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Op 18 september jongstleden vond de fees-
telijke heropening plaats van de gerestau-
reerde Mallemolen aan de Moordrechtse 
Tiendeweg in Gouda. De huidige stenen 
Mallemolen, die in 1803/1804 werd gebouwd, 
heeft als voorloper  een wipwatermolen ge-
had die al vanaf ongeveer 1530 de polder 
Broekhuizen bemaalde. Wat tot voor kort 
niet bekend was, is dat er iets noordelijker 
langs de Gouwe nóg een molen heeft ge-
staan, die minstens net zo oud was. Het ar-
cheologisch onderzoek voorafgaand aan de 
nieuwbouw van Residence Elzenhof aan de 
Stoofkade heeft resten van deze 15e of 16e-
eeuwse molen blootgelegd.

Historisch onderzoek en booronderzoek in 2004

In 2004 ontstonden de plannen om de bestaande cam-
ping Elzenhof te moderniseren. Omdat het gebied langs 
de Gouwe, samen met de Broekpolder, een hoge arche-
ologische verwachting had, diende voorafgaand hieraan 
een archeologisch onderzoek plaats te vinden. Uit het 
booronderzoek en het daaraan gekoppelde historische 
onderzoek werd geconcludeerd dat op deze locatie mo-

Kaart van Rijnland 1615, Floris Balthasar van Berckenrode >

De zoektocht naar een molen in 
het land van Thuyl

Marcel van Dasselaar
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later in de 17e eeuw de voorloper van de boerderij Stoof-
kade 9 gebouwd. 1

                                                                                            
Molens aan de Gouwe 

In de eerste eeuwen na de ontginning kon in het veenge-
bied rond Gouda rechtstreeks op de rivier worden afge-
waterd, doordat het veen hoger lag dan het laagwaterpeil 
in de Hollandsche IJssel, waarin een flink getijdenverschil 
optrad. Door de inklinking van de veengebieden, die 
werd veroorzaakt door de ontwatering en oxidatie van 
het veen, werd deze natuurlijke afwatering steeds moei-
lijker. De polders kwamen op den duur lager te liggen 
dan de rivier. Om te kunnen blijven afwateren werden in 
eerste instantie weteringen gegraven, die bij eb op de 
Hollandsche IJssel afwaterden. Eén van de eerste voor-
beelden van een dergelijke wetering is de Waddinxveen-
se wetering, die werd aangelegd in 1340. De verzanding 
van de Hollandsche IJssel in de 15e eeuw verminderde 
echter de directe afwateringsmogelijkheden naar deze 
rivier, waarna de regionale hoofdafwatering, via de Gou-
we, naar de Oude Rijn werd verlegd.2 Langs de Waddinx-
veense wetering zijn hiertoe in de 15e en 16e eeuw en-
kele molens gebouwd op plaatsen waar de wetering de 
Gouwe dicht nadert. Het polderwater werd uitgeslagen 
in een boezem tussen de Waddinxveense wetering en 
de Gouwe. Ook zijn er molens die direct aan de Gouwe 
staan en dus zonder boezem direct in de rivier loodsen 
(zie afbeelding 1).  Vermoedelijk betrof het in alle geval-
len wipwatermolens. In het zuidhollandse rivierengebied 
was de wipmolen het meest gangbare molentype. Dit 
type houten molen kon geheel gedraaid worden en het 
scheprad bevond zich buiten de molen.3                              

Een aantal van de molens langs de Gouwe wordt in 
schriftelijke bronnen genoemd. Daar er echter meerdere 
langs dit deel van de Gouwe staan, is het op grond van 
de bronnen moeilijk exact vast te stellen welke molens 
bedoeld worden. Al omstreeks 1490/1492 worden door 
de polders van Zuid-Waddinxveen en Broek, Thuyl, Grote 
Nesse en Korte Akkeren twee watermolens aangelegd.4 In 
1530 krijgt ook Moordrecht van Keizer Karel V toestem-

Overzicht van de opgraving

1. Onder andere zichtbaar op midden 17e-eeuwse kaarten van Rijn-
land en de kadastrale kaart van 1832.
2. Van de Ven 2003, 126.
3. Van de Ven 2003, 122.
4. Geselschap 1965, 214-215. Drie archiefstukken (224,228 en 229) be-
treffende de aanleg van twee watermolens tussen 1490-1492. 

gelijk een 15e- of 16e-eeuwse molen heeft gestaan. De 
vorm van het perceel van de boerderij Stoofkade 9, die 
via een kade met de Gouwe verbonden was, en de verge-
lijkbare ligging ten opzichte van de Gouwe als de Malle-
molen,  leidden tot dit idee. Met name de overeenkomst 
tussen de boezem van de Mallemolen en twee vergelijk-
bare structuren op de kaart van Rijnland van 1615 ver-
sterkten het vermoeden (zie afbeelding). Deze beide 
molens waren mogelijk kort voor 1615 verdwenen, maar 
de boezems zijn nog duidelijk zichtbaar. Op de voorma-
lige molenwerf van de middelste boezemstructuur werd 
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ming om ‘molens aan de Goudkade bij de Tiendeweg’ 
te bouwen, om daarmee uit te wateren op de Gouwe.5 
Eén van de Moordrechtse molens uit 1530 is de Malle-
molen, de andere Moordrechtse molen ligt noordelijker, 
direct aan de Gouwe. Voor de molens die reeds in 1492 
werden gebouwd zijn op grond van de 17e-eeuwse kaart 
meerdere kandidaten aan te wijzen. Eén van deze twee 
molens is vermoedelijk de molen ter plaatse van camping 
de Elzenhof , de andere stond mogelijk aan het einde van 
de Moordrechtse Veenweg, waar ook een boezem staat 
getekend, of ter plaatse van de Waddinxveense molen 
(zie afbeelding 1). De Mallemolen en de molen bij cam-
ping Elzenhof zijn volgens hetzelfde principe gebouwd.  
Beiden molens stonden aan de Waddinxveense wetering 
en stonden in verbinding met de Gouwe door middel van 
een voorboezem, een door kaden omringd opvangbassin 
waar het water in gepompt werd, om het bij laag water in 
de Gouwe te kunnen lozen. 

Resultaten van de proefsleuf en opgraving 

Op grond van het historisch onderzoek en het booron-
derzoek werd geadviseerd om op de plaats van de reeds 
gesloopte boerderij Stoofkade 9 een proefsleuf aan te 
leggen. Aangetroffen werden de sporen van de 17e- tot 
19e-eeuwse boerderij, met een losse schuur, funderin-
gen en vloeren. Van de verwachte molen werden echter 
nog geen sporen aangetoond; deze moesten zich nog 
dieper bevinden. Gezien de grote diepte waarop deze 
sporen zich bevinden, het hoge grondwaterpeil en de 
beperkte ruimte op het volledig door water omgeven 
perceel, was duidelijk dat een volledige opgraving tech-
nisch ingewikkeld en erg kostbaar zou worden. In over-
leg met de bevoegde overheid en de opdrachtgever is, 
rekening houdend met deze beperkingen, besloten om 
de proefsleuf aan de noordzijde van de reeds gegraven 
sleuf uit te breiden, waarna het zuidelijke deel van de 
verbrede proefsleuf verdiept zou kunnen worden. Op 
dit niveau, circa 2,5 tot 3 meter onder het maaiveld,  
kwamen onder de resten van de 17e-eeuwse boerderij 
eindelijk archeologische resten tevoorschijn, die konden 
worden geïnterpreteerd als de resten van de watermolen 

(zie foto). Linksonder in de foto is de geknikte kademuur 
langs de voorwaterloop van de molen zichtbaar, rechts-
boven de resten van de 17e-eeuwse boerderij, die verder 
al grotendeels zijn verwijderd.

Behalve de waterloop is ook een houten beschoeiing 
langs de molenwerf en een bruggenhoofd richting de 
noordelijke boezemkade opgegraven. De vondsten in de 
watergang zijn niet nauwkeuriger te dateren dan 15e of 
16e eeuw. In de ophoging van de molenwerf werden en-
kele scherven 15e/16e-eeuws aardewerk aangetroffen. 

5. Geselschap 1965, 229-230, archiefstuk 310.
6. www.nationaalarchief.nl/beeldbank. Kaartcollectie binnenland 
Hingman, inventarisnummer 2428: Kaart van zekere landen gele-
gen bij Gouda met een platten grond der stad, overgeleverd door 
die van Gouda ter verkrijging van het door hen verzochte verlaat. 
Ook in het Streekarchief Midden Holland is (een kopie van) deze 
kaart van Schieland aanwezig, maar deze is zo beschadigd dat het 
gedeelte ontbreekt waarop Gouda en de Gouwe zijn afgebeeld 
(sahm: stamnummer 2223 H 2).

Reconstructietekening van de molen in het land van Thuyl.
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De bakstenen waarmee de muur langs de watergang van 
de molen zijn gebouwd hebben als afmetingen 18x9x4,5 
cm, waarmee deze muur eerder in de 16e eeuw, dan aan 
het (einde van) de 15e eeuw lijkt te dateren. Op het aller-
diepste niveau, onder de muur langs de watergang, be-
vond zich echter nog een houten constructie, die wordt 
geïnterpreteerd als een uitstekend deel van de houten 
bodem van de watergang. Wellicht heeft deze houten 
constructie onderdeel uitgemaakt van een oudere hou-
ten fase.

De resten van de molen zelf zijn in de opgraving niet 
aangetroffen. Deze zijn vermoedelijk nog intact aanwe-
zig onder de huidige nieuwbouw. Een reconstructieteke-
ning op basis van de opgegraven resten en de kadastrale 
kaart van vóór de herinrichting in 2006 laat zien hoe de 
molen en het boezemsysteem er kunnen hebben uitge-
zien. Daar echter geen resten van de molen zelf waren 
opgegraven bleven er toch twijfels of de kademuur geen 
onderdeel uitmaakte van een  andere waterstaatkundige 
constructie. 

                                                                                            Een zeer oude kaart uit het Nationaal archief

In de beeldbank van het Nationaal archief, waarin nog 
veel meer fraaie kaarten uit de omgeving van Gouda on-
line te raadplegen zijn, vond ik begin 2010 het ‘defini-
tieve’ bewijs voor het bestaan van de molen.6 De kaart 
van Schieland laat aan de Waddinxveense wetering ten 
noorden van de Mallemolen nóg een molen zien, de mo-
len in het land van Thuyl! Waar op de 17e-eeuwse kaar-
ten alleen nog de boezem is afgebeeld, staat op deze 
kaart overduidelijk een molen getekend. De kaart zelf 
is ongedateerd, maar vanwege het feit dat ‘die Lasaris’ 
nog buiten de Potterspoort aan de Gouwe wonen, moet 
hij van vóór 1574 zijn. Uit de omschrijving van de kaart 
in  de collectie Hingman blijkt dat de kaart is vervaar-
digd ten behoeve van de bouw van een verlaat door de 
stad Gouda. Als hiermee het Moordrechtse Verlaat is be-
doeld, dat duidelijk op de kaart staat aangegeven, dan 

is de kaart wellicht te dateren in 1545, het bouwjaar van 
het Moordrechtse Verlaat. Daarmee is het tevens een van 
de oudste kaarten waarop de stad Gouda in detail staat 
afgebeeld. 
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