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VAN DE VOORZITTER 
 
L.P. Kleppe 
 

 

Dit nummer van de Kroniek is volledig gewijd aan de molens van 
Achthoven. Een stuk geschiedenis waarvan nu vrijwel niets meer is 
terug te vinden. Op sommige plaatsen in het landschap kunnen nog 
resten van waterstromen worden waargenomen, maar verder is veel 
spoorloos verdwenen. Toch moet het landschap bij Sluis er indertijd 
indrukwekkend hebben uitgezien. De molens van Kinderdijk vormen 
nu een UNESCO-monument. De molens bij Sluis zijn (nagenoeg) 
weg. Jammer genoeg hadden onze voorouders nog niet zo’n ont-
wikkeld gevoel voor cultureel erfgoed. 
Vanaf het moment dat mensen zich definitief begonnen te vestigen in 
onze contreien, en het land begonnen te ontwateren, had men te 
maken met een overschot aan water. In eerste instantie volstond het, 
dat men ontwateringssloten groef, die via de Oude Zederik direct 
uitwaterden op de Lek. Later kon alleen nog maar bij laag water op 
de Lek worden geloosd. Maar door het inklinken van de land-
bouwgronden en het hoger worden van de rivierbedding werden 
andere middelen noodzakelijk. Windmolens verrezen vanaf de late 
middeleeuwen, en hebben tot ruim in de 19e eeuw gefunctioneerd. 
Eerst met directe bemaling naar de Lek, later werd tweetraps-
bemaling noodzakelijk. Het verschil tussen het gewenste 
grondwaterpeil in de polders en het feitelijke waterniveau van de Lek 
werd immers steeds groter, waardoor steeds geavanceerdere 
middelen noodzakelijk werden. 
Over de ontwikkeling van de bemaling van onze polders heeft  
W. van Zijderveld uitgebreid onderzoek gedaan, wat geresulteerd 
heeft in een lang artikel in deze kroniek. Vanwege de omvang van dit 
artikel, zijn enkele vaste rubrieken van de Kroniek dit keer niet 
opgenomen. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
Foto op voorblad:  
De achtkante poldermolen, geschilderd door meester De Hoon. 
Foto: André Tukker. 
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DE WINDMOLENS EN HET MOTERGEMAAL VAN DE POLDER 
ACHTHOVEN  
 
Walter van Zijderveld 
 

 
DE MOLENS TOT 1778 
 
De Achthovense molens en de buitendijkse voormolens 
De polder Achthoven heeft haar water altijd geloosd op de Zederik, 
die later Oude Zederik werd genoemd. De Oude Zederik liep vanaf 
Meerkerk tot aan de Lekdijk, waar op het grondgebied van Ameide 
een uitwateringssluis was gemaakt. Dit punt heette Sluis en die 
naam draagt de buurtschap nog steeds. Dat spuien van de Zederik 
op de Lek was alleen mogelijk als het water in de Lek lager stond 
dan in de Oude Zederik. De Zederik diende voor de polders als 
boezem, dit wil zeggen dat de polders het teveel aan polderwater 
door middel van molens, hierop loosden. 
Van oudsher werd de polder Achthoven bemalen door twee wip-
watermolens. Die zullen er waarschijnlijk vanaf de periode 1450-
1500 hebben gestaan. De meest noordelijke watermolen kreeg zijn 
water aangevoerd via de Voorwetering en de zuidelijke door de 
Achterwetering. In de loop der eeuwen werd het in de Zederik 
opgemaalde water afwisselend op de Lek of op de Linge geloosd. 
Dat ging lang goed, maar doordat de polder inklonk en het 
rivierwaterpeil steeds hoger werd, kon het water van de Zederik 
steeds vaker niet op de Lek of de Linge worden gespuid. Vooral in 
het voorjaar was dat het geval. Ook de twee Achthovense molens 
konden hun water niet kwijt, waardoor de lager gelegen delen steeds 
vaker onder water stonden. In 1566 duurde dat onder water staan 
zelfs zo lang, dat men de lage delen niet kon gebruiken als wei- of 
hooiland. Dat leverde niet alleen de boeren veel schade op, maar 
ook de overheden die belasting hieven liepen die inkomsten mis. 
Men was daarom wel gedwongen om maatregelen te nemen. 
Besloten werd om bij Sluis de Oude Zederik met behulp van 
watermolens af te malen. Op 4 november 1566 sloten de dijkcolleges 
van Vianen, Hagestein, Everdingen, Leerdam en Arkel een contract 
om bij Sluis buitendijks in de uiterwaard een boezem met zes 
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watermolens te maken. Het werk werd vrij spoedig daarna begonnen 
en het werd in 1567/68 voltooid. De molens werden voormolens 
genoemd. Na 104 à 105 jaar dienst te hebben gedaan, werden er vijf 
door de Franse troepen in 1672 geheel verbrand. De zesde was al in 
1635 door ijsgang verloren gegaan.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op deze kaart van J. Perienot uit 1761 zijn de voormolens te Ameide en de 
twee poldermolens van Achthoven te zien. Bij de zuidhoek van de polder 
zijn de Plukkopmolen (Plukmolen) van de polder Lexmond en de Vlietmolen 
van de polder Lakerveld te zien, met daartussen de Nieuwe molen. (Kaart 
van de graafschappen Buren en Culemborg en de Vijfheerenlanden, GA 
Vianen) 
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De achterste Achthovense watermolen kreeg in 1598 een nieuwe 
toren 
Aan het eind van zestiende eeuw moeten de twee Achthovense 
poldermolens in slechte staat hebben verkeerd, want men besloot 
om de voorste molen (gerekend vanaf de Lekdijk) geheel te 
vernieuwen en van de achterste alleen de toren. De toren is het 
onderste vaste deel van de molen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het eerste blad van de afrekening van het maken van de toren van de 
achterste molen. (SAG-AHVHL, inv. 449, 7 juni 1600.) 
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De achterste molen kwam het eerst aan de beurt. In 1598 werd het 
slopen van de oude toren en het maken van een nieuwe 
aanbesteed. Er werd een bestek gemaakt en in de omliggende 
plaatsen werden biljetten opgehangen waarin de openbare 
aanbesteding werd afgekondigd. Die zou thuis bij den rendant 
(administrateur) worden gehouden. Het zal wel een gezellige boel 
zijn geweest, want het polderbestuur, enkele ingelanden, de timmer-
lieden en de smeden aten en dronken daar voor f 34,45 op. De 
winnaar van de aanbesteding was de timmerman Wauter Gerritsz. 
Hij mocht de molentoren maken voor f 1180,-. 
Er kwamen natuurlijk nog de nodige kosten bij, zoals voor de 
aanbesteding, het ijzerwerk (f 97,50) en het werk dat de secretaris, 
de polderbode, de administrateur enzovoort eraan hadden. Totaal 
ruim f 330,-, maar daar zou nog het een en ander bijkomen. De 
totale kostprijs zal wel in de buurt van f 1600,- gulden hebben 
gelegen. 
De molentoren werd niet alleen vernieuwd, maar werd ook hoger 
gezet. Hendrick Neck had het ophogen van de molenwerf voor f 20,- 
aangenomen en de arbeiders die dat grondwerk moesten uitvoeren, 
hadden bedongen dat ze daarvoor een ton bier kregen. Die kostte de 
polder f 4,30, maar de arbeiders vierden na afloop in elk geval een 
feestje. De ingelanden moesten voor de molentoren in 1598 f 1,- per 
morgen (0,85 ha) extra aan polderlasten betalen en in 1599 f 0,80. 
Toen was er al f 901,80 opgebracht, zodat twee jaar later de 
molentoren wel zal zijn afbetaald.2 
 
De voorste molen werd in 1599 geheel vernieuwd 
De voorste molen moest geheel worden vernieuwd. Ook hiervan 
werd een bestek gemaakt en werden in de omliggende plaatsen 
biljetten opgehangen om de openbare aanbesteding aan te 
kondigen. Deze vond plaats in de herberg van de Lexmondse schout 
Dierck Roeloffsz Stout en er kwamen veel timmerlieden op af. Ook 
dit werk werd gegund aan de timmerman Wauter Gerritsz, nu voor  
f 2350,-. Hij moest ook de oude molen slopen en kocht het daarvan 
afkomende hout voor f 400,-, zodat de polder nog f 1950,- moest 
bijbetalen. 
De molen kwam nog in datzelfde jaar 1599 gereed. Wauter Gerritsz 
kreeg niet ineens de aanneemsom. Die betaling werd over vijf jaar 
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uitgesmeerd en elk jaar kreeg hij met kerstmis een vijfde deel, dus  
f 390,-, te beginnen met kerstmis 1599. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het totaal van de inkomsten, uitgaven en het tekort voor de eerste twee jaar 
van de afrekening van de voorste molen. (SAG-AHVHL, inv. 449, 7 juni 
1600.) 
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Het was niet zo verwonderlijk dat Wauter Gerritsz de aanbesteding 
won, want hij had zelf het bestek gemaakt en wist precies wat er 
moest gebeuren en welk oud materiaal hij kon gebruiken. Voor het 
maken van het bestek en nog wat andere werkzaamheden voor de 
openbare verkoping ontving hij met kerstmis nog f 48,-. Hij hoefde 
overigens de verschillende exemplaren van het bestek en de biljetten 
niet zelf te schrijven, want dat deed de secretaris, die daar f 7,- voor 
kreeg. Wauter Gerritsz leverde voor f 9,- nog wel vier stukken 
natuursteen. De benodigde ton teer en de halve ton pek, die hij nodig 
had om de molen waterdicht te maken, werden hem door de polder 
toegeleverd, die ze in Schoonhoven kocht en daar f 9,90 voor 
betaalde. De polder had ook voor f 60,- vier nieuwe zeilen gekocht. 
De Lexmondse smid Aernen Daemelsz had het ijzerwerk voor de 
nieuwe molen aangenomen voor f 394,-, maar hij hoefde niet zo lang 
op zijn geld te wachten als Wauter Gerritsz. Hij werd in twee 
jaarlijkse termijnen betaald, waarvan de eerste, groot f 197,-, verviel 
met kerstmis 1599. 
Het terrein waarop de molen stond, de molenwerf genoemd, werd 
tegelijkertijd verhoogd. Dit werk werd door Hendrick Neck en 
anderen uitgevoerd voor f 51,-. 
Bouwen zonder drinken was ook in die tijd al niet mogelijk, dus zien 
we dat de Lexmondse schout Dierck Roeloffsz Stout bij hem thuis (hij 
had ongetwijfeld een herberg) enkele vergaderingen belegde waar 
het nodige gedronken werd. Ook op de openbare aanbesteding bij 
hem thuis schonk hij de drank en had nog wat andere onkosten. In 
totaal bracht hij f 86,- in rekening. Heel wat goedkoper was de 
Achthovense heemraad Peter Aeriensz Hardenbol uit, die samen 
met de andere heemraad Cornelis Gerritsz, int toesien gedroncken 
metten arbeijders een halff vat biers hadden gedronken. Dat kostte  
f 3,30, dus maar een fractie van wat de hogere heren naar binnen 
hadden geslagen. 
De penningmeester had f 45,09 verdiend aan het ophalen van de 
polderlasten bij de ingelanden, maar daar stond tegenover dat hij uit 
zijn privé-kapitaal veel aan de polder had voorgeschoten en een deel 
daarvan een half jaar later nog niet terug had gekregen. De rekening 
daarvoor zou hij later wel indienen. Met nog wat andere kleine 
kosten werd in 1599 totaal f 923,04 betaald. 
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Die kosten moesten door de ingelanden en grondeigenaren worden 
opgebracht. De polder Achthoven bevatte 501 morgen (426 ha) land 
en voor elke morgen moest f 1,80 worden betaald. Dit was dus een 
extra belasting, die nog bovenop de normale polderlasten kwam. 
Totaal bracht deze f 901,80 op, zodat er dat jaar nog een tekort was 
van f 21,24. De inwoners van Achthoven konden echter met een 
gerust hart de zeventiende eeuw ingaan. Over de bemaling hoefden 
ze zich voorlopig geen zorgen meer te maken.3 
Vijftig jaar later was de toren weer aan vervanging toe, zodat in 1649 
een bestek met bijbehorende voorwaarden werden gemaakt voor 
een nieuwe toren. Daarna werd het werk aanbesteed. De winnaar 
was Wijn Petersz de Rie, die de klus voor f 1280,- klaarde. Jacob 
Peterse leverde daaraan nog voor f 156,55 hout en ijzerwerk.4 
 
In 1734 werd ook de achterste watermolen vernieuwd 
Ruim 130 jaar later was het gevaar voor wateroverlast weer groot, 
omdat den ouden molen genoegsaem buijten staat is de polder meer 
dienst te doen. Dat was dus de achterste molen, die in 1598 een 
nieuwe toren had gekregen. De molen werd toen misschien al de 
Kikvors genoemd, naar het gelijknamige gebied waarin hij stond. De 
schout en heemraden van de polder Achthoven vroegen daarom in 
1733 aan de Gecombineerde Raden van de Staten van Holland en 
Westvriesland of ze een lening mochten uitschrijven om de molen 
daarmee te betalen. De ingelanden zouden dan de aflossing en de 
rente in termijnen moeten opbrengen, waarbij de verdeling ook weer 
morgengewijs zou geschieden. De kosten van de molen werden 
geschat op ruim f 4000,-. Op 22 april 1733 kreeg het polderbestuur 
de toestemming en kon men aan de slag. 
Wouter van Es maakte een bestek met condities en de aanbesteding 
vond plaats op 15 mei 1733 in de Lexmondse herberg De Drie 
Snoeken. De klus werd aangenomen door Cornelis Vergeer, samen 
met de houtkopers Pieter van Oostsanen en Dionisius van Eijsden. 
Cornelis Vergeer trad daarbij op als hoofdaannemer. Bedongen was 
dat de twee houtkopers apart moesten worden betaald. 
Bij de bouw van de molen hielp ook de nu werkloze molenaar Jan 
Hendricksz van Milligen mee. Hij verdiende daarmee f 0,60 per dag! 
Hij werkte zestig dagen en verdiende dus in 2,5 à 3 maanden f 36,-! 
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De toestemming van de Gecommitteerde Raden van Holland en 
Westvriesland voor de bouw van een nieuwe achterste molen. (SAG, 
AHVHL, inv. 450, 22 april 1733.) 
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De bouw verliep niet zoals verwacht, want de molen werd zeventig 
dagen te laat opgeleverd. De problemen die tijdens de bouw 
speelden, leverden een rechtzaak op bij de Kamer van Justitie te 
Vianen. Dat gaf allemaal extra kosten voor de polder. Zo moest een 
advocaat worden ingehuurd, een deurwaarder worden betaald enz. 
Bij het begin van de bouw was op 1 mei 1734 f 2200,- aan obligaties 
uitgezet, maar precies twee jaar later moest daar nog eens f 500,- 
extra aan worden toegevoegd. Door alle problemen en de lang 
slepende rechtzaak kon pas op 16 december 1740 de rekening 
worden opgemaakt. Deze zag er als volgt uit: 
 
Inkomsten: 
De obligatielening werd bij de volgende personen en instanties 
ondergebracht tegen een rente van 3,5%: 
- De Huijs Armen van Lexmond en Lakerveld (de Grote Armen)      f 1200,- 
- Nicolaes van der Pijll, vroeger schout van Lakerveld       - 1000,- 
- Nicolaes van der Pijll, vroeger schout van Lakerveld       -   500,- 
              Totaal f 2700,- 
De andere inkomsten waren: 
- Verkoop van oud hout op 20 mei 1735          f   88,63 
- Bijdrage ingelanden over 1734 over 500 morgen à f 1,50 per mo.   - 750,- 
- Idem over 1735             - 750,- 
- Idem over 1736            - 750,- 
             Totaal f 2338,63 
   Totaal Generaal van de inkomsten     f 5038,63 

 
De uitgaven waren: 
- Trekgeld bij de aanbesteding         f     15,75 
- Procureur P. Kiggelaer die het verzoek bij de Staten indiende     -     21,85 
- Wed. Bosman uit Dordt voor acht tonnen tras en ses hoed kalcka -    52,60 
- Jan de Haer, schipper van Vianen op Dordrecht, voor vervoer  
  van de tras en kalk naar de sluizen te Ameide       -      6,61 
- Gijsbert Pinsen, metselaar, voor verwerken kalk      -      5,30 
- Maerten van der Ham, herbergier, verteringen bij drie inspecties  -    20,15 
- Jacob van Santen, voor twee nieuwe kronen met een put     -  136,30 
- Vracht voor deze kronen van Amsterdam naar de sluizen te  
  Ameide           -      1,80 
- Hendrick van der Ham, transport van de kalk en tras van de  
  sluizen te Ameide naar de nieuwe molen       -      2,75 
- Cornelis Vergeer als hoofdaannemer        -  400,- 
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- Pieter van Oostsanen en Dionisius van Eijsden, houtkopers, de  
  eerste van twee termijnen, bij Cornelis Vergeer c.s. bedongen     - 1000,- 
- Maerten van der Ham, herbergier, twee verteringen       -     36,35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De rekening van herbergier Maarten van der Ham te Sluis. (SAG, AHVHL, 
inv. 451, 18 okt. 1734.) 
 
- Burgemeester Van der Aa uit Ameide voor het leveren van vier 
  rollen zeildoek           -     92,- 
- Hendrikus van Heijken, leijndraijer, uit Ameide, voor het touw     -     30,- 
- Advocaat Rapardus in de zaak tegen de Cornelis Vergeer c.s.     -     17,60 
- Griffier Dortmont van de Kamer van Justitie te Vianen      -       6,30 
- Deurwaarder Van Amster in de zaak tegen Vergeer      -       6,- 
- Wouter van Es voor een reserve molenroede van Riga’s grenen   -  118,- 
- Wouter van Es voor hout dat niet in het bestek was  begrepen      -    55,- 
- Wouter van Es voor het maken van het bestek, inspecteren en  
  afnemen van het hout en de molen        -    29,- 
- Aert van Gladbeck voor inspecteren en afnemen van hout en 
  molen            -    13,75 
- Arnout de With, timmerman uit Vianen, voor idem      -    13,50 
- Aelbert de With voort andermael afdammen van de voor- en  
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  agter- goot van de nieuwen moolen omdat de galeij was  
  opgemalen, als zijnde buijtenwerk        -    10,- 
- Willem de Montenegro, steenplaetser uit Lexmond voor  
  levering van 16.000 stenen         -  150,- 
- Bastiaen Pinsen van der A, metselaar, voor arbeidsloon     -    87,- 
- Jan Rietvelt uit Meerkerk voor kalk en tras die men tekort kwam   -    49,20 
- Jacobus Sijmensz, arbeidsloon        -      7,20 
- Pieter van Oostsanen en Dionisius van Eijsden in compagnie  
  voor en in plaetse van Cornelis Vergeer cumsuis in minderinge 
  van den tweeden termijn         -   400,- 
- Hermannus Toellaerd uit Utrecht voor spijkers       -     71,- 
- Heemraad Ary van Dijk die het loon van verschillende  
  personen had voorschoten die de goot opgegraven hadden     -     14,93 
- Jan Hendricksz van Milligen, molenaar van deze molen, die  
  gedurende de timmeragie van deselve moolen 60 dagen had  
  meegewerkt           -     36,- 
- Hendrick van der Ham, sluismeester, voor het varen van de  
  stenen en de leverantie van zand        -     23,70 
- Hendrick van Milligen voor een dag werken       -       0,70 
- Joost Vogel, smid, voor geleverd ijzerwerk, na aftrek van het  
  oude ijzerwerk en van de oude kronen        -   424,80  
- Willem Jansen Diepenhorst voor verteringen bij de aan- 
  besteding in zijn herberg De Drie Snoeken en de fooi voor de  
  timmerlieden           -    38,45 
- Aan de erfgenamen van W.J. Diepenhorst voor verteringen     -      8,10 
- Pieter van Oostsanen en Dionisius van Eijsden, rest van de  
  aanneemsom onder aftrek van zeventig dagen te late oplevering  -  789,- 
- De penningmeester kreeg voor schrijfloon en voorschotten     -    59,52 
- Gabriels de schipper voor vracht van het ijzerwerk      -      1,40 

 Totale kostprijs molen      f 4251,61 
a) 1 ton = 121,4 liter, 1 hoed = 8 ton = 971,2 liter 
 

De uitgaven voor rente en andere onkosten over de jaren 1735 t/m 
1740 bedroegen f 756,53, zodat de uitgaven tot en met 1740  
f 5008,14 bedroegen. De ontvangsten waren f 5038,63 geweest, 
zodat er een voordelig saldo resteerde van f 30,49. De ingelanden 
hadden maar drie jaar (1734-1736) extra in de buidel hoeven te 
tasten om uit de kosten te komen.5 
 
De Achthovense binnenboezem 
Nadat in 1567/68 de buitenboezem met de voormolens gereed was 
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gekomen, konden de twee Achthovense molens de polder goed 
droog houden. Zelfs nadat de voormolens in 1672 waren vernield, 
lukte dat nog. Dat kwam doordat in de loop der tijd de waterstanden 
op de Lek steeds lager waren geworden en het nu mogelijk was om 
het water via de spuisluizen op de Lek te lozen. Men besloot daarom 
de voormolens niet te herbouwen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Pannerdens kanaal, dat sinds 1707 de Waal verbond met de Nederrijn. 
(J. Buisman, ‘Duizend jaar weer enz.’, deel 5)  

 
Beide Achthovense molens konden hun water toen altijd goed kwijt, 
totdat in 1706-1707 het Pannerdenskanaal werd aangelegd. Hiermee 
werd een betere waterverdeling bereikt over de Waal, de 
Nederrijn/Lek en de IJssel. De waterstanden op de Lek werden 
hierdoor weer hoger, waardoor de sluizen bij Sluis het Zederikwater 
slechts zelden meer op de Lek konden lozen. Dit betekende dat ook 
het water in de Oude Zederik hoog bleef staan en de molens van 
Achthoven de polder niet konden afmalen. Uiteindelijk werd in 1739 
besloten om weer zes voormolens op de uiterwaard te plaatsen, die 
nog in datzelfde jaar en het voorjaar van 1740 werden geplaatst. Dat 
wil zeggen vijf, want de zesde vond men niet nodig. 
In de jaren daarop hadden zowel de voormolens in de uiterwaard als 
de molens van Achthoven en van de andere binnenpolders, zoals 
Lakerveld, volop werk, want zowel in 1740/41 als 1744 kwam het 
land door dijkdoorbraken onder water te staan en in de jaren daarna 
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door veel regen en kwel. De voormolens waren echter niet in staat 
om het vele water in het voorjaar op tijd weg te malen, dus konden 
ook de twee Achthovense molens hun werk niet goed doen. 

Na jaren van plannen maken 
werd op 5 november 1762 
het groene licht gegeven om 
binnendijks een hoge boe-
zem te maken met acht 
voormolens. Hierin kwam het 
water hoger te staan dan in 
de Zederik, zodat het gemak-
kelijker op de Lek kon worden 
geloosd. Die hoge boezem 
moest langs de Oude Zederik 
in de polder Achthoven ko-
men en besloeg, incl. de 
Nieuwe Zederik, een opper-
vlak van circa 44 ha. De 
polder Achthoven werd daar-
door verkleind van circa 470 
ha tot circa 426 ha. De 
boezem werd omgeven door 
een kade en om te zorgen 
dat er voldoende molens 
geplaatst konden worden die 
het Zederikwater in de hoger 
gelegen boezem konden 
malen, werd langs het zuide-
lijke deel de Nieuwe Zederik 
gegraven. In 1764 kwam 
alles gereed. 
 
Geheel boven de buitenboezem 
bij Sluis en daaronder de Hoge 
Boezem met de acht molens. De 
achtkantige molen staat geheel 
rechts tussen 7 en 8 (Uit: 
Molens Alb.w. en Vijfh.landen) 
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Dit boezemgebied is nu een natuurreservaat. 
De boezemmolens werden in 1828 weer afgebroken, toen de uit-
watering bij Ameide/Achthoven door het maken van het nieuwe 
stoomgemaal in Arkel niet meer nodig was.6 
 
Een nieuw leven voor de voorste molen (1763) 
De voorste poldermolen van Achthoven, dat was de molen die het 
dichtst bij de Lekdijk stond, had vroeger dienst gedaan als baak- of 
seinmolen. Dat wil zeggen dat wanneer het water in de Zederik tot 
een bepaalde, van tevoren vastgelegde, hoogte was gestegen, de 
molenaar de molen stil zette, met de wieken in een bepaalde stand. 
De molenaar van de andere molen wist dan dat hij ook moest 
stoppen met malen. ’s Nachts werd het teken gegeven door bovenin 
de bovenste wiek, of in een aparte hoge paal, een helder brandende 
lantaarn te hijsen. 
Bij het maken van de binnenboezem stond deze wipwatermolen 
verloren aan de Zederik. Het water van de polder Achthoven kon nu 
niet meer bij de molen komen. Men maakte van de nood een deugd 
en maakte de molen geschikt om als boezem- of voormolen dienst te 
doen. Hiertoe moest het scheprad van de noord- naar de zuidzijde 
worden verplaatst, omdat het water nu de andere kant op moest 
worden gemalen. Dat betekende dat ook de voor- en achter-
watergang, waardoor het water naar en vanaf het scheprad werd 
geleid, verplaatst moesten worden. Bovendien moest de molen in 
zijn geheel 2,15 m hoger worden gezet. Deze klus werd op 16 sep-
tember 1763 aanbesteed en gegund aan Gerrit Paardekoper voor  
f 5200,-. De molen ging verder als ‘molen no. 1’ door het leven. Van 
de boezemmolens was het de enige wipwatermolen, want de zeven 
overige nieuw gemaakte molens waren allen rietgedekte achtkante 
grondzeilers. 
Kennelijk was het werk niet goed uitgevoerd, want in 1764 was de 
molen verzakt en moest worden rechtgezet. Dat moest trouwens ook 
gebeuren voor de nieuw gebouwde molens 2, 5 en 6, wat een extra 
schadepost betekende. 
Het polderbestuur van Achthoven ontving f 4000,- voor de wip-
watermolen. Ze gebruikte daarvan meteen f 1500,- om twee leningen 
af te lossen die ze nog had lopen bij ene heer Van Lauwenrecht en 
de resterende f 2500,- wilde het polderbestuur gebruiken om hiervan 
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de verpondingen en ongelden te betalen, die de ingelanden nog 
schuldig waren. Dat hoefden de ingelanden dan niet meer op te 
brengen. Zij hadden vroeger de kosten van de bouw en het onder-
houd van de eerste wipmolen betaald, dus vond het polderbestuur 
het niet meer dan billijk dat ook de opbrengst van de verkoop aan 
hen ten goede kwam. Bovendien hadden een aantal ingelanden hun 
beste land voor de hoge boezem moeten afstaan en de slechtste 
delen dus behouden. Dat gaf in de toekomst voor de polder minder 
opbrengst per hectare. De Staten van Holland en Westvriesland 
gaven hiervoor echter geen toestemming. De polder moest het geld 
maar in kas houden en met dat geld als basis elders een nieuwe 
molen bouwen, indien dat nodig was.7 
 

De achterste poldermolen van Achthoven, de Kikvors 
Deze wipwatermolen werd van ouds al de Kikvors genoemd, in de 
twintigste eeuw ook wel ‘de Kikker’. Hij was in 1734 gebouwd, dus bij 
de ombouw in 1763 pas 29 jaar oud. Alhoewel hiervan in de archie-
ven nog niets is gevonden, zal deze molen bij de aanleg van de 
Nieuwe Zederik wel zijn verplaatst. Dit is af te leiden uit de loop van 
de Achterwetering, die op de kaart uit 1761 nog een rechte loop 
heeft, terwijl die geknikt staat aangegeven op kaarten die na aanleg 
van de Nieuwe Zederik zijn gemaakt. Een oorspronkelijke rechte 
loop is ook logischer, gezien het verkavelingspatroon. (Zie afbeelding op 

volgende pagina) 

Deze molen bleef dus gewoon zijn werk doen. Nu was weliswaar de 
polder Achthoven een stukje kleiner geworden door het aanleggen 
van de hoge Zederikboezem, maar dat was maar ca. 9½ % van het 
gehele oppervlak. Het overgebleven deel was daarom veel te groot 
om met één molen goed te kunnen bemalen. 
 

Lexmond en Lakerveld hielpen malen (1763-1777) 
Om tot het tijdstip dat de nieuw te bouwen molen gereed was, toch 
droge voeten te houden, moest de overgebleven achterste molen 
goed zijn best doen. Het lukte lang niet altijd om het polderwater 
onder het maximum peil te houden, maar gelukkig waren de aan-
liggende polders Lexmond en Lakerveld bereid om via hun water-
gangen en molens de helpende hand te bieden. Lexmond deed dit in 
1764, ‘65, ‘66, ‘68, ‘72, ‘73 en ’74 en Lakerveld in 1765, ’66, ’68 en 
’72. 



13e jaargang nr. 3, augustus 2011 

19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op deze kaart uit 1858 is duidelijk te zien dat de Achterwetering (weer een 
andere naam!) niet meer kaarsrecht loopt, maar met knikken naar de Oude 
Achthovensche molen afbuigt. Op nieuwere kaarten staat meestal één knik. 
De poldermolen zal naar de getekende locatie zijn verplaatst. (SAG, Top. 
Kaart 1858, blad Gorinchem) 



Lek en Huibert Kroniek 

20 

Natuurlijk waren daar kosten aan verbonden en even natuurlijk was 
het dat niemand die wilde betalen. De polder Achthoven wilde niet 
omdat zij er niets aan kon doen dat de oude molen niet meer voor de 
polderbemaling kon worden gebruikt en de gecommitteerden van de 
Vijfheerenlanden vonden dat ze al genoeg hadden bijgedragen. Ze 
waren kennelijk ‘vergeten’ dat het dorpsbestuur van Lexmond reeds 
in 1763 had gevraagd om de extra kosten die de polders Lexmond 
en Lakerveld maakten voor het hulpmalen, te verhalen op de polders 
in de Vijfheerenlanden die van de voorboezem profiteerden. De 
polders Lexmond en Lakerveld vonden daarom dat hun mede-
werking betaald moest worden. Pas op 25 augustus 1775, elf jaar na 
het gereedkomen van de Zederikboezem, kwamen de dijkgraaf en 
de hoogheemraden van het Land van Vianen en de schout en de 
heemraden van de polders Lexmond, Achthoven en Lakerveld bij 
elkaar in den gerechtshuijse te Lexmond om de zaak te bespreken. 
De molenaars waren kennelijk al betaald, maar voor het gebruik van 
de molen wilde de polder Lexmond f 90,- per jaar hebben, dus voor 
de zeven jaar f 630,-, en de polder Lakerveld wilde f 100,- per jaar, 
dus dat was voor de vier gemaalde jaren f 400,-. Uiteindelijk kregen 
ze van het Hoogheemraadschap f 500.-, resp. 300,-. 
Afgesproken werd dat indien Achthoven in 1775 of later zou worden 
geholpen, de polder Lexmond f 90,- en Lakerveld f 100,- per jaar zou 
krijgen. De molenaars moesten dan nog apart worden betaald. In 
1775 en 1776 hielp de polder Lexmond inderdaad met malen en 
kreeg daarvoor f 270,-. Dat was inclusief het maalloon van de 
molenaars, dat voor die twee jaar dus f 90,- was. Meteen werd 
echter bepaald dat de polder Lexmond verder niets meer in rekening 
kon brengen, ook al moest ze voor Achthoven nog malen. Nog 
afgezien van het financiële aspect, had de polder Achthoven van die 
hulpe het wezendlijke affect niet genoten, omdat de andere polders 
natuurlijk eerst aan zichzelf dachten dan pas de polder Achthoven 
aan bod kwam en dus lang een hoog polderwaterpeil hadden. Men 
verwachtte niet dat daar in de toekomst verandering in zou komen.8 
 
Droogmalen van de hoge boezem 
De hoge boezem werd, indien mogelijk, in het voorjaar en de zomer 
droog gezet. Dit deed men door het boezemwater af te laten lopen 
op de polder Achthoven, waarna de wipwatermolen het water weer 
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op de Oude Zederik maalde. Dit werd het droogmalen van den 
hoogenboezem genoemd. Dit vond plaats in 1765, 1766, 1768 en 
1772. Voor deze vier jaar kreeg de polder Achthoven f 15,- per keer, 
dus f 60,- totaal. In het vervolg kreeg de polder daar f 25,- voor, maar 
extra uren van de molenaar moest de polder zelf betalen. In 1777 
werd bepaald dat de polder dat maar gratis moest doen, maar de 
molenaars kregen toen van het Hoogheemraadschap van de Vijf 
Heerenlanden f 5,- per jaar.9 
 

De nieuwe voorste poldermolen (1777) 
Het was duidelijk dat deze toestand niet veel langer kon voortduren 
en de problemen alleen maar groter zouden worden. Er moest 
daarom een nieuwe tweede molen komen. De aloude vraag was 
echter: waar halen we het geld vandaan. Op 11 juni 1776 deden de 
gecommitteerde hoogheemraden op een vergadering te Meerkerk 
daarom aan de schout en heemraden van de polder Achthoven het 
voorstel om naast de f 4000,- die de polder had ontvangen voor de 
oude wipwatermolen, een lening voor het restbedrag te verstrekken. 
De rente zou het hoogheemraadschap voor haar rekening nemen, 
tot een bedrag van f 2000,- was bereikt. Wanneer de tweede molen 
in bedrijf kwam, zou de f 25,- voor het droogmalen van de hoogen-
boezem vervallen en zou alleen de molenaar f 5,- krijgen. De polder 
Achthoven zou een begroting voor een nieuwe molen maken en een 
vergadering met de ingelanden beleggen, waarin de gecommit-
teerden de plannen zouden presenteren. De vergadering vond plaats 
op 29 juni 1776 in het rechthuis van Lexmond en men ging unaniem 
akkoord met het plan om een nieuwe watermolen te maken. Dat was 
het veiligste en dienstigste voor de polder. 
Het hoogheemraadschap adviseerde om de molen tussen de molens 
no. 7 en 8 aan de andere kant van de Nieuwe Zederik te plaatsen en 
te kiezen voor een achtkante grondzeiler, met een stenen onder-
bouw en rietgedekte houten bovenbouw. De molen zou een vlucht 
krijgen van 87 à 88 Wezelse voeten (ca. 24 m) en de kosten werden 
geraamd op f 10.500,-. Dat was inclusief een houten brug over de 
voorwaterloop, waardoor de Zederikkade berijdbaar bleef. Een 
wipwatermolen was weliswaar f 1000,- goedkoper, maar omdat den 
wipmolen in vervolg van jaren meer dan eens soveel in reparatie en 
onkosten sal komen, zou men op den duur toch duurder uit zijn.  



Lek en Huibert Kroniek 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De ondertekenaars van het contract van 20 februari 1777 voor de bouw van 
de achtkante molen. Links de handtekeningen van de schout en de twee 
heemraden. (AHVHL, inv. 2434, 20 febr. 1777.) 
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De grond werd aan de polder ter beschikking gesteld, want de kade 
was eigendom van het hoogheemraadschap. 
De beloofde rentekwijtschelding van f 2000,- werd meteen uitge-
keerd en zo hoefde de polder minder te lenen. De nieuwe molen 
maalde uit op de Nieuwe Zederik en om het polderwater goed bij de 
molen te krijgen, werd op kosten van het hoogheemraadschap een 
nieuwe watergang gegraven, die de Voor- en Achterwetering met 
elkaar verbond en Molen- of Nieuwe Vliet werd genoemd.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plattegrond van de achtkante molen. Opgemeten en getekend door  
G. Streefkerk in 1999.  
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Dat was toch nog veertien jaar nadat de Zederikboezem gereed was 
gekomen. Beide molens (Achtkante en Wip) hadden een vlucht van 
24 ellen (24 m). Dat was gelijk aan die van Lakerveld en Lexmond. 
De zeven boezemmolens hadden in 1764 gemiddeld f 12.500,- per 
stuk gekost en waren groter dan de nieuwe poldermolen, zoals 
hieronder blijkt.11 
      Poldermolen  Boezemmolens 
Breedte op grondvlak    ca.    8,70 m  ca.       10,35 m 
Vlucht van de wieken    ca.  24,00 m              27,18 m 
Doorsnede scheprad             5,65 m                6,44 m 
Breedte scheprad             0,41 m                0,39 m 
Prijs          f 10.500,-          f  12.500,- 
 
Het scheprad van de nieuwe poldermolen bevond zich in de molen, 
dus niet daar buiten, zoals bij veel molens het geval is. 
Zo had de polder Achthoven in 1777 weer voldoende eigen 
bemaling. 
 
Het recht van doormalen en hoog water in de polder 
De polder kreeg in 1763 ook nog een voordeeltje. De vorige voorste 
molen had als baakmolen dienst gedaan, dat wil zeggen dat 
wanneer het boezempeil op een bepaalde hoogte was gekomen, hij 
moest stoppen. Dat hoefde na 1763 niet meer en de wipwatermolen 
mocht met de voormolens blijven doormalen, wat gunstig was voor 
de polder Achthoven. 
Toen in 1777 de achtkante molen werd gemaakt, werd dit voordeel 
uitgebreid. Dat zat zo: Wanneer het hoogheemraadschap daarom 
verzocht en dit voor de polder zonder bezwaar kon geschieden, 
mocht het Hoogheemraadschap het water van de hogeboezem op 
het noordelijke deel van de polder Achthoven aflaten, om zodoende 
de hogeboezem droog te zetten.  
Voor deze dienst, het droogmalen ofte laaten afschieten van het 
water van den Hoogen- off voorboesem, werd ook aan de achtkante 
molen het recht toegekend om met de voormolens te blijven 
doormalen. Dat was dus dezelfde regeling als reeds eerder voor de 
wipwatermolen was afgesproken. 
Dat recht van doormalen was ook redelijk, want door de kade van de 
hogeboezem kwam veel extra kwelwater op de polder Achthoven, 
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dat er vroeger niet was. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De stichtingssteen van de achtkante molen die boven de grote voordeur 
was gemetseld. De steen is nu in bezit van het Hoogheemraadschap. Foto: 
André Tukker. 

 
Ook via de Lek kwam veel kwelwater binnen. Wanneer de uiter-
waarden onder water stonden, steeg het water in de polder in een 
etmaal gemiddeld drie Ned. Duimen (3 cm) op de peilschaal, zoodat 
de eene molen met matige wind en een hoogen boezem meestal niet 
in staat is het kwelwater voor te malen. Bij de schoordijk in de 
buurtschap Kersbergen ontbrak de bescherming van een uiterwaard, 
zodat in dat gebied altijd kwel aanwezig was.12 
 
Het werd allemaal wat duurder 
Na veel gepraat en geschrijf was men het over de nieuwe 
poldermolen eens geworden en op 20 februari 1777 werd tussen het 
polderbestuur en de gecommitterden van de Vijfheerenlanden een 
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overeenkomst gesloten om de nieuwe molen te bouwen. Op 3 juni 
1777 werd deze openbaar aanbesteed. 
Het financiële plaatje kwam nu om de hoek kijken en daaruit bleek 
dat de totale kosten veel hoger waren dan de f 10.500,- die in de 
begroting voor de molen was opgenomen. Ook na aftrek van de  
f 2000,- die het Hoogheemraadschap had geschonken, moest het 
polderbestuur een flinke som bijlenen. Dat deed ze door obligaties uit 
te geven. Ze werden bij verschillende instanties en personen onder-
gebracht, die allemaal jaarlijks 3% rente kregen over hun uitgeleende 
kapitaal. Ze zijn hieronder vermeld in de volgorde waarin ze hun 
lening afsloten. Zo komen de kerkmeesters van Lexmond en 
Lakerveld wel driemaal voor. Ze hadden de leningen verstrekt op  
29 augustus, 10 oktober en 21 november 1777. 
 
1. Sociëteit Op Hoop van te Majen opgericht te Vianen in 1767   f   3.000,- 
2. Mej. Hester de Koning, wed. van Pieter Hekhuizen, burge- 
    meester van Vianen        -     500,- 
3. Kerkmeesters van Lexmond en Lakerveld     -     500,- 
4. Kerkmeesters van Lexmond en Lakerveld     -     100,- 
5. Armmeesters van de Grote Armen van Lexmond en Lakerveld -  1.100,- 
6. Hendrik de Bie, gemeenlandstimmerman v. Lexmond en Acht- 
    hoven         -     500,- 
7. Vrouwe Petronella Jacoba van Braam, wed. van Willem van  
    Rijssel, kolonel van een regiment infanterie     -  2.000,- 
8. Kerkmeesteren van Lexmond en Achthoven     -     500,- 
9. Ambachtsheer van Lexmond en Achthoven, Maurits Cornelis 
    de Waall         -  2.500,- 
10. Johannis Willenswaard    `   -     700,- 
      Totaal leningen  f 11.400,- 
    Ontvangen van de Landen die op de Zederik uitwateren   -  2.000,- 
     Totaal ontvangen  f 13.400,- 
 

De laatste f 700,- waren pas op 22 oktober 1778 geleend, toen men 
ontdekte dat er een tekort was ontstaan. De uitgaven, inclusief de 
rente die in 1778 zou moeten worden betaald, waren: 
 
Bouw van de molen                f 13.046,23 
In 1778 te betalen rente               -      397,33 
Totaal uitgegeven                f 13.443,56 



13e jaargang nr. 3, augustus 2011 

27 

Er was dus een tekort van f 43,56. Het jaarlijks te betalen bedrag aan 
rente en eventuele aflossing zou, zoals van ouds gebruikelijk was, 
per morgen worden omgeslagen. Zo zouden de ingelanden en 
grondeigenaren in de loop der tijd van de schuld afkomen. 
In 1794 werd de obligatie van f 2000,- van vrouwe Petronella Jacoba 
van Braam uitbetaald, maar omdat de polder maar f 1000,- be-
schikbaar had, moest de andere f 1000,- worden geleend. Dat kon 
echter alleen tegen 4% rente, dus 1% hoger dan de vorige lening. In 
1801 werd dit 5% en pas in 1826 werd de obligatie afgelost.13 
 
De sloot langs de Zederikade werd verplaatst (1769) 
Door de slechte bemaling en de lage ligging van het land waren 
verschillende eigenaren weggetrokken omdat ze de belastingen die 
op hooiland werden geheven, niet meer konden betalen. Ze hadden 
het land onbeheerd achtergelaten en dat verviel aan het rijk. De 
Domeinen voerde daarover dan het beheer. Eén van die landen was 
van de weduwe van Gijsbert de Koot geweest. Het lag langs de 
Zederikkade in de Kikvors, dat is de zuidwestelijke hoek van 
Achthoven. Tussen de kade en dit stuk land lag een sloot die het 
polderwater afvoerde naar de benedenste molen. Omdat de sloot te 
dicht bij de kade lag, trad er veel doorsijpelink en quelling op. De 
molenaar kreeg daardoor extra werk. Omdat hij toch al extra veel 
werk had omdat de nieuwe molen nog steeds niet was aanbesteed 
en het nog lang zou kunnen duren voordat deze werd gebouwd, 
besloot het polderbestuur in 1769 om van de Domeinen een 14 voet 
(ca. 4,40 m) brede strook land aan te kopen met een lengte van 230 
roeden (ca. 866 m) om een nieuwe sloot van 232 roeden (ca. 874 m) 
te kunnen graven, die verder van de kade was verwijderd. De andere 
sloten moesten door de eigenaren worden schoongemaakt en 
uitgebaggerd, ten eijnde het water een spoedige afschot na de 
voorsz. te gravene molesloot moge hebben. Om ervoor te zorgen dat 
dit inderdaad gebeurde, werden er slootschouwen uitgeschreven, 
met andere woorden, er werd bekeken of die werkzaamheden 
inderdaad naar behoren werden uitgevoerd.14 
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ONDERHOUD EN GEBRUIK VAN DE MOLENS 
 
Over schouten, heemraden, polderbesturen en onderhoud 
Vanaf het ontstaan van de polders hadden de heren van het gebied 
het in de polders voor het zeggen. Zo ook in Achthoven. In de loop 
der tijd waren dat onder andere de heren van Vianen en van 
Brederode geweest, maar vanaf 1725 waren dat de Staten van 
Holland en Westvriesland. Die hadden in 1729 een deel van hun 
zeggenschap verkocht aan de ambachtsheren. Voor de dagelijkse 
gang van zaken was het dorpsbestuur echter verantwoordelijk, niet 
alleen voor het dorp, maar ook voor de polders. Voor het dorp waren 
dat de schout en de schepenen, voor de polder Achthoven de schout 
met twee heemraden. In die tijd viel dus ook het onderhoud onder de 
schout en de heemraden. Later zou de schout worden vervangen 
door een polderschout, die dus geen dorpsschout was. De polder 
kreeg het toen zelf meer voor het zeggen. 
De molens hadden voortdurend onderhoud nodig. In de 17e en 18e 
eeuw werd het meeste werk uitgevoerd door de timmerman, die ook 
het benodigde teerwerk deed. Dit werk werd uitgevoerd door de 
gemenelands timmerman, dat was de timmerman die voor de 
gemeente het timmerwerk uitvoerde. Die deed dat in opdracht van 
de schout en heemraden. 
 
Van onderhoud kwam van 1744 tot 1758 niet veel terecht 
Na 1744 was hierin een beetje de klad gekomen. De overstromingen 
van 24 december 1740 en 12 maart 1744 en daarna de vele malen 
dat Achthoven en Lakerveld door regenval, kwel en mollengaten in 
de Zederikkade veel water binnen kregen en dat niet op de Zederik 
konden uitmalen omdat de Zederik al tot het maximale peil vol stond, 
maakten dat het land niet goed of helemaal niet kon worden gebruikt. 
Hierdoor had de bevolking geen of veel minder inkomsten en 
verarmde. Geld voor onderhoud van de watermolens was er niet en 
dus werd hierop zoveel mogelijk beknibbeld. 
Er was nog een tweede reden waarom de afwatering van de polder 
Achthoven niet goed functioneerde. De voormolens te Ameide, die in 
1739/1740 waren herbouwd, voldeden niet aan de verwachtingen. 
Toen dat duidelijk was, kwam er een plan om dwars door de 
Alblasserwaard een kanaal te graven naar Kinderdijk. De schout-
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ambten Lexmond/Achthoven en Lakerveld hadden daarop hun hoop 
gevestigd en na het bekend worden van de plannen hadden ze 
alleen nog het hoogst nodige onderhoud gepleegd. Men verwachtte 
dat na het gereedkomen van het kanaal een deel of misschien wel 
alle poldermolens afgebroken konden worden. In 1758 was echter 
duidelijk geworden dat het kanaalplan niet door zou gaan en toen 
hadden de polders Lexmond, Achthoven en Lakerveld een probleem. 
Er was zoveel achterstallig onderhoud dat dit niet met een paar 
centen te verhelpen was. Het gerecht besloot daarom eerst maar 
eens te bekijken wat er gedaan moest worden. Dat gebeurde in juni 
1758, toen de Lexmondse timmerman Hendrik de Bie, samen met 
nog een bequaam timmermansbaas, door den schout te verkiesen, 
opdracht kreeg om alle watermolens, bruggen en sluizen (zeijlen 
genaamd) in Lexmond, Achthoven en Lakerveld te inspecteren. De 
nieuwe zeilen voor de molenwieken zouden daarna door de schout 
in Gorinchem bij Jan van der Kade worden gekocht. Voor de winter 
inviel moesten de molens weer betrouwbaar kunnen draaien, want 
zommige van deselve zijn sodanig in verval, dat met dezelve niet, 
dan met het uijterste gevaar, gemale kan worden. 
 
De molens werden in 1758 grondig gerepareerd 
De timmermansbazen Hendrik de Bie uit Lexmond en Gijsbert 
Versteegt uit Dalem inspecteerden begin juni de watermolens, 
samen met de schout en de heemraden. Ze maakten een rapport op 
en molenmaker Versteegt maakte voor elke molen, brug en sluisje 
een reparatiebestek en een kostenraming. Hij kwam tot de volgende 
opstelling: 
- voor de polder Lexmond  f   805,- 
- voor de polder Achthoven  -   386,- 
- voor de polder Lakerveld  -   887,- 
     f 2078,- 
Inclusief de kosten van aanbesteding en dergelijke zou dat f 2200,- 
worden. Het was al snel duidelijk dat de polders die kosten niet 
konden opbrengen. Die hadden het moeilijk, omdat er de laatste 
jaren veel schade was ontstaan doordat het land regelmatig onder 
water stond. Schout en schepenen van Lexmond hadden daarom dat 
jaar aan de Staten al vermindering van de verponding (belasting) 
gevraagd en deze uitgave kon er beslist niet bij. De schout en de 



Lek en Huibert Kroniek 

30 

heemraden van Lexmond, Achthoven en Lakerveld vroegen daarom 
aan de Staten om een voorschot te willen geven (garant te staan, 
noemde men dat toen) voor een lening of zelf een lening tegen 
gunstige voorwaarden te verstrekken. Pas daarna kon men de 
reparaties aanbesteden.15 
Schout P. Boellaard ging daarop naar Den Haag waar hij ging praten 
met de Commissarissen van het Land van Vianen. Die vertelden 
hem dat er eerst maar eens een financieel plan op tafel moest 
komen, waarin stond hoe de polders Lexmond, Achthoven en 
Lakerveld dachten hun lening te kunnen aflossen. Op 2 september 
1758 werd toen het volgende schema ingediend. Over 1760, 1761, 
1762 zou per jaar f 500,- en in 1763 f 700,- over de ingelanden 
moeten worden omgeslagen, welk bedrag het jaar daarop zou 
moeten worden geïnd. De Gecommitteerde Staten in Den Haag 
gingen hiermee akkoord, mede omdat er nu plannen waren om de 
afwatering bij Arkel te verbeteren, waardoor de polder beter op de 
Oude Zederik kon lozen. Den Haag bood zelfs aan de lening zelf te 
verstrekken en wel tegen een rente van 3% per jaar. Voor de 
aflossing zouden de schout en de heemraden persoonlijk borg 
moeten staan. 
Dat werd geaccepteerd en de molens werden daarna gerepareerd. 
Schout Boellaard ging met molenmaker/timmerman De Bie naar de 
houtkoper Van der Meijden te Gorinchem om daar vijf molenroeden 
en negen balken te kopen. Voor Achthoven waren daarbij twee 
molenroeden en vier balken, die samen f 270,- kostten. In september 
1759 werd er ook nog gesproken over een nieuw houten scheprad 
en een kamrad. 
Voor de smering gebruikte men reuzel, een soort varkensvet. De 
levering daarvan werd ook in Lexmond aanbesteed, maar in 1758 
was daar niemand op af gekomen. De polderbode werd daarom naar 
Ameide gestuurd om daar de spekslagers te vragen of ze wilden 
inschrijven, waarna hij de levering aan de laagste aanbieder mocht 
opdragen.16 
 
Het onderhoud in de 19e eeuw 
Het onderhoud gebeurde in de negentiende eeuw op dezelfde 
manier als dat al eeuwen gebeurde, maar na het overlijden van de 
gemeenlandstimmerman Willem Bogaard werd, op voorstel van de 
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schout, besloten om het onderhoud voortaan openbaar aan te 
besteden. Er was reeds een bestek gemaakt en nadat het 
Dijkcollege ook haar goedkeuring daaraan had gegeven, werd het 
onderhoud aan de Achthovense molens op 27 januari 1838 voor het 
eerst openbaar aanbesteed. Dit gebeurde in De Drie Snoeken en de 
winnaar was Pieter Kloos, een houtkoper uit Ameide, voor f 330,- per 
jaar. Dat zou voor zes jaar gelden, maar omdat van het eerste jaar 
reeds een maand verstreken was, werd dit 5 jaar en 11 maanden. 
De totale aanneemsom werd doordoor f 1952,50. Zijn borgen waren 
Floris Kloos en Frederik Diepenhorst. 
Tot 31 december 1843 was de polder nu van veel geregel af, want 
Pieter Kloos moest niet alleen al het timmerwerk verrichten, maar 
moest er ook voor zorgen dat al het smids-, rietdekkers-, verf- en 
glaswerk werd gedaan en de benodigde materialen werden geleverd, 
uitgezonderd de assen, roeden, stijlen en andere grote balken. Maar 
wel moest hij de lantaarns, emmers, waterkuipen, scheppers, dwei-
len, molenhaken en de nok- en halsstenen (dat zijn de lagers) voor 
de onder- en bovenassen leveren. Het polderbestuur hoefde alleen 
maar jaarlijks te controleren of alles naar wens was uitgevoerd. 
Zijn bijna zes jaar maakte Pieter Kloos niet vol, want reeds twee jaar 
later droeg hij de resterende vier jaar over aan de twee timmer-
lieden/molenbouwers Adrianus Kooijman uit Lexmond en Antonie de 
Bondt, die woonde bij de Ameidensche sluizen, dus het tegen-
woordige Sluis. Beide waren meestertimmerman.17 
Voor de volgende periode van zes jaar hoefde geen openbare 
inschrijving te worden gehouden, want op 12 augustus 1843 
vernieuwden Adrianus Kooijman en Anthonie de Bondt het contract. 
Voor eveneens f 330,- per jaar zouden ze van 1 januari 1844 tot  
31 december 1849 ervoor zorgen dat de molens prima in orde 
waren. Om onduidelijke redenen zagen ze al na ruim twee jaar, op 
26 januari 1847, van het contract af. Gezien het verdere verloop van 
de geschiedenis zullen ze wel onenigheid hebben gekregen. Het 
duurde echter nog tot 25 augustus 1848 voordat het onderhoud van 
de twee molens openbaar werd aanbesteed. Anthonie de Bondt had 
ingezet op f 300,-, maar bij de afslag mijnde Adrianus Kooijman de 
klus voor f 300,- per jaar. Dat was f 30,- minder dan voor het vorige 
contract. Het contract liep tot 31 december 1854 en werd daarna 
waarschijnlijk met één jaar verlengd tot 31 december 1855. 
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De brief waarin A. Kooijman en A. de Bondt op 26 januari 1847 hun contract 
opzegden. (AHVHL, APA, inv. 93.) 
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De polder vond kennelijk dat het onderhoud wat duur was uitgepakt, 
want men besloot in oktober 1755 om het werk voortaan in daggeld 
door Adrianus Kooijman te laten uitvoeren. Voorlopig alleen voor 
1856, maar daar kwamen later nog vier jaar bij. Men had dus wel 
vertrouwen in Kooiman, maar hij moest toch maandelijks een lijst 
inleveren van alle werkzaamheden die hij had verricht. Het polder-
bestuur wilde wel de vinger aan de pols houden.18 
 
Een failliete aannemer 
Op 31 januari 1859 was in plaats van K. van der Heiden de in 
Ameide wonende koopman en landeigenaar Cornelis van Andel 
gekozen tot polderschout. Hij begon voortvarend veel zaken in de 
polder te wijzigen. Ook met het onderhoud ging hij zich bemoeien. In 
de loop der tijd was de klad gekomen in het tijdig indienen van de 
maandelijkse lijsten en Kooijman werd gemaand dit wel te doen. Van 
den Andel zag meer in aanbesteden dan in het werken in daggeld en 
een half jaar na zijn aantreden werd besloten het onderhoud per  
1 januari 1860 weer aan te besteden. Van den Andel maakte zelf het 
bestek, waarna op 12 november 1859 de aanbesteding plaats vond 
in het gemeentehuis van Lexmond. Het onderhoud werd gegund aan 
timmerman Willem Corstiaensz Verheij uit Ameide voor f 270,- per 
jaar. Hij zou niet veel plezier van zijn contract beleven, want reeds 
begin 1862 ging Verheij failliet. Hij kreeg nog wel zijn f 270,- over 
1861 betaald, alhoewel dit niet aan hem werd uitbetaald, maar aan 
zijn vader C. Verheij, die ook timmerman was. Het verdere werk aan 
de molens bleef nu liggen. De borg van Verheij, timmerman  
F. Diepenhorst uit Ameide, werd aangemaand het werk verder uit te 
voeren, maar dat vertikte hij. In augustus werd nog aan Willem 
Verheij en zijn curator een lijst gezonden met alle gebreken aan de 
molens, maar het enige resultaat was dat ze nu toestemming kregen 
de noodzakelijke werkzaamheden in daggeld te laten uitvoeren. Dat 
werd gedaan door de Meerkerkse timmerman Aart Eikelenstam.  
Vader C. Verweij diende in oktober nog een rekening in voor de 
werkzaamheden die hij in de eerste maanden van dat jaar had 
verricht, maar of hij dat geld heeft gekregen is onbekend.19 
 
Afwisselend aanbesteden en in daggeld werken 
Het onderhoud bleef daarna in daggeld gebeuren, waarschijnlijk door 
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Eikelenstam. In 1877 werd door de secretaris van de polder, dat was 
niemand minder dan burgemeester Van Slijpe, de vraag opgeworpen 
of men door zou gaan met het werken in daggeld, dus in regie, zoals 
dat tegenwoordig heet, of dat men het timmermanswerk weer zou 
aanbesteden. Hij had van de polders Achthoven, Lexmond en 
Lakerveld een overzicht gemaakt van de onderhoudskosten van de 
afgelopen vijf jaar. Alleen de molens van Lakerveld waren in die 
periode aanbesteed. Dat pakte kennelijk toch duurder uit, want op 
grond van de cijfers besloot men gewoon door te gaan met het 
werken in daggeld. In dat jaar mocht C. Verwoerd het timmerwerk 
voor de twee Achthovense molens verrichten. Daarna bleef het werk 
in daggeld gebeuren, waarbij Arij Kooijman voor het eerst weer werd 
genoemd in 1880. Hij bleef dit werk ook in 1881 en 1882 doen en 
werd in 1884 opgevolgd door zijn zoon A. Kooijman Az. Deze kreeg 
nu wel het werk, maar het bestuur besloot hem aan te manen alles 
tijdig af te doen en wanneer hij niet aan de bevelen van’t bestuur 
voldoet, alsdan het werk aan anderen op te dragen. Zover is het 
echter nooit gekomen, want hij bleef tot 1904 in daggeld aan beide 
molens werken. In 1891 werd echter bepaald dat hij jaarlijks op  
15 oktober klaar moest zijn met zijn werkzaamheden en een jaar 
later werd bepaald dat hij voor 15 augustus met het teren gereed 
moest zijn. 
Het smidswerk werd ook in daggeld uitgevoerd. Dat werd vanaf 1886 
per jaar afwisselend gedaan door Van Mazijk en Herewaarden. Het 
teerwerk werd gedaan door de timmerman, maar het verfwerk door 
een schilder. In 1900 was dat C. Kloens.20 
In de eerste jaren van de twintigste eeuw begon Kooijman er met de 
pet naar te gooien. Hij was niet meer op tijd gereed met zijn werk en 
bovendien vond het polderbestuur zijn rekeningen te hoog. Hij werd 
in de ogen van het polderbestuur ook brutaal, zodat de polderschout 
C. van der Heiden op 12 januari 1905 klaagde dat de timmerman 
door zijne ongepaste uitdrukkingen, welke hij tegen den voorzitter 
heeft geuit, niet alleen schout en heemraden, maar ook het gehele 
colegie heeft beledigd en stelt hierna voor als proef voor een jaar 
aan de Koning alhier het werk te besteden, met uitzicht op 
verlenging. Daar waren de anderen het niet mee eens en uiteindelijk 
werd besloten om het werk maar weer eens openbaar aan te 
besteden, nu voor drie jaar. De plaatselijke timmerlieden A. Kooij-



13e jaargang nr. 3, augustus 2011 

35 

man, M. de Koning en C. de Jong mochten toen inschrijven. 
Timmerlieden van buiten Lexmond had men niet nodig. Er werd een 
bestek gemaakt, waarin al het benodigde werk, dus ook het verfwerk 
was opgenomen, en op 2 maart 1905 moesten de offertes binnen 
zijn en zouden dan worden geopend. Helaas voor het bestuur, 
hadden A. Kooijman en C. de Jong geen prijs ingeleverd, zodat 
alleen de prijs van M. de Koning op tafel lag. Die was f 225,- per jaar 
en omdat het teleurgestelde bestuur nu geen keus had, kreeg hij de 
opdracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De inschrijving van M. de Koning uit 1905 voor het onderhoud van de 
molens. (AHVHL-APA, inv. 103.) 
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Het bestuur had geen slechte beslissing genomen, want De koning 
had zich die drie jaar tot volle tevredenheid van zijn taak gekweten 
en mocht toen nogmaals, voor dezelfde prijs, drie jaar het werk doen. 
Ook in 1913 werd hem weer voor drie jaar het werk gegund, 
ingaande 1 januari 1914. 
Vanaf 1917 mocht hij de klus opnieuw voor drie jaar klaren, maar 
ditmaal ging het niet zo gemakkelijk. De Eerste Wereldoorlog was al 
ruim twee jaar aan de gang en de prijzen en lonen begonnen op te 
lopen. De Koning vroeg daarom f 285,- per jaar, maar daar wilden de 
zuinige boeren niets van weten en begonnen met handjeklap. Een 
bedrag van f 275,- per jaar vonden ze mooi genoeg. Daarvoor wilde 
De Koning het wel doen, maar dan moest de verf door de polder 
worden geleverd. Hij zou dan zelf wel verven. Uiteindelijk ging het 
polderbestuur daarmee akkoord, maar dan moest De Koning wel alle 
peilplanken in de polder bijverven. Zo kreeg de Koning weer tot en 
met 1919 het molenwerk in Achthoven. 
De lonen en prijzen waren intussen hard gestegen en aan die stijging 
leek voorlopig nog geen einde te komen. De Koning en het 
polderbestuur kwamen daarom overeen om het werk voor één jaar in 
daggeld uit te voeren. Dat ging jaarlijks zo door tot 1924. In 1925 
werd de achtkante molen gesloopt en bleef allen de wipwatermolen 
over. Daaraan wilde men niet veel onderhoud meer plegen en alleen 
H. Diepenhorst heeft er dat jaar wat aan verdiend door het lopende 
werk en de hekken na te kijken en de molen te teren. 
In 1906 leverde de Lexmonder T. Molenaar nog olie, potlood, kaar-
sen enz..21 
 
De opzichters 
Het onderhoud was altijd in goed vertrouwen uitgevoerd. De 
kundigheid en de betrouwbaarheid van de timmerlieden moesten er 
borg voor staan dat een goed product werd geleverd. De molenaars 
en het polderbestuur namen hun werk jaarlijks af en dat was het dan. 
De aanleiding om hierin verandering te brengen was, dat in 1860 bij 
een pas aangebrachte molenroede veel gebreken werden ontdekt. 
De doortastende polderschout Van den Andel stelde voor om een 
deskundige opzichter aan te stellen, zodat dergelijke voorvallen tot 
het verleden zouden behoren. Het zou zijn taak zijn om de 
houtaankopen en het werk aan de molen te controleren. Staande de 
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vergadering werd de Meerkerkse timmerman en molenmaker Aart 
Eikelenstam benoemd, maar zijn salaris zou nog nader worden 
bepaald. Over 1861 werd dat f 10,-. 
Eikelenstam ging echter eind 1862 zelf de twee Achthovense molens 
betimmeren, zodat hij per 1 januari 1863 ontheven werd van de 
opzichtersfunctie. In zijn plaats werd benoemd Adrianus Kooijman uit 
Lexmond, die vroeger zelf het timmerwerk aan de molens had 
verricht. In 1875 werd hij opgevolgd door G. van Haarlem. Van 
Haarlem zal niet lang opzichter zijn geweest, want reeds in 1878 
werd aan timmerman Eikelenstam opgedragen de toestand van de 
molens te onderzoeken, zonder hem echter als vaste opzichter te 
benoemen. Dat gebeurde in 1880/81 wel en hij bleef dat tot zijn dood 
toe, in 1913. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Joh. Eikelenstam, die 
ook in Meerkerk woonde.22 
 
IJzeren molenroeden lieten lang op zich wachten 
De molenroeden moesten sterk zijn en werden bij voorkeur gemaakt 
van Riga-grenen. Bij de aankoop werden de roeden of het hout 
waaruit ze moesten worden gemaakt, gekeurd of men geloofde de 
verkoper op zijn blauwe ogen. Vooral dat laatste kon wel eens 
verkeerd uitpakken. Dat was in Achthoven bijvoorbeeld het geval in 
maart 1860, toen bij een kort daarvoor gestoken (vaktaal voor 
aangebrachte) en al eerder genoemde molenroede veel gebreken 
werden ontdekt. Besloten werd meteen een nieuwe te kopen, 
waarvoor offerte werd gevraagd bij De Jong in Oudewater, Varseveld 
en Comp. Te Leerdam, Frohn te Gorinchem en Van Stolk te 
Rotterdam. Het bestuur maakte daarna op basis van de prijs een 
keuze en ging met de opzichter naar de handelaar om daar het hout 
te bekijken. Dat bleef daarna de gewone gang van zaken. 
In 1877 werd zelfs nog een gebruikte molenroede gekocht. Oude 
roeden werd weer verkocht. Er was altijd wel iemand die het hout 
voor iets anders kon gebruiken.23 
Rond 1850 begon men in Nederland met het maken van grote 
ijzeren molenonderdelen, zoals roeden en schepraderen. De ijzeren 
roeden waren geklonken kokerconstructies en aanvankelijk nogal 
zwaar, maar vergden veel minder onderhoud. Na verloop van tijd 
werden ze steeds beter, lichter en goedkoper en vooral dat laatste 
aspect sprak de eigenaren van de molens wel aan. Het bestuur van 
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de polder Achthoven, en waarschijnlijk ook de molenaars, voelde 
echter niet veel voor ijzeren roeden, tot het bestuur in het voorjaar 
van 1891 een brief kreeg van de Gebr. Pot uit Slikkerveer, waarin de 
ijzeren roeden werden aanbevolen. Het bestuur besloot de prijzen 
eens te onderzoeken, maar uiteindelijk werd in augustus besloten 
toch maar een houten roede te kopen. Niettemin werd vier jaar later, 
in april 1895, de eerste ijzeren molenroede gekocht. Hij werd 
gebruikt voor de achtkante molen. Houten roeden hadden echter nog 
niet afgedaan bij de polder, want in 1901 werd in Leerdam nog een 
houten molenroede gekocht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IJzeren molenroede (http://www.straathofkonstruktie.nl) 

 
De tweede nieuwe ijzeren molenroede werd in 1920 gekocht bij de 
Gebr. Pot te Elshout voor f 1275,-. Deze deed dienst als reserve. In 
1925, bij het slopen van de achtkante molen, werd de ijzeren roede 
die daar vanaf kwam, overgedaan aan de polder Lakerveld.24 
 
De molenroedenloods 
Houten roeden braken wel eens en dan kon er niet meer worden 
gemalen. Dat kon lang duren. Om ervoor te zorgen dat er altijd een 
roede voorhanden was, werden één of meerdere roeden in reserve 
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gehouden. In Achthoven lag er zo in 1831 een reserveroede bij de 
achtkante molen, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien. Om 
de molenroeden goed beschermd tegen weersinvloeden te kunnen 
bewaren, konden ze het beste worden opgeslagen in een speciale 
roedenloods. Om voor twee molens een roedenloods te maken, was 
echter wel een erg grote investering. De polders Achthoven, Lex-
mond en Lakerveld hadden daarom de handen ineen geslagen en 
voor gezamenlijke rekening een roedenloods laten maken. Niet lang 
voor 1835, waarschijnlijk in 1834, was een nieuwe roedenloods 
gebouwd, die geplaatst was bij de benedenste Lakerveldse molen, 
de huidige Bonkmolen, op de grens met Meerkerk. Achthoven en 
Lexmond namen elk een kwart van de kosten voor hun rekening en 
Lakerveld de resterende helft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De molenroedenloods die vroeger in Hei- en Boeicop langs de Kanaaldijk 
stond. Foto: A. Enkelaar. 

 
In 1859 werd de roedenloods, ook wel roedenhuis genoemd, voor 
gezamenlijke rekening door A. Kooijman voor f 115,- weer opge-
knapt. Zo werd het onderste deel van de houten wand vervangen 
door een 60 cm hoge gemetselde muur. Een deel van de roeden-
loods is, volgens zeggen, nu nog in gebruik als schuur.25 
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Scheprad en wateras 
De schepraderen werden altijd van hout gemaakt, maar toen rond 
1850 de ijzeren schepwaterraderen op de markt verschenen, waren 
ze meteen een succes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekening van het ijzeren scheprad voor de achtkante molen uit 1871. 
(AHVHL-APA, inv. 100.) 
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Door de kleinere materiaaldikten konden ze wel tot 14% meer water 
verplaatsen dan hun houten collega’s. Het duurde bij de polder 
Achthoven echter nog tot 1871 voordat men besloot een ijzeren 
scheprad aan te schaffen voor de achtkante molen. Voordat er 
offertes zouden worden aangevraagd, moest eerst een deskundige 
worden geraadpleegd. Dat was de smid Stravers uit Meerkerk. Hij 
gaf kennelijk een gunstig advies, want er werd een tekening en een 
bestek gemaakt voor een geklonken of gebout scheprad met  
28 schoepen, een diameter van 5,65 m en een breedte van 41 cm. 
Het scheprad werd geleverd door Penn en Bauduin te Dordrecht. 
Vier jaar later werd voor de wipwatermolen bij de ijzergieterij De 
Prins van Oranje in Den Haag een ijzeren scheprad met 26 schoe-
pen gekocht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het garantiebewijs uit 1867 voor de ijzeren molenas. (AHVHL-APA, inv. 98.) 
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In de loop der tijd werd ook de wateras, dit is de as waarop het 
scheprad bevestigd is, vervangen. De eerste stalen wateras werd in 
1864 aangeschaft. 
Het scheprad van de achtkante molen bleek in de praktijk te klein te 
zijn, zodat in 1879 de schoepen iets werden verlengd. De goot 
waarin hij draaide werd toen iets vergroot.26 
 
Brandverzekering 
Brand vormde en vormt de grootste bedreiging voor molens, zeker 
voor de houten molens. Brand kan ontstaan doordat de wrijving 
tussen de draaiende assen en de lagers te groot wordt. Bij normaal 
bedrijf is de kans daarop niet groot, maar wel wanneer de molen op 
hol slaat en met de rem niet meer kan worden gestopt. Ook door 
blikseminslag gingen vroeger veel molens in vlammen op, maar ook 
door het onvoorzichtig omgaan met kachels en fornuizen in be-
woonde molens zijn de nodige branden ontstaan. Van brand in de 
Achthovense molens is echter niets bekend. 
Tegenwoordig zijn de molens door bliksemafleiders beschermd, 
maar vroeger behielp men zich bij molens met ijzeren roeden vaak 
door aan het onderste einde van een ijzeren roe een ketting vast te 
maken en het andere einde in het water te gooien. De molen moest 
dan uiteraard stilstaan. Voor molens met houten roeden was het bij 
onweer alleen maar hopen en bidden geblazen. 
Om zich in te dekken tegen de schade van een verbrande molen, 
werden al vroeg brandverzekeringen ingevoerd. Zo had de polder 
Achthoven haar twee molens in 1819 verzekerd bij de ‘Onderlinge 
Brand-Waarborg Mij, enkel voor polderwatermolens’. De achtkante 
molen was verzekerd voor f 11.700,- en de wipwatermolen voor  
f 9.200,-. In 1862 werden die bedragen verhoogd tot resp. f 13.500,- 
en f 10.600,-. 
In 1870 ontstonden er plannen om in de Alblasserwaard en de 
Vijfheerenlanden een onderlinge brandverzekering voor polder-
watermolens op te richten. De commissie die dit op zich nam stond 
onder voorzitterschap van burgemeester Van Slijpe. In het voorjaar 
van 1872 waren al 26 molens, verdeeld over zes polders, in principe 
bereid mee te doen. Ook Achthoven was daar in principe voor, maar 
met het tekenen van het contract werd toch nog gewacht. In 1877 
was de zaak doodgebloed, zodat het polderbestuur een juiste 
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beslissing had genomen. 
Blikseminslag leidde niet altijd tot brand in de molen. Op zaterdag  
13 juli 1901 woedde er boven Achthoven een hevig onweer, waarbij 
de bliksem insloeg in een molen, waardoor eene molenroede is 
vernield, doch verder liep alles zeer gelukkig af.27 
 
Doormalen na bereiken Zederikpeil 
De polder had in 1763, bij het contract voor de binnenboezem, het 
recht gekregen om met de overblijvende benedenste wipwatermolen 
te blijven doormalen wanneer ook de boezemmolens nog maalden, 
ook wanneer het water in de Oude Zederik boven peil stond. In 1777 
werd bepaald dat ook de nieuwe achtkante molen dit mocht doen. 
Alhoewel het doormalen niet meer nodig was nadat in Arkel het 
stoomgemaal was gekomen en de boezemmolens in 1828 waren 
verdwenen, vond de polder dat ze nog altijd recht had om te malen 
wanneer dat nodig was. Helaas had het bestuur in 1842 vergeten te 
reageren toen het reglement van het College van de Lek werd 
goedgekeurd, waarin het malen op de Zederik en Oude Zederik werd 
geregeld. Men moest stoppen met malen wanneer de seinmolenaar 
daartoe het teken gaf. Toch bleven de Achthovense molens door-
malen en er was niemand die er iets van zei. In 1860 stond een 
nieuwe regeling op stapel, maar daarover werden door de polder 
alleen inlichtingen ingewonnen en er werd niet geprotesteerd. In 
1862 werd de regeling van kracht en was gelijk aan die van 1842, zij 
het, dat de dijkgraaf en de hoogheemraden vanaf toen toestemming 
konden geven tot het doormalen. Toen pas werd het polderbestuur 
helemaal wakker. Er volgden de nodige brieven, GS kwam er nog 
aan te pas, maar het ongevraagd doormalen was definitief van de 
baan.28 
Wanneer het water in de polder echter hoog stond, was de verleiding 
voor een watermolenaar groot om toch nog door te malen. Dat 
gebeurde bijvoorbeeld in december 1880. Molenaar J. van de Griend 
had met de achtkante molen doorgedraaid toen het Zederikpeil al 
was bereikt en de seinmolenaar was gestopt. Hij kreeg daar vijf 
gulden boete voor, maar dat nam de polder voor haar rekening. 
Er werd kennelijk scherp gelet op een overtreding van het doormaal-
verbod, want op 6 februari 1881 was Van de Griend tien minuten te 
laat gestopt en Rikkers op de wipmolen vijftien minuten later. Er 
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waren echter niet vermelde verzachtende omstandigheden, zodat ze 
geen straf kregen.29 
 
Hulpmalen 
De polders hielpen elkaar soms met het malen. Dat was begonnen in 
1758. De polder Achthoven had, vooral door kwelwater uit de rivier 
de Lek en de Oude Zederik, meer last van hoog polderwater dan de 
polders Lexmond en Lakerveld. In 1758 vroegen daarom de inge-
landen van Achthoven of de beide andere polders wilden helpen om 
Achthoven droog te malen, wanneer ze zelf droog waren. Lexmond/ 
Achthoven en Lakerveld waren twee verschillende schoutambten of 
ambachten, maar vormden één kerkelijke gemeente. Dat laatste 
speelde kennelijk een rol in de beslissing, want daarover gede-
libereerd, en de parochiale gemeenschap in consideratie genomen 
zijnde, besloten de schout en de heemraden van Lexmond en 
Lakerveld om Achthoven altijd te willen helpen. De ingelanden van 
Achthoven moesten dan in hun achter- of binnenkade eenen 
suffisante duijker off zeijltie maken met twee goede sloten, waarvan 
de sleutels door de schouten van Lexmond en Lakerveld zouden 
worden bewaard. In 1758 was dat één en dezelfde persoon en wel 
P. Boellaard Dz. In 1761 werd nog bepaald dat wanneer een polder 
een andere polder hielp droogmalen, de molenaar(s) van de 
helpende polder zal genieten voor een douceur zes guldens in eens, 
zonder meer. Dus ongeacht de duur van het helpen malen, kreeg 
elke helpende molenaar zes gulden en daar bleef het bij. 
De regelingen voor het hulpmalen bleven ruim honderd jaar voldoen, 
totdat in 1861 door de polder Lexmond aan het hulpmalen onaccep-
tabele voorwaarden verbonden werden, dus zo erg collegiaal waren 
de polders in die tijd nu ook weer niet. In juni 1862 was er veel regen 
gevallen en stond er zoveel water in Achthoven, dat de polder 
Lakerveld werd gevraagd mee te malen. In de twintigste eeuw 
werden voor het helpen malen afspraken gemaakt en duikers 
aangelegd.30 
 
Windvang 
Om met een molen zoveel mogelijk te kunnen draaien, moet de wind 
niet worden gehinderd. Hoe meer ongehinderde wind, hoe beter de 
molen draait. Bomen, huizen, zelfs struiken, kunnen de windvang 
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beïnvloeden. Wordt de windsnelheid bijvoorbeeld slechts 10% 
gebroken, dan levert de molen nog maar 50% van haar capaciteit! Er 
waren daarom al heel vroeg voorschriften die verboden om binnen 
een bepaalde afstand begroeiing of gebouwen neer te zetten. 
In 1844 werd door de polder een actie gehouden om alle hinderlijke 
bomen en struiken te verwijderen. De diverse landeigenaren werden 
aangeschreven om die weg te halen. Er waren zelfs bomen bij die 
aan de Zouwendijk stonden. Dat waren niet alleen wilgen, maar ook 
notenbomen. Ook in 1878 moest zo’n actie worden gehouden.31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De situatie van de molens in Achthoven en de voormolens in Sluis. (Joh. de 
With, Uit: Onze Streekhistorie deel 4.) 
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DE MOLENAARS  
 
In dienst van de polder 
In bijlage 1 vindt u een lijst met alle molenaars vanaf 1606. De mole-
naars waren in dienst van de polder. Dat betekende dat de boeren 
hun baas waren. De boeren wilden zo goedkoop mogelijk boer zijn 
en zoveel mogelijk opbrengst van hun land halen. Een molen was 
voor hen alleen maar een kostenpost. Die kosten werden weliswaar 
over ongeveer 450 morgen land uitgesmeerd, maar elke cent was er 
één. Als het even kon, moest dus op de kosten worden beknibbeld, 
dus ook op het salaris van de molenaar. Die spanning is er altijd 
geweest en soms kwam dat tot een uitbarsting, zeker wanneer de 
molenaar een niet al te meegaand karakter had. 
In de achttiende eeuw, en mogelijk in de eeuwen daarvoor, werden 
de molenaars benoemd door de schout en de heemraden, die 
samen het polderbestuur vormden. De molenaars hadden vrij wonen 
in de molen. 
In de zeventiende en achttiende eeuw en waarschijnlijk ook eerder, 
werden de molenaars voor onbepaalde tijd benoemd (kwamen dus 
niet in vaste dienst). Jaarlijks vond een aanbesteding plaats voor het 
vervullen van de molenaarspost. Een molenaar moest dan inschrij-
ven voor een bepaald bedrag en normaliter kreeg de laagste in-
schrijver de baan. Vaak bleef een molenaar langer dan een jaar op 
een molen werken, maar de kans dat dit niet gebeurde was altijd 
levensgroot aanwezig. Uit het overzicht van bijlage 1 blijkt dat veel 
molenaars vijf tot acht jaar op hun molen bleven, met uitschieters 
naar beneden van een half jaar en naar boven van maar liefst 37½ 
en 46 jaar. 
Het jaarlijks aanbesteden van de molenaarspost had voor de polder 
het voordeel dat de prijs, dus het salaris, laag bleef. Daar stond 
tegenover dat de polder niet altijd de beste molenaar kreeg die ze 
wenste. Uit de tabel op pag. 47 en 48 blijkt dat het salaris van de 
molenaar van de voorste wipmolen aanvankelijk hoger was dan dat 
van de achterste wipmolen. Pas in 1681 werd dit gelijk getrokken. 
Ook van ca. 1857 tot 1870 bestond dat verschil. 
In 1655 werd een verkapte loonsverlaging doorgevoerd. Vanaf dat 
jaar moesten beide molenaars zorgen dat de vlieten buyten de 
schouw bleven, met andere woorden, ze moesten ervoor zorgen dat 
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de vlieten schoon en op diepte werden gehouden. Dat zal alleen 
hebben gegolden voor de vliet die bij de molen liep, maar toch! 
De molenaars verdienden een paar gulden extra door de zeilen te 
repareren, maar in 1700 werd bepaald dat de molenaar van de 
achterste wipmolen dit maar voor niets moest doen. Pas in 1730 
werd dit ook van de molenaar van de voorste molen geëist. Ze 
moesten beide vanaf dat jaar dus de vlieten schoon houden en de 
zeilen repareren. De ongelijkheid in salariëring werd daarbij 
opgeheven. Het maken van de zeilen verviel voor de achterste 
molen weer in 1750 en voor de voorste molen in 1755, terwijl het 
salaris niet wijzigde. 
Uit onderstaande tabel blijkt dat het salaris, dus de aanneemsom, 
nogal schommelde, maar vanaf 1681 tot 1757 f 60,- bedroeg, met 
maar twee jaar f 65. 
Op 24 november 1758 werd in Achthoven het malen van des 
gemeenlandswatermolens aanbesteed aan de oude molenaars, op 
de conditiën als van outs, dog in plaats van sestigh guldens 
maalloon, op vier en sestigh guldens. Dat hogere bedrag kregen ze 
omdat de polders die zomer en herfst nog niet droog waren geweest 
en in november nog steeds niet droog waren, zodat er veel moest 
worden gemalen. Die verhoging gold trouwens voorlopig alleen voor 
het jaar 1758/59 en begon op St. Maarten, dat is 11 november. 
Het normale jaar voor een (nieuwe) molenaar begon op de dag van 
St. Petrus, 22 februari. 
 
Voorste molen:   Achterste molen De Kikvors:    
  Jaar-    Aantal   Jaar-      Aantal 
Periode  salaris    jaar  Periode salaris      jaar 
1606  f  34,-     1?  1606-1607 f  37,-       2 
1607  -  35,-     1  1608  -  39,-       1 
1608  -  36,-     1  1609-1610 -  40,-       2 
1609-1625  -  37,-   17  1611  -  43,-       1 
1626  -  35,-     1  1612  -  40,-       1 
1627-1635  -  36,-     9  1613-1625 -  41,-     13 
1636  -  42,-     1  1626  -  37,-       1 
1637  -  30,-     1  1627  -  41,-       1 
1638-1639  -  40,-     2  1628-1635 f  42,-       8 
1640-1642  -  50,-     3  1636  -  48,-       1 
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1643-1644  -  57,-     2  1637-1639 -  42,-       3 
1645-1646  -  60,-     2  1640  -  48,-       1 
1647-1649  -  54,-     3  1641-1642 -  57,-       2 
1650-1652  -  48,-     3  1643-1645 -  60,-       3 
1653  -  50,-     1  1646  -  54,-       1 
1654  -  57,-     1  1647-1651 -  50,-       5 
1655-1656  -  54,-     2  1652-1653 -  54,-       2 
1657-1666  -  57,-   10  1654-1656 -  57,-       3 
1667-1671  -  60,-     5  1657-1659 -  58,-       3 
1672-1674a)  -  47,-     3  1660-1664 -  61,-       5 
1675  -  50,-     1  1665  -  66,-       1 
1676-1680  -  56,-     5  1666  -  63,-       1 
1681-1720  -  60,-   40  1667  -  54,-       1 
1721-1722  -  65,-     2  1668-1671 -  57,-       4 
1723-1757  -  60,-   35  1672-1674a) -  54,-       3 
1758-1762  -  64,-     5  1675  -  56,-       1 
In november 1762 werd  1676-1720 -  60.-     45 
de molen overgenomen  1721-1722 -  65,-       2 
door de Heeren van de  1723-1757 -  60,-     35 
Vijfheerenlanden en tot  1758-1762 -  64,-       5 
boezemmolen omgebouwd.  1763-1776 -  72,-     14 
1777-1802  f  64   26  1777-1802 -  64,-     26 
1803  -  70,-     1  1803  -  70,-       1 
1804-1826  -  80,-   23  1804-1826 -  80,-     23 
1827  -  10,96     1  1827  -  10,96      1 
1828-1829  -  66,-     2  1828-1829 -  66,-       2 
1830-1833  -  61,-     4  1830-1833 -  61,-       4 
1834-1838  -  64,-     5  1834-1838 -  64,-       5 
1839-1855>  -  72,- >17  1839-1861 -  72,-     23 

<1859-1861  -  78,-   >3  1862-1869 -  80,-       8 
1862-1876  -  90,-   15  1870-1876 -  90,-       7 
1877-1879  - 104,-     3  1877-1879 - 104,-       3 
1880-1917  - 114,-   38  1880-1917 - 114,-     38 
1918  - 130,-     1  1918  - 130,-       1 
1919-1925  - 160,-     7  1910-1925 - 160,-       7 
 
a) In de periode 1672-1674 stond het land onder water en er werd in 
die drie jaar maar éénmaal salaris uitgekeerd. 
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De molenaars moesten ervoor zorgen dat het water in de polder op 
peil werd gehouden. In de winter op het winterpeil en in de zomer op 
het iets hogere zomerpeil. Op bepaalde plaatsen in de polder waren 
daartoe peilschalen aangebracht. In 1863 werd in of op de molens 
een steen aangebracht tot aanduiding van het A.P. (Amsterdams 
Peil). 
Uiteraard was de molenaar ook verplicht om zorgvuldig met de 
molen om te gaan en alle gebreken tijdig aan het bestuur te 
melden.32 
 
Een kwade heemraad in 1831 
In de herfst van 1830 had molenaar Aart de Groot (1765-1841) van 
de achtkante molen op een dag zijn molen niet laten malen, alhoewel 
het daarvoor een gunstige dag was. Hij werd daar door de polder 
voor beboet en daarmee was de kous af. in deze affaire had 
heemraad Cornelis van den Heuvel ook een aandeel gehad. Het was 
namelijk de taak van de heemraden om erop toe te zien dat alles in 
de polder wat met de afwatering te maken had, goed verliep. Het 
was dus logisch dat hij erbij betrokken was. 
Een jaar later, midden oktober 1831, was het echt herfstweer. Het 
stormde en regende vaak en er was veel water in de polder. Op 
zondag 13 oktober zag heemraad Cornelis van den Heuvel dat er 
van de nieuwe, achtkante molen een molenroe was verdwenen. 
Spoorslags ging hij naar de molen toe om te kijken wat hij eraan kon 
doen en ervoor te zorgen dat de molen zo snel mogelijk weer zou 
kunnen malen. De andere heemraad, de meer dan tachtigjarige Aart 
Klijn, lag sinds augustus ziek in bed en kon zich niet met de zaak 
bemoeien. 
Van den Heuvel nam meteen actie door Willem Bogaard, de timmer-
man van de polder, op te dragen zo spoedig mogelijk een roede te 
steken. Een nieuwe reserve roede lag bij de molen gereed, zodat hij 
direct aan het werk kon. Hij was echter ziek en het ruwe weer bleef 
aanhouden. Donderdag klaarde hij echter de klus en tegen de avond 
was de roede gestoken. Vrijdags moesten er nog wat kleinere 
werkzaamheden worden verricht om de molen maalklaar te maken, 
maar Willem Bogaard liet verstek gaan. Heemraad Van den Heuvel 
riep toen de hulp in van timmerman Antonie de Bond, die op Sluis 
woonde, en binnen korte tijd kon de molen gaan malen. 
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Het einde van het getuigenverslag van 25 nov. 1831 met de handtekening 
van C. van den Heuvel en de vermelding dat A. Kleijn niet wilde tekenen. 
(AHVHL, inv. 453.)  

 
Intussen had hij de molenaar, Aart de Groot, opgedragen om de 
zeilen van de molen aan te passen aan de nieuwe roede. Omdat dit 
niet tot zijn werkzaamheden behoorde, weigerde De Groot dat en 
hoe Van den Heuvel ook dreigde, De Groot vertikte het om de zeilen 
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aan te passen. Ten einde raad besloot hij een ander maalkundig 
persoon, de in de nabijheid wonende en Klaas van Dijk genaamd, 
erbij te roepen, met wiens hulp hij, Van den Heuvel, de molen in een 
korten wijl heeft aan het malen gebragt. Van den Heuvel verbood De 
Groot om verder te malen en droeg Klaas van Dijk op om zijn functie 
waar te nemen. Verder vertelde hij aan Bogaard dat hij voortaan niet 
meer voor de polder hoefde te timmeren. 
De zondag daarop, 20 oktober 1831, was heemraad Klijn weer zover 
beter dat hij naar buiten mocht. Zijn eerste gang was naar de 
achtkante molen. Hij had natuurlijk gehoord wat er allemaal was 
gebeurd en ging nu orde op zaken stellen. Het eerste wat hij deed 
was Klaas van Dijk naar huis sturen en Aart de Groot weer laten 
malen. Klijn vond dat Van Dijk, door vroegere ondervinding, niet zoo 
gunstig bekend was. Zo had elke heemraad wel persoonlijke 
voorkeuren. Daarna droeg hij timmerman Bogaard weer op bij de 
polder het timmerwerk te verrichten. 
Diezelfde zondag kwam ook Van den Heuvel weer bij de molen 
kijken, welke hij op eene, naar zijn oordeel, onbetamelijke wijze bij 
het stormweder malende vond zonder gezweekte zeilen. Het ergste 
was nog dat hij molenaar De Groot niet bij de molen aantrof, maar 
zijn zoon, die daar het bewind scheen te voeren. Van den Heuvel 
leverde daarop volop commentaar, wat hem op een aantal 
scheldwoorden van de jonge De Groot kwam te staan. Van den 
Heuvel beval daarop de molen stop te zetten, wat ook gebeurde. 
Hiermee was de zaak nog niet afgedaan, want in november moesten 
beide heemraden in Sluis thuis bij opzichter Jan Tukker komen, waar 
ze door de dijkgraaf en de hoogheemraden van het hoogheem-
raadschap ‘s Lands van Vianen een verhoor werden afgenomen. 
Hun verslag werd netjes opgeschreven, voorgelezen en akkoord be-
vonden. Het stuk werd door C. van den Heuvel ondertekend, maar 
Aart Kleijn verklaard niet te willen teekenen. Hoe het verder afliep is 
niet bekend.33 
 
Een hoger salaris 
Molenaar G. Vreeswijk van de achtkante molen verdiende in 1859  
f 78,- per jaar en G. Rikkers van de wipmolen f 72,-. In 1862 dienden 
ze een verzoek in om hun salaris op te trekken. Het bestuur had daar 
wel oren naar en wilde de salarissen verhogen tot resp. f 100,- en  
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f 90,-. Daar moesten de ingelanden het echter wel mee eens zijn, 
dus werd hen dit op 26 mei 1862 voorgesteld. Die verhoging vonden 
de boeren toch wel een hoop geld en uiteindelijk kregen de 
molenaars niet meer dan f 90,-, resp. f 80,-. 
In de jaren dat ze veel hadden moeten malen, kregen ze een extra 
toelage. Dat kwam echter niet veel voor. In 1867 was dit ook het 
geval en kregen ze elk f 20,-. 
Het feit dat de ene molenaar meer verdiende dan de andere, zette 
ook kwaad bloed, maar dat werd in 1870 rechtgetrokken door het 
salaris van de wipmolenaar Rikkers te verhogen tot f 90,-.34 
 
A. de Groot werd tweemaal molenaar op de achtkante molen 
Gerrit Vreeswijk overleed op 12 december 1871, zodat er een 
nieuwe molenaar op de achtkante molen moest worden benoemd. Er 
waren vijf sollicitanten voor die baan en uit hen werd de dertigjarige, 
in Meerkerk geboren Aart de Groot Teuniszoon (1841-1894) ge-
kozen. Met ingang van 1 januari 1872 begon hij als watermolenaar. 
In mei 1877 kregen beide watermolenaars f 10,- gratificatie voor 
veelvuldig malen en trouwen plichtsbetrachting en werd hun salaris 
opgetrokken tot f 104,- per jaar. 
Ruim een jaar later was er van de tevredenheid over Aart de Groot 
niet veel meer te bekennen, want op 16 oktober 1878 stelde het 
bestuur voor hem wegens het slecht waarnemen zijner betrekking te 
ontslaan en zooals hem bereids is aangezegd, van op 19 dezer den 
molen te ontruimen. Wat er is voorgevallen is niet bekend, maar dat 
hij op staande voet werd ontslagen, is wel duidelijk. 

In de kranten van Gorinchem, Vianen 
en Schoonhoven werd een ad-
vertentie gezet en op 26 oktober 1878 
werd met onmiddellijke ingang een 
nieuwe watermolenaar op de acht-
kante molen benoemd. De gelukkige 
was de vijfendertigjarige Jacob Pieter 
van de Griend uit Giessen-Nieuwkerk, 
die ook f 104,- per jaar ging ver-

Advertentie in De Vijfheeren-    dienen. Ruim een half jaar later werd 
landen van 27 oktober 1878    dat voor hem en zijn collega f 114,-. 
voor een watermolenaar. (DVHL) 
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Van de Griend bleef maar drie jaar op de molen. Op zijn verzoek 
werd hij op 15 november 1881 eervol ontslagen.  
Dit keer hoefde het bestuur geen advertentie te zetten, want Aart de 
Groot, de gewezen molenaar, bood gedwee zijn diensten weer aan 
en werd op dezelfde dag benoemd. Het bestuur wilde de kat eerst 
eens uit de boom kijken, want de benoeming gold maar voor één 
jaar, in afwachting hoe gij uwe plichten zult vervullen. Wij moeten u 
ernstig aanmanen om met dubbele nauwgezetheid en trouw na te 
leven wat u nu weer is toevertrouwd, want wij zullen ook met 
dubbelen ernst toezien of er iets op uw gedrag valt aan te merken, 
anders zullen de ingelanden dit wel doen, zo schreven ze hem in de 
benoemingsbrief. 
Hij had zijn lesje geleerd en een jaar later kreeg hij te horen dat hij 
weer een jaar mocht aanblijven en kreeg f 15,- gratificatie wegens 
het veelvuldig malen.35 
 
Problemen met wipwatermolenaar Rikkers 
Rikkers had eind 1882 voor het vele malen ook f 15,- gratificatie 
gekregen en mocht weer een jaar aanblijven, niettemin besloot men 
Rikkers ernstig te waarschuwen dat hij zal ontslagen worden, als hij 
niet beter zijn plicht doet. Een jaar later was het raak. Op 28 novem-
ber 1883 werd een spoedeisende vergadering met de vier afgevaar-
digden van de ingelanden belegd omdat watermolenaar G. Rikkers 
zijn plicht had verzuimd. Dit betekende dat hij niet was gaan malen 
toen het polderpeil te hoog stond. Dat kon hij ook niet, want zijn 
molen was kapot. Dat werd echter niet als een verzachtende 
omstandigheid aangemerkt. Erger nog, hij had moeten zorgen dat de 
molen goed werkte en omdat dit niet het geval was, was dit een extra 
staaltje van plichtsverzuim. Met vijf tegen twee stemmen werd de 
vijftigjarige Rikkers op staande voet ontslagen en moest binnen acht 
dagen de molen verlaten. Een pleidooi van heemraad H. de Groot 
dat dit midden in de winter gebeurde en dus grote problemen voor 
Rikkers gaf, kon de harten van de vijf stemmers niet vermurwen. De 
dienst op de molen werd voorlopig waargenomen door Cornelis 
Mijdam (1858-1926). 
Een week daarna vergaderde het bestuur, bestaande uit de 
polderschout en twee heemraden en in die vergadering kwam ook de 
op 28 november j.l. ontslagen watermolenaar G. Rikkers, welke 
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nederig verzocht om op de molen te mogen blijven tot 1 mei a.s. Dit 
verzoek werd echter met twee tegen één stem verworpen. In zijn 
plaats werd de 25-jarige werkman C. Mijdam uit Achthoven 
benoemd, met een salaris van f 114,- per jaar en vrij wonen in de 
molen. 
Met deze gang van zaken waren diverse ingelanden het niet eens en 
op verzoek van de gecommitteerden (afgevaardigden) M. den Hartog 
en H. van den Boomgaard en heemraad H. de Groot werd op  
14 december 1883 een extra vergadering belegd van het bestuur 
met gecommitteerden. De woordvoerder van de drie heren stelde, 
evenals vele andere ingelanden, groot bezwaar ertegen te hebben 
dat een besluit, als dat van het ontslag van Rikkers, genomen werd 
door een college dat uit bloed- en aanverwanten is samengesteld. Hij 
acht dat in strijd met de reglementen. Dat laatste bleek niet waar te 
zijn, want het stemrecht was gebaseerd op het grondbezit der 
ingelanden en het bestuur was gekozen door de zes gecommit-
teerden. Familiebanden tussen bestuur, gecommitteerden en onder-
ling, kunnen dus gewoon voorkomen. De reclamanten zeiden nog in 
beroep te gaan bij Gedeputeerde Staten, maar daar is verder niets 
meer van vernomen. 
Dat familiebanden een rol speelden en het bestuur wel voelde dat ze 
fout zat, blijkt uit het vervolg. Er werd namelijk eenparig besloten om 
Rikkers tot 1 mei 1884 zijn salaris uit te betalen, maar dan moest hij 
wel binnen 8 à 14 dagen de molen hebben verlaten. Polderschout  
C. Versluis nam op zich om aan Rikkers uit eigen fondsen eene vrije 
woning te verschaffen. De drie protesterende heren hadden dus wel 
iets bereikt. 
Intussen liep Mijdam zijn vrij wonen mis. Om dat te compenseren 
kreeg hij vanaf 28 november 1883 tot de dag dat Rikkers de woning 
zou hebben verlaten, f 1,50 per dag. 
Rikkers was echter helemaal nog niet van plan om uit de wipmolen 
te vertrekken en liep daarmee ook zijn ‘afkoopsom’ tot 1 mei mis. Het 
ging nu hard tegen hard. Om Rikkers te dwingen de molen te 
verlaten, werd op 29 december 1883 met 6 tegen drie stemmen 
besloten de deurwaarder in te schakelen. Die kwam begin januari 
1884 bij Rikkers langs, maar Rikkers bleef waar hij was. 
In het bestuur zal de sfeer door dit alles ook wel niet goed zijn 
geweest. In elk geval nam C. Versluis op 29 december 1883 ontslag 
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als polderschout en werd enkele weken later opgevolgd door Jacob 
Kleijn. Heemraad H. de Groot liet op verschillende vergaderingen 
blijken het nog steeds niet eens te zijn met het ontslag van Rikkers. 
De secretaris van de polder, burgemeester Van Slijpe, en 
polderschout Kleijn probeerden op 30 januari 1884 nog den 
heemraad De Groot over te halen om de zaak van Rikkers in der 
minne af te doen en vragen de medewerking van De Groot om te 
bewerken dat Rikkers uit eigen beweging de molen verlaat. De Groot 
weigerde dit. Rikkers bleef in de molen wonen, terwijl Mijdam het 
malen van de molen verzorgde. Het zal wel geen prettige sfeer zijn 
geweest tussen die twee mannen.  
Op 9 februari 1884 stelde De Groot echter voor om Rikkers weer te 
laten malen en hem tot 1 mei zijn salaris te geven, indien hij op 1 mei 
zijn woning vóór twaalf uur zou verlaten. Polderschout Kleijn ging 
daarmee akkoord, indien Rikkers een gezegelde verklaring 
ondertekende. Mijdam was het met die regeling eens en zou zolang 
niet meer malen. Ook Rikkers ging met de regeling akkoord en 
ondertekende de verklaring. 
Rikkers verliet inderdaad op 1 mei 1884 de woning in de wipmolen, 
kreeg eervol ontslag en nog f 38,- voor maalloon. Mijdam kreeg  
f 101,- voor maalloon gedurende de tijd dat de molenaar G.Rikkers 
buiten functie was. Polderschout Jacob Kleijn en heemraad 
Christiaan de Jong wilden Mijdam nog f 10,- verhuisvergoeding 
geven. Daar waren heemraad H. de Groot en de gecommitteerde M. 
den Hartog echter op tegen, tenzij ook Rikkers een toelage kreeg of 
een pensioen werd toegekend. Al deze voorstellen haalden het niet, 
maar Mijdam kreeg toch op een andere manier zijn verhuis-
vergoeding. Polderschout Jacob Kleijn, heemraad C. de Jong en de 
secretaris Van Slijpe namen op zich om de f 10,- met elkander te 
dragen. Zo kwam er een einde aan deze onverkwikkelijke affaire.36 
Rikkers verdiende verder de kost als werkman en bleef in de buurt 
van de molen wonen, waarschijnlijk in een daarnaast gelegen 
schuurtje. 
 
Mijdam had het niet gemakkelijk op de wipmolen 
Na de turbulente winter 1883/1884 bleef het rustig in de Acht-
hovense molenwereld. W. de Groot hielp zijn broer Aart vaak met het 
malen op de achtkante molen en kreeg daar in april 1887 f 10,- voor 
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en in mei nogmaals f 15,-. Eind 1888 verzochten beide molenaars,  
A. de Groot en C. Mijdam, om een kleine toelage voor het vele malen 
dat ze in de zomer hadden gedaan. Hun verzoek werd ingewilligd en 
ze kregen f 10,- per man.37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het verzoek uit 1888 van A. de Groot en C. Meijdam (Mijdam) om 
salarisverhoging. (AHVHL-APA, inv. 37.)  
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1891 was een moeilijk jaar voor molenaar Mijdam van de wipmolen. 
In april had hij een kind verloren en in juli van dat jaar had hij een 
ongeluk met de molen. Het dagelijks bestuur besprak de zaak op  
3 augustus en overwoog om hem daarvoor te ontslaan. Waarop is 
besloten om hem ernstig aan te manen om in het vervolg beter naar 
zijn dingen te kijken, want dat er bij eventuele op- en aanmerkingen 
hij onmiddellijk de molen dan zal moeten ontruimen. Zeven jaar 
eerder reageerde het bestuur wel minder mild! Ingelanden vonden 
dat kennelijk ook, want reeds de volgende dag werd er op hun 
verzoek een extra vergadering met de gecommitteerden belegd, 
waarop H.v.d. Boomgaard kritiek spuide over het bestuur in zake het 
overtollige polderwater en meer verschillende omstandigheden en hij 
stelde daarom voor om watermolenaar C. Mijdam van de molen te 
ontruimen. Hij stond echter alleen in dit voornemen en Mijdam mocht 
blijven. 
Het zal ook wel geen onwil van Mijdam zijn geweest dat hij niet 
voldoende maalde, want zijn vrouw was ziek en kon het lawaai en de 
bewegingen van de draaiende molen niet goed verdragen. In 
december van dat jaar werd daarom besloten een onderzoek in te 
stellen bij Dr. Van den Berg te Ameide of het gestel van de vrouw 
van C. Mijdam het kan verdragen dat de molen kan malen. Het 
antwoord is niet bekend, maar Mijdam en zijn vrouw bleven voorlopig 
in de wipmolen wonen. Later blijken ze in een houten schuurtje te 
wonen, dat bij de molen stond. Dit zal wel hetzelfde onderkomen zijn 
geweest waar Gerrit Rikkers en zijn vrouw na zijn ontslag in 1884 zijn 
gaan wonen. 
Dat jaar 1891 kreeg alleen molenaar A. de Groot een gratificatie voor 
het veelvuldige malen van f 25,-. Hij zal zo Mijdam hebben willen 
ontlasten, alhoewel Mijdam toch de plicht had te malen wanneer ook 
de achtkante molen dit deed.38 
 
A. de Groot gaat, A. den Braven komt 
In de zomer van 1894 was Aart de Groot ziek en niet meer in staat 
om zijn functie goed te vervullen. Op 30 augustus werd eenparig 
besloten om hem eervol ontslag te verlenen, met behoud van salaris 
tot 1 januari 1895. Hij moest wel met zijn gezin de woning in de 
achtkante molen uiterlijk 2 oktober hebben verlaten, maar kreeg 
daarvoor een vergoeding van de huishuur, ook tot 1 januari 1895. Zo 
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gebeurde het ook. 
Aart de Groot, die daarna te boek stond als arbeider, overleed bijna 
twee maanden na zijn ontslag op 29 november 1894 te Utrecht. Hij 
was 53 jaar geworden en liet een vrouw en drie thuis wonende 
kinderen achter. 
De Lexmonder A. den Braven (1868-1953) werd per direct op 30 
augustus 1894 als voorlopige hulpmolenaar aangesteld en per  
1 oktober 1895 benoemd als vaste molenaar op de achtkante molen 
met een jaarsalaris van f 114,- per jaar en vrij wonen.39 
Vele jaren bleef het rustig bij de Achthovense molens. Pas in 1911 
vroegen beide molenaars weer om loonsverhoging, maar dat 
verzoek werd afgewezen. Hetzelfde gebeurde op 13 januari 1916, 
maar toen was het bestuur wel bereid om jaarlijks een gratificatie te 
geven. Dat hadden ze twee weken daarvoor, op 30 december 1915, 
ook reeds gekregen en wel f 7,50. In november 1916 kregen ze f 26,- 
voor het vele malen. 
In januari 1916 kregen beide molenaars van de polder ook twee mud 
steenkolen, die ze konden afhalen bij G. Scherpenzeel te Lexmond.40 
 
De bijverdiensten van de molenaars 
Het polderbestuur liet jaarlijks het banwerk, dit wil zeggen het 
uitdiepen, het verwijderen van de waterplanten en het bijhouden van 
de kanten, door derden uitvoeren. 
Omdat het salaris van een molenaar bepaald geen vetpot was, was 
het niet zo vreemd dat het polderbestuur in april 1903 aan de 
molenaars voorstelde om het banwerk uit te voeren. Zij mochten dat 
doen voor de prijs die de polder daar anders voor kwijt was, wanneer 
het aan anderen werd uitbesteed. Het uitdiepen van de watergangen 
zou de polder echter zelf blijven doen, dus het ging voornamelijk om 
het schonen van de watergangen. Ze gingen op dit aanbod in en 
kregen daar elk f 8,- per jaar voor. In mei 1912 werd dit verhoogd tot 
f 40,- per jaar, maar dat zal wel ter compensatie zijn geweest van het 
terzelfder tijd gedane en afgewezen verzoek om loonsverhoging. 
Ook in 1922 kregen ze om dezelfde reden f 10,- meer. 
Den Braven heeft ook een tijd het baggerwerk voor de polder 
uitgevoerd. 
De molenaars mochten ook het gras in de buurt van de molen 
gebruiken. Toen dat in 1916 ophield, kreeg A. den Braven daar 
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jaarlijks f 5,- schadevergoeding voor. 
Vissen deden de molenaars natuurlijk ook in de omgeving van de 
molen, maar de polder had maar een klein stukje viswater in bezit, 
dus moest de molenaar op een andere manier aan een vergunning 
zien te komen of maar illegaal vissen. 
De molenaars werkten ook bij de boeren op het land en sommigen 
maakten ook manden. Zo probeerden ze op allerlei manieren hun 
inkomen te verbeteren.41 
 
De brutale A. den Braven werd ontslagen 
1918 was een zwart jaar voor de molenaars. Het begon allemaal in 
de nacht van 7 op 8 februari. In die nacht demonstreerde het 
polderbestuur weer eens hoezeer het onderdanigheid van de 
molenaars verwachtte en haar eigen belang voorop stelde, zonder 
rekening te houden met de voor anderen moeilijke omstandigheden. 
Het polderwater stond begin februari zeer hoog en de 
watermolenaars A. den Braven op de achtkante molen en C. Mijdam 
op de wipmolen moesten constant malen. Op 7 februari 1918 stond 
het water nog 35 cm boven het zomerpeil. De heemraad T. de Groot 
en de gecommitteerde Joh. ’t Lam wilden wel eens weten of de 
molenaars hun best wel deden en togen rond elf uur ’s avonds naar 
de molens. Het eerst gingen zij naar de achtkante molen en vonden 
daar alles donker en in stille rust. Den Braven sliep kennelijk. 
Vervolgens gingen ze naar de wipmolen, waar ook alles donker en 
stil was. Ook Mijdam sliep. Nu kon het natuurlijk zijn dat de 
molenaars waren gestopt omdat het peil in de Oude Zederik was 
bereikt en dan mocht er niet meer worden gemalen. Ze gingen 
daarom verder de Zederikkade af naar de Plukkopmolen, de 
watermolen van de polder Lexmond. Dit was de peilmolen en 
wanneer deze stopte, was het maximum peil van de Oude Zederik 
bereikt en moesten ook alle andere molens stoppen, die op de Oude 
Zederik uitmaalden. Deze molen werkte echter nog en de molenaar 
vertelde aan de twee Achthovense ingelanden dat het Zederikpeil op 
1,31 m stond en er nog 11 cm kon worden bijgemaald. 
Beide heren wisten nu genoeg en gingen terug naar Mijdam. Ze 
maakten hem wakker, welke na eenig over en weer praten zijn 
molen heeft ingespannen en aan het malen is gegaan. Daarna 
gingen De Groot en ’t Lam naar molenaar Den Braven en maakten 
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ook hem wakker. Ditmaal ging het echter niet zo vlot, want deze 
weigerde beslist op hun verzoek om op te staan en nog minder om 
aan het werk te gaan, en hen tenslotte met ruwe en dreigende 
woorden bejegende. Onverrichter zake keerden beide heren daarna 
maar weer terug naar hun huis in Achthoven. 
Het muisje kreeg, zoals te verwachten is, een flinke staart. 
Anderhalve week later, op 19 februari, vergaderde het bestuur met 
de gecommitteerden en Mijdam moest komen opdraven om zich te 
verantwoorden over zijn gedrag en wegens zijn verzuim met het 
malen, welke eene geheele bekentenis aflegt over zijn schuld en 
belooft ook tevens dat het niet meer voor zal komen. Daar was het 
bestuur dus snel mee klaar, maar daarna kwam Den Braven binnen 
en met hem verliep het gesprek wel eventjes anders. Na hem op zijn 
plichten als molenaar en zijn verzuim gewezen te hebben, 
repliceerde deze over de bewuste nacht dat hij geheel de vorigen 
nacht had gemaalen en reeds 36 uur in zeil was geweest en niet bij 
machte was geweest om langer te malen. Dat was een redelijk 
verhaal en eigenlijk kon men hem niet kwalijk nemen dat hij hard aan 
slaap toe was en om ongelukken te voorkomen naar bed was 
gegaan. Maar zo redelijk was het bestuur van de polder Achthoven 
niet. Na hem gewezen hebbende op zijn brutaliteit en uitdrukkingen 
tegen de leden van het bestuur tijdens hun nachtelijke bezoek, bleef 
hij bij zijne handhaving en werd weer onaangenaam, zoodat het 
gesprek werd afgebroken en hij werd weggezonden. Zo ging dat in 
die tijd! Over deze kwestie nog lang en breedvoerig gehandeld 
zijnde, werd over het algemeen door de leden het gedrag van Den 
Braven gelaakt. Er waren dus ook nog enkele redelijke 
bestuursleden. Den Braven werd nog niet ontslagen, want men 
vermoedde dat hij zijn recht dan hogerop zou gaan zoeken. Wanneer 
dat gebeurde, dan zou de polder alle gerechtelijke kosten voor haar 
rekening nemen, zo besloot men bij voorbaat. 
Een maand later, op 21 maart 1918, kwam het geval weer ter sprake 
bij het dagelijks bestuur. Polderschout H. Bikker wilde Den Braven 
niet ontslaan, maar beide heemraden, H. van den Boomgaard en  
T. de Groot, wilden dat wel, zodat het vonnis over Den Braven met 
twee tegen één was geveld. De reden van Van den Boomgaard was 
om niet langer door den Braven beleedigt te worden. Het ontslag zou 
pas over een half jaar ingaan en wel op 1 oktober 1918. Hij moest 
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dan ook het huisje en de molen verlaten hebben, zo kon hij in zijn 
ontslagbrief lezen. 
Den Braven had nu tijd om te proberen zijn ontslag ongedaan te 
maken. In de polder was het zo geregeld dat alleen het bestuur de 
molenaars kon ontslaan en de gecommitteerden het bestuur alleen 
maar konden adviseren. Den Braven schreef daarom de 
gecommitteerden een brief waarin hij hen vroeg om het bestuur te 
bewegen het ontslag in te trekken. In een vergadering van het 
bestuur met de gecommitteerden werd de brief op 9 april langdurig 
besproken met als resultaat dat vijf van de zes gecommitteerden het 
bestuur verzochten om Den Braven voorlopig niet te ontslaan, maar 
hem een proeftijd van twee jaar te geven, op voorwaarde dat, indien 
er in dien tijd iets voorvalt, hetzij op welke manier ook, met molen of 
andersins, hem dan onmiddellijk te ontslaan. Dit was een redelijk 
voorstel, maar de twee heemraden weigerden het ontslag in te 
trekken. 
Dat was een tegenvaller voor Den Braven, maar onder de 
gecommitteerden had hij toch nog een paar medestanders. Op  
24 april verzochten de gecommitteerde ingelanden H. Rietveld, Joh. 
’t Lam, P. de With, C. den Hartog en H. van den Heuvel aan het 
bestuur om het ontslag in te trekken in verband met de drukkende 
tijdsomstandigheden en de woningnood. De Eerste Wereldoorlog 
liep namelijk op zijn eind, de prijzen stegen, er kwam werkloosheid 
en in Lexmond was geen huis meer te krijgen. De goede man zou 
dakloos zijn wanneer hij werd gedwongen de molen en zijn huisje te 
verlaten. Het bestuur was echter onvermurwbaar. Den Braven was 
en bleef per 1 oktober 1918 ontslagen.42 
 
Den Braven toch weer aangenomen 
Die fatale datum kwam steeds dichterbij. Het bestuur werd onder 
druk gezet om de beslissing te herzien en werkelijk, half september 
1918 besloot het bestuur, uiteraard na een uitgebreide discussie, om 
Den Braven drie maanden uitstel te geven. Voorlopig was Den 
Braven uit de brand, maar hij zat niet stil. Hij had alle pogingen 
aangewend om met het bestuur in vergelijk te komen en heeft zijne 
schuld bekend en beloofd in het vervolg zijn plicht te vervullen. Het 
was inmiddels 1919 geworden en Den Braven had op 1 januari de 
molen en het huisje moeten verlaten, maar dat was niet gebeurd. 
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Den Braven had intussen wel de zaak voorgelegd aan de 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. 
Ook GS kon het besluit niet wijzigen. De oorzaak lag volgens het 
bestuur niet in het weigeren van malen, maar wegens zijn bedreiging 
en brutaliteit in den nacht toen de leden van het bestuur bij hem 
kwamen. 
Polderschout Bikker, die op de hand van Den Braven was, was 
intussen vervangen door een ander en nu bleef het gehele bestuur 
eenparig onverbiddelijk aandringen om hem te ontruimen, ja, zelfs 
indien zij daartoe van uwe zijde (=GS) de toestemming moge 
verkrijgen, gerechtelijk te vervolgen en hem door den deurwaarder 
uit zijn woning te laten zetten. Het werd door het bestuur hard 
gespeeld. Gedeputeerde Staten gaven de gevraagde toestemming 
en eind februari stond de deurwaarder al bij Den Braven aan de 
deur. Maar daar bleef het bij. 
Er gingen maanden voorbij zonder dat er verder iets in de situatie 
veranderde. Den Braven bleef gewoon op zijn achtkante molen 
wonen. Uiteindelijk kwam de zaak bij de rechter in Tiel terecht. 
Waarschijnlijk waren de kansen voor het polderbestuur om de zaak 
te winnen minimaal, want op 7 augustus 1919 werd besloten deze 
zaak thans op zijn beloop te laten en niet tot verdere vervolging over 
te gaan. Aan Den Braven werd voorgesteld de molen op de oude 
conditie weder te aanvaarden. Dat deed hij uiteraard en zo kwam hij 
als winnaar uit deze onverkwikkelijke zaak tevoorschijn.43 
 
De laatste jaren van de molenaars 
Nog tijdens de ruzie met Den Braven werden de salarissen per  
1 januari 1918 verhoogd tot f 130,- per jaar en het jaar daarop zelfs 
tot f 160,-. Niet omdat het bestuur dat nu zo nodig vond, maar omdat 
Gedeputeerde Staten dat wilden. Uit zichzelf zou de polder zo’n 
grote stap nooit hebben genomen. 
De molenaars hadden nu de smaak te pakken en vroegen in 1921 
weer om een verhoging, maar dat werd afgewezen. In de polder 
Lexmond verdiende de molenaar ook f 160,- en de molenaars van de 
polder Lakerveld moesten het zelfs met slechts f 135,- doen, terwijl 
de werkzaamheden, emolumenten en werktijden ongeveer gelijk 
waren. Hiervoor waren de molenaars ongeveer 60 à 70 dagen per 
jaar in zeil. Den Braven pikte het niet dat hij geen opslag kreeg en 
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zond Gedeputeerde Staten een verzoek om zijn salaris te verhogen. 
Dat had bij zijn ontslag ook gunstig gewerkt, dus waarom nu niet bij 
zijn klacht over het salaris. Zijn actie schoot bij het polderbestuur in 
het verkeerde keelgat en werd met algemeene verontwaardiging 
begroet en beslist afgewezen. Ook in 1922 en 1923 bleef het salaris, 
ondanks verzoeken, onveranderd. 
De overheid begon zich in die jaren meer en meer met het beleid van 
de polders bemoeien en gaf de mensen die zij in dienst hadden rond 
1 januari 1919 de status van beambte. Vandaar ook dat hun salaris 
toen plotseling werd verhoogd. Er werd toen ook een pensioen 
ingevoerd en de polder moest daarvoor zegeltjes plakken.44 
Er hing de molenaars echter een nog erger feit boven het hoofd: 
ontslag. Niet omdat ze niet goed functioneerden, maar omdat er 
werd gepraat om een motorgemaal te stichten, waardoor de 
windmolens overbodig zouden worden. 
Molenaar A. den Braven had echter geluk. Hij verzocht te mogen 
blijven als machinist en dat verzoek werd ingewilligd. Hij werd er ook 
financieel veel beter van, want zijn salaris schoot meteen omhoog 
van f 160,- naar f 260,- per jaar. 
Voor Mijdam liep het minder goed af. Hij werd met ingang van  
1 oktober 1925 op de meest eervolle wijze ontslagen en zijn pen-
sioen van f 140,- werd aangevuld tot f 160,-, het salaris dat hij toen 
verdiende. Dat was toch een nette regeling van de polder. Bovendien 
mocht hij met zijn vrouw in de wipmolen blijven wonen, zo lang zij 
leefden. Wanneer het nodig mocht zijn dat de wipmolen toch moest 
draaien, dan zou Aart den Braven dat voor zijn rekening nemen. 
Lang heeft Mijdam echter geen plezier van zijn pensioen gehad. Een 
paar maanden later overleed hij, 67 jaar oud. Hij werd van de armen 
begraven. Dat vond Joh. het Lam toch te ver gaan en op zijn voorstel 
werden de begrafeniskosten door de polder betaald en teruggegeven 
aan het Algemeen Armbestuur.45 
 
Droevige gebeurtenissen 
Molens zijn altijd gevaarlijke werktuigen geweest. In de loop der tijd 
hebben zij de nodige slachtoffers gemaakt. Soms dodelijk, soms niet. 
In het laatste geval hield de bewuste persoon er vaak lichamelijk 
letsel aan over. 
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Een voorbeeld van een dodelijk ongeluk is het volgende kranten-
bericht uit 1891. Lexmond, 24 april. Gisteravond is een 2½ jarig kind 
van den watermolenaar Mijdam alhier, door een der molenroeden 
getroffen en onmiddellijk gedood. De vader was bezig in een 
schuurtje om manden te maken en vond zijn kind een oogenblik 
daarna dood voor een deur der molen liggen. Dat moet een 
verschrikkelijke ervaring zijn geweest. 
Zes jaar later, op 9 augustus 1897, gebeurde er op Achthoven weer 
een dodelijk ongeluk. De watermolenaar Aart den Braven en zijne 
echtgenoote werden gisteren in één oogenblik in rouw gedompeld, 
doordien hun driejarig dochtertje door een der molenwieken werd 
gedood. De ouders zijn bitter bedroefd en de radelooze moeder 
vloog naar ’t kind toe en werd zelf ook bijna getroffen, toen zij haar 
kind nog wilde redden. 

Dit was niet het enige ongeluk dat een 
kind van Den Braven overkwam, want 
zijn dochter Jannigje kreeg in haar 
jeugd ook een klap van een molenwiek 
en hield daar lichamelijk letsel aan 
over. Ze is altijd klein gebleven en kon 
ook haar armen niet meer bij haar 
achterhoofd krijgen. Haar haar droeg ze 
daarom altijd met een knotje boven op 
haar hoofd. Ze bleef ongetrouwd en  
ondanks het feit dat de doktoren haar  

Jannigje den Braven op latere na de klap met de molenwiek geen lang  
leeftijd. Foto: Nico Jesse. leven meer toedachten, is ze bijna zes- 
  enzestig jaar geworden.46 
Niet alleen de molen eiste haar tol van een molenaarsechtpaar, ook 
de pokken-epidemie van 1871/1872 deed dit. Van de drie kinderen 
van het echtpaar Rikkers overleed de zesjarige Jan in januari 1872 
en Dirk (9 jaar) en Willempje (4 jaar) in december. Het echtpaar was 
op slag kinderloos. Zelf overleefden ze de fatale ziekte, evenals de 
82-jarige Jan Stevense Middelkoop, de schoonvader van Rikkers die 
bij hem inwoonde.47 

Twaalf jaar later werd Rikkers, zoals verteld, ontslagen, en moest hij 
in de schuur gaan wonen. Er is hem niet veel leed bespaard 
gebleven. 
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DE HUISVESTING VAN DE MOLENAARS 
 
De huisvesting van de molenaars van de wipmolen  
Heel vroeger hadden wipwatermolens meestal een open toren. Later 
werd die dicht en woonden de molenaars vaak in hun wipmolen, 
maar dat was voor ongeveer 1835 niet het geval bij de Kikvors. 
Wonen in een wipmolen was niet ruim, maar het ging. Behalve 
wanneer de molenaar een groot gezin had, dan werd het moeilijker. 
In 1891 had de vrouw van C. Mijdam, de molenaar van de wipmolen, 
problemen met haar gezondheid en kon het niet verdragen dat de 
molen draaide. Dokter van den Berg uit Ameide werd om advies 
gevraagd en waarschijnlijk naar aanleiding daarvan mocht Mijdam 
het schuurtje, dat bij zijn molen stond, gebruiken als woonruimte 
wanneer de molen moest draaien. Dat was echt een noodoplossing, 
want veel ruimte was er niet en gerieflijk was zo’n houten schuurtje al 
helemaal niet. Vooral ’s winters zal het geen pretje zijn geweest. 
Om een betere oplossing te krijgen stelde Chr. de Jong in mei 1894 
voor bij de achtkante molen een klein huisje te bouwen om ingeval 
van ziekte, dat de bewoners der molens daarin verpleegd konden 
worden, welk voorstel door geheel de vergadering krachtig werd 
gesteund. Er waaide door het bestuur gelukkig een geheel andere 
wind dan vroeger het geval was. Het huisje kwam er, maar het werd 
niet gebruikt om daar de vrouw van Mijdam in te verplegen, maar 
voor het huisvesten van de toen 26-jarige Aart den Braven. Hij was 
in september van dat jaar 1894 benoemd tot molenaar van de 
achtkante molen, in plaats van Aart de Groot, en trok toen met zijn 
vrouw en twee kinderen in het gloednieuwe huisje. Zo viste Mijdam 
achter het net. 
In 1897 werd, weer op voorstel van Chr. de Jong, besloten om het 
schuurtje, hetwelk bij de molen staat, bewoond door C. Mijdam, op 
kosten van den polder te vergrooten en te repareeren. Hier kon het 
echtpaar gerieflijker gaan wonen, zonder last te hebben van de 
draaiende wipmolen.48 
 
Een huisje bij de achtkante molen 
Ook de molenaars van de achtkante molen woonden aanvankelijk in 
de molen. In 1880 had J.P. van de Griend verzocht of in zijn 
achtkante molen een bakoven mocht worden geplaatst, maar dat 
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werd niet toegestaan. 
Hierboven hebben we al gezien dat de nieuwe molenaar Aart den 
Braven de beschikking kreeg over het naast de molen geplaatste 
nieuw gebouwde huisje. Hij vroeg in het voorjaar van 1895 of hij de 
beschikking kon krijgen over een bakoven. Besloten werd om een 
bakoven in een schuurtje te maken. A. Kooijman klaarde deze klus 
voor f 325,-. 
In 1913 verzocht Aart den Braven of de polder zijn woning wilde 
vergroten. Dat was geen luxe wens, want hij had inmiddels dertien 
kinderen en de veertiende was op komst, dus moesten er vijftien 
personen in het huisje bivakkeren. Gelukkig had hij ook in de 
achtkante molen nog plaats om daar een paar van zijn kinderen in 
onder te brengen, want ze konden nooit allemaal in dat kleine huisje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De familie den Braven in 1943 tijdens het gouden huwelijksfeest van Aart 
den Braven en Cornelia Bor. De kinderen zijn hier al volwassen. Uiterst links 
staat Gerrit en schuin daarvoor Jannigje. Foto: Swaters, Gorinchem 

 
M. de Koning, die de molens in onderhoud had, maakte een tekening 
en een begroting, die op ongeveer f 300,- uitkwam. De uitbreiding 
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werd gemaakt van steen met een rieten dak, identiek aan het 
bestaande deel.49 Het adres was toen Achthoven 87. 
 
De molenaar/machinist kreeg een groter huisje 
Toen in 1924 besloten was om de achtkante molen om te bouwen tot 
motorgemaal, was er in de molenstomp geen plaats meer om daar 
kinderen in onder te brengen. Er zat niet veel anders op dan het 
huisje te vergroten. Secretaris G. Lemmen maakte een schetste-
kening, de verbouwing van het huisje werd aanbesteed en begin 
1926 gebouwd. In december 1924 werd het werk al gegund aan  
H. Diepenhorst uit Ameide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De tekening van de uitbreiding met een ‘grote’ woonkamer, die dwars op het 
bestaande huisje werd gezet. (GAZ-OAL, Bouwvergunning) 

 
Het huisje zag er na deze tweede verbouwing als volgt uit. Het 
oppervlak binnen de buitenmuren was 41 m2, met een vertrek van  
16 m2 en één van 10,5 m2 en een ander vertrek van 8 m2. De hoogte 
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van de benedenvertrekken van 2,80 m. Er was een zolder, maar 
geen kelder. De oude vloer was van tegels, de nieuwe van planken. 
Als dakbedekking werden pannen gebruikt. Het privaat was buiten. 
Voor drinkwater was een Nortonpomp geslagen en het vuile water 
liep af in de sloot. Een jaar later werd de eindgevel door A. Ravestein 
voorzien van een cementlaag. Het gezin Den Braven werd tijdens de 
verbouwing elders ondergebracht.50 
Op 27 oktober 1926 brandde het schuurtje af, dat eigendom van de 
polder was en bij het huisje stond. Een rietdekker probeerde nog met 
een ketel water de brand te blussen, maar dat lukte niet. In de 
schuur bevonden zich ook nog eigendommen van molenaar A. den 
Braven, die ook in vlammen opgingen. 
Midden jaren dertig bleek een 22 cm dikke buitenmuur door te slaan. 
In 1937 werd daarom besloten om in den woning van den machinist 
van binnen b.v. asbestplaten tegen de muur te zetten en van buiten 
de muur met cement, om daardoor de nattigheid in de woning te 
voorkomen of tegen te gaan. Zo’n oplossing met asbestplaten is 
tegenwoordig niet meer bestaanbaar, maar vroeger wist men nog 
niet beter. Door al deze maatregelen was het euvel nog niet 
verholpen. 

In 1940 vroeg machinist Van Dijk 
om verbeteringen aan te brengen 
bij een bedstede, welke zeer nat 
is, maar zes jaar later klaagde hij 
nog over de natte toestand in de 
woning. Van Ravestein werd er 
bijgehaald, maar of daaruit een 
goede oplossing is voortgekomen, 
is nog maar de vraag, want nog in 
1960 was het onderste deel van 
de muur zeer nat. Wel werd in 
1948 de woning wat aangepast en 
werd daardoor een stuk 
gerieflijker.51 
 

Het huisje en de schuur bij het gemaal in de achtkante molen in 1951. Op 
de voorgrond de tweelingzusjes Janny (links) en Aja van Dijk. 
(Foto: A. van Zessen-van Dijk 
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Het onderhoud verzorgde de polder, maar dat had zijn grenzen. 
Toen de vrouw van machinist Van Dijk vroeg of het huisje kon 
worden behangen, werd de betingeling gerepareerd en het behang 
geleverd, maar het behangen moest Van Dijk zelf doen.52 
 
Waterleiding, elektriciteit en WC 
Op de laatste dag van 1936 werd aan machinist H. van Dijk 
toegezegd dat zijn huis zou worden aangesloten op het waterleiding-
net, zodat mag worden aangenomen dat hij dat niet lang daarna ook 
kreeg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afwijzing van het verzoek om elektrisch licht in het huisje en om 
salarisverhoging. (AHVHL-APA, inv. 109, 23 apr. 1942.) 
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Op aansluiting op het elektriciteitsnet moest hij langer wachten. In 
april 1942 diende hij daarvoor bij de polder een verzoek in, maar die 
vond het niet nuttig voor de polder en bovendien was het te duur. 
Zeven jaar later, in 1949, informeerde de polder bij het Gemeentelijk 
Elektriciteitsbedrijf te Dordrecht (GEBD) of het mogelijk was het 
gemaal en het huis voor verlichting aan te sluiten op het elektrisch 
net. De gemeente was bereid een deel van de kosten voor haar 
rekening te nemen, maar toen het GEBD schreef dat de aansluiting  
f 1100,- zou kosten, zonk die bereidheid tot nul. Zo bleef Van Dijk 
verstoken van elektrisch licht. 
In 1954 werd nogmaals een poging ondernomen. De gemeente 
zegde toe een derde van de kosten te willen dragen, met een 
maximum van f 400,-. Het GEBD maakte een offerte en vroeg als 
bijdrage in de kosten voor het aanleggen van een 350 m lange 
verbinding f 995,-. Dat was acceptabel en de elektrische verbinding 
werd aangelegd. Van Dijk kon de petroleumlampen daarna 
opbergen.53 
Het privaat deed nog altijd dienst, maar dat was in 1959 al aardig 
ouderwets. Alhoewel de kosten niet te hoog mochten zijn, wilde het 
bestuur in dat jaar toch een WC met een trekker en zonodig een 
wasgelegenheid aanbrengen. Er werd ook een septictank 
aangebracht, daar alles nu op een slootje uitloopt, wat op den duur 
niet is aan te bevelen.54 
 
Onderduikers in het huisje 
Op de Boezemweg vond op zondag 26 juni 1944, heel vroeg in de 
morgen, zo tegen half vijf, een razzia plaats door zwart 
geüniformeerde Landwachters, Duitse militairen en politieagenten. 
Ze kwamen ook bij het huisje naast het gemaal. Daar was Jan van 
der Hagen ondergedoken, een neef van machinist Henk van Dijk. Hij 
kon door een sprong uit het bovenraam uit het huisje ontsnappen, 
probeerde te vluchten, maar werd gearresteerd door een bij het 
gemaal op wacht staande Duitser. Hij werd afgevoerd naar 
Rotterdam maar werd al na een paar dagen vrijgelaten door toedoen 
van zijn moeder. Het volledige verhaal is te vinden in In Lexmond 
gebeurde niets.55 
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HET EINDE VAN BEIDE WINDWATERMOLENS 
 
De achtkante molen 
In 1924 was zeer veel regen gevallen en stond het water zowel in de 
polder als in de Zederikboezem hoog en de molens hadden veel en 
harde wind nodig om al dat water de baas te blijven. Dat ging maar 
moeizaam en men begon steeds meer aan een gemaal te denken. 
De molens verkeerden, niettegenstaande de door onkundigheid zeer 
hoge kosten, in goede staat, dus daar lag het niet aan. 
Eind 1924 werd daarom besloten de achtkante windmolen om te 
bouwen tot motorgemaal. Het bovendeel zou geheel worden 
verwijderd en in het onderste deel zou de motor met de pomp 
komen. Op 25 november 1924 besloot het polderbestuur het grootste 
deel van de molen voor afbraak te verkopen en reeds op 11 
december kon hierop openbaar worden ingeschreven. De polder 
zette er wel haast achter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertentie in De Vijfheerenlanden van 29 november 1924 over de afbraak 
van de achtkante molen. (DVHL) 
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Niet alles mocht de sloper zelf houden. Zo moest de ijzeren roede (er 
was kennelijk maar één van de twee roeden van ijzer) op de 
Zederikkade op steunen worden neergelegd en verder moesten een 
lange en een korte schoor, vier stuks molenzeilen, het vang en 
klepeltouw, de pomp met toebehoren en de schoepdeur geheel 
intact worden achtergelaten. Ook het metselwerk hoefde niet te 
worden verwijderd, als ook de kast met bedstee en portaal bij de 
achterdeur, evenals de deur en schuifkozijnen met het portaal voor 
de deur bij de Zederikkade. Direct na de gunning moest met het 
slopen worden begonnen en het geheel moest op 7 januari 1925 
gereed zijn. Een week later kreeg de aannemer dan zijn geld. De 
boete bij te late oplevering was f 30,- per volle week. De gelukkige 
winnaar was H. Diepenhorst Jz voor f 250,-. De verder afkomende 
materialen mocht hij zelf houden.56 
 
De wipwatermolen 
Over de wipwatermolen was besloten deze nog niet te verkoopen, 
maar hem te gebruiken zoolang als dit nog gaat. De aanwezige 
molenroeden mochten echter alvast worden verkocht, dus men 
verwachtte niet dat de molen nog veel zou draaien. Waarschijnlijk 
heeft hij helemaal niet meer gedraaid, want reeds op 18 augustus 
1926 werd, na een langdurige bespreking, met vijf tegen drie 
stemmen besloten de molen af te breken en bij inschrijving te 
verkopen. Er werd een bestek gemaakt en er werden advertenties 
gezet. De zeilen, de kruipalen, het krooshek en zelfs de ijzeren 
molenroede, liggende aan de Zederikkade bij de watermachine was 
in de koop begrepen. De voor- en achtergoot met de schoepdeur 
moesten echter geheel in werking blijven en zelfs worden hersteld. 
Op vrijdag 10 september 1926 werden ’s morgens om 10 uur in de 
polderkamer de inschrijfbrieven geopend. Er waren drie inschrijvers: 
H. Diepenhorst wilde er f 375,- voor geven, C.C. van Hoven f 530,- 
en G.G. de Koning uit Lexmond f 550,-. De Koning kreeg de 
opdracht. De klus moest op 1 mei 1927 zijn geklaard en drie dagen 
na de gunning moest hij de f 550,- betaald hebben. Zo verdween 
weer een molen uit het gebied van de Oude Zederik, waar eens 
zoveel molens hadden gestaan.57 
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DE ACHTKANTE WINDMOLEN WERD MOTORGEMAAL 
 
Praten over een stoomgemaal 
In 1881 hadden drie polders in de regio stoombemaling gekregen, 
onder andere in Nieuwland en Leerbroek, en in 1882 waren daar nog 
twee bij gekomen. Het onderwerp stoombemaling leefde dus wel in 
de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Ook in de polder 
Achthoven zagen twaalf ingelanden dat wel zitten, want zij vroegen, 
met K.T. van der Heiden als gangmaker, in maart 1883 aan het 
bestuur om de windmolens te vervangen door een krachtig stoom-
gemaal, opdat de polder niet langer bedorven worde door het 
overtollige polderwater, maar voortaan tijdig droog gemalen kan 
worden. De andere ingelanden zagen dat echter niet zo zitten en ook 
een commissie benoemen om de mogelijkheid te onderzoeken, vond 
men al te veel van het goede. Eerst moest het voorgemaal bij Arkel 
maar eens goed functioneren, zodat de Oude Zederik voldoende 
vaak een laag peil had om het polderwater weg te kunnen malen. 
Dat was nu vaak niet het geval en de windmolens konden dan ook 
niet malen. Laat staan dat er een stoomgemaal voor de polder 
Achthoven kwam. Dat zou tot nog meer ergernis leiden. 
In 1889-1892 was er weer een kleine golf van nieuw gemaakte 
stoomgemalen, met onder andere in 1890 in Middelkoop en in 1892 
in Over- en Neder Boeicop. Fabrikanten probeerden hun spullen te 
slijten en zo kon het gebeuren dat Smulders en Cie uit Utrecht in de 
zomer van 1891 een brief zond om de polder over te halen tot 
stoombemaling over te gaan. Ditmaal, hierover veel gesproken 
hebbende, werd besloten om na te gaan wat het zou kosten wanneer 
de achtkante molen zou worden omgebouwd tot stoomgemaal. Dat 
pakte te duur uit en met algemene stemmen werd besloten de molen 
niet om te bouwen. Toch bleef het probleem hangen, want toen een 
jaar later Over- en Neder-Boeicop een stoomgemaal kregen, kwam 
het punt weer terug in de vergadering. De secretaris had een 
opstelling gemaakt van de kosten van de twee windmolens over de 
afgelopen tien jaar en die vergeleken met de kosten voor het stichten 
en onderhoud van een stoomgemaal. De uitkomst was zodanig dat 
met 5 tegen 4 stemmen werd besloten geen stoomgemaal te 
stichten. Het zou tot 1924 duren voordat het onderwerp weer ter 
sprake kwam.58 
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Het verzoek uit 1883 van enkele ingelanden om een stoomgemaal te 
stichten. (AHVHL-APA, inv. 101.) 

 
Groen licht voor een motorgemaal 
Na 32 jaar stond er weer een bespreking over een mechanisch 
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aangedreven gemaal op de agenda. Dat was op 9 september 1924. 
Na uiteraard hierover een lange tijd gesproken hebbende, werd met 
algemene stemmen besloten om een motorgemaal te stichten, tenzij 
de kosten te hoog zouden zijn voor de polder. Daarna staat er heel 
laconiek in de notulen: Hierna komt wonder boven wonder, alsof hij 
geroepen was, een technis machinekundige ons verzoeken om in 
deze vergadering toegelaten te worden, om ons leeken te dienen tot 
voorlichting enz. tot stichting van eene motor met bijbehooren. Dat 
riekt sterk naar doorgestoken kaart, maar goed, de goede man 
vertelde dat een ingenieur van zijn bureau (Technisch Bureau Zwart 
uit Hilversum) gratis advies wilde geven en zelfs een bestek en 
tekening wilde maken zonder ons tot eenige verbinding te verplichten 
om het werk aan hun op te dragen. Dit werd door het polderbestuur 
geaccepteerd, maar verder weten we alleen dat dit bureau ook een 
offerte voor de installatie heeft gemaakt. Op dezelfde vergadering 
werd P.A. de Hoon uit Arkel, machinist aan de machines van 
Rijkswaterstaat, als adviseur benoemd. 
De Hoon zette er haast achter. Er werden offertes aangevraagd en 
die leverden voor de pompinstallatie de volgende resultaten op: 
 
Technisch Bureau Zwart, Hilversum    f 12.000,- 
 
Crossley Motoren:  Crossley motorpompinstall.  - 12.860,- 
   Crossleymotor + Stork pomp  - 13.620,- 
   Crossleymotor + Jaffa pomp  - 14.085,- 
 
Jaffa Utrecht:  Deutz motor + Jaffa pomp  - 13.570,- 
   Crossleymotor + Jaffa pomp  - 13.890,- 
 
Deutz Motoren:  Deutz motor + Jaffa pomp  - 13.400,- 
   Deutz motor + korte buizen  - 12.630,- 
 
Opmerkelijk is dat de motor- en pompfabrikanten elkaars product 
offreerden. 
Technisch Bureau Zwart werd, ondanks de laagste prijs, niet ge-
kozen. Men gaf toch de voorkeur aan een fabrikant, die ongetwijfeld 
voor het onderhoud betere service kon verlenen en waar men ook 
direct voor service terecht kon. Op advies van De Hoon viel de keuze 
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op Jaffa te Utrecht met een Crossleymotor met een Jaffapomp voor  
f 13.890,-. Dat was goedkoper dan wanneer men dezelfde installatie 
bij Crossley Motoren kocht. De installatie had een debiet van 60 m3 
per uur en de motor had een vermogen van 43 pk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het voorblad van de offerte van de NV Crossley Motoren. (AHVHL-APA, 
inv. 107, 18 okt. 1924.) 



13e jaargang nr. 3, augustus 2011 

77 

In die tijd was Jaffa de nieuwe naam voor de machinefabriek Louis 
Smulders maar nog niet ingeburgerd, zodat in de stukken steeds 
over Smulders wordt gesproken. 
Er werd nog een hinderwetvergunning aangevraagd en verleend en 
de Boerenleenbank te Lexmond verstrekte een lening van f 20.000,- 
tegen 4,5% rente. Toen moest alleen nog de achtkante molen 
worden gewijzigd en het huis van de machinist worden aangepast.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De door machinefabriek ‘Jaffa’ getekende opstelling van de installatie. 
(AHVHL-APA, inv. 107.) 

 
De Hoon werd benoemd als hoofdopzichter en als opzichters de 
heer Dijkman voor de machines en de pomp en Joh. Eikelenstam 
voor het civiele deel.59 
 
De bouw van het gemaal 
Door opzichter Eikelenstam werd een bestek gemaakt. Hiervan 
werden een aantal exemplaren gedrukt die voor f 5,- per stuk te koop 
waren, er werden advertenties in de Schoonhovensche en Viaan-
sche krant gezet en op 5 maart 1925 vond de openbare 
aanbesteding plaats. De installatie zou op de bestaande fundatie 
worden gebouwd. De na de sloop overgebleven gemetselde molen-
stomp zou worden voorzien van een dak en de toe- en 
afvoerkanalen zouden worden verruimd en verdiept. Er waren drie 
inschrijvers: H. Diepenhorst uit Ameide met f 3180,-, M. de Koning uit 
Lexmond voor f 3798,- en W.H. Gerdessen uit Asperen voor f 3645,-.  
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De stomp die overbleef na het gedeeltelijk slopen van de molen. Hierin werd 
het gemaal gehuisvest. Foto: Walter van Zijderveld 

 
De keuze was niet moeilijk. Het werk werd gegund aan H. Diepen-
horst, met als borgen D. Kool uit Ameide en H. Beems uit Meerkerk. 
Het polderbestuur wilde aanvankelijk nog een gemetseld olie-
reservoir van 1,5 m3 maken, maar dat werd ze wel uit het hoofd ge-
praat. 
Op het einde van de zomer van 1925 was er veel water op de polder 
en dat kon alleen met de wipwatermolen niet worden weggemalen. 
Om de wateroverlast zoveel mogelijk te beperken, moest het gemaal 
zo snel mogelijk in dienst worden gesteld. Toen het gemaal zover 
gereed was dat gedraaid kon worden, werd dit dan ook gedaan, 
zonder op een officiële afname te wachten. Dat was half september 
1925. Het gemaal werkte prima en opzichter De Hoon had maar op 
een paar kleine puntjes aanmerkingen. Hij was zeer tevreden en 
nam de installatie meteen maar af. Een proef om de capaciteit vast 
te stellen vond hij niet meer nodig. Bovendien zou dat kostbaar zijn, 
want dan zou de vliet of een stuk van de Zederik moeten worden 
afgedamd.  
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De Crossleymotor, met op de achtergrond de pomp. Foto: André Tukker. 

 
Het polderbestuur wilde toch zekerheid hebben en besloot dat de 
vliet moest worden afgedamd en alzoo te zien of de machine aan zijn 
kappiteit voldoe.t60 
 
Weinig problemen 
De installatie heeft altijd tot volle tevredenheid gedraaid en er waren 
weinig problemen. De stookolie werd betrokken van de Bataafsche 
Petroleum Mij uit Den Haag. 
Een steeds terugkerend onderwerp was de dure smeerolie. Crossley 
beval uiteraard haar eigen olie aan, maar die was duurder dan van 
andere merken. Wanneer de polder dreigde naar een ander merk 
over te stappen, schermde Crossley met garantiebepalingen en dus 
bleef de polder de dure olie maar afnemen. Machinist W. Bor, van 
een ander gemaal, vond in het begin van de dertiger jaren de 
smeerolie van andere merken minstens zo goed en veel goedkoper, 
maar dat had geen effect op het besluit. Daar van deze olie niet 
zooveel gebruikt word en het bestuur bang is voor bedrog, werd niet 
van leverancier gewisseld. Ook niet in 1935, toen Bor een rekening 
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liet zien voor een paar vaten smeerolie die hij bij Shell had gekocht, 
wat bijna de helft minder is dan bij Crossley.61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Crossley-motor, gezien van voren. Foto: André Tukker. 
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In 1958 kreeg de motor een grote beurt. Er werd een nieuwe 
cilinderkop gemonteerd, een scheur in het motorblok werd gekramd 
en inclusief circa f 1000,- arbeidsloon, moest dat ongeveer f 4750,- 
kosten. Machinist van Dijk moest bij die reparatie gratis hulp 
verlenen, omdat hij in die periode toch niet kon malen. 
De polder had echter niet genoeg geld in kas om de rekening te 
betalen. Een geldlening bij de Coöp. Boerenleenbank in Lexmond 
bleek te duur, want daar vroeg men 5¾ % rente, terwijl van Gede-
puteerde Staten maar maximaal 4¼ % mocht worden betaald. Zes 
ingelanden stelden toen elk f 1000,- beschikbaar tegen 4% rente. 
Hiervoor werden obligaties van f 500,- uitgegeven, waarvan er per 
jaar twee zouden worden uitgeloot.62 
 
Door gebrek aan dieselolie niet malen 
Voor het malen met een windmolen is wind nodig, maar voor een 
gemaal dieselolie. Dat laatste werd in de Tweede Wereldoorlog al 
snel schaars en ook de poldergemalen ondervonden daar de 
gevolgen van. Om te beginnen werd eind december 1940 besloten 
om de eerder ingevoerde 10 cm peilverlaging niet door te voeren. Er 
waren echter ingelanden die dat niet zo zagen zitten en die bleven 
klagen bij het bestuur, terwijl er ook enkelen waren die een klacht 
naar een hooger college hebben ingediend tegen de machinist, dat 
deze niet voldoende zijn plicht doet en niet op tijd zou zijn gaan 
malen. Het bestuur was echter al lang blij dat ze genoeg olie hadden 
om het overtollige water weg te houden. In april 1941 werd de 10 cm 
verlaging toch nog ingevoerd, zolang de olievoorraad dat toeliet. Er 
werd toen ook besloten om op zondag niet meer te malen, behalve 
wanneer dat noodzakelijk was. 
De dieselolie werd steeds schaarser en van hogerhand werd 
bepaald dat polders moesten gaan samenwerken. Zo zou het 
gemaal van Achthoven buiten werking worden gesteld en zou al het 
water van die polder door het gemaal van Lakerveld worden 
afgemalen. Die polder had ook nog twee windwatermolens, dus was 
ze niet geheel op het gemaal aangewezen. Op 28 november 1941 
werd tussen beide polderbesturen een overeenkomst gesloten, 
waarbij werd afgesproken dat er tussen beide polders een nieuwe 
duiker zou worden gemaakt. Achthoven zou per jaar f 300,- aan 
Lakerveld betalen voor het onderhoud van de molens en het 
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stoomgemaal van Lakerveld, f 300,- voor het gebruik daarvan en  
f 75,- voor de bediening van de duiker. Deze overeenkomst zou van 
kracht zijn tot 31 december 1942 of zoveel langer of korter als 
noodzakelijk was. Eind 1942 werd nog dieselolie aangevraagd, maar 
dat verzoek werd niet ingewilligd, zodat het gemaal van Achthoven 
nog langer buiten bedrijf was. Die toestand zou zelfs tot ver na de 
oorlog voortduren.63 
 
Een dure samenwerking 
Met Lakerveld was ook afgesproken dat Van Dijk, de machinist van 
Achthoven, zijn collega van Lakerveld zou helpen malen. Van Dijk 
wilde daar extra voor worden beloond, want dat betekende dat hij 
niet meer vlak bij huis zijn werk had en bovendien was het werken in 
het gemaal van Lakerveld moeilijker dan in Achthoven. De conse-
quenties waren op dat moment echter nog niet goed te overzien en 
afgesproken werd dat hij zijn werkzaamheden zou bijhouden, zodat 
er later over een hogere beloning kon worden beslist. 
Het jaar 1942 ging voorbij en de polder Achthoven werd door het 
gemaal van Lakerveld droog gehouden. Iedereen accepteerde de 
situatie, totdat begin 1943 de rekening van de Lakerveldse molenaar/ 
machinist J. van Wijk via de polder Lakerveld bij het bestuur van 
Achthoven op de mat viel. Die rekening vond men veel te hoog 
omdat de molenaar-machinist J. van Wijk reeds herhaaldelijk door 
zijn bestuur erop was gewezen dat den machinist van de polder 
Achthoven, Van Dijk, disponibel was om hem te helpen wanneer dit 
noodig was en ook de machinist van de polder Achthoven wel eens 
bij Van Wijk geweest is om zijn dienst aan te bieden, doch Van Wijk 
heeft steeds deze diensten afgewezen. Het is niet bekend of 
Achthoven de rekening heeft betaald, maar duidelijk is dat wel Van 
Wijk, maar niet Van Dijk van de situatie heeft geprofiteerd. 
In april 1944 werd nog met Lakerveld gesproken om de eigen 
bemaling te hervatten, omdat er nog ruim 2500 liter dieselolie 
aanwezig was, waarvan volgens de regels 423 liter mocht worden 
verbruikt. Dat ging echter niet door en het gemaal bleef stilstaan tot 
30 december 1952.64 
In april 1961 stelde de heer D.W.P. Wisboom voor om na te gaan of 
het voor Achthoven niet voordeliger was om, evenals dit tijdens en 
na de oorlog het geval was geweest, een overeenkomst met 
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Lakerveld te sluiten over gezamenlijke bemaling. Hij dacht dat dit 
goedkoper uit zou pakken, zeker nu het salaris van de machinist 
weer werd verhoogd. Het bestuur wilde liever zelfstandig blijven, 
maar toch zou worden onderzocht in hoeverre gezamenlijke 
bemaling inderdaad goedkoper was. De polder Lakerveld maakte 
een berekening van de kosten die aan Achthoven zouden worden 
doorberekend bij een gezamenlijke bemaling en kwam daarbij uit op 
f 4300,- per jaar. De zelfstandige bemaling door Achthoven kostte 
jaarlijks echter slechts f 3000,-, zodat de keuze niet moeilijk was.65 
 
Het rijk eiste een extra olietank 
In 1962 heerste in Europa de Koude Oorlog tussen Rusland en het 
westen en om op alle eventualiteiten voorbereid te zijn, beval de 
Provinciale Waterstaat dat bij het gemaal een tweede ondergrondse 
olietank moest worden geplaatst. Het werden er twee met een 
gezamenlijke inhoud van 3000 liter. De kosten van de tanks kwamen 
voor rekening van de Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd, 
maar het onderhoud en de olie moest de polder voor haar rekening 
nemen. Aldus geschiedde en in juni 1964 werden de tanks geplaatst 
en door de Gebr. Broere gevuld met 3000 liter gasolie voor f 10,25 
per 100 liter! De tanks werden om en om gebruikt en op 1 oktober 
van elk jaar moesten beide geheel gevuld zijn.66 
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DE MACHINISTEN 
 
De machinisten 
Periode  Naam    Geb./Overl. 
1925-1934  Aart den Braven  (1868-1953) 
1934-1962  Hendrik van Dijk Jz  (1909-1985) 
1962-1976  Gerrit den Braven Az  (1909-1976) 
1976-1999  Jaap Haringsma  ??? 
 
Machinist A. den Braven 
Molenaar A. den Braven was in 1925 de eerste machinist geworden 
en zijn salaris was meteen verhoogd van f 160,- tot f 260,- per jaar.   

Er was ook een eenvoudige 
instructie gemaakt waaraan 
hij zich diende te houden. De 
machinist was nu een 
ambtenaar en zijn salaris en 
andere emolumenten volgden 
de wettelijke bepalingen. Zo 
werd op 1 september 1931 de 
Nieuwe Wet op de Ambte-
naren van kracht en op grond 
daarvan bleef zijn salaris  
f 260,-, zonder periodieke ver-
hoging en vrij wonen, wat 
werd geschat op f 40,- per 
jaar. Die huurwaarde was 
opzettelijk laag gehouden, 
want dat scheelde weer 
pensioenpremie die de polder 
moest betalen. 
 

Aart den Braven op zijn oude dag, ergens tussen 1947-1953. Hij was toen 
ruim tachtig jaar oud. Foto: Nico Jesse. 

 
Op 3 maart 1933 werd Den Braven 65 jaar en de polder vond het tijd 
dat hij met pensioen ging. Het bestuur zou hem vragen eervol 
ontslag aan te vragen, maar hij zou dat dan pas krijgen wanneer het 
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bestuur dit wenschelijk acht. Den Braven voelde daar niet veel voor, 
want met pensioen gaan zou ook wel vermindering van inkomsten 
betekenen. De polder stelde toen voor om hem een stuk te laten 
tekenen, waarin hij beloofde binnen een maand ontslag te vragen 
wanneer het bestuur hem dat vroeg en dat hij erkent dat het bestuur 
gerechtigd is hem eervol ontslag te verleenen, indien hij mocht 
nalaten dat op verlangen van het bestuur aan te vragen. Dat stuk 
heeft Den Braven maar niet getekend. Dat zal hij wel in overleg 
hebben gedaan met de Bond van Personeel in Overheidsdienst, 
want deze had al eerder gevraagd om de pensioengrondslag te 
verhogen van f 300,- naar f 400,-. Maar omdat het polderbestuur 
nooit verplicht was geweest om de ambtenaren van de polder in de 
pensioenwet in te kopen, was dat ook nooit gebeurd en werd het 
verzoek met algemene stemmen afgewezen. 
Ook de Pensioenraad ging zich met het geval bemoeien. Deze wilde 
dat de huurwaarde van de woning vanaf 1 juli 1922 werd verhoogd 

van f 40,- naar f 60,- en vanaf 
1926 naar f 75,- per jaar. Er werd 
nog advies aan een advocaat 
gevraagd, maar uiteindelijk koos 
de polder toch eieren voor haar 
geld en werd de huurwaarde 
verhoogd, dus ook de pensioen-
grondslag van Den Braven. 
Het motorgemaal moest inwen-
dig worden droog gehouden, wat 
gebeurde door het stoken van 
een kolenkachel. Het bestuur 
vond dat daarvoor wel erg veel 
kolen nodig waren en werd begin 
1934 in die mening gesteund door 
W. Bor als deskundige. Hij stelde 
voor dat per jaar niet meer dan 10 
mud kolen aan de machinist  
 

Cornelia Bor, de vrouw van Aart den Braven. Zij overleed op 8 februari 
1853, een week nadat haar man op 1 februari was overleden. Foto: Nico 
Jesse. 



Lek en Huibert Kroniek 

86 

moest worden gegeven en dat voorstel werd met algemene 
stemmen aangenomen. Misschien tot teleurstelling van Den Braven. 
Begin 1934 stelde Gedeputeerde Staten voor om de salarissen en 
jaarwedden van het bestuur en van het personeel met 10% te korten, 
maar dat voorstel werd afgewezen. Het ging nu immers ook om de 
financiële belangen van het bestuur! Wel werd op dezelfde 
vergadering besloten om te onderzoeken of het mogelijk zou zijn om 
den machinist Den Braven te pensioeneeren en met een kleiner 
bedrag aan jaarwedde deze persoon toch in dienst te houden, wat 
een voordeeltje voor den polder zou beteekenen. Het pensioen 
betaalde namelijk het rijk, zodat de polder alleen het veel lagere 
salaris moest betalen. 
Deze constructie bleek niet haalbaar en daarom werd op 5 oktober 
1934 met algemene stemmen besloten om Den Braven per  
1 februari 1935 te ontslaan daar dit voor den polder een financieel 
voordeel beteekent en Den Braven door zijn recht op zijn volle 
pensioen er weinig schade aan lijdt. Wanneer hij binnen een maand 
zijn ontslag aanvraagt, zal hem dat eervol worden gegeven. Dat 
deed hij toen maar en op 28 december kreeg hij tijdens een 
bestuursvergadering het laatste kwartaal van zijn jaarwedde van 
1934 uitbetaald. Op 1 juli van dat jaar was hij al officieel met 
pensioen gegaan.67 
 
Een ongezellig afscheid 
Wat op die 28e december 1934 een gezellig onderonsje had kunnen 
zijn, draaide uit op een ruzie over de huur van een stukje bouwland 
dat aan het gemaal grensde. Het bestuur wilde voor de huur daarvan 
f 20,- van zijn salaris afhouden, maar Den Braven beweerde dat hij 
het van G. van den Heuvel huurde. Het bestuur geloofde hem niet, 
maar hield de huur toch maar niet in. Later bleek Den Braven toch 
gelijk te hebben gehad en werd het stukje grond voor circa f 400,- 
gekocht. Het werd daarna verhuurd voor f 20,- per jaar aan H. van 
Dijk, de opvolger van Den Braven. 
Op die vergadering was Den Braven natuurlijk geïrriteerd door het 
geval van de grondhuur, en hij uitte toen ook maar zijn ongenoegen 
over het feit dat niet één van zijn zoons tot machinist was benoemd. 
Na nog eenigen tijd met den Braven gedisciseerd te hebben, wat niet 
erg vriendschappelijk toeging, vertrekt hij, doch komt oogenblikkelijk 
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terug met de boodschap dat des namiddags op 31 januari 1935 het 
bestuur aan de machine wordt verwacht met een monteur, waaraan 
hij de machine en inventaris kan overdragen, en tevens een beëdigd 
man der wet, daar hij anders de sleutel niet afgeeft. Dit werd door het 
bestuur geaccepteerd , behalve die ‘man der wet’, want het bestuur 
was beëdigd.68 
 
H. van Dijk, de nieuwe machinist 
In oktober 1934 werd een advertentie gezet voor een nieuwe 
machinist. Hij zou f 200,- salaris plus vrij wonen krijgen, dus minder 

dan Den Braven verdiende. Het 
was crisistijd en er waren veel 
werklozen, dus velen wilden met 
minder salaris genoegen nemen. 
Er kwamen 31 sollicitanten op af 
en de gelukkige was de Lex-
monder Hendrik van Dijk Jz. Hij 
kreeg een proeftijd van één jaar 
en op 1 februari 1935 kon hij 
beginnen. Hij had toch wel pech, 
want omdat hij minder verdiende 
dan f 400,- per jaar, viel hij niet 
onder de pensioenwet. Per 1 fe-
bruari 1936 werd hij opnieuw voor 
een jaar benoemd, maar met 
ingang van 1 februari 1937 kreeg 
hij een vaste aanstelling omdat  

Hendrik van Dijk omtrent 1958. hij volkomen zijn plicht heeft ver- 
(Foto: A. van Dijk-van Zessen) vuld. In het eerste jaar dat hij  
  machinist was, hadden enkele 
ingelanden weliswaar schriftelijk geklaagd over te hoog water op de 
polder, vooral op 26 december 1935, maar het bestuur vond dat de 
ingelanden wel wat te voorbarig reageerden. Door de vorst en 
sneeuw en de later ingevallen dooi was het water op den 
genoemden 26e December wel heel wat te hoog, doch dit was op 
meerdere polders het geval. Het bestuur liet de brief van de boze 
ingelanden aan Van Dijk lezen, zoodat hij toen ook wist met wien of 
hij te doen had. Van Dijk werd geadviseerd zich i.v.m. het wegmalen 
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van het water zich niet aan iemand anders te storen dan aan het 
bestuur en daarmee was de kous af.69 
In latere jaren bleven enkele ingelanden klagen, maar over het 
algemeen was men goed tevreden. Van Dijk moest wel meer malen, 
want in 1937 werd het zomerpeil verlaagd van 17 naar 14 cm-NAP 
(1,59 m onder Zederikpeil). Hij kreeg hiervoor in 1936 f 10,- 
gratificatie en in 1937 f 30,-. Hij had in 1937 voor het meerder malen 
door de peilverlaging f 60,- salarisverhoging gevraagd, maar dat 
werd, naast de gratificatie, f 25,- per jaar, zodat hij toen f 225,- 
verdiende. Hij had in 1937 ook verlaging gevraagd van de huur van 
het stukje bouwland. Voor het vele malen werd hem de gehele huur 
met ingang van 1939 kwijtgescholden, dus dat scheelde hem weer  
f 20,- aan kosten. In dat jaar werd opnieuw het zomerpeil met 10 cm 
verlaagd, zodat hij er wel meer voor moest doen. Pas in 1941 werd 
er naar aanleiding van een algemeen verzoek van de regering weer  
f 20,- opslag gegeven en in december 1945 weer 15% toelage. De 
grote klapper kwam pas in 1947, toen zijn salaris op last van 
Gedeputeerde Staten met maar liefst 40% werd verhoogd tot f 315,- 
per jaar. De eerder verstrekte toelagen vervielen toen echter meteen. 
Toch had het een goede kant, want met alle emolumenten had hij nu 
een salaris dat hoger was dan f 400,- en daardoor kreeg hij pen-
sioenrechten. Met terugwerkende kracht tot 1 oktober 1946 werd 
toen door de polder premie voor hem betaald. 
Hij kreeg ook kinderbijslag. In 1948 kreeg hij in verband met het 
krijgen van een tweeling en omdat hij altijd goed zijn plicht doet,  
f 25,- gratificatie. Dat was niet voor het malen, want het gemaal lag 
toen stil. 
Er zijn ook hulpmachinisten geweest. Zo werd in het voorjaar van 
1937 T.E. Bor uit Ameide als hulpmachinist benoemd.70 
 
Van Dijk stopte ermee 
Vanaf eind 1941 tot 30 december 1952 was het gemaal buiten bedrijf 
geweest en daarna braken er weer betere tijden aan voor Van Dijk. 
In 1954 werden het gemaal en het huis van Van Dijk aangesloten op 
het elektriciteitsnet, zodat het gehannes met petroleumlampen tot het 
verleden behoorde. Omdat in 1959 zijn salaris veel te laag is voor de 
tegenwoordige tijd, werd het opgetrokken tot f 600,-, waarbij nog  
f 100,- extra kwam voor de winterbemaling. Al met al nog lang geen 
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vetpot. Per 1 januari 1961 werd dit f 1000,-, maar toen moest hij wel 
de helft van zijn pensioenpremie zelf gaan betalen! Na zeven-
entwintig jaar als machinist werkzaam te zijn geweest nam hij per  
1 februari 1962 ontslag, wat hem op de meest eervolle wijze werd 
verleend. Van Dijk was toen bijna 53 jaar oud. Hij overleed op 1 april 
1985. 
Van Dijk had nog in de loop der tijd een schuurtje bij het gemaal 
gezet en dat werd in 1963 voor f 450,- door de polder overge-
nomen.71 
 
Gerrit den Braven Az werd de nieuwe machinist 
Er werd eind 1961 een advertentie geplaatst in De Gecombineerde 
en in de Schoonhovensche Courant, waarop 16 sollicitanten af-
kwamen. Gekozen werd Gerrit den Braven, de zoon van de vroegere 
molenaar/machinist Aart den Braven en even oud als de 
vertrekkende H. van Dijk. Hij begon per 1 februari 1962 met een 
proeftijd van 1 jaar en een salaris van f 1000,- per jaar. Per 1 februari 
1963 kwam hij in vaste dienst. Zo kwam een zoon van Aart den 
Braven toch nog als machinist op het poldergemaal. Hij ging wonen 
in het huisje, dat intussen als adres Boezemweg 25 had gekregen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De visvergunning van Gerrit den Braven. (Andre Tukker) 
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De instructie voor de machinist, gedateerd januari 1962. (AHVHL-APA, inv. 35.) 
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Met het salaris ging het ook de goede kant op. Op 1 januari 1963 
werd dat f 1100,- per jaar en was in 1971 al opgelopen tot f 3000,-. 
Volgens de Algemene Bond van Ambtenaren was dat echter veel te 
laag en moest ruim f 4000,- zijn. Machinisten in andere polders 
schenen echter nog minder te verdienen dan Den Braven! Eind 1972 
kreeg hij voor de laatste maal zijn salaris van de polder, want op  
1 januari 1973 trad hij in dienst van het Waterschap De Vijfheeren-
landen te Vianen. Dat duurde niet lang, want in 1974 werd hij op 24 
april vijfenzestig jaar en ging toen met pensioen. Dit betekende niet 
dat hij geen dienst meer deed, want hij bleef op een arbeidscontract 
dienst doen als machinist. Ook dat duurde niet lang, want op 6 
september 1976 overleed hij te Ameide. Zijn opvolger was Jaap 
Haringsma, die machinist bleef tot het gemaal in 1999 buiten bedrijf 
werd gesteld.72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaap Haringsma aan het werk in 1998. Foto: André Tukker. 
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DE NADAGEN VAN HET GEMAAL 
 
Het Hoogheemraadschap kreeg het voor het zeggen 
Per 1 januari 1973 werd de Polder Achthoven opgeheven en het be-
stuur werd overgenomen door het Waterschap De Vijfheerenlanden 
te Vianen. Ook het gemaal, Boezemweg 23, kwam in haar beheer. 
Toen later het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de 
Vijfheerenlanden werd gevormd, kwam het gemaal daar in beheer. 
De functie van het gemaal werd steeds meer overgenomen door 
gemalen in andere polders, waardoor het gemaal te Achthoven rond 
1989 voor het laatst heeft gewerkt. Daarna heeft het incidenteel 
gewerkt om de installatie lopend te houden. Het gemaal was ook op 
de gemeentelijke lijst van beeldbepalende objecten geplaatst, waar-
mee werd aangegeven dat de gemeente van mening was dat het 
hier om een uniek gebouw ging. 
 
De sloop van het gemaal 
Rond 1986 begon de doodsklok voor het gemaal te luiden. Bij een 
hoge polderwaterstand werd in de wetering achter het gemaal 
olievervuiling geconstateerd. Uit onderzoek bleek dat de vervuiling 
uit het gemaal kwam en zich langs de buitenzijde van de molengang 
naar de wetering kon verplaatsen. De grond bij het gemaal bleek 
plaatselijk sterk vervuild te zijn. De oorzaak bleek een lekke 
olieleiding van de dagtank en/of de tank zelf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het gemaal, kort voor de sloop. De stichtingssteen boven de deur is reeds 
verwijderd. Foto: Walter van Zijderveld. 
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Om van verdere ellende verlost te zijn, vroeg het Hoog-
heemraadschap voor het gemaal een sloopvergunning aan, die op 
29 april 1999 in Het Kontakt door de gemeente werd gepubliceerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op dit kaartje is de grondvervuiling aangegeven. Ook de twee tanks zijn op 
dit kaartje aangegeven. (Rapport 5 febr. 1998, Bijl. 3.1.) 



Lek en Huibert Kroniek 

94 

De Historische Vereniging Ameide en Tienhoven was al in 1998 
geïnformeerd (de Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop 
(VHLHB) bestond toen nog niet) en aan hen werd gevraagd of ze 
interesse had in de nog gave motor-pompinstallatie. In maart 1999 
werd de pas opgerichte VHLHB ook in het overleg betrokken en nam 
in april het voortouw in de besprekingen. Het Hoogheemraadschap 
had echter haast en wilde zo snel mogelijk gaan slopen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de agenda van de vergadering van commissie II van de gemeente 
Zederik van 8 juni 1999 stond het afvoeren van het gemaal van de lijst 
beeldbepalende panden. Zonder veel omhaal gebeurde dat ook. Het bewijst 
wel wat de lijst waard is! (Het Kontakt, 3 juni 1999.) 

 
Overleg met de gemeente Zederik leverde geen enkele concrete 
medewerking op en ook de provincie had reeds een sloopvergunning 
afgegeven. Vele besprekingen, brieven, bezwaarschriften en in-
spraak bij vergaderingen haalden niets uit. Het Hoogheemraad-
schap wilde niet meewerken aan een plan om binnen de muren van 
het gemaal een onderzoek te doen naar de daar vervuilde grond. 
Daarna kon die grond dan gesaneerd worden, zonder de romp af te 
breken. Zo zou de molenromp met de daarin aanwezige installatie 
toch behouden kunnen worden. Wel werd aan de VHLHB nog 
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voorgesteld om het gemaal tegen een symbolisch bedrag over te 
nemen en zou een vast bedrag voor de sanering ter beschikking 
worden gesteld, maar daarna zou het Hoogheemraadschap zijn 
handen van het gemaal aftrekken en zou de verantwoordelijkheid 
voor eventuele restvervuiling en de financiële en juridische gevolgen 
bij de VHLHB komen te liggen. De pas enkele maanden oude 
vereniging was daartoe niet in staat en het stichten van een aparte 
stichting voor behoud van het gemaal zou te grote financiële risico’s 
met zich meebrengen, zeker omdat de gemeente niet garant wilde 
staan. 
Op 7 juni werd door de commissie 1 van de gemeente Zederik het 
gemaal van de lijst van Zederikse Beeldbepalende Panden afge-
voerd. Zo gemakkelijk ging dat. Die lijst bleek in de praktijk totaal 
niets voor te stellen en doet dat dus ook vandaag de dag niet. 
Op 29 juni 1999 verliep de bezwaartermijn voor de door de 
gemeente Zederik verleende sloopvergunning en enkele maanden 
later werd het gemaal gesloopt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De pomp is geladen om afgevoerd te worden naar Appeltern om daar een 
tweede leven te beginnen. Foto: Walter van Zijderveld. 
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Zo was er weer een stuk van het culturele erfgoed van Lexmond 
door het beleid van de door burgers gekozen bestuurlijke overheden 
verloren gegaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het vliegwiel wordt in de takels gehangen. Foto: Walter van Zijderveld. 
 
Gelukkig echter niet alles. ‘De Maas en Waalse Monumenten-
stichting Baet en Borgh’ heeft de installatie gratis mogen weghalen 
om te herbouwen in een lokaal van het Stooomgemaal De Tuut te 
Appeltern, dat eigendom van de stichting is.73 
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BIJLAGE 
 
DE MOLENAARS VAN DE POLDER ACHTHOVEN.74 
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AHVHL  - Archief Hoogheemraadschap van de Vijfheerenlanden 
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DL  - De Leerdammer 
DVHL  - De Vijfheerenlanden (krant) 
GAZ-OAL - Gemeentearchief Zederik - Oud Archief Lexmond 
NA  - Nationaal Archief te Den Haag 
OAL  - Oud Archief Lexmond 
NGC  - Nieuwe Gorinchemsche Courant 
RAL  - Rechterlijk Archief Lexmond 
SAG  - Stadsarchief Gorinchem 
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ONTVANGEN VAN DIVERSE PERSONEN 
 

 
Foto’s zangvereniging Mw R .Lemmen-Schildt 
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Proclamatie van H.M. de Koningin ‘Wij zullen de 
strijd winnen’ uitgesproken door Gerbrandy Mw. A. Pelikaan-Schildt 
Krantenknipsel ‘Nederland zal herrijzen’ Mw. A. Pelikaan-Schildt 
Ingelijste kaart van de Vijfheerenlanden  C. Spek Azn. 
Voor- en familienamen in Nederland R. Pijl 
Onderzoek in prot. Kerkelijke Archieven R. Pijl 
Onze voorouders in Albl’dam en Nw. Lekkerland R. Pijl 
Kwartierstatenboek Albl’w., Kr’w., Lop’w. en Vijfh’l. R. Pijl 
Overzicht verzamelingen CBG R. Pijl 
Op zoek naar onze voorouders R. Pijl 
Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister R. Pijl 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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Za. 27 augustus Stand op de Jaarmarkt, Lexmond 
 
Woe. 5 oktober Lezing: ‘Gebruiken en normen in late middel-  
  eeuwen’ door Simon van Wetten 
 Dorpshuis Het Bosch, Lexmond 
 
Di. 22 november Lezing: ‘Molens in het heden en verleden’  
  door Aad Schouten 
 Verenigingsgebouw Internos, Hei- en Boeicop 


