
Molenaar Kees Oskamp
Wat velen niet weten is dat Kees Oskamp, die op foto’s uit 1905 bespottelijk als ‘Kees de Beer’ is neergezet, zelf 

ooit molenaar was. En dat hij stamde uit een molenaarsgeslacht! Daarom nog wat meer informatie hierover.

DE DErDE mOlEn
Voordat Kees met moeder Alida Oskamp-van Doeland, 
zus Neeltje en broer Leendert naar Schoonhoven 
verhuisde, woonde hij op de Achterste of Derde Molen 
in Cabauw (gemeente Lopik). Als je op de link hierboven 
klikt krijg je allerlei technische informatie over deze 
molen uit de molendatabase.

De molen is in 1961 gesloopt, aldus de site, hoewel 
ze zelf een foto van de molen plaatsen uit 1962! Deze 
molen vormde met de Middelste en Voorste Molen een 
team om het overtollige water vanuit het oosten door 
de Lopikerwaard richting de Vlist te malen. Omdat de 
Lopikerwaard een fors lange polder is, was dit team 
van drie echt wel nodig.
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https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=1046


Op de foto, bovenaan dit artikel zijn de drie molens 
nog te zien. De foto is in bezit van Erik Stoop, die op dit 
moment de molenaar is van de enige overgebleven van 
de drie: de Middelste Molen, beter bekend als de 
Cabauwse Molen. Deze is op zaterdagen te bezoeken 
en dat is een aanrader! Erik kan enorm gepassioneerd 
vertellen over het werk van deze molen, de situatie in 
de Waard en het functioneren van het waterschap.

Het enige dat nog rest van de Achterste Molen is 
een lege plek achteraan de wetering; zie de rode pijl op 
de foto hieronder, gezien vanaf de Middelste Molen.

mOlEnaarSfamiliE
Volgens het boek ‘550 jaar molen in de polder Lopik, 
Lopikerkapel en Zevenhoven’ van Erik Stoop en Rob 
Alkemade was Kees Oskamp enkel in 1877 molenaar. 
Maar de molendatabase vertelt dat hij van 1870-1877 
molenaar was.

Kees volgde zijn vrijgezelle oom Jan Oskamp op die 
van 1865-1870 (het jaar van zijn dood) molenaar was. 
Oom Jan woonde bij hen in, ook toen vader Leendert 
Oskamp van 1828 tot zijn dood in 1865 de molen 

beheerde. Vrijwel zeker is Kees ook op deze molen 
geboren, net als zijn zus en broertjes. En mogelijk ook 
zijn vader, opa en (bet)overgrootvader.

We gaan nog verder terug: Kees is vernoemd naar 
opa Cornelis Oskamp die rond 1796 de molenaar was 
tot – aldus het boekje van Erik en Rob – ergens ná 
1813… Dan houden we een gat over van 1813-1828! 
Het is niet duidelijk wie er in die tussentijd op de 
molen woonde. Mogelijk is opa gewoon tot zijn 
overlijden in 1826 molenaar gebleven.

De vader van opa Knelis was Dirk Oskamp. Hij 
beheerde de molen van omstreeks 1773 tot na 1785.

Dan komen we Maarten Oskam (1716-1726), 
Hendrik Oskam (1712-1716) en Jan Borgersz Oskam 
(1706-1712) op de Middelste Molen tegen, terwijl Jan 
ook de Achterste Molen beheerde van 1715-1752.

Jans vader Borger of Burger Oskamp (1652-1715) 
– zijn naam luidde voluit Burchardus – zien we dan 
van 1673-1715 op dezelfde Achterste of Derde Molen. 

In dat jaar is de Achterste Molen niet gebouwd (want 
de eerste molenaar, Jan Cornelisz begint er al in 1544), 
maar daar begint wel het lange molenaarschap voor de 
familie Oskamp! ‘Onze’ Kees stond in een lange traditie!

De molen zelf moet ergens rond 1520-1530 zijn 
gebouwd en heeft tot 1933 zijn werk gedaan. Daarna 
namen (diesel)gemalen het werk van molens over.
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BranD
Net toen opa Cornelis Oskamp molenaar was, 
 ontstond er brand in de molen. De molendatabase 
heeft het over 1796, maar Erik Stoop corrigeert dat 
en zegt dat het in 1776 was. Dan moet het bij 
overgrootvader Dirk zijn geweest. De brandschade 
bleef beperkt door het accuraat ingrijpen van de 
molenaar. Erik vertelt: “De molenaar kreeg voor het 

blussen van het vuur een stuiver per morgen, met als 
gevolg dat hij zowat een jaarinkomen als beloning kreeg!” 
Toch corrigeert ene G. Oskamp twee jaar later de 
correctie van Erik en zegt: “Op maandag 28 maart 1797 
kwamen de  “Geerfdens en ingelanden” van Lopik c.s. in 
de kerk van Lopik bij elkaar om o.a. “de watermolenaar 
Cornelis Oskamp, (voor zyn betoonde daad, in den 
gepasseerde Zomer, ’s avonds, den Brand te blusschen in 
deszelfs Molen, veroorzaakt door ’t onweer) een Douceur 
(geschenk) toe te leggen, zoveel als Ingelanden zullen 
goedvinden, ten einde zodanig een Persoon over zijn 
getrouwe daad te lonen, en tot aanmoediging van 
andere.” Nou, we gaan er maar geen ruzie over maken; 
het betreft waarschijnlijk twee verschillende branden. 
Niettemin krijgt de opa van Kees een flinke opsteker!

Ik sluit af met twee advertenties waarin Kees als 
molenaar van Watermolen No. 3 (de Achterste Molen) 
wordt genoemd.

Leo de Kluijver

Bezoek ook de site van de 
Middelste Molen en kom kijken op de molen zelf!
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https://cabauwsemolen.nl/cabauwse-molen/geschiedenis/

