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Experiment in de molenbouw bracht molenaar 
van Spengen in problemen 

Erik Stoop 
Prins Mauritssingel 67, 3445 XC Woerden 

Adrianus Griffioen kwam uit een molenaarsgeslacht, waarvan de eerst 
bekende al in 1663 werd genoemd. De broers Dirk, Cornelis en Jacob 
Mathijsz Griffioen wisselden elkaar als molenaar af op de Rijn- en de Greft-
molen van Zegvelderbroek. Jacob was de bet-betovergrootvader van Adria
nus. De nakomelingen van Jacob werden vrijwel allemaal molenaar; de 
Griffioenen werden dan ook op zeer veel molens in Oost-Zuid-Holland en 
West-Utrecht aangetroffen. 

Adrianus werd molenaar op de wipmolen van Spengen (Afbeelding 1) op 
10 december 1841, als opvolger van Klaas Verrips. Zowel de komst van 
Adrianus als zijn vertrek, op 16 maart 1842, gingen gepaard met ernstig 
malheur van de molen. Bijgevolg heeft niemand waarschijnlijk zo kort als 
molenaar op de Spengense molen dienst gedaan als hij. 

Molen volledig afgebrand 

Voor de Spengense molen - een wipmolen, zoals er vele voorkwamen in 
West-Utrecht - was het midden van de 19de eeuw een roerige tijd.1 In de 
nacht van zaterdag 8 mei op zondag 9 mei 1841 brandde de molen geheel 
af. Wat er precies is gebeurd, is niet meer te achterhalen, maar molenaar 
Klaas Verrips trof in ieder geval geen blaam. Aan het eind van de middag 
van 8 mei spande hij de molen uit.2 Voor hij naar bed ging was alles nog in 
orde. De volgende morgen, rond 5 uur in de vroegte, brandde de molen. De 
met riet gedekte houten ondertoren stond in lichterlaaie en er was geen 
redden meer aan: de molen brandde tot de grond toe af. Getuigen verklaar
den dat er "na middernacht, bijzonder tussen twee en drie uur een onweder 
plaats" heeft gehad, zodat mag worden aangenomen dat dit de oorzaak van 
de calamiteit is geweest. 

Om te zien hoe groot de schade was, gingen de schout en de secretaris van he t water-
schaps- of po lderbes tuur , begeleid door twee poldermeesters , twee hoofdingelanden u i t 
Utrecht en de bode, naa r de overblijfselen van de molen.3 Er was i nde rdaad weinig over 
van de in 1718 gebouwde molen,4 want zelfs de brugdelen over de voor- en de achterwater
loop waren voor he t grootste deel verbrand. Voor de resterende "beschadigde houtwaren" 
werd bij verkoop slechts ƒ 128,20 ontvangen.5 

Gelukkig was de molen verzekerd bij de "Onderl inge Brandwaa rbo rg -maa t s chapp i j 
enkel voor Polderwatermolens" voor een uit te ke ren schadevergoeding van m a x i m a a l 
ƒ 8100,-.5 Deze in 1819 opgerichte Onderlinge bestaat nog steeds en de molen is daar ook nog 
steeds verzekerd. He t verzekerde bedrag was weliswaar niet kostendekkend, m a a r h e t was 
een grote steun in de rug bij de herbouw. 

Hulp van de molenaars van Kockengen en Teckop 

Ook de continuïteit van de bemaling gaf geen al te grote problemen, want 
al de dag na de brand verklaarde het bestuur van het waterschap Kockengen 
zich bereid om met hun wipwatermolen Spengen te hulp te komen. De mole
naar van Kockengen, Hendrik Jacobsz Griffioen, kreeg hiervoor een extra 
beloning van ƒ 52,- toegezegd, te betalen in twee termijnen.6 Aanvankelijk 
had hij voor het extra malen ƒ 3 , - per week gevraagd, maar dat vond het 
waterschapsbestuur van Spengen veel te veel. 

Blijkbaar viel er die zomer veel regenwater,7 want in augustus 1841 betaalde de polder 
Spengen bovendien nog ƒ 10,- aan Teckop voor hulp bij het uitslaan van overtollig water . 
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Afb. 1. De tegenwoor
dige wipwatermolen 
van Spengen, prachtig 
gelegen in het vlakke 
polderlandschap, aan 
de Wagendijk 72 en de 
oever van de Bijle-
veld. De geheel origi
nele kleine woning in 
de ondertoren werd tot 
1962 door de molenaar 
bewoond. Tot dat jaar 
bemaalde de molen de 
335 hectare grote polder 
Spengen. (Foto van de 
schrijver.) 

Voorkeur voor een vereenvoudigde molen 

Kort na de brand werd aan C. van de Koppel Azn uit Schoonderwoerd 
gevraagd een bestek en een begroting te maken en tevens de directie te 
voeren over de herbouwwerkzaamheden. 

Zoals wel vaker met polderbesturen het geval was, wilden ze graag voor 
een dubbeltje op de eerste rang zitten. Zij zetten zich met deskundigen aan 
de tafel en kwamen tot de conclusie dat "het belang van de polder zoude vor
deren, zich te bepalen tot het daarstellen van eenen vereenvoudigden molen 
zonder kamrad, met het scheprad in den moolen, een ijzeren kamradring 
op een ijzeren bonkelaar".8 Vooral de Zuid-Hollandse molenmaker Exalto 
experimenteerde met een binnenscheprad in een wipwatermolen, met 
name in de omgeving van Gorcum. Dat was niet alleen goedkoper bij het 
bouwen, maar zo'n molen is ook "in het onderhoud oneindig minder kost
baar", zoals in de vergadering van 4 juni 1841 werd verklaard.8 Het bestuur 
was onder Culemborg naar een dergelijke molen gaan kijken en had ge
constateerd dat het systeem daar al veertien jaar goed voldeed. 

Er werd dus besloten zo'n "vereenvoudigden molen" te bouwen en Van de 
Koppel ging voortvarend aan de slag. Hij leverde een uitgebreid bestek, dat 
40 artikelen omvatte, en een bouwtekening (Afbeelding 2).9 Al op 25 juni 
1841, dus zeven weken na de brand, werd de bouw aanbesteed "ten huize van 
Hendrik Sloesarwey, kastelein in het gemeentehuis te Kockengen".9 De 
bouw werd gegund aan Bart van Walderveen uit Tienhoven, die het werk 
aannam voor ƒ 10.300,-. Van Walderveen moest snel aan het werk, want het 
bestek verordonneerde dat dadelijk met het werk moest worden begonnen en 
"zes weken na bekoming kennisgeving [moeten] de fonderingen en metsel
werken volkomen klaar en afgemaakt zijn". Verder moest "het werk met 
zooveel spoed voort zetten dat den 15 October de molen volkomen gerigt is en 
den 1 November maalvaardig en op den 15 December geheel klaar en afge
werkt"!9 
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Mocht de oplevering niet op tijd geschieden, dan zou van de te betalen 
som ƒ 10,- per dag afgetrokken worden (Artikel 29); over een eventuele 
stimulans bij eerder gereedkomen werd echter met geen woord gesproken. 
In Artikel 36 stond als extra belemmering voor het op tijd afronden van het 
werk: "er zal voor of na zon ondergang, nog op zon en feestdagen niet mogen 
gewerkt worden". Hierbij kan men zich afvragen wanneer er wél gewerkt 
mocht worden!9 

De fundering kwam gedeeltelijk op die van de oude molen te liggen, 
maar voor de zuidelijke en noordelijke muren moest een nieuwe fundering 
worden opgetrokken (zie Afbeelding 4). Voor dit kon gebeuren, moest er eerst 
geheid worden. Veertig palen van zes meter lang waren hiervoor nodig vol
gens Artikel 11, maar helemaal aan het einde van het bestek staat in een 
aanvulling dat de palen acht in plaats van zes meter moesten zijn. 
Minutieus wordt beschreven hoe de muren onder de toren moesten worden 
opgemetseld.9 Dit is zo nauwkeurig gedaan, dat de huidige maten exact 
overeenkomen met die welke in het bestek zijn genoemd. 

Normaal zit het scheprad op een as, waarop een tweede wiel zit dat wordt 
aangedreven door een schijfloop op een spil (zie Afbeelding 2). Het onderwiel 
is dan binnen de molen opgesteld en het scheprad erbuiten. Bij het nieuwe 
systeem zou het scheprad direct worden aangedreven vanaf de koningsspil 
(zie Afbeelding 3). Zo worden een wielbak, een (duur) houten wiel en een as 
uitgespaard, wat ook in het latere onderhoud veel goedkoper zou moeten 
zijn. De praktijk pakte echter - zo zullen we spoedig zien - anders uit. 

Nieuwe molenaar in 1841 

De bouw van de molen vorderde gestaag en er werd al spoedig uitgezien 
naar een nieuwe molenaar. Klaas Verrips had weliswaar geen schuld 
gehad aan de brand van 9 mei 1841, maar het bestuur zag toch liever dat een 
andere molenaar de nieuwe molen ging bedienen. Verrips was pas in 1839 
op de molen gekomen, omdat de toenmalige molenaar, Van Eijk, zijn werk 
niet meer goed kon verrichten aangezien hij zich in "zoodanigen gebrek-
kigen toestand bevindt, dat denzelven ten eenenmale buiten staat is, om den 
molen naar behooren waar te nemen".10 

Afb. 2. D o o r s n e d e - t e k e n i n g van 
h e t fundament en ondertoren van 
e e n c o n v e n t i o n e l e w i p w a t e r -
molen. De molen van Spengen had 
e e n d e r g e l i j k e c o n s t r u c t i e vóór 
1841 en nâ 1851. De koningsspil 
(G, midden-onder in de toren van 
de molen) , die d r a a i t b innen de 
koke r (14) b r eng t de draa ibewe
ging via he t waterwiel (K) over op 
de wateras (L), die op zijn beurt het 
bui ten de molen geplaatste schep
r a d (M) l aa t d raa ien . In he t ver
e e n v o u d i g d e s y s t e e m s t a a t h e t 
scheprad op de plek van het water
wie l . 
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Zelf wilde Verrips graag op de Spengense molen terugkeren. Als an
dere sollicitanten staan in de notulen van het bestuur van het Waterschap 
Spengen vermeld: "Jacob Griffioen, zoon van Hendrik Griffioen, water
molenaar van den Kockenger molen; Jan van Dam, wonende te Harmeien; 
Adrianus Griffioen, molenaar op den polder watermolen van Maarseveen; 
Hendrik Griffioen, watermolenaar op de Buitenwegsche molen onder West
broek; Jacob Blanken, zoon van den molenaar Blanken van de Mijdrecht-
sche droogmakerij; Dirk Vermolen, schipper te Zegveld; Pieter Spruijt, 
molenaar op de molen Snel nabij Woerden; Van Roijen, molenaar in den 
polder Willescop; Van der Laan, molenaar te Beverwijk".11 

Na enige beraadslagingen werden de polderbestuurders het onderling 
volkomen eens: "Blijkens mitsdien dat met algemene stemmen tot water
molenaar van den polder Spengen tot wederopzegging toe is verkozen, 
den persoon van Adrianus Griffioen wonende onder Maarseveen welke als 
zoodanig bij deze wordt aangesteld." Adrianus was toen 23 jaar oud en nog 
ongehuwd. Zijn aanstelling tot molenaar gaf hem blijkbaar uitzicht op 
genoeg inkomen om te kunnen trouwen. Dat gebeurde op 21 januari 1842 
met de 18-jarige Jannetje (Jannigje) Gerritsen. 
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Aft. 3. Ontwerptekening van de vereenvoudige poldermolen van Spengen, 1841 (Archief 
Wate r schap Spengen, voorl. inv. nr. 71). 
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Afb. 4. Plat tegrond van de in 1841 gebouwde vereenvoudigde molen, met gestippeld h e t niet 
gebruikte deel van de oude fundering. 

Molenaar na enige maanden alweer vervangen 

Lang bleef Adrianus echter niet als molenaar op Spengen; op 16 maart 
1842 kwamen de ingelanden bij elkaar om te praten over "de schade gedu
rende zijn [= Griffïoens] waarneming aan de nieuwen molen toegebragt".12 

Wat blijkt? De molenaar had een roede afgemalen, met andere woorden er 
was tijdens het malen een roede (een halve wiek) gebroken. Het bestuur 
stelde hem verantwoordelijk voor deze calamiteit en kondigde hem ontslag 
op staande voet aan. Men voelde zich daartoe gerechtigd op grond van arti
kel 19 in de Instructie van de molenaar van de polder Spengen, waarin 
onder meer staat: " . . . in geval van wangedrag zullen schout en polder
meesteren het regt hebben hem dadelijk zonder eenige waarschuwing van 
zijn post te ontzetten en van de molen te doen vertrekken".13 

De molenaar vroeg nog om zich in de vergadering te mogen verdedigen. 
De ingelanden besloten evenwel, "overeenkomstig het voorstel van het 
polderbestuur Adrianus Griffioen niet ten gehoore toe te laten" omdat de 
schade geheel te wijten was aan "de ruwe en onbezonnen behandeling der 
molen". Het bestuur stelde daarom voor om de molenaar "van de provisio-
neele waarneming te ontslaan". Adrianus Griffioen werd opgedragen de 
molen "in den loop van dezen dag te ontruimen en alzoo de molenaars 
betrekking vacant te verklaren". Het is duidelijk dat Adrianus en zijn vrouw 
Jannetje nog dezelfde dag in de kou stonden. Men bejegende hem even 
hardvochtig als zijn voorganger Klaas Verrips een jaar eerder. Het zo be
perkt mogelijk houden van financieel risico woog bij herhaling zwaarder 
dan medemenselijkheid. 

De ingelanden lieten geen gras groeien over de benoeming van een 
nieuwe molenaar; men besloot "dadelijk over te gaan tot stemming van 
eenen provisioneelen watermolenaar bij besloten briefjes". Hieruit kwam 
Martinus Blanken als winnaar naar voren, zij het ditmaal niet met alge
mene stemmen.12 Martinus was een broer van de sollicitant uit de vorige 
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Afb. 5. Pla t tegrond van de molen na 1851, met de vervallen waterloop in de molen die 
gedeeltelijk is gebruikt voor de wielbak, en de nieuwe waterloop buiten de molen. 

ronde, Jacob Blanken; op welke manier zijn naam bij het polderbestuur is 
gekomen, wordt uit het archief niet duidelijk. Hij werd in 1846 al weer opge
volgd door Jacob Griffioen, die ook in 1841 al had gesolliciteerd. 

Vereenvoudigd molensysteem toch niet zo'n succes 

Verder werd besloten dat de aannemer de reparatie "kosteloos en om 
niet" zou moeten verrichten. Dit besluit werd genomen op grond van de 
bepaling in het bestek dat de aannemer de molen "een geheel jaar voor zijne 
rekening moet onderhouden". Bovendien zouden "alle gebreken tot aan de 
verschijning van het onderhoud, aan dezelve bevinden wordende zijn en 
blijven ten lasten van den aannemer, welke alle de defecten, die daaraan 
bespeurd worden op de eerste order terstond zal herstellen". Alleen de afge-
malen roede was voor rekening van het waterschap, dat hiervoor aan hout
koper C. Hoogendijk en Zoon te Zwammerdam ƒ 345,22 moest betalen.14 

De vraag rijst echter of het wel de schuld van Adrianus was dat de roede 
afbrak, want na alle problemen en hoog oplopende kosten die ontstonden in 
de jaren na zijn ontslag, kwam de schout van het waterschap Spengen 
uiteindelijk tot de sombere conclusie "dat de gebreken van dien aard zijn dat 
den molen niet gangbaar te houden is, en onverwijld voorzieningen be-
hooren te worden genomen". Daarop werd op verzoek van het polderbestuur 
in 1851 een deskundig onderzoek uitgevoerd door B. de Vries, architect en 
molendeskundige te Wilnis. Deze stelde een rapport op waarin naar voren 
kwam dat niet alleen de aannemer een aantal fouten had gemaakt. Ook in 
het ontwerp waren grote fouten aan te wijzen. Een belangrijke constructie
fout was de directe aandrijving van het scheprad, waardoor iedere versnel
ling of vertraging onmiddellijk op dat scheprad werd overgebracht, "hetgeen 
dikwijls met de uitwerking der overwonnen traagheid van hetzelve in strijd 
is". Dat kon moeilijkheden met zich meebrengen, want mocht er onverhoopt 
een voorwerp in het scheprad komen, dan worden de daardoor optredende 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 13, nr. 2, 1998 



88 

schokken niet door as en waterwiel opgevangen of verminderd. Het gevolg 
hiervan kan breuk van diverse molenonderdelen zijn, waaronder zelfs 
de roeden. "Evenzoo wordt elke schok in het scheprad onmiddellijk op de 
gaande werken overgebragt, dat nog gevaarlijker is." Bij gewone scheprad
molens worden deze krachten gedeeltelijk opgevangen door de veerkracht 
van de wateras tussen onderwiel en scheprad, betoogde De Vries.15 

Het is zelfs voor te stellen dat als er een stuk hout onder het scheprad 
komt, de afremmende krachten zo groot zijn dat dit kan leiden tot het af
breken van een roede. Kan dit de oorzaak zijn geweest van het afmalen van 
een roede door Adrianus Griffioen in 1842? Dan zou hij dus buiten zijn 
schuld in de problemen zijn gekomen en onterecht de molen zijn uitgezet. 
Het lijkt er sterk op dat zulks het geval was. 

Adrianus zou als molenaar nooit meer aan het werk komen. Opvallend is dat hij, zeker 
vergeleken met zijn familieleden-molenaars die vrijwel allen de leeftijd der zeer sterken 
bereikten, zeer jong is overleden. Hij werd slechts 30 jaar en overleed in 1848, als werk
man, in Maarsseveen. Zijn vrouw Jannigje overleefde hem 40 jaar. 

Molen ingrijpend aangepast 

Een van de aanbevelingen uit het rapport van De Vries was, dat het 
waterschapsbestuur er verstandig aan zou doen de Spengense molen in
grijpend aan te passen en wel in de richting van de oude constructie. Ook 
molenmaker F. Jansen "namens de Erven Zijderveld de Timmermans & 
Molenmakers Affaire uitoefenende te Kockengen" adviseerde, in de vergade
ring van ingelanden op 24 april 1851, dat "eenen geheelen verandering in de 
Constructie onontbeerlijk is".16 Van de Koppel drong in de volgende verga
dering, op 1 mei 1851, eveneens aan op "verandering in de constructie en 
terugbrenging op den ouden voet".17 Daartoe werd uiteindelijk besloten, 
ondanks door een tweetal ingelanden daartegen ingebrachte bezwaren, die 
door het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht on
gegrond werden verklaard, omdat de hele procedure zonder fouten was 
gevoerd.18 

De Spengense molen werd er daarna weer een van het traditionele sys
teem, met een wielbak, onderwiel en wateras (Afbeelding 5). Daarvoor moest 
buiten de molen een nieuwe waterloop worden gegraven en krimpmuren op-
gemetseld, voorwaar geen goedkope klus! In de 20ste eeuw leidde het niet-
onderheid-zijn van de noord- en zuidmuur tot verzakkingen en een dure res
tauratie.1 
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