Hoeve Molenaar en zijn bewoners

Johannes Molenaar met zijn familie in 1907

J.P. Molenaar
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Ontwikkeling van het Zuid-Hollandse landschap
Voor het beschrijven van de geschiedenis van de Hoeve Molenaar is het van belang om eerst te
weten te komen hoe het landschap rondom Berkel en Rodenrijs, dus een groot gedeelte van
Zuid-Holland, is ontstaan.
Vele eeuwen voor de start van de jaartelling, stond het westen van het huidige Nederland
regelmatig onder water. Dit werd veroorzaakt door een zeespiegel stijging van circa 50 cm. per
eeuw. Bij deze overstromingen werd tijdens de periode dat het water stilstond zand op de
ondergrond afgezet.
Omstreeks 5000 voor Chr. was er een strandwal ontstaan. Deze werd gevormd doordat de
golven op het zeer flauw hellende pleistocene oppervlak, dat hoofdzakelijk uit zand bestond,
werden afgeremd. Het zand werd daardoor opgewoeld en werd weer neergelegd in de
brandingszone. Daarna werd dit voor een groot deel op het strand geworpen en zo ontstond de
strandwal. Deze strandwal fungeerde als een kustbarrière en werd langzaam hoger en breder.
Zo ontstonden uiteindelijk de duinen.
Deze kustbarrière is van beslissende betekenis voor de ontwikkeling van het hele landschap van
West-Nederland. Zij bood een beschermende werking en vormde een scheiding tussen het zilte
en het min of meer brakke milieu waarin zoet rivierwater stroomde. In deze delta waar de grote
rivieren zich een weg baanden naar de zee, waren in de strandwallen openingen ontstaan.
Het gebied achter de duinen raakte steeds meer begroeid. Wilgenstruiken vormden de
belangrijkste begroeiing van het duinlandschap. Op den duur breidde het bos zich verder uit:
beuk, berk, eik en els waren de meest voorkomende boomsoorten.
Het westen van Nederland lag beneden de zeespiegel en vormde een moerasachtig gebied.
Door het rivierwater werd deze delta een steeds zoeter gebied waarin planten zich vestigden.
Deze stierven vervolgens weer af en door deze eeuwenlang durende cyclus ontstond
uiteindelijk een dik veenpakket. Via stromen en kreken waterde dit laagveen af op de rivier en
de zee.
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Ten gevolge van rivieroverstromingen werd klei en zand afgezet nabij deze stromen en kreken.
Hierdoor ontstonden oeverwallen. Op deze oeverwallen woonden vroeger al mensen die met
beperkte middelen de strijd tegen het water aanbonden. De oeverwallen bepaalden toen al, en
nog steeds, het wegen- en bebouwingspatroon.

Ontginningen
De veenontginningen die in de Middeleeuwen begonnen, werden gekenmerkt door een
verdeling van het landschap in lange, smalle stroken, met aan weerszijden slootjes die het
water afvoerden naar een grotere sloot of wetering. Deze stond weer in verbinding met een
rivier of kreek.
Zo ontstond het typische blokpatroon van het Hollands-Utrechtse veenweidelandschap, met
aan de uiteinden van de kavels de boerderijen. Zij vormden een strookvormige nederzetting
langs een weg (oeverwal).
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De ontginners moesten eerst een contract afsluiten, een zogenaamde cope, met de
landeigenaar, de Abdij van Egmond. Het ontgonnen land werd zowel voor de akkerbouw als de
veeteelt gebruikt. Door de inklinking van het veen kwam het oppervlak zo dicht bij het
grondwater te liggen dat akkerbouw op den duur niet meer mogelijk was. Het Groene Hart van
Holland is dan ook een weidegebied geworden.
De eerste nederzettingen zijn ontstaan op de oeverwallen van de kreken. Men woonde daar
alleen of met het gezin en men leefde van de veeteelt.
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Doordat de afwatering verbeterd werd verloor het veen steeds meer water en begon steeds
meer in te klinken. Modernere technieken werden gebruikt om de weidegebieden droog te
houden. De windmolens deden hun intrede in het Hollands landschap.
Door deze bemaling werd het probleem echter nog groter, het maaiveld daalde nog steeds. Om
deze daling in de hand te kunnen houden ging men over tot het aanleggen van kaden om
grotere gebieden, zo ontstonden de polders.

Turfwinning
In de grote plaatsen rondom Berkel, Rotterdam en Delft, ontstond door de toenemende
bevolking en bedrijvigheid behoefte aan brandstof. Turf, gedroogd veen, was een zeer
geschikte brandstof. Om de turf te winnen werd het bovenste laagje aarde weg gegraven en
het dan vrijkomende veen werd met een baggerbeugel uitgegraven en op de naastgelegen
smalle stroken grond, de legakkers, te drogen gelegd.
De met moeite verworven weilanden werden door deze winstgevende turfwinning weer
veranderd in water, de grote veenplassen.

Droogmakerijen
Eind achttiende eeuw werd de situatie in Berkel door de grote veenplassen te gevaarlijk. Bij
harde wind stonden de wegen onder water en dreigden weggespoeld te worden. Men besloot
de plassen droog te leggen. Ook hiervoor werd de windmolen weer gebruikt. In Berkel werden
in de periode 1774-1777 als eerste de Noordpolder, de Westpolder en de Zuidpolder
drooggelegd. De drooggevallen bodem werd vervolgens opnieuw ingedeeld in strakke
rechthoekige kavels. De vruchtbare grond betekende een periode van grote bloei voor de
boeren. Begin jaren tachtig van de achttiende eeuw werd de Hoeve Molenaar gebouwd.
De oorspronkelijke bebouwing van het dorp was een lintbebouwing langs de Rodenrijsche- en
Noordeindsevaart, met in het midden een kleine dorpskern waar de kerk stond. De vaart werd
gebruikt voor de afvoer van turf.

Eerste bewoners
Uit aantekeningen uit het einde van de 18e eeuw blijkt dat Cornelis Isaaks Molenaar (1759–
1848) in 1787 een bouwmanswoning kocht aan het Noordeinde. Zo werd een boerderij in die
tijd genoemd. Hij kocht de huidige Hoeve Molenaar en werd daardoor het eerste lid van het
geslacht Molenaar op deze boerderij.
Hij ging daar wonen en trouwde met Neeltje Jacobs van der Spek (1759–1794) en na haar
overlijden met Hilletje Cornelisdr. Bree (1773–1790).
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Uit het huwelijk met Neeltje zijn 4 kinderen geboren en uit dat met Hilletje 13. De zoon
Abraham (1810–1873) volgde zijn vader op als boer op de Hoeve.
Hoewel het land bij de boerderij drooggevallen was betekende dit nog niet dat het al als
weiland te gebruiken was. Het was nog veel te drassig en deels nat. Alleen het land bij de
landscheiding was droog, daar was minder turf afgegraven. Om de koeien te kunnen laten
grazen werden deze met een platboomd vaartuig in het voorjaar naar de landscheiding
gebracht en in het najaar op deze manier weer naar de stal terug gebracht.
Deze stal is nu nog in dezelfde staat als destijds. Kenmerkend zijn de dikke binten en de houten
penverbindingen, een oude bouwtechniek die bijna nergens meer bewaard is gebleven.
Gaandeweg werd er steeds meer land drooggelegd en werden er steeds meer boerderijen
gebouwd. Naast veeteelt ontwikkelde zich ook akkerbouw, platglastuinbouw en later kassen.

Volgende bewoners
De tweede generatie Molenaren startte met Abraham (1810-1873). Hij trouwde met Machteld
van Dorp (1832–1897). Zij kregen 8 kinderen en hun zoon Johannes (1866–1942) volgde zijn
vader op als boer op de Hoeve. De derde generatie.

Johannes Molenaar
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Johannes trouwde eerst met Maria Jantje van den Dool (1875–1915) en na haar overlijden met
Anna Petronella van Leeuwen (1880–1971). Hij kreeg met Maria 7 en met Anna 2 kinderen. Zijn
zoon Abraham (1904–1991) uit het eerste huwelijk volgde hem op, de vierde generatie.
Abraham trouwde met Maria Jannetje Bos (1905–1991). Zij kregen 1 zoon, Johannes (1935) die
de boerderij van zijn vader overnam, de vijfde generatie.
Johannes trouwde met Lideweij Elizabeth van Wijk (1938–1986) en na haar overlijden met
Clazina Magdalena Bade (1938). Er zijn geen kinderen geboren.

Huidige situatie van Hoeve Molenaar
In 1968 vond de laatste verbouwing van de boerderij plaats. Dit had ondermeer te maken met
de aanpassing van het wegprofiel van de Noordeindseweg ter plaatse. In de 20 e eeuw
veranderde het agrarische uiterlijk van Berkel en Rodenrijs nogal sterk. Er kwamen steeds meer
kassen die de platglastuinbouw vervingen. Maar ook de woningbouw rukte vanuit het centrum
van het dorp steeds meer op naar het noorden.
Ook Hoeve Molenaar ontkwam niet aan deze ontwikkelingen. Begin jaren negentig werd
gestart met een projectontwikkeling voor 34 ha. van de grond achter de boerderij. In 1996
werd deze oppervlakte verkocht en momenteel zijn daar allemaal tuinderijen gevestigd. De
boerderij heeft nu geen agrarische functie meer en staat nu op circa 8500 m2 grond. Langs de
Noordeindseweg hebben nu nog maar 2 boerderijen een agrarische functie namelijk een
kaasboerderij met veeteelt en een veehouder.
De Hoeve Molenaar heeft sinds het eind van de 20e eeuw een andere functie. Het is nu een
museum van historische tractoren van hoofdzakelijk het merk International Farmall / Mc.
Cormick. Van dit merk zijn er 77 aanwezig en daarmee is dit de grootste collectie van één merk
in Nederland.
In 1939 kocht de vader van Jan (Johannes) samen met een buurman de eerste tractor in de
dorp Berkel. De eerste oldtimer kocht Jan in 1981 toen hij met het kleiner wordende
boerenbedrijf stopte. Daarna kwamen er steeds meer oldtimers bij. Veel van deze tractoren
werden door hemzelf netjes gerestaureerd. Samen met zijn vrouw Ina beheren zijn dit
museum.
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In het nieuwe bestemmingsplan Lint Noord van de nieuwe gemeente Lansingerland, waarvan
Berkel en Rodenrijs nu deel uitmaakt, is aan de Hoeve Molenaar de bestemming
“cultuurhistorisch waardevolle bebouwing” toegekend.

Het museum heeft inmiddels de status van een stichting waarin alle tractoren zijn
ondergebracht. Hierdoor kan het Museum Hoeve Molenaar blijven bestaan in deze
cultuurhistorisch waardevolle oude boerderij.
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Naast één van de gebouwen van het museum is de grafsteen van Johannes Molenaar en Anna
Petronella van Leeuwen neergelegd. Deze steen lag aanvankelijk op de begraafplaats naast de
kerk in het centrum van Berkel en Rodenrijs.

Toen het graf geruimd moest worden heeft de laatste bewoner van de Hoeve Molenaar,
Johannes, er voor gezorgd dat deze steen, op dit voor het geslacht Molenaar zo historisch
belangrijke stuk grond, bewaard kan blijven.

J.P. Molenaar, Zeist 2013
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Bronvermelding
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