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De oude molens van OtterspoorbroeK 
Kortrijk en Kockengen 

Arie A. Manten 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

"De oudste watermolens in onze omgeving waren 
naar alle waarschijnlijkheid die van Kockengen en 
Spengen", zo kon u in 1998 in dit tijdschrift lezen.1 

Wanneer ze precies gebouwd werden is niet be
kend, maar het "moet wel ruim vóór 1502 zijn 
gebeurd". In datzelfde artikel staat dat over het 
stichtingsjaar van de molen van Otterspoorbroek 
onzekerheid bestaat en dat de huidige Kortrijkse 
molen bij het station van Breukelen vermoedelijk 
uit 1696 dateert, maar dat die op dezelfde plaats een 
voorganger gehad moet hebben, waarover toen ook 
nog niet veel te vertellen viel. Op dit moment kan 
daar iets meer over worden gezegd en meteen ligt 
ook de vraag naar de oudste molen in onze omge
ving weer open. 

Schouwbrief voor Otterspoorbroek van 1491 
Toen ik onlangs nog weer eens wat opzocht in 

de voortreffelijke bronnenpublicatie inzake Nijen-
rode van J.J. de Geer uit 1851 (gelukkig dat die er 
is, want veel van de door hem bestudeerde archief
stukken zijn later verloren gegaan), viel mijn oog 
op wat hij wist te melden over de op 18 juni 1491 
vastgestelde schouwbrief voor Otterspoorbroek, een 
gerechtsheerlijkheid die toen bestuurd werd door 
Jan van Nijenrode. De gezamenlijke landeigenaren 
(de "gemeene landgenooten") van Otterspoorbroek 
bepaalden daarin onder meer dat men jaarlijks twee 
heemraden zal kiezen "uit de gemeene landgenoo
ten die niet in Otterspoorbroek woonachtig zijn, en 
een die daar woont. Deze zullen door den schout 
beëdigd worden en jaarlijks de weteringen, slooten, 
dijken en opstallen schouwen".2 

Een windwatermolen voor Otterspoorbroek 
Nog interessanter is wat De Geer vervolgens in 

die 15de-eeuwse schouwbrief las: "voorts wordt in 
dezen brief vastgesteld, dat de gemeene landgenoo
ten van Otterspoorbroek, met eenige buren uit de 
geregten van den Bisschop en van St. Pieter, welke 
van ouds gewoon waren geweest te zamen met die 
van Otterspoorbroek uit te malen, op gezamenlijke 
kosten eenen windwatermolen zullen daarstellen".2 

Om welk gebied gaat het hier? In de eerste plaats 

uiteraard om Otterspoorbroek, toen nog een afzon
derlijke gerechtsheerlijkheid, begrensd-met de wij
zers van de klok mee - door de Otterspoorbroekse 
Dijk, de Haarrijn, de Kortrijkse Dijk en de Broek
kade (toenmalige grens Otterspoorbroek - Oud Aa). 
Later, in 1533, werd Otterspoorbroek verenigd met 
het Ronde Dorp van Breukelen en Oud Aa tot het 
Breukelen-Nijenrodesgerecht. 

In de tweede plaats zijn bij het besluit over de 
molenbouw enige inwoners van het Breukelen-Bis-
schopsgerecht betrokken. Die gerechtsheerlijkheid 
strekte zich langs de Vecht uit vanaf de Evenaars
wetering in het noorden tot ter hoogte van kasteel 
Oudaen in het zuiden. Het Bisschopsgerecht lag 
vrijwel geheel op het "oude land", dus op oeverwal-
gronden van de Vecht en de Aa. In het zuidwesten 
van dat gerecht lagen enkele stukken die bij het be
palen van de aanslag in het morgengeld (een grond
belasting) gekwalificeerd werden als "quade mor
gens", dat wil zeggen percelen, die in de belasting 
veel minder hoog werden aangeslagen, omdat hun 
opbrengsten gering waren.3 Waarschijnlijk was de 
oorzaak een laaggelegen landoppervlak, met als ge
volg veel wateroverlast. 

Als derde partij zijn er enige ingezetenen van het 
gerecht van Sint-Pieter. Dat duidt op het Breukelen-
Proostdijgerecht, dat ook wel het Breukelen-Sint 
Pietersgerecht werd genoemd, omdat het nauw ver
bonden was met de Proost en het Kapittel van Sint-
Pieter in de stad Utrecht.4 Van die gerechtsheerlijk
heid maakte sedert de aanleg van de Otterspoordam 
en -sluis5 ook het gebied Otterspoor deel uit, op 
de westelijke Vechtoever, ten zuidoosten van Otter
spoorbroek. 

De polder Otterspoorbroek 
De opmerking dat de gezamenlijke landeigena

ren van Otterspoorbroek tevoren ook al gewend wa
ren om samen met ingezetenen van het Breukelen-
Bisschopsgerecht en het gebiedsdeel Otterspoor van 
het Breukelen-Proostdijgerecht "uit te malen", wijst 
er op dat het waterschap Otterspoorbroek (dat dus 
wat groter was dan de gerechtsheerlijkheid Otter
spoorbroek) ouder was dan 1491. 
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Onwaarschijnlijk is dat er toen ook al van wind-
molenbemaling gebruik werd gemaakt. Dan zou er 
in het besluit van 1491 wel sprake zijn geweest van 
de bouw van een nieuwe molen. Meer voor de hand 
ligt dat werd afgewaterd via een spuisluis, met (ver
moedelijk) zonodig ondersteuning - als de rivier
waterstand en de weersomstandigheden ongunstig 
waren - door een rosmolen. 

Bouw van de Otterspoorbroekse molen 
Midden juni 1491 was er overeenstemming over 

de bouw van een windwatermolen voor de polder 
Otterspoorbroek. Het was toen gebruikelijk dat een 
dergelijk besluit spoedig tot uitvoering werd ge
bracht. Het maken van bestek en tekeningen en de 
onderhandelingen met een of meer molenmakers 
zullen niet meer dan enige maanden gevergd heb
ben. We mogen dus met redelijke zekerheid aan
nemen dat in het najaar van 1491 met de bouw zal 
zijn begonnen en de polder in het voorjaar van 1492 
de eerste voordelen van windmolenbemaling zal 
hebben ervaren. 

Molen van Kockengen 
Vermoedelijk hadden Kockengen en Spengen 

toen al een windmolen, maar zekerheid daaromtrent 
is er niet. 

De polder Kockengen moest gaan lozen op de 
Bijleveld toen de waterafvoer naar de oude voor
wetering, later de Heicop/Heycop, ten gevolge van 
de aanleg van de Bijleveld niet meer mogelijk was. 
Het besluit om de Bijleveld aan te leggen viel in 
1413 en de uitvoering van dat werk zal kort daarna 
zijn gerealiseerd. Pas nadien kon men aan de bouw 
van een Kockengense molen gaan denken. Het ziet 
er echter sterk naar uit dat dat in werkelijkheid pas 
na geruime tijd gebeurde. 

Op zo'n 350 - 400 meter ten westen van de Wa-
gendijk liggen in de Polder Kockengen nog grote 
delen van de Kockengense Wetering6 (zie Afbeel
ding 1). Die is allesbehalve één rechtdoor lopende 
watergang; bij verscheidene kruisingen met kavel-
grenzen/-sloten verspringt het tracé van die wete
ring een stukje. Daaruit blijkt dat de Kockengense 
Wetering in gedeelten tot stand is gekomen. Zoiets 
gebeurde als men her en der overtollig water naar 
bepaalde sloten wilde leiden die loodrecht op een 
hoofdwatergang lagen (in dit geval de Bijleveld) en 
die ieder via een uitwateringssluisje daarmee ver
bonden waren. Een molenvliet werd in één keer 
aangelegd en is nagenoeg altijd een geheel rechte 
watergang. Er is dus een tijd geweest, tussen de 
aanleg van de Bijleveld en de bouw van de Kocken

gense molen, waarin de polder nog op een eenvou
diger manier trachtte te lozen.7 

De poldermolen van Kockengen zal dus vrijwel 
zeker ergens tussen het midden van de 15de eeuw 
en "ruim vóór 1502" zijn gesticht. Een preciezer 
uitspraak kan op dit moment niet worden gedaan. 
En dus blijft ook de vraag onbeantwoord welke mo
len de oudste is - die van Kockengen, van Spengen, 
of van Otterspoorbroek. 

Het stukje Oud Aa ten zuiden van de Hey-
cop loosde samen met Kortrijk 

Als gevolg van de aanleg van de Heycop of 
Lange Vliet kon het deel van de gerechtsheerlijk-
heid Oud Aa dat ten zuiden van deze Heycop was 
komen te liggen, sedert het eind van de 14de eeuw 

>"^Ä>^<^;;•^•t;V\'r-'>-, 
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Afb. 1. Detail uit de Topografische Kaart van Nederland 
1 : 25 000, blad 31G, Woerden, met links de restanten van de 
oude Kockengensche Wetering. Meer naar rechts de Bijleveld. 
Helaas bevat de kaart een foutje: de nog weer iets meer naar 
rechts gelegen watergang, waar de naam Bijleveld bij staat, is 
in werkelijkheid de Heicop/Heycop. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 15, nr. 4, 2000 



212 

•? -* CD 
O CD 

i« 
Ki <o 

-£ -£ 

2 § 
CD C 

ï c CD 

OT CD 

i ï 
I f 
I« 
•̂  c 
a> © 
£ "35 
o 3 
$ 5 
CD -SC 

"O £ 

-O c 
J2 55 
• § S c 
m Q 

iis 
5 CD 

-g S 

55 CD 

ï l 
• f c CD 
CO CC 

Ij 
"55 aï 
* . $ 
© y. 
•c ET 

*S 
§P 
00 2 c> 
S CO CD 
^ CO £ 
g - M y 

S " .CD C5 

S "5 $ 
r- c 5 
§ S Z. 
> ~ CD 

9 o — 
"§ £ $ 
S' 3 £ 

if! 
CD O CD 

fil 
-Il 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 15, nr. 4, 2000 



213 

zijn overtollige water niet meer lozen samen met de 
rest van Oud Aa. De gewijzigde omstandigheden 
noopten hier voortaan tot samenwerking met Kort
rijk (dat een afwateringsvliet had door dit zuidoos
telijke deel van Oud Aa), niet met Otterspoorbroek. 

Interessant is dat het besluit van 1491 over een 
molen voor de polder Otterspoorbroek werd geno
men door alle landeigenaren van het gerecht Otter
spoorbroek en enige ingezeten van twee met name 
genoemde aangrenzende gerechten. Dat wijst er dui
delijk op dat het (in de besluitvorming in 1491 dus 
niet betrokken) gebied van De Geer, gelegen tussen 
de Broekkade en de Aa, niet onder het gerecht Ot
terspoorbroek viel, noch tot de polder Otterspoor
broek behoorde (en dus tot de gerechtsheerlijkheid 
en polder Oud Aa). 

Veel later, toen zowel Oud Aa als Otterspoor
broek al lang deel uitmaakten van de gerechtsheer
lijkheid Breukelen-Nijenrode, vervaagde het benul 
van de oude grens tussen deze beide gebieden. De 
waterlopen Heycop en Aa/Kerkvaart waren veel 
duidelijker markeringen in het landschap. Toen is 
men blijkbaar het zuidoostelijke deel van Oud Aa, 
gelegen ten zuiden van die waterlopen, soms gaan 
beleven als de noordwestrand van Otterspoorbroek.« 

De oude molen van Kortrijk 
Over de oude molen van Kortrijk valt ook wat 

meer te melden. Tussen de oude archiefstukken van 
het Kapittel van Sint-Pieter te Utrecht bevindt zich 
een kaart uit 1634, waarop duidelijk de "Cortrijcker 
Muelen" staat aangegeven (zie Afbeelding 2) ? Deze 
vermelding is meer dan 60 jaar ouder dan de huidi
ge Kortrijkse molen. In 1634 was de oude Kortrijk-
se molen dus maalvaardig. Maar hoe lang al? Daar 
is bij benadering wel iets over te zeggen. 

De oude molens van Kortrijk en Gieltjesdorp, 
die in 1691 of zeer kort daarna tezamen door de 
nieuwe Kortrijkse molen (de Cortryker Molen op 
Afbeelding 3) werden vervangen, zullen toen min 
of meer versleten zijn geweest, want over ramp
spoeden die tot nieuwe molenbouw noopten, zoals 
verwoesting door brand of storm, wordt ons niets 
meegedeeld. Een goede windmolen ging vrij lang 
mee. De oude, te vervangen molens kunnen in 1691 
dus best zo'n anderhalve eeuw of meer oud geweest 
zijn. Dat twee oude poldermolens konden worden 
vervangen door één nieuwe, zal te maken hebben 
gehad met de in de loop der tijd toegenomen kennis 
en ervaring van de molenbouwers. 

Een dergelijke gang van zaken kwam vaker 
voor, ook in die tijd. Tot tegen het eind van de 17de 

eeuw had de polder De Haar een eigen wipwater-
molen. Nog vóór het jaar 1700 moeten die molen en 
de oude molen van Laag-Nieuwkoop tezamen zijn 
vervangen door één nieuwe molen, die was geplaatst 
op de plek waar eerder de oude molen van Laag-
Nieuwkoop stond. De molen van Laag-Nieuwkoop 
en De Haar en de molen van de aangrenzende 
polder Themaat sloegen hun water beide uit op de 
Haarrijn. 

In de schouwbrief (het reglement) van 1686 van de toen
malige polder De Haar worden de eigen molenmeester van die 
polder (in verscheidene artikelen), alsmede de molen en "den 
Molenaer van dese Polder" (art. 30) nog genoemd.10 Op de 
"Niewe caerte van de provincie van Utrecht" van Bernard de 
Roy (uitgave 1696; zie ook Afbeelding 4) en andere topogra
fische kaarten uit die tijd staat die molen niet meer ingetekend, 
maar andere molens in de omgeving (windwatermolens van 
Laag-Nieuwkoop en Themaat, korenmolen van De Haar) nog 
wel. 

Zowel de poldermolen van Laag-Nieuwkoop en De Haar 
als de poldermolen van Themaat heeft dienst gedaan tot in 
1877. Toen werd hun werk overgenomen door een stoom
gemaal, dat later werd geëlectrificeerd, en dat werd gebouwd 
aan het noordeinde van de Thematerkade, op de plek waar de 
Thematermolen had gestaan. 

Bodemdaling noodzaakte tot molenbouw 
Het toenemen van de problemen met het water

beheer werd in sterke mate bepaald door de bodem
daling, die zich in de diverse veenontginningen ten 
westen van Vecht en Aa in ongeveer hetzelfde 
tempo voltrokken zullen hebben. Kortrijk kon zich 
in het aanpakken van die problemen waarschijnlijk 
spiegelen aan de ervaringen in de naburige polder 
Otterspoorbroek, die zo'n 40 jaar ouder was. Als 
we aannemen dat daardoor Kortrijk zijn waterbe
heer wat sneller ging aanpakken door de aanschaf 
van een windwatermolen, dan lijkt het niet al te ge
waagd de bouw van de eerste Kortrijkse molen te 
vermoeden omstreeks 1525. 

Ondersteuning voor deze veronderstelling vin
den we in een vergelijking tussen de veenontginnin
gen ten westen en ten oosten van de Vecht. Otter
spoorbroek, ontstaan in de eerste ontginningsfase 
ten westen van de Vecht, zal omstreeks 1020 in 
agrarisch gebruik gekomen zijn. De eerste fase in 
de ontginning van het Breukeleveen leidde vermoe
delijk zo'n 180 jaar later tot landbouw van enige 
betekenis. Otterspoorbroek kreeg in 1491-92 een 
windwatermolen, Breukeleveen liet zijn eerste mo
len bouwen in 1649, dat is een kleine 160 jaar later. 
In Breukeleveen kon in nog sterker mate dan in 
Kortrijk worden geprofiteerd van de toegenomen 
kennis en ervaring in de molenbemaling (men 
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Afb. 3. Fragment van de "Niewe caerte van de provincie van Utrecht" van Bernard de Roy, uitgave 1696, met de 
"Cortrycker Molen". Het noorden /'s hier boven. Vergelijking met Afb. 2 maakt de positie van die detailkaart van Van 
Diepenem duidelijker. De molen van Otterspoorbroek staat om onbegrijpelijke reden niet ingetekend. Midden-links ziet u 
de poldermolen van Oud Aa. Het dorp Breukelen, Oud Aa en Otterspoorbroek vormden toen gezamenlijk "het Gereght 
van Nienrode". 
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Afb. 4. Nog een fragment van de "Niewe caerte van de provincie van Utrecht" van Bernard de Roy, uitgave 1696, met in 
het oosten van Gieltjesdorp ("Geeltiens Dorp") aan de Haarrijn nog de oude watermolen van de polder Gieltjesdorp, die 
toen naar alle waarschijnlijkheid al buiten werking was gesteld wegens bundeling van de polders Kortrijk en Gieltjesdorp 
en de bouw van een nieuwe gezamenlijke watermolen. Aan de overzijde van de Haarrijn, op de hoek van "Den Temater 
Dijck" (Thematerweg en Smalle Themaat) de watermolen van de polder Themaat en zuidelijker de molen van de polder 
Laag-Nieuwkoop; de watermolen van De Haar is hier al uit het kaartbeeld verdwenen. 
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bouwde er ook een stevige achtkanter in plaats van 
een traditionele wipwatermolen).1 Dat betekende dat 
Breukeleveen in vergelijking met het tempo van de 
ontwikkelingen in Otterspoorbroek een dikke 20 
jaar eerder naar molenbemaling overging. Als we 
de tempoversnelling in het veel oudere Kortrijk in
schatten op omstreeks een derde van die in Breuke
leveen, dan komen we voor het bouwjaar van de 
eerste Kortrijkse molen opnieuw uit in de buurt van 
1525. 

Noten 

1 A.A. Manten, 1998. Opkomst, bloei en neergang van mo
lens in de omgeving van Breukelen. Tijdschrift Historische 
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deel, eerste stuk, blz. 3 - 124, in het bijzonder blz. 113. 

3 Archief van de Staten van Utrecht (in Het Utrechts Ar
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Leeuwen, 2000. Het collectieve geheugen van het platte
land. Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzui-
lens, jaargang 20, nr. 3, blz. 52 -55 . 

8 Een voorbeeld daarvan vindt u in het artikel van H.J. van 
Es, 1999. De boerderij-herberg Galgerwaard (1). Tijdschrift 
Historische Kring Breukelen, jaargang 14, nr. 1, blz. 4 - 12. 
In 1721 werd deze uitspanning nog gelokaliseerd als 
"gelegen op Oud Aa ten zuyden van de Aa en ten oosten 
van de Heycop" (blz. 4), maar de pachter beschouwde zich 
als ingezetene van Otterspoorbroek (blz. 5). 

9 Archief van het Kapittel van Sint-Pieter (in Het Utrechts 
Archief), inv. nr. 425-2, met kaart, opgenomen in de Topo
grafische Atlas van Het Utrechts Archief. 

10 C.W. Moorrees en P.J. Vermeulen, 1860. Mr. Johan van de 
Water's Groot Plakkaatboek 's Lands van Utrecht aange
vuld en vervolgd tot het jaar 1810. Kemink en Zoon, 
Utrecht, deel 2, 778 blz.; daarin blz. 427 - 430, Schouw-
brief van de Haar bij Vleuten dd. 16 January 1686. 

Uit oude raadsnotulen (21) 

Politietoezicht in Breukelen-Nüenrode, 1907 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders gehouden 13 
september 1907. Aanwezig de heren J.ThA. Braams, burge
meester, M. van Waart en C. Pijnse van der Aa, wethouders, 
benevens de secretaris. 

"Bij de bespreking van de noodzakelijkheid van verbete
ring van het politietoezicht zegt de heer van Waart het wen-
schelijk tevinden om naast Nullen een nieuwe veldwachter aan-
testellen. 

De Voorzitter is daar niet voor. Gaarne zou hij zien dat de 
toestand voorlopig blijft zooals hij is. De gemeente arbeider 
van Tricht verricht zoveel mogelijk ook politiediensten en spre
ker kan het daarmee redden. Bovendien wenscht spreker er op 
te wijzen, dat hij ook in het belang van de financieele zijde de 
zaak nog zou willen laten rusten. 

De heer van Waart zegt zich te zullen schikken naar het ge
voelen van den Voorzitter, doch wenscht dat aan den raad zal 
worden medegedeeld dat deze zaak door het dagelijksch be
stuur onder de ogen is gezien." 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders op 19 septem
ber 1907. Zelfde samenstelling. 

"De heer van Waart zegt van verschillende personen klach
ten te hebben vernomen over de vernielzucht van de jeugd. 
Meermalen toch gebeurt het dat uitgespannen wagens van 

Kerk- of martktbezoekers op ergerlijke wijze worden bescha
digd. Spreker zou gaarne zien dat hieraan zoo spoedig mogelijk 
paal en perk wordt gesteld. De Voorzitter zegt reeds herhaalde
lijk zijne zorgen hieraan te hebben gewijd. Thans zal spreker 
den stalhouder Baas nog eens met ernst onder het oog brengen 
dat deze voor voldoende toezicht zorgt." 

Vergadering op 14 februari 1908. Tegenwoordig M. van Waart 
en C. Pijnse van der Aa en de secretaris E. v.d. Zee. De Burge
meester is afwezig. Voorzitter de heer M. van Waart. 

"De voorzitter brengt ter sprake de wenschelijkheid om te 
onderzoeken of er instructie's bestaan voor den gemeente ar
beider. Spreker wenscht te weten wat de werkzaamheden van 
dien ambtenaar zijn." 

"Nadat de Secretaris heeft toegelicht dat de gemeente arbei
der, die tevens doodgraver, nachtwacht, marktknecht, en tegens 
hulpbode, voor al deze werkzaamheden ƒ 7,- per week geniet, 
wordt na eenige besprekingen besloten den gemeenteraad voor-
testellen het tractement voor den gemeente arbeider met ƒ 150,-
te verhoogen." 

(Uit: Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 
60. Notulen van de vergaderingen van het college van burge
meester en wethouders, juli 1906 - maart 1908.) 

A.A.M. 
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