Tijdens de laatste restauratie zijn de vier oude poeren of teerlingen (sokkelvormig 
gemetselde funderingen, waarop de standerdmolen is gebouwd, zie afbeelding) teruggevonden, 
zodat het nu zeker is dat de voorganger van de Valk een standerdmolen is geweest.54 
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Standerd met kruisbalken van een standerdmolen. 
Tek.: J. den Besten. 

Een ander type korenmolen, dat evenwel zeer weinig meer voorkomt, is de nauw aan de 
standerdmolen verwant zijnde wipkorenmolen. De wipmolen bestaat uit een pyramidevormig 
onderhuis, waarop een draaibaar bovenhuis, dat veel kleiner is dan dat van de standerdmolen, 
is geplaatst. Tussen onder- en bovenhuis bevindt zich een koker waar een draaibare as of spil 
door loopt, die de in het onderstel opgestelde molenstenen aandrijft. De naam van dit type 
dankt het mogelijk aan het bij harde wind (soms sterk) op en neer wippen van de aan het 
bovenhuis bevestigde trap. 
Een voorbeeld van een wipkorenmolen is de Lorredraaier, die ten westen van Kamerik aan 
de Grecht heeft gestaan. Deze wipkorenmolen heeft als extra bijzonderheid, dat hij van een 
stelling voorzien is geweest, iets dat vroeger wel vaker voorkwam, maar tegenwoordig een grote 
zeldzaamheid mag worden genoemd. 
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Van de korenmolens in het werkgebied van de vereniging zijn er nu nog drie over, en wel 
molen de Windhond in Woerden, molen de Arkduif in Bodegraven en molen de Valk in Montfoort. 
De eerste twee zijn ronde stenen stellingmolens, de derde is een achtkante rietgedekte stellingmolen; 
ze zijn in respectievelijk 1755, 1697 en 1753 gebouwd. Alleen op de Windhond wordt regelmatig 
gemalen; de Arkduif is wel maalvaardig, maar er wordt zelden gebruik van gemaakt. De Valk 
is als woonhuis ingericht en kan dus uitsluitend „voor de Prins" draaien, hetgeen zeer regelmatig 
gebeurt. 

Molen De Arkduif te Bodegraven, ca. 1980. 
Coli: Gemeentearchief Bodegaven. 
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Molen De Valk te Montfoort, 1990. 
Foto: H. van Houwelingen. 
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Molen De Windhond te Woerden, 30 april 1990. 
Foto.R. Tito. 

De oudste poldermolen in het gebied is, zover na te gaan, die van de Noordzijderpolder van 
Bodegraven. Voor deze molen is het eerste handvest op 20 november 1445 afgegeven, zoals 
blijkt uit de bevestiging daarvan op 19 april 1475, toen tevens toestemming is verleend de 
molen te verplaatsen.55 Oorspronkelijk heeft deze molen direct aan de Rijn gestaan, maar vanaf 
1475 is hij op een behoorlijke afstand van de Rijn gesitueerd. Helaas is niet meer na te gaan 
welke van de twee molens van de Noordzijderpolder de hier bedoelde is geweest. 
Doordat binnen het waterschap lange tijd een goede afwateringsmogelijkheid aanwezig is, ontstaat 
vooral in de ten zuiden van de Rijn gelegen polders pas laat de behoefte molens te bouwen. 
Als echter de IJssel in het laatst van de vijftiende eeuw verzandt gaan de Enkele en Dubbele 
Wiericke sterk in betekenis achteruit en wordt bemaling met molens noodzakelijk. Even na 
1490 zien we dat de eerste molens worden gesticht. 
Ten noorden van de Rijn was de situatie anders, daar wordt de eerste molen al in 1445 gebouwd, 
zoals hiervoor is aangegeven. Vijftig jaar later blijkt dat Woerden, Harmeien, Bodegraven en 
Kamerik reeds „bewatermolent" zijn, evenals Zegveld en Zegvelderbroek.56 

Overigens dient voor ogen te worden gehouden dat tot de achttiende eeuw een aantal polders 
tijdens de winter geheel onder water stond. In die tijd wordt op St. Pieter (24 februari) het 
droogmalen van de polder uitbesteed en wordt er gemalen tot de polder weer droog is, hetgeen 
soms wel tot in juni kon duren.57 
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De poldermolens in onze omgeving zullen oorspronkelijk uitsluitend wipmolens zijn geweest. 
Slechts van een zestal is bekend dat ze in een later stadium vervangen zijn door een achtkante 
rietgedekte molen. Dit is het geval met de molens van Breeveld, Papekop-Diemerbroek, Klein 
Houtdijk, evenals die van het Westeinde van Waarder, die van Zuid-Linschoten en tenslotte 
die van Breudijk. In andere gevallen is de molen vervangen door een zogenaamde Amerikaanse 
windmotor. Dit was het geval in Haanwijk, in Middelland en bij de zuidelijke molen van de 
Lange Weide. De meeste andere molens zijn in de tweede helft van de negentiende eeuw vervangen 
door gemalen. 

Amerikaanse windmolen van de polder Middelland 
met op de voorgrond het polderbestuur, circa 1962. 
Foto uit particuliere collectie. 

Een bijzonderheid is dat de polder Oudeland en Tournoisveld tot 1786 bemalen is met behulp 
van een paardemolen.58 Hierna is de bemaling overgenomen door de windvijzelmolen van de 
polder 's Gravesloot.59 

De eerste in het gebied door een stoomgemaal vervangen molens, zijn die van de polder Lange 
Weide (de noordelijke) en die van Kamerik-Teylingens; dit heeft plaatsgevonden in 1871. De 
laatste molens waarvan het werk overgenomen is door een mechanisch aangedreven gemaal 
zijn die van de polders Spengen en Kockengen. Pas in 1962 werd het werk van de toen 83-
jarige Dirk Blom, molenaar van de molen van Spengen, overgenomen door het gemaal van 
Kockengen, gelegen naast de provinciale weg aan de Bijleveld. Enige jaren eerder is de taak 
van de molen van Kockengen reeds overgenomen door een verplaatsbare, tijdelijke, noodpomp, 
die dienst heeft gedaan tot het definitieve gemaal gereed was. 
De poldermolens die nu nog binnen het Groot-Waterschap van Woerden aanwezig zijn vinden 
we in de polders Spengen, Kockengen en Weijpoort; alle drie zijn het wipmolens. De eerste 
twee zijn in goede tot zelfs zeer goede staat, maar die van de Weijpoort is in een zeer slechte 
staat en is dringend aan een grote restauratie toe. 
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De wipmolen van de polder Weijpoort (boven) en het waterschap Spengen (onder), 1991. 
Foto's: E. Stoop. 
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De molen van het waterschap Kockengen, 1991. 
Foto: E. Stoop. 

Vanaf het ontwikkelen van de watermolen in de 15e eeuw wordt het scheprad als wateropvoerwerktuig 
toegepast. Het scheprad heeft op den duur echter als nadeel dat er slechts een beperkte opvoerhoogte 
mee kan worden bereikt. Bij het dalen van het polderpeil en het hoger worden van het boezempeil 
wordt op een gegeven moment de maximale opvoerhoogte overschreden. 
Om dit probleem op te lossen is een tweetal oplossingen gevonden. De eerste is het toepassen 
van getrapte bemaling. Dit houdt in dat twee of meer molens het water aan elkaar doorgeven 
en dit zo iedere keer een trapje hoger brengen. Dit systeem is in het gebied niet toegepast, 
maar is bijvoorbeeld nog steeds in gebruik in Aarlanderveen. Hier is tot op de huidige dag 
een viergang functioneel en een bezoek meer dan waard. 
Een tweede oplossing is de vervanging van het scheprad door een vijzel. Een mooi voorbeeld 
hiervan is de molen van de polder Weijpoort waar in 1938 het scheprad is vervangen door 
een vijzel. 
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Een bijzonder molentje heeft in Waarder achter boerderij Westeinde 69 gestaan. Het is een 
zogenaamd weidemolentje, dat ongeveer 4 ha land bemaalde. Het is in 1970 gebouwd door 
J. en A. Vroege, waarbij gebruik is gemaakt van de as en tandwielen uit een rond 1915 gebouwd 
en in 1940 gesloopt molentje te Zegveld.60 In 1974 is dit molentje in een storm tenondergegaan 
en niet meer herbouwd.61 

Weidemolentjes zijn in gebruik geweest voor onderbemaling, met name in de Zaanstreek kwamen 
ze eertijds veelvuldig voor ****. Later zijn voor onderbemaling zogenaamde Bosmanmolentjes 
gebruikt. Dit zijn ijzeren vierbladige molentjes, die een kleine centrifugaalpomp aandrijven en 
waarvan er hier en daar nog een enkele in gebruik is. 
Helaas zijn de meeste daarvan in een zeer slechte staat en ze zijn het, gezien hun toenemende 
zeldzaamheid, waard gerestaureerd te worden en behouden te blijven. 
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Fragment van de Kaart van het Groot- Waterschap van Woerden, 1670. 
Foto: E. Stoop. 

Bij het bestuderen van het kaartmateriaal komt als bijzonderheid aan het licht dat vrijwel alle 
watermolens op ruime afstand van de rivier zijn gebouwd; meestal op 200 à 300 meter van 
het boezemwater de Rijn of de Linschoten. Hiervoor is een aantal redenen aan te voeren, die 
te maken hebben met landschappelijke en grondmechanische aspecten.62 Het grondmechanische 
aspect is echter verreweg het belangrijkste. Om de molen dicht bij de rivier te plaatsen zijn 
technische middelen nodig, waarover men 400 jaar geleden nog niet beschikte. Zo heeft de 
Rijn in haar langdurig bestaan veel zand en klei afgezet over een breedte van soms wel 500 
meter aan beide zijden van de oevers. Een moeilijke opgave was het graven en op diepte houden 
van de watergang in het zand, dat zich dicht bij de rivier bevindt. Om het probleem van het 
loopzand te vermijden, plaatste men de molen op de grens van de zandbodem, daar waar de 
stroomrug overgaat in het veen. 

**** In Harmeien heeft ook een weidemolentje gestaan, de Kroosduiker van de heer Dolman. Dit molentje, 
dat in 1990 weer naar Westzaan is overgeplaatst, was echter buiten het Groot-Waterschap gesitueerd. 
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Een bijkomend probleem bij het bouwen van een molen direct aan de Rijn is de hogere ligging 
van het maaiveld vlakbij de oever. Zou men de molen daar willen bouwen dan is men genoodzaakt 
om tot aan het veengebied een diep ingegraven aanvoervliet te maken, gepaard gaande met 
veel werk en de hiervoor geschetste problemen met loopzand. 
Een derde en wel zeer belangrijk probleem, dat ook in de Amstel- en Vechtstreek en in de 
Alblasserwaard op meerdere plaatsen een rol speelt, is de bebouwing vlak langs de rivieren 
en op de stroomruggen, die een sterke windbelemmering betekent. Op een afstand van 300 
meter landinwaarts is deze windbelemmering niet aanwezig. 
Wel heeft men op deze manier een lange voorvliet (tussen de molen en de rivier) nodig, maar 
deze kan eventueel een eigen tijdelijke boezem vormen, waarin bij hoge boezemstand het overtollige 
polderwater kan worden gemalen en geborgen. Bij een lagere boezemstand kan het water dan 
worden geloosd op natuurlijke wijze door middel van een spuideur, die weer sloot bij hogere 
boezemstand. 
Het bezwaar van het (dure) onderhoud van de voorboezemkaden speelde niet zo'n belangrijke 
rol, omdat het land hier tamelijk hoog ligt en de waterkeringen dientengevolge bescheiden kunnen 
blijven. 
Overigens hebben niet alle molens ver van de rivier gestaan, die van 's Gravensloot aan de 
Kruipin heeft direct aan de Rijn gelegen, naast de huizen die nu nog tussen de weg en de 
Rijn staan. 

Van rompen en stompen 
Na 1870 zien we het aantal watermolens sterk afnemen, doordat ze vervangen worden door 
stoomgemalen, die later overigens weer door dieselgemalen of elektrische gemalen worden vervangen. 
In een aantal gevallen zijn delen van de molen blijven bestaan, doordat de opvolger in de 
vorm van een gemaal in het molenrestant is aangebracht (Breeveld, Papekop-Diemerbroek, Zuid-
Linschoten) of doordat het restant als woonhuis in gebruik is gebleven. De molen van 's Gravesloot 
aan de Kruipin is, nog jaren na onttakeling in 1884,63 als woning in gebruik geweest. Nadat 
de laatste molenaar overleed, is ook de resterende ondertoren afgebroken. 
In Linschoten, vlak ten zuiden van rijksweg A12 treffen we de onderbouw van korenmolen 
„de Hoop" aan als woning. Deze molen is tot 1922 in gebruik gebleven,64 om daarna onttakeld 
te worden tot stellinghoogte. 

Korenmolen De Hoop te Linschoten, circa 1900. 
Coli: E. Stoop. 
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Houtzaagmolen De Zwaluw, circa 1900. 
ColL: F.A.L. De Goederen 
Weer andere molens worden na het stopzetten van het windbedrijf in gebruik genomen als 
silo en kwijnen dan langzaam weg. Korenmolen „De Verwachting" in Harmeien is in 1935 
tot op stellinghoogte afgebroken en nog in redelijke staat gebleven, totdat hij na een brand 
in november 1983 het veld heeft moeten ruimen voor nieuwbouw en uitbreiding van de maalderij. 
Een ander lot onderging molen de Herder in Willeskop. Na een lange periode als silo te hebben 
gefungeerd werd de onderhoudstoestand steeds slechter, terwijl er geen uitzicht op verbetering 
was. In Medemblik bestaat op er dat moment een stichting die de herbouw van een daar reeds 
lang verdwenen molen nastreeft en die het oog laat vallen op de achtkant van de verkommerende 
de Herder. Medemblik wil juist dit achtkant graag hebben, omdat Willeskop niet de eerste 
standplaats is geweest van de Herder. Oorspronkelijk is hij in 1695 door Jan Maertensz gebouwd 
als oliemolen in Jisp in Noord-Holland; verplaatsing naar Willeskop heeft plaatsgevonden in 
1904,65 waar hij tot 1941 heeft gemalen. Door herbouw in Medemblik is hij nu teruggekeerd 
naar zijn oorspronkelijke omgeving. 
Sloop met als doel herbouw elders is een al eeuwen bestaande gewoonte. Door de manier 
van bouwen kan een molen als een bouwdoos uit elkaar worden genomen en ergens anders 
weer worden opgebouwd. Niet altijd gaat dit zoals gepland, getuige de houtzaagmolen de Zwaluw 
van de firma De Goederen aan de Linschoterweg in Woerden (waar nu het garagebedrijf van 
Hogendoorn is gesitueerd). Deze molen is in 1928 verkocht en naar Barneveld vervoerd om 
daar te worden herbouwd. Daar is evenwel nooit iets van gekomen en waarschijnlijk heeft 
de Zwaluw al in 1929 zijn einde gevonden als brandstof voor een kachel.66 
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Moîenbranden en andere rampen 
Veel molens zijn aan hun eind gekomen door brand. De brandbaarheid van het gebruikte 
bouwmateriaal speelt hierbij een belangrijke rol, doch de directe oorzaak kan heel verschillend 
zijn. 
Een belangrijke factor is het weer, vooral onweer heeft veel slachtoffers gemaakt. De enige 
maatregel die tot het begin van deze eeuw kon worden genomen om blikseminslag te voorkomen 
was het overhek (als een diagonaal geplaatst kruis) zetten van de wieken. Op die manier komen 
de wieken minder hoog en is de kans op inslag iets minder. Pas de toepassing van de bliksemafleider 
heeft hierin grote verandering gebracht. 
Daarnaast kan het voorkomen dat de wind plotseling dermate toeneemt dat de wieken niet 
meer tot stilstand zijn te krijgen en er door wrijving brand ontstaat. Het kan zelfs gebeuren 
dat de wind zo hard is dat de stilstaande wieken beginnen te draaien (het door de vang gaan 
van de molen) en ook dan kan er door wrijving zoveel warmte ontstaan dat brand het gevolg 
is. 
Tenslotte zijn er door de eeuwen heen altijd oorlogsslachtoffers onder de molens gevallen. In 
de Landen van Woerden zijn twee oorlogen extra rampzalig geweest. De eerste keer belegerden 
de Spanjaarden in 1575-1576 Woerden en omgeving, waarbij enorme schade werd aangericht; 
molens zijn daarbij niet ontzien. 
Rond 1672 is het opnieuw raak, alleen zijn het nu de Fransen die plunderend en brandstichtend 
door onze landen gaan en ook nu zijn er vele molens die het loodje leggen. Een van de molens 
die verwoest en in vlammen opgegaan is, is die van Rietveld. Nadat „in den jaere 1672, wanneer 
de vijanden, de Francoijsen, bij het tolhuijs over den Rijn waeren doorgebroocken" wordt een 
dam in de Rijn gelegd, „omme daermee op te houden het water 't welcke uijt de rivier den 
IJssel door de Goijjanverweile sluijse wierde ingelaeten, teneijnde de bijgelegen polders te inunderen 
ende onder water te setten". Petrus Somerus en Bartholomeus Pelletier vervolgen hun missive 
van 26 oktober 1674 met de vermelding dat „de successive polders zijn ondergesedt zulcx dat 
d'selve in desen jaare 1674 nogh niet sijn ontledight geweest van water". De oorzaak hiervan 
is dat „de Francoijsen bij het terugtrekken van Bodegraven de huijsen staende onder de voors. 
gereghte hebben geruïneert ofte verbrandt, nevens de polderwatermoolen van Rietveld".67 

Inventarisatie 
Zoals reeds in de inleiding gesteld is, is bij het opstellen van de in de bijlage gegeven inventarisatie 
van de molens in het Stichts-Hollandse grensgebied gebruik gemaakt van kaartmateriaal dat 
in het Streekarchief Rijnstreek te Woerden aanwezig is. Dit houdt direct een beperking in, 
waar het de volledigheid van de inventarisatie betreft. Graag doen wij hierbij een beroep op 
de welwillende lezer om, daar waar hij omissies vindt en hierover verdere gegevens heeft, dit 
aan de molenwerkgroep mede te delen. In het vervolg van onze speurtocht door de archieven 
en bij de latere bespreking van de resultaten zullen wij graag van die gegevens gebruik maken, 
c.q. mededeling doen. 
Bij het bestuderen van kaartmateriaal kan onze nauwkeurigheid niet groter zijn dan die van 
de kaarten zelf. Zoals uit het vervolg mag blijken is die nauwkeurigheid niet altijd even groot. 
Gebruik is gemaakt van de kaart van 1615 van Rijnland door Balthasar Florisz, waarop ook 
de Landen van Woerden staan weergegeven. Mogelijk is Balthasar Florisz nooit in Woerden 
en omgeving geweest, want vooral rond de Blokhuisbrug en bij 's Gravesloot is een aantal 
duidelijke onnauwkeurigheden vast te stellen. Dit betekent dat in deze omgeving één of meer 
molens niet goed zijn te benoemen. 
De tweede kaart waarvan gebruik is gemaakt is die van 1639 van de hand van Jacob Aertsz. 
Colom, die in 1599 in Dordrecht is geboren en in 1673 in Amsterdam overleed. De kaart 
bestrijkt geheel „Holland" en is daarom niet erg gedetailleerd. Er komen ook zeer grove fouten 
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op voor. Een voorbeeld hiervan is het ontbreken van de polders Klein en Groot Houtdijk. 
Van enige betrouwbaarheid is ook hier dus geen sprake. 
Een van de belangrijkste kaartbronnen is de kaart van 1670, die is getekend door de gebroeders 
Vingboons in opdracht van het Groot-Waterschap. De namen van polders en poldermolens 
die in de inventarisatie zijn opgenomen zijn, voor zo ver mogelijk, gebaseerd op de namen 
die op deze kaart zijn vermeld. Dit is de verklaring voor het feit dat er schijnbare inconsequenties 
zijn opgenomen, zoals Noort Zijder Mole en Noort Sijder Mole. Niet alle nu bekende molens 
staan op deze kaart afgebeeld, zodat hier de naam is opgenomen waaronder deze in archiefmateriaal 
voorkomt, of waarvan de lokalisatie voor de naam zorgt. 
De vierde kaart is die van de „Landen van Utrecht" uitgegeven bij Nicolaas Visscher te Amsterdam 
in 1696 naar een opmeting van landmeter Bernard de Roy. Deze kaart is vrij betrouwbaar, 
zij het dat bijvoorbeeld aan Gerverscop de polder Breudijk is toegevoegd, waarbij de naam' 
Breudijk is weggevallen. 
Vijftig jaar later verschijnt de derde druk van het „Kaartboek van Rijnland". De eerste druk 
is in 1647 verschenen na opmeting door Johannes Dou en Steven Broeckhuysen, waarna in 
1687/88 een licht gewijzigde uitgave verscheen. De hier gebruikte kaart verscheen in 1746, 
nadat Melchior Bolstra heel Rijnland opnieuw had verkend en vele verbeteringen in de kaart 
had doorgevoerd. 
Het laatste kaartmateriaal waar gebruik van is gemaakt omvat de bekende gemeentekaartjes 
uit de Atlas van Kuyper. Deze kaartjes zijn tussen 1865 en 1869 tot stand gekomen, toen 
Jacob Kuyper alle gemeenten in Nederland in kaart bracht. 
De laatste kolom in het overzicht geeft de situatie van dit moment weer. Hierbij is geen rekening 
gehouden met die gemalen die niet op de plaats staan van een molen. 

Nabeschouwing 
In het voorgaande zijn veel aspecten over het fenomeen „Molens in het Stichts-Hollands grensgebied" 
slechts aangestipt. Veel zaken hebben we ook achterwege moeten laten, omdat ze weliswaar 
zeer interessant zijn, maar niet in het kader van dit artikel passen. Op een aantal zaken zal 
zeker worden teruggekomen in volgende artikelen, die zullen gaan over de afzonderlijke molens 
c.q. polders. 
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Op de waterschapskaart van 1670 van het Groot-Waterschap van Woerden tellen we 44 watermolens 
en 23 industriemolens. 

MOLENINVENTARIS STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING 

Molen 
0101 Noort Zyder Mole 
0102 Noort Syder Mole 
0201 Meye Polder Mole 
0301 Weijlands Mole 
0302 BreeMole 

0310 Korenmolen Rietveld 
0401 Broecker Mole 
0402 Broecker Molen 
0701 Camerycker Mole 
0801 Mijzijder Molens 

0802 idem 
0810 Lorredraaier 
0901 Segvelder Mole (1202?) 
1001 Riet Velds Mole 
1101 's-Gravensloter Mole 

1615 1639 1670 1696 1746 1866 
X X X X X X 

X X X X X X 

X - X X X X 

- - X X X X 

- - X X X X 

0 _ X 
-

X X 

0 X X X X -
0 - X X X X 

0 X X X - -

0 - X - X X 

0 - X X X X 

X X X X X X 

X - X X X X 

X - X X X -

1991 

1201 zonder naam 
1202 zonder naam (=0901?) 
1203 paardenmolen 
1301 Spenger Molen 
1401 Cokenger Mole 

1501 Teckoper Molen 
1601 Gervers Cooper 
1701 Cleijnen Houdycker 
1801 Groote Houdycker mole 
1901 Breudycker Molen 

2101 BreveltsMole 
2102 Haen Wycker Molen 
2201 Snelle Mole 
2210 De Zwaluw 
2301 Rapynsche Mole 

2310 Grote Kolibri 
2311 Kleine Kolibri 
2401 Middellansche Mole 
2410 Saech Molen 
2501 Polder Mole (Wulverhorst) 

0 - X X X 0 X 

0 - X X X 0 X 

0 - X X X X -
X - X X X X -
X - X X X X -
X - X X X X -
0 X X - - X -

X X X X X - X2 

X X X X X X -
X - X X X X -

2502 HaerMole 
2510 Kore Molen 
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Molen 1615 1639 1670 1696 1746 1866 1991 
2601 Oostender Mole 
2602 Barbos Waerts Molen 
2610 SaechMole 

2701 Weypoorts Mole 
2710 Core Mole 
2801 Lange Weye Molen 
2802 Lange Weytse Molens 
2803 Lange Weytse Molens 

2804 zonder naam 
2901 Westender Mole 
2902 Nieuwe West Eynder 
3001 Bösem Mole 
3002 zonder naam 

3010 Coremolen (Poppelendam) 
3101 Hekendorpse Molens 
3102 Hekendorpse Molen s 
3103 zonder naam 
3301 BrouckMole 

3401 Noort Zyder Molen 
3501 SnelderWaert 
3502 Suyt Syder Molen 
3503 Enger Mole 
5010 DeWindhond 

5011 zonder naam (Woerden) 
5110 De Hoop (Oudewater) 
5111 zonder naam (Oudewater) 
5210 De Valk (Montfoort) 
5211 Korenmolen (Montfoort) 
5212 Mosterd molen (Montfoort) . . . . . . 

6010 De Arkduif (Bodegraven) - - x - x -
6011 Nes Mole (Bodegraven) x 
6110 Core Mole (Harmeien) x - x x x x 
6210 De Herder (Willeskop) . . . . . . 
6211 Zaagmolen (Willeskop) . . . . . x 

6310 Haer Core Mole 0 - x x x 0 

2— molenromp nog aanwezig 
x= aanwezig 
0= valt buiten het werkgebied 

1615 1639 1670 1696 1746 1866 
X X X - X X 
X X X X X X 

- - X - - -

X X X X X X 

x - X X X -
X X X X X X 
X - - - - -
X - X - X X 

X X X - - -
X X X X X -
- - X - - -
X - - X X X 

- X X X - -

X X X - X X 
X - X X X -
X - X X X -
- - - - - X 
X X X X X -

X - X X X X 

- - X X X -
X - X X X X 
X - X X X X 
X - X - X X 

X - X - - -
- - X - - X 
X - X - - -
X - X - - X 
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Akten van indemniteit van Waarder (8)* 

door L.C1.M. Peters 

349 Jacob Schoen, vr Elizabeth Kooyman en kinderen Jacob en Geertje. 

Aantekening: „Jacob en Geertje extracten gegeven 26 april 1799 en den 15 juny 1803". 

350 Gerrit Bendervoet en vr Grietje Schalken. Vertr. aug. 1785. 

351 Dirkje de Kooning. 

352 Jan Claassen Groenendijk, vr Adriana Verkaik en kind Claas. Vertr. 4-7-1791. 

353 Maaike van Es. Vertr. 15-4-1784. 
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354 Joanna Verwaai Vertr. 3-12-1787. 

355 Dirk, Neeltje en Jacob Jansen Blanken. 

356 Frederik Kok en vr Marrigje van Kats. 

357 Cornelis Kok en vr Marrigje Verduin en kinderen Frederik en Willem. 
Aantekening: „Willem Kok een extract gegeven 28 oct. 1808". 

358 Niesje van Hees. 

359 Aaltje Schieveen en drie kinderen, Vertr. 6-7-1789. Aantekening: „Dese naderhand weder 
ontfangen, maar ook weder teruggegeven den 19 april 1799 met twee actens ten behoeven 
van Marrigje Kok, huisvrouw van Henderik van Hees en hun dochter Aaltje". 

1782 uit Waarder: 

360 Gijsbert Gelderblom, vr Emmigje van den Dool en kinderen Wiers, Neeltje, Klaas, Annigje, 
Gerrit, Hilligje en Wouter. Vertr. 15-7-1800 met uitzondering van Neeltje, Klaas en Annigje. 
Dezen vertr. 23-1-1806. 

1783 

361 Adr. Paulusz. Slappendel, vr Magteld Crajenbos en kinderen Aaltje, Paulus, Neeltje, Cornelis 
en Marrigje. 

1784 uit Lange Ruige Weide (ontvangen 27 december 1784): 

362 Dirkje van Vliet en kinderen Bastiaan en Cornelis Verduin. Vertr. 9-10-1793. 

363 Aart Nieuwburg en dr Adriaantje. 

364 Pieter Goedhart, vr Heiltje van Staveren en kinderen Bastiaan, Cornelis en Willem. Vertr. 
14-3-1787. 

365 Jacobus Verbrugge. Vertr. 7-5-1799. 

366 Cornelis Centen Peijl, vr Adriaantje van Vliet en kinderen Cornelia en Cent. Vertr. 28-
4-1787. 

367 Teunis Erkel vr Lijsje de Ruiter en kinderen Adriaantje, Marrigje, Fijk? en Engel. 

368 Jacob Codde, vr Engeltje van Dam en kinderen Isaac en Jacob. Vertr. juli 1786 en 1-
8-1791. 

1785 uit Waarder: 

369 Willem Abr. de Wit, vr en kind. Vertr. dec. 1789. 

370 Tijmen Schinkel Vertr. jan. 1791. 
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371 Aaltje Schinkel Vertr. 1-6-1789. 

372 Cornells Visser (molenaar). 

1786 

373 Pieter Bergshoev, vr en vijf kinderen. 

374 Willem van Veen en twee kinderen. Vertr. dec. 1788. 

375 Nelletje van Veen dr van Willem van Veen. Vertr. 20-4-1796. 

376 Lijsbeth de Hoog. 

377 Cornells Ley. Vertr. 12-1-1788. 

378 Gerrit de Rijk en Aaltje van Zoomeren. 

379 Gerrit Gerrits Vergeer. Vertr. 7-3-1791. 

1786 uit Lange Ruige Weide (ontvangen 27 december 1786) 

380 Jacob Kers en Neeltje Langerak. Vertr. 11-5-1787. 

381 Adriana Tromp. 

382 Burgje Versluis. 

383 Krijntje Verheul en kind Annigje. 

384 Willem Jansz. Ramp. 

385 Ghiel Hortensius. Vertr. 19-2-1803. 

386 Teunis Verboom en Marijtje de Jong. 

387 Willem Claassen Verwoert. 

388 Teunis Willems van Dam en kinderen Willem en Aagje. 

389 Willem en Dirk Harmensse van Leeuwen. 

390 Gijsbert en Teunis Harmensse van Leeuwen. 

391 Herman van Leeuwen. 

392 Jacobus Willems de Borst, vr Anna Buitelaar en kind Willem. Vertr. 5-4-1790. 

393 Aart van der Vlist, vr en kind. 
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394 Marijtje Cornells van Leeuwen en kind. 

395 Dirk Heij en Marrigje Jans van Vliet Vertr. 28-1-1796. 

396 Maria Dirks Heij en kind Dirk Pieters van Leeuwen. 

1787 uit Waarder: 

397 Steven van der Kas. Vertr. 6-4-1789. 

398 Eijmert Versteeg. 

399 Aaltje Benschop en drie kinderen. Vertr, 25-3-1795. 

400 Adriaantje de Kok. 

401 Jacob Verburg en vr Jannigje Verdoolt. Aantekening „ziet 't jaar 1795". 

1788 

402 J.H. Beyen, vr en kind. 

403 Janigje Boer. 

404 M. Houtcamp, vr en kind. 

1789 

405 Arie Hoogeveen, vr Lena Vermij en kind Comelis. Vertr. 27-4-1801. 

406 Comelis Hak. Vertr. 5-11-1792. 

407 Leendert van Vliet, vr en zes kinderen. Vertr. juni 1790. 

408 C. van Wieringen, vr en twee kinderen. Vertr. 7-9-1789. 

1790 

409 H. van Vreedenburg, vr en vier kinderen. Aantekening: „Op den 4 july 1804 een extract 
daaruit gegeven voor Gijsbert Vredenburg". 

410 Aaltje Schieveen en drie kinderen. Vertr. 7-11-1791. 

411 Ary Lelyveld en drie kinderen. Vertr. 9-1 -1801. 

412 Lena en Adriana Spek. 

(wordt vervolgd) 

* Eerdere gedeelten van deze akten verschenen in Heemtijdinghen, 25e jaargang nr 2. (juli 1989) e.v. 
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