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Bij de omslag voorzijde: De versierde Bosmolen van de Egmondermeer 
(foto Peter Heere, 10 mei 2015). 

Bij de omslag achterzijde: De molen van Cadzand in de zeilen (foto Do-
nald Vandenbulcke, 5 augustus 2015).. 

Uw mooiste molenfoto ook in kleur op de achterpagina van de Molenwe-
reld? De achterpagina reserveren wij voor lezers die hun mooiste molen-
foto's graag met anderen willen delen. Inzending kan zowel per post als 
per e-mail. In het laatste geval is wel een voldoend hoge resolutie vereist: 
minimaal 300 dpi. Inzending kan geen plaatsing garanderen. Er zijn per jaar 
immers maar elf mogelijkheden en bovendien streeft de redactie naar 
spreiding per regio en molentype. U kunt uw foto ('s) insturen of mailen naar 
de redactie van Molenwereld.

Noord-Holland geniet wereldwijde faam vanwege zijn droogmakerijen. 
Polders als de Beemster, de Schermer en de Purmer zijn een begrip; 
drooggemaakt met tientallen windmolens. De Beemster was meer dan 
twee eeuwen de ongekroonde koning onder de droogmakerijen; zeer 
oud (1607-1612) en zeer groot (7000 ha). Er zijn oudere die minder tot de 
verbeelding spreken en als voorspel mogen worden gezien. Zo vierden 
de Egmondermeer en de Bergermeer ten westen van Alkmaar dit jaar 
hun 450-jarig bestaan. Bart Slooten bepaalt u bij de geschiedenis; spe-
ciaal die van de molens.

Kees van de Wiel vervolgt zijn woord- en beeldverhaal over de restaura-
tie van de molen van Megen.

Barend Zinkweg maakt duidelijk hoe 'zijn' molen, de Pendrechtse molen 
in Barendrecht een bijdrage levert aan de verbetering van de waterkwa-
liteit; een mooi voorbeeld van herbestemming in de lijn van de oorspron-
kelijke bestemming.

In Leuth nadert de nieuwe Thorense molen zijn voltooiing; aanleiding 
voor een opiniërend artikel over het omgaan met historie bij een recon-
structie.

Marin van Doornik staat stil bij het overlijden van een van de laatste Oost-
friese beroepsmolenaars, Theodor Steenblock.

En Balie Kluiver 'beleeft' molens.                                                                      JSB
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Rubber moet Zeldenrust te 
Westerwijtwerd beschermen 
tegen bevingen

Koren- en pelmolen Zeldenrust in Wester-
wijtwerd krijgt een gloednieuw aard-
bevingsbestendig fundament om het 
gevaarte tegen bodemschokken te 
beschermen. Het is het eerste monu-
ment in ons land waarbij de zogeheten 
base isolation-techniek wordt toege-
past. Rubber blokken onder het funda-
ment vangen straks aardschokken door 
bevingen op. Eigenaar Het Groninger 
Landschap en de NAM hebben in grote 
lijnen overeenstemming bereikt over 
het pilotproject. De molen werd ge-
bouwd in 1841, brandde vier jaar later 
af en werd vervolgens weer herbouwd. 
Het gevaarte, sinds 2007 eigendom 
van Het Groninger Landschap, verkeert 
in slechte staat. Na uitgebreide studie 
en overleg werd besloten voor het her-
stel van de molen gebruik te maken 
van base isolation, een techniek die in 
Italië, Nieuw-Zeeland en Japan al veel is 
toegepast. De vloer in de molen wordt 
eerst verwijderd, waarna een kuil wordt 
gegraven. 18 meter lange funderings-
palen worden in de grond geschroefd. 
Daarop komt een metalen hulpcon-
structie, waaronder een betonnen bak 
wordt aangelegd. Uiteindelijk komen er 
stevige rubber kussens tussen deze bak 
en de eveneens betonnen vloerplaat.

Eureka te Wetsinge heeft zijn 
kruis terug

Op dinsdag 29 september zijn staartwerk 
aangehangen en roeden gestoken van 
molen Eureka te Wetsinge. De restaura-
tie tot weer maalvaardige molen nadert 
thans zijn voltooiing, en is naar verwach-
ting in november afgerond. In februari 
2013 werd op initiatief van wethouder 
Hoekzema een nulmeting uitgevoerd 
naar de onderhoudstoestand van de mo-
len. Het onderzoek werd gevolgd door Het steken van de roeden bij de Eureka te Wetsinge (foto: W. Huizinga, 29 september 2015).
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de vraag of de Molenstichting Winsum de 
molen over wilde nemen. Dit gebeurde in 
oktober 2013, waarna de stichting een 
jaar met planvorming en fondsenwer-
ving bezig is geweest. Eind 2014 kon de 
restauratie starten en 29 september 2015 
volgde de kroon op het werk. De molen is 
weer nagenoeg compleet met montage 
van staartwerk en steken van de roeden. 
Komend voorjaar zal de molen officieel 
worden heropend. 

Heropening Krimstermolen en 
Zilvermeeuw

Op zaterdag 10 oktober zijn de molens 
de Zilvermeeuw bij Onderdendam en 
de Krimstermolen bij Zuidwolde onder 
stralende weersomstandigheden fees-
telijk heropend na grondige restaura-
tie. Beide molens zijn eigendom van de 
Molenstichting Hunsingo. De genodig-
den werden ontvangen in het dorpshuis 
te Onderdendam en welkom geheten 
door de voorzitter van de molenstich-
ting. Speeches waren er van burge-
meester Bakker, die inging op de restau-
raties, Roelie Broekhuis directeur van Het 
Groninger Molenhuis en bouwmeester 
Van Reeuwijk die de inspanningen van 
molenmaker Doornbosch uit Adorp 
prees. De heer Zwierstra bood namens 
De Hollandsche Molen een weerstation 
aan. Vervolgens werd met taxibusjes 
koers gezet naar De Zilvermeeuw. Die 
werd in werking gesteld door molenaars 
Knegt en Rouwé. Vervolgens werd koers 
gezet naar De Krimstermolen, die in 
gebruik werd gesteld door molenaars 
Wolthuis en Noot. 

Onderneming te Witmarsum 
weer compleet 

Koren- en pelmolen De Onderneming in 
Witmarsum is weer compleet. Als afron-
ding van de restauratie werden 1 okto-
ber de kap en wiekenkruis weer aange-
bracht. De kap heeft een nieuw rietdek 
gekregen en de spanten zijn zodanig 
aangepast dat de kap de vorm van 
voor de restauratie van 1969 terugkrijgt. 
Verder zijn de door houtrot aangetaste 
stellingdeuren vervangen door een en-
kele deur met een ruitje – eveneens een 
verwijzing naar een eerdere situatie. 
Ook in de molen zullen nog verschil-
lende restauratie- en herstelwerkzaam-
heden worden uitgevoerd door aanne-
mer De Molenmakers BV uit Tzummarum. 
Vorig jaar mei werd de vernieuwde stel-
ling opgeleverd. De molen is in eigen-
dom van de Stichting tot behoud van 
Monumenten in de gemeente Súdwest-
Fryslân. In de restauratie is circa 120.000 
euro gestoken en is het nodige met zelf-
werkzaamheid tot stand gekomen. 

Molendag Súdwest Fryslân

Op zondag 29 november van 11.00 – 16.00 
uur wordt de Moledei Súdwest-Fryslân 
weer georganiseerd. Er is bewust geko-
zen voor de laatste zondag van novem-

Festiviteiten bij de opening van de Zilvermeeuw bij Onderdendam (foto: H. Noot, 10 
oktober 2015). 

De Krimstermolen te Zuidwolde staat er weer mooi bij (foto: H. Noot, 10 oktober 2015). 
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ber. Gezien het jaargetijde is er over het 
algemeen genomen meer wind dan op 
de Landelijke molendag of Friese molen-
dag, waardoor met name de poldermo-
lens in staat zijn om te laten zien waarvoor 
ze gebouwd zijn. De zondag is speciaal 
gekozen, zodat collega-molenaars ,die 
meestal op zaterdag verplichtingen heb-
ben op hun eigen molen malen, ook eens 
een aantal molens kunnen bezoeken. Een 
lijst met deelnemende molens wordt op 
www.molenstichtingswf.nl gepubliceerd.

Molen Konijnenbelt te Ommen 
na restauratie officieel in gebruik 
gesteld

Twee ingrijpende restauraties op rij zijn 
voor de Stichting Ommer Molens aan-
leiding om de ingebruikstelling van de 
Konijnenbeltsmolen een feestelijk tintje 
te geven. Op zaterdag 10 oktober ver-
richtte wethouder K. Scheele de officiële 
openingshandeling. Op 16 augustus 2014 
brak een roede, waardoor de molen 
niet meer kon draaien, nadat eerder de 
molen door een ingrijpende restauratie 
weer draaivaardig was gemaakt. Dankzij 
de gemeente, als eigenaar van de mo-
len, kwam er opnieuw geld beschikbaar 
voor restauratie. De molenaars en het 
bestuur van de Stichting Ommer Molens 
zijn blij met het resultaat. Daarom werd 
een officieel tintje gegeven aan de in-
gebruikstelling van de molen. Dit jaar 
viert de Stichting Ommer Molens dat 
ze zich 20 jaar inzet voor het beheer en 
onderhoud van drie Ommer molens: de 
Konijnenbeltsmolen, molen Den Oordt en 
de Besthmenermolen.

Nieuwbouw bij molen Zuidbarge

Het terrein van het voormalige tuincen-
trum Omvlee in Zuidbarge wordt geschikt 
gemaakt voor woningbouw. Volgens de 
initiatiefnemers Sietze en Elza Omvlee is 
er plek voor vijf vrijstaande woningen. 
Het echtpaar Sietse en Elza Omvlee 
heeft hiertoe plannen ingediend bij de 
gemeente Emmen. Het stel sloot vorig 
jaar het gelijknamige tuincentrum bij de 
molen van Zuidbarge. Hiermee kwam er 
een eind aan 125 jaar bedrijvigheid van 
deze familie in dit dorp. Volgens Omvlee 
leent het bedrijfsterrein, waar ook de 
molen Zeldenrust staat, zich uitstekend 
voor woningbouw. Om te kunnen bou-
wen, moet de gemeenteraad nog wel 
instemmen met een aanpassing van het 
bestemmingsplan.

Nieuwe roeden voor De Wachter 
in Zuidlaren

Molen De Wachter in Zuidlaren krijgt na 
bijna zeventig jaar nieuwe roeden. Op 5 
oktober zijn de oude roeden verwijderd 
en vervangen door nieuwe exempla-
ren. Molenmaker Molema uit het Oost-
Groninger Heiligerlee voert de restauratie 
uit. Afgelopen voorjaar bleek tijdens on-
derhoudswerkzaamheden dat de wieken 
in het midden door roestvorming gevaar-
lijk dun waren geworden. Het is tevens de 
reden waarom De Wachter dit seizoen 
nog niet heeft gedraaid. De kosten van 
de vervanging bedragen 33.000 euro en 
worden door de stichting gefinancierd.

Westermolen Dalfsen in de rouw

De Westermolen in Dalfsen heeft van 
zaterdag 3 oktober tot en met dinsdag 
6 oktober in de rouw gestaan. Het was 
een eerbetoon aan hulp-molenaar 
Henk van der Kamp, die op woensdag 
30 september op zeer tragische wijze 

om het leven kwam. Hij reed die mid-
dag rond drie uur vanuit een uitrit ter 
plaatse de Vechtdijk op en verleende 
daarbij geen voorrang aan een van links 
komende auto. Er volgde een botsing 
waarbij hij vermoedelijk fel gas heeft 
gegeven want hij schoot de rijbaan 
over, door een kademuur en belandde 
in de rivier de Vecht waar de auto on-
der water verdween. De gealarmeerde 
brandweer had hem na ruim 10 minuten 
uit de auto bevrijd, waarna getracht is 
hem te reanimeren, helaas zonder suc-
ces. Hij overleed onderweg naar het 
ziekenhuis in Zwolle. Henk van der Kamp 
was hulp-molenaar op de Westermolen. 
Hij behoorde tot een groep van zes 
Dalfsenaren, die in 1989, na de restau-
ratie van de Westermolen, begon aan 
een opleiding voor vrijwillig-molenaar. 
Hij slaagde voor het praktische gedeelte 
maar had moeite met de theorie, zodat 
hij als hulp-molenaar gedurende vele ja-
ren de collega's assisteerde. Op dinsdag 
6 oktober werd hij ten grave gedragen. 
Een tragische bijkomstigheid is dat zijn 
vrouw 14 dagen eerder overleed. Henk 
van der Kamp werd 80 jaar. 

B.G. Kloosterman

Hollandsche Molen steunt molen 
Kootwijkerbroek

Vereniging De Hollandsche Molen in 
Amsterdam heeft een subidiebedrag 
van 50.000 euro toegezegd voor de 
bouw van de Puurveense Molen in 
Kootwijkerbroek. Daarnaast steunt ook 
de Gravin van Bylandtstichting uit Den 
Haag het bouwproject, met een bedrag 
van 4.500 euro. De bouw van de mo-
len kost globaal 940.000 euro, waarvan 
500.000 euro betaald wordt door de pro-
vincie Gelderland. Er is nog ongeveer een 
tekort van 100.000 euro in de begroting. 
Een grote sponsor van het molenproject 
is De Bunte Vastgoed Oost uit Ede, die 

De molen Konijnenbelt na de roebreuk 
op 16 augustus 2014 (foto Frans Weemaes, 
26 augustus 2014). 

De Puurveense molen in opbouw (foto Gerard Barendse, 30 september 2015).



Molenwereld 386  | 18e jaargang 2015 nr. 11

- M O L E N S A C T U E E L -

het project ondersteunt met een bedrag 
van 225.000 euro, in ruil voor een woning-
bouwdeal met de gemeente. Om aan-
spraak te maken op het provinciale sub-
sidiebedrag moet de molen uiterlijk op 31 
december 2015 af zijn én in werking zijn.

Algemeen Belang wil molen 
Oostendorp behouden

Korenmolen De Tijd in Oostendorp wordt te 
koop aangeboden, inclusief molenaars-
woning, diverse bijgebouwen en een 
lap grond van 2.952 vierkante meter. De 
neven Henk en Hendrik Zoet hebben hun 
molen voor 450.000 euro te koop gezet. 
Algemeen Belang heeft bij het College 
van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Elburg schriftelijke vragen 
ingediend en ook gevraagd om te onder-
zoeken of de gemeente deze 'blikvanger 
van Oostendorp niet kan aankopen of op 
z'n minst kan garanderen dat dit cultuur-
historisch erfgoed van Oostendorp blijft 
behouden voor de toekomst. Wellicht kan 
de gemeente financieel participeren en 
het mogelijk maken dat hier een molen-
stichting ontstaat, die met enthousiaste 
vrijwilligers in combinatie met eventuele 
functieverbreding de molen draaiende 
houden. Het college is gevraagd de mo-
gelijkheden te onderzoeken.

Molenrestant te Wilnis te koop

Het perceel Amstelkade 72 te Wilnis met 
molenrestant en zomerhuis stond afge-
lopen zomer te koop. Het gaat hier om 
de voormalige poldermolen Driehuizer 

Molen die gebouwd is in 1836 en in 1926 
deels is gesloopt. De molen bemaalde 
voorheen het bovenland van de Ronde 
Venen, samen met nog een aantal mo-
lens, waaronder de twee kilometer ver-
derop staande 'Wilnissermolen'. De kavel 
met de molenromp is inmiddels onder 
voorbehoud verkocht. De romp en het 
zomerhuis waren tot voor kort geheel in-
gegroeid. Hierin is nu verandering geko-
men door de kap van een groot deel van 
de bomen en struiken.   Peter van der Drift

Molen De Ooievaar wint 
BankGiro Loterij Molenprijs 2015

Op donderdagmiddag 15 oktober tij-
dens het Nationale Molenfeest maakte 
vereniging De Hollandsche Molen be-
kend dat molen De Ooievaar in Zaandam 
de BankGiro Loterij Molenprijs 2015 ge-
wonnen heeft met 7.097 stemmen. Aan 
deze publieksprijs is een geldbedrag 
van 50.000 euro verbonden, waarmee 
de oude haven met kraangang terug-

Het te koop staande restant in Wilnis vraagt wel om enig herstel (foto: P. van der Drift, 
19 september 2015)

Oliemolen De Ooievaar ongeveer een eeuw geleden met de kraangang en de insteekhaven. Verder van rechts naar links de pelmolen De Grauwe 
Gans en de oliemolens DeWindhond en De Os; rechts van De Ooievaar de houtmeelfabriek De Haan en nog een stukje Grootvorst. 
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gebracht wordt naast de molen. Voor 
de BankGiro Loterij Molenprijs waren 
vier molenprojecten genomineerd die 
gezamenlijk 24.246 stemmen ontvingen. 
Het terugbrengen van de oude haven 
naast molen De Ooievaar is vooral be-
doeld om de molen weer toegankelijk 
te maken voor een klein publiek. De 
molen is tegenwoordig ingeklemd tus-
sen fabrieksgebouwen en water en 
niet te bereiken voor belangstellenden. 
Met deze haven wordt een nieuwe vrije 

toegang tot de molen gerealiseerd. 
De andere genomineerden die niet de 
hoofdprijs wonnen, kregen één euro per 
ontvangen stem. Hierdoor ontvingen De 
Thornsche Molen in Persingen 6.668 euro 
(zie pag. 400, 401), Korenmolen De Hoop 
in Keldonk 5.860 euro en De Heimolen in 
Rucphen 4.621 euro. De BankGiro Loterij 
Molenprijs is een onderdeel van het op 
15 oktober gelanceerde BankGiro Loterij 
Molenfonds. Met dit fonds legt vereni-
ging De Hollandsche Molen een struc-

turele financieringsbasis voor restaura-
ties en onderhoud van de Nederlandse 
molens en het organiseren van de 
Nationale Molendag en de BankGiro 
Loterij Molenprijs. De BankGiro Loterij 
heeft zich voor vier jaar verbonden aan 
het Molenfonds. 

Vereniging De Hollandsche Molen 
 
Twee ton voor windmolen op De 
Hemmes

Het College van B en W van Zaanstad 
wil een subsidie van 200.000 euro geven 
voor een windmolen op de Hemmes. 
Zaanstad wil in 2020 klimaatneutraal 
te zijn. Daarom moet de energiehuis-
houding zuiniger. Daarbij moet zoveel 
mogelijk duurzame energie lokaal op-
gewekt worden. De plannen van de 
Stichting Hemmes Groep voor een in-
novatieve windmolen sluiten volgens 
B&W goed aan bij de duurzaamheids-
doelstellingen van de gemeente. Het 
college verstrekt daarom een subsidie 
van 200.000 euro voor een windmolen 
op De Hemmes. Ooit stonden er op het 
schiereiland De Hemmes in de Zaan tien 
molens. De Hemmesgroep die het plan 
heeft gemaakt om het terrein voor be-
woning geschikt te maken, wil daarvan 
zes molens terug plaatsen. De eerste 
zou De Zaadzaaier moeten worden. De 
molens op de Hemmes moeten er aan 
de buitenkant uitzien als een klassieke 
Zaanse molen, maar in de kap komen 
generatoren om stroom op te wekken. 
De eerste molen wordt een pilot-molen, 
waarmee allerlei zaken getest moeten 

De Hemmes een eeuw geleden op een oude ansichtkaart. De meest linkse molen is De 
Zaadzaaier. Een werkelijk indrukwekkende animatie hoe de Hemmes eens was is te zien 
via You Tube (https://www.youtube.com/watch?v=8aFBfnS8YXA). 

De oorspronkelijke oliemolen De Zaadzaaier op de Hemmes nog in welstand. De molen werd in 1690 gebouwd, in 1937 onttakeld en 
tenslotte in mei/juni 1947 geheel gesloopt. 
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worden, zoals de stroomopbrengsten en 
het geluid. De Zaadzaaier was een voor-
malige oliemolen (1690-1947) en stond in 
het noordwesten van de Hemmes.

Monument ondermolen Berkel-
Rodenrijs

Aan het Poldermolenplein in de nieuw-
bouwwijk Westpolder te Berkel-Rodenrijs 
is een molenmonument opgericht ter 

herinnering aan de ondermolen van 
de schepraddriegang, die deze polder 
bemaalde. Het was aanvankelijk de be-
doeling om de molenfundering, die na 
de afbraak van de molen in 1928 was 
blijven bestaan, zichtbaar te maken en 
te herstellen, maar van dat plan is af-
gezien. Die fundering is medio dit jaar 
opgeruimd. Het zomerhuis, dat bij de 
molen hoorde, was in januari 2008 al 
afgebroken. Het molenmonument is uit-

gevoerd in Cortenstaal en geeft de con-
structie van een schepradmolen weer.                         
Erwin Esselink

Molen Hardinxveld-Giessendam 
beschadigd door brand

De Tiendwegse Molen aan de Gies-
sendamse Tiendweg in Hardinxveld heeft 
maandagavond 5 oktober schade opge-
lopen. Omstreeks 18.15 uur brak er brand 
onder het bovenhuis van de molen. Toen 
de brandweerlieden ter plaatse kwamen 
bleek snel dat het lastig was om met de 
brandweervoertuigen bij de molen te ko-
men. Hierop werd een kleiner voertuig ter 
plaatse gevraagd voor vervoer van een 
zogenaamde dompelpomp om water 
uit de sloot te gebruiken. Om de brand 
te blussen moesten de brandweerlieden 
diverse sloopwerkzaamheden verrichten. 
Ondanks dat de brandweer de brand na 
enige tijd onder controle kreeg liep de 
molen fikse schade op. Hoe de brand 
is ontstaan (vermoedelijk schoorsteen-
brand)en hoe groot de schade precies is, 
is (nog) niet bekend.

Herstel kap molen Zelden van 
Passe te Zoeterwoude 

In de maand september is de kap van 
poldermolen Zelden van Passe gelegen 
langs de A4 in Zoeterwoude van nieuw 
riet voorzien. De werkzaamheden zijn 
uitgevoerd door de gebroeders 
Visser uit Nieuwveen. Het oude riet 
had zo'n veertig jaar dienst gedaan. 
Molenmaker Verbij heeft eerder het 
voorkeuvelens vernieuwd, wat ook no-
dig was. De molen is eigendom van de 
Rijnlandse Molenstichting. 

Peter van der Drift

Molenaar Klören (82) van koren-
molen De Liefde overleden
De molens van SIMAV in de Alblasserwaard 
en de Vijfheerenlanden stonden in de 
week van 11 oktober in de rouw. Op die 
wijze werd uiting gegeven aan het me-
deleven met het overlijden, op zondag 11 
oktober,van molenaar Herman Klören (82) 
van korenmolen De Liefde in Streefkerk. 
Klören, woonachtig in Papendrecht, is 
geruime tijd ziek geweest. Hij is vanaf 
2002 als tweede molenaar aan De Liefde 
verbonden geweest. Eerder was hij en-
kele jaren tweede molenaar van de 
Achterlandse Molen in Groot-Ammers. 
Klören begon zijn molenaarsloopbaan 
bij de Rijnlandse Molenstichting, waar hij 
molenaar was van de Zuidwijkse Molen in 
Wassenaar.                                          SIMAV

Het monument in Berkel en Roden-
rijs. De molen is een Noord-Hollandse 
binnenkruier. (foto: Erwin Esselink, 27 
september 2015). 

Rietdekkers aan het werk op de Zelden 
van Passe te Zoetwerwoude (foto: P. van 
der Drift, 22 september 2015). 
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Zo vader, zo moeder, zo zoon: 
Heline en Jannick Schouten ook 
beiden molenaar

Een feestje – donderdag 14 oktober – in 
de Wingerdse Molen in Bleskensgraaf. 
Moeder Heline Schouten- van Daalen 
(48) en haar zoon Jannick (18) slaagden 
beiden voor het examen voor vrijwillig 
molenaar. De Alblasserwaardse Aad 
Schouten heeft er dus nu met zijn vrouw 
en zoon twee collega's bij. Logisch dus 
dat 'aan tafel' het wel en wee van de 
draaiende polderwachters vaak op het 
menu staat. Schouten senior kwam van-
af zijn elfde jaar al vaak op de Wingerdse 
Molen, waarvan hij al op jonge leeftijd 
molenaar en bewoner werd. Een com-
missie van de Nederlandse Vereniging 
De Hollandsche Molen organiseert en-
kele keren per jaar een examendag. 
Deze keer was daarvoor in Bleskensgraaf 
de Hofwegense Molen van molenaar 
Antoine Walsemann uitgekozen. Het is 
uniek in de Nederlandse molenwereld 
dat een moeder en haar zoon op de-
zelfde dag examen doen. De bestuurs-
leden Henk Bovekerk en Piet Vergouwe 
van SIMAV, de Molenstichting in de 
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, 
brachten een bezoekje aan het gezin 
Schouten om met de gelukswensen een 
bloemetje aan te bieden. Moeder en 
zoon Schouten krijgen een aanstelling 
als molenaar van SIMAV.                  SIMAV

In memoriam Heinrich van Hees

Op 16 september 2015 is in de leeftijd 
van 83 jaar de in de molen- en maal-
derijwereld zeer bekende molensteen-

maker Heinrich van Hees overleden. Als 
derde generatie in zijn familie leverde 
hij vele stenen over de gehele wereld, 
waarvan de meeste volgens het door 
zijn grootvader gepatenteerde, zacht-
bodemsel. Door zijn zeer grote ervaring 
met, en kennis van alle mogelijkheden 
om met stenen te malen, werd hij in 
de molenwereld alom gewaardeerd. 
Graag ging hij ter plekke scherpen en 
deelde zijn kennis. Altijd was hij bereid 

zijn adviezen te geven .In deze hoeda-
nigheid hebben ook vele Nederlandse 
molenaars en molenbouwers hem leren 
kennen. Zijn naam leeft voort in het logo 
van molensteenmakerij Hans Titulaer, 
die door hem in 1995 gevraagd werd 
om zijn zaak over te nemen en deze al 
vele jaren als molensteenmakerij tot ver 
over de Nederlandse grens met succes 
voortzet. 

Helft subsidie monumenten naar 
kerken

Eigenaren van kerkgebouwen kregen 
tussen 2006 en 2014 bijna de helft van 
de beschikbare subsidies uit de pot voor 
beschermde rijksmonumenten (Brim). 
Het ging om een bedrag van 189 miljoen 
euro. Dat was 48 procent van het be-
schikbare budget. 
Dat blijkt uit de Erfgoedmonitor, een 
databank van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed. In dezelfde periode 
waren molens goed voor een subsidie-
bedrag van 50 miljoen euro, oftewel 13 
procent van het totale budget. Het res-
terende bedrag ging naar monumenta-
le woonhuizen en andere monumenten. 
Nederland telt 61.768 rijksmonumenten. 
De grootste 'subsidieslokkers', kerken 
en molens, zijn daarvan een betrek-
kelijk klein onderdeel. Van het totale 
monumentenbestand bestaat 6,8 pro-
cent uit kerken en 2,1 procent uit mo-
lens. Woningen zijn met 58,5 procent de 
grootste groep monumenten. Verder zijn 
er ook rijksmonumentale parken en tui-
nen. "Het geld is hoofdzakelijk besteed 
aan de instandhouding van de gebou-
wen", zegt Dolf Muller, woordvoerder 

Aad, Heline en Jannick Schouten voor de Wingerdse molen in de vreugd (foto Cees van der Wal). 

Heinrich van Hees (l), Hennie Woordes 
(m) en Frans Gunnewick bij het inmalen 
van de door Van Hees gefabriceerde nieuwe 
flintstenenin de maalderij van Woordes in 
Bredevoort (foto 4 september 1993).
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van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. "Grote restauraties zijn er niet uit 
betaald. Daarvoor zijn provinciale subsi-
dieregelingen." De subsidiëring van ker-
ken ging ten koste van financiële steun 
voor andere gebouwen. De oorzaak 
daarvan was een wijziging in de subsi-
dieregeling in 2009. Hierdoor kon voor 
kerkgebouwen aanzienlijk meer subsidie 
worden verkregen dan in de jaren daar-
voor. Met als gevolg dat het beschik-
bare budget ontoereikend was om alle 
subsidieverzoeken te honoreren.

Aanvulling

Het artikel over de brand van De 
Ooievaar in Terwolde werd afgeslo-
ten met de mededeling dat de familie 
Bökkers tijdelijk op de Bökkers Mölle in 
Olst, bij hun nieuwe geopende winkel, 
zou kunnen malen. Vooralsnog is dat 
niet aan de orde, vanwege verschillen-
de praktische haken en ogen die daar 
aan zitten.

In 't kort
- Op 13 oktober zijn de roeden gesto-

ken in de molen van Grote Polder in 
Slochteren.

- In Winterswijk is het uitwendige her-
stel van het watermolencomplex Den 
Helder gestart. In de molengebouwen 
zelf worden appartementen geves-
tigd.

- De Korenbloem in Ulvenhout stond op 
7 oktober in de rouw na het overlijden 
van de molenaar in ruste Ton van der 
Westerlaken, de derde generatie Van 
der Westenlaken verbonden aan de 
molen die de molen overnam van zijn 
vader.

Molenkalender
29 november 2015 Molendag Zuidwest 
Friesland

Herstel watermolen Den Helder te 
Winterswijk (foto: Erwin Esselink, 24 
september 2015).

Het steken van de roeden in de Grote Poldermolen te Slochteren (foto: H. Noot, 13 
oktober 2015); 
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Rond de Pendrechtse Molen in Ba-
rendrecht zijn onlangs ingrijpende 
werkzaamheden afgerond. Deze 

werkzaamheden zijn een onderdeel van 
een groter plan: de aanleg van de Blau-
we Verbinding. Het voornaamste doel 
van dat plan is om de waterkwaliteit in 
het Zuiderpark in Rotterdam-Zuid te ver-
beteren. 

Dat park is een aantal jaren geleden fors 
op de schop gegaan vooral omdat de 
waterkwaliteit te wensen overliet. Kenne-
lijk is deze ingreep niet afdoende geble-
ken, want na een warme periode wordt 
nog steeds vastgesteld, dat er te vaak 
te veel blauwalg aanwezig is. Blijkbaar 

is een nog forsere ingreep noodzakelijk 
om daar iets aan te doen. Zo is door de 
gemeente Rotterdam kontakt gelegd 
met een aantal buurgemeenten, het 
Natuur- en Recreatieschap IJsselmon-
de en het Waterschap IJsselmonde om 
hiervoor een plan te maken. In dit plan 
gaat schoon water uit het Waaltje bij 
Heerjansdam door Barendrecht, via een 
hoekje Albrandswaard door het Zuidelijk 

Randpark naar het Zuiderpark in Rotter-
dam-Zuid. De waterpartijen onderweg 
die in dit plan zijn opgenomen worden 
dan meteen ook doorgespoeld. Regel-
matig werd en wordt ook daar blauwalg 
geconstateerd. Het plan werd verbreed 
door er ook een ecologische verbinding 
van te maken en bovendien een recrea-
tieve route voor kanovaarders.

Bij de verplaatsing van de Pendrechtse 
Molen in 1993 werd een plek gezocht 
met voldoende wind voor de molen en 
voldoende water onder de molen. Die 
plek werd na lang zoeken en stevig on-
derhandelen gevonden in het Zuidelijk 
Randpark tussen de Charloisse Lagedijk 

Winst en verlies bij de 
Pendrechtse molen

Barend Zinkweg

Een lege cascade met uitloop en linkson-
der de afvoerduiker (foto 10 april 2015). 

De Pendrechtse molen met ervoor de 
potroeden (foto 24 november 2004). 

De cascade met een op het noordoosten 
malende molen met linksonder de duiker 
naar de dijksloot (foto 12 augustus 2015).



Molenwereld 392  | 18e jaargang 2015 nr. 11

- M O L E N S A C T U E E L -

en de A 15. Ten noorden van dit gebied 
ligt de Rotterdamse wijk Zuidwijk en ten 
zuiden ligt de Betuwespoorlijn, de A 15 
en de Barendrechtse Vinex-wijk Carnis-
selande. De nieuwe eigenaar, het Na-
tuur- en Recreatieschap IJsselmonde te-
vens gebiedsbeheerder, zou zorgen dat 
de beplanting rond de molen laag ge-
houden werd. De molen kreeg als taak 
om een aantal vijvers en sloten in het 
gebied te verversen. Onder het schep-
rad en bij de verschillende overstorten 
werd het water bovendien belucht wat 
de waterkwaliteit nog meer ten goede 
komt. Het resultaat was, dat in vijvers ver-
derop in het gebied in de zomerperiode 
regelmatig blauwalg werd vastgesteld, 
maar nooit in de vijvers bij de molen.
De molen kreeg een klein en een wat 
groter maalcircuit. Het water werd uit 
een hoofdwatergang 1 meter omhoog 

gemalen een maalkom in. Aan het 
eind daarvan was een overstort naar 
een vijver een halve meter lager. In het 
korte maalcircuit stroomde het water uit 

deze vijver over een overstort weer te-
rug in de hoofwatergang. Een deel van 
het water stroomde de andere kant op 
over een andere overstort in een twee-
de vijver, door deze vijver en door een 
paar sloten ook weer terug de hoofd-
watergang in. Dat is geen taak waar je 
een molen voor zal bouwen, maar het 
tenminste iets. De molen kan malen en 
het heeft een positief effekt op de wa-
terkwaliteit.

Bij het maken van de plannen voor de 
Blauwe Verbinding was de molen aan-
vankelijk gewoon vergeten. De vijvers 
die door de molen ververst worden, 
kwamen in een open verbinding met de 
omliggende waterpartijen en de maal-
circuits verdwenen. Alleen de maalkom 
direkt achter de molen bleef behou-
den, maar de mogelijkheid om wat bij 

De Blauwe verbinding. Bij de opening op 17 juni 2015 kon men onder     begeleiding met de kano het water op. 

De aanleg van de cascade (foto 3 april 2015). 
Voor en achter de cascade liggen stenen en in de cascade liggen 
basaltblokken om het water te laten bruisen (foto 14 april 2015). 

Vanaf 1994 tot 2014 had de molen rond 1 
het kleine maalcircuit en rond 2 het grotere 
maalcircuit. 



en dat is dan het kleine maalcircuit. In het 
grotere circuit stroomt het merendeel van 
het molenwater door de sloot onderaan 
de Charloisse Lagedijk het gebied in en 
spoelt alle aftakkende sloten door. Deze 
dijksloot heeft een totale lengte van on-
geveer 750 meter. Het Waterschap vindt 
inmiddels het doorspoelen van deze slo-
ten zo belangrijk, dat de molen een hulp-
bemaling heeft gekregen. Naast de mo-
len is een elektrisch aangedreven pomp 
aangebracht met eigen watergangen 
om de functie van de molen te kunnen 
overnemen. De pomp wordt handmatig 
ingeschakeld als de molen in een warme 
periode langdurig niet kan malen. De 
molen heeft een capaciteit van 25 m3 en 
de pomp 3 m3 per minuut. In zekere zin 
wordt zodoende een oude toestand in 
ere hersteld: de molen heeft eerder hulp-
bemaling gehad. In 1924 is een ruwolie-
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te dragen aan het verbeteren van de 
waterkwaliteit was verdwenen. Dat was 
een merkwaardige gang van zaken, 
want in een plan om de waterkwaliteit 
te verbeteren verdween de bijdrage die 
de molen daaraan leverde. Het kostte 
de molenaar de nodige moeite om hier 
verandering in te krijgen. Uiteindelijk luk-
te toch en wel zo goed, dat iedereen er 
enthousiast voor werd. Het Waterschap 
IJsselmonde werd zo enthousiast, dat zij 
het merendeel van de meerkosten voor 
hun rekening wilde nemen.

In de nieuwe situatie heeft de molen 
opnieuw een klein en een groter maal-
circuit. De maalkom bij de molen is ge-
bleven, maar de overstort daaruit is ver-
plaatst. Achter die overstort is een nieuwe 
watergang gemaakt en daarin is een 
cascade gemaakt om het water maxi-

maal te beluchten. Vervolgens stroomt 
het water, inmiddels terug op polderpeil, 
naar een splitsing. Een deel van het wa-
ter gaat terug naar de hoofdwatergang 

Bij de opening op 17 juni 2015 kon men onder     begeleiding met de kano het water op. Op 17 juni 2015 openen twee wethouders en een heemraad de cascade. 

Het nieuwe watercircuit voor de molen. 

Links de plonsplee met daarnaast de inlaat 
van de hulpbemaling (foto 16 augustus 2015). 



motor van 9 PK in de voormalige woon-
kamer geplaatst. Die dreef door middel 
van een drijfriem en een drijfstang een 
centrifugaalpomp naast de molen aan 
met een capaciteit van 10 m3. Uit archie-
fonderzoek is gebleken dat die dieselmo-
tor nauwelijks gebruikt is: dat blijkt uit de 
rekeningen voor het oliegebruik. Het is de 
bedoeling van de huidige molenaar dat 
bij de huidige hulpbemaling te herhalen.

Tijdens de werkzaamheden is er heel 
wat grond vergraven en getranspor-
teerd. Hiervoor was het nodig om de 
Potroeden die bij de verplaatsing van 
de molen meeverhuisd en voor de mo-
len gelegd waren, te verplaatsen. Deze 
Potroeden zijn origineel voor de Pend-
rechtse Molen gemaakt: de buitenroe-
de dateert van 1876 en de binnenroede 
van 1886. Op enige moment was geop-

perd om deze roeden naast de cascade 
te leggen, zodat bezoekers daarop kon-
den zitten om van daaraf het stromende 
water te bekijken. Toen daar uiteindelijk 
toch van afgezien werd, heeft de aan-
nemer begrepen dat ze afgevoerd 
moesten worden. Toen de molenaar de 
roeden mistte en informeerden waar ze 
gebleven waren, was het antwoord dat 
ze "door een misverstand de shredder in-
gegaan zijn". Berouw komt na de zonde 
en in dit geval kan dit niet ongedaan ge-
maakt worden.

Het maken van de nieuwe overstort en 
de cascade heeft de nodige voeten in 
aarde gehad. Het bleek niet eenvoudig 
om daar met betrouwbare cijfers een 
werkbare uitvoering aan te geven. De 
plannenmakers hadden grote moeite 
een idee te krijgen wat het betekent 

om een ontwerp te maken waar 25 m3 
water per minuut door heen kan gaan. 
Werkende weg moest er door proef te 
malen de nodige aanpassingen aan-
gebracht worden om het geheel goed 
functionerend te krijgen.

Het zal nog enige tijd duren voor de 
Blauwe Verbinding klaar zal zijn. Dan 
pas kan vastgesteld worden of de wa-
terkwaliteit in het Zuiderpark en al die 
andere waterpartijen onderweg daad-
werkelijk blijvend verbeterd is. Ondertus-
sen is bij de Pendrechtse Molen al wel 
een paar keer een kano gesignaleerd. 
Het maalsysteem met overstort en cas-
cade werkt naar tevredenheid en het 
is meer dan prettig te constateren, dat 
de molen nog steeds een bijdrage kan 
leveren aan het verbeteren van de wa-
terkwaliteit.

De maalkom met linksboven de overstort (foto 12 augustus 2015). 

Rechtsboven de maalkom, rechtsonder de overstort en links de watergang naar de cascade (foto 12 augustus 2015). 
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*Gecertificeerde Molenmakersbedrijven

Molens restaureren en onderhouden vraagt om 
vakmanschap en jarenlange ervaring.
Die vindt u bij de leden van de Nederlandse 
Vereniging van Molenmakers.
De bedrijven die het logo van de NVVM voeren staan 
borg voor..... 

kwaliteit en deskundigheid.

Beijk B.V. 
Afferden 0485-531910

*Doornbosch B.V. 
Adorp 050-3061724

Agricola-Bouw '75 
Warns 0514-681413

Coppes 
Bergharen 0487-531239

*Dunning Molenbouw
Adorp 050-3061221

Molema V.O.F.
Heiligerlee 0597-591660

*De Gelder
Sliedrecht 

0184-425040

*Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-421568

*Molenmakerij 
Herrewijnen B.V.

Spijkenisse
0181-634558

Jellema CV 
Birdaard 0519-332357

Hiemstra Bouw en 
Molenbouw 

Tzummarum 0518-481578

*Molenmakersbedrijf Kistemaker Edam
Edam 0299-683743

*J.K. Poland B.V. 
Broek op Langedijk 0226-333440

Anbo B.V. 
Alkmaar 072-5110025

J.T.H. Poland en Zonen 
Oterleek 072-5717632

Bertus Dijkstra 
Sloten 0514-531230

*Windmolenmakerij 
Saendijck B.V.

Zaandijk 06-20295580

Gebr. Straver v/h M. Straver 
Almkerk 0183-401415

*Vaags
Aalten 0543-473359

*Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478

Wintels 
Denekamp 0541-351210

Nederlandse Vereniging 
Van Molenmakers
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De 'Zoeker' in het vorige nummer 
is door de heer Van der Drift uit 
Den Haag thuisgebracht als de 

Lappersfortmolen in het Oostvlaamse 
Zelzate. 
Hij schrijft: 'De molen stond aan de oost-
zijde van het Kanaal van Gent naar Ter-
neuzen en was gebouwd in 1875, als op-
volger van een standerdmolen. 
In 1966 is de molen onttakeld, terwijl de 
resterende romp in 1992 gesloopt werd. 
Thans herinnert alleen de straatnaam 
Lappersfort nog aan deze molen.'
We zeggen de heer Van der Drift harte-
lijk dank voor deze oplossing.

De nieuwe 'Zoeker' is een stenen molen 
in een stedelijke biotoop, maar om welke 
molen gaat het?

Reacties a.u.b. te richten aan de 
redactie van Molenwereld, 
Moerdijkstraat 39, 2751 BE  Moerkapelle, 
e-mail: redactie@molenwereld.nl.

"Pas stopte mijn buurman mij een kran-
tenartikel in mijn handen: "Hier dat is wat 
voor jou, koren op jouw molen, als je het 
mij vraagt." Nu, daar had hij wel gelijk in. 
Het was een artikel in het Reformatorisch 
Dagblad van zaterdag 10 oktober waar-
in orgelspecialist Rudi van Straten van 
de Rijksdienst voor Cultureel Ergoed aan 
het woord komt. Hij legt voluit de nadruk 
op de beleving van het orgel. Vrij ver-
taald: orgels moeten klinken. Het gaat 
bij hem om de klank. Natuurlijk had het 
artikel niets met molens te maken, maar 
vervang orgel door molen en je komt 
een heel eind. En ik kom er ook een heel 
eind in mee. 
Zo is hij (en naar zijn zeggen de hele 
RCE) voorstander van het samenvoegen 
van de Middeleeuwse orgelkas in de 
Koorkerk in Middelburg met het opge-

slagen pijpwerk tot een compleet orgel 
en dat terugplaatsen op zijn oorspron-
kelijke locatie, de Nicolaikerk in Utrecht. 
Dat verbaast mij nu weer, gelet op het 
standpunt van diezelfde dienst over het 
completeren van molens. 'Als het bij een 
orgel om de klank gaat dan gaat het bij 
de molen toch om het malen? 'Of zie ik 
dat verkeerd? 
Van der Straten koppelt de beleving aan 
emotie en daar kan ik als molenliefheb-
ber heel goed in komen. Een volgens 
de regel van de kunst malende molen 
doet mij wat. Daarin sta ik niet alleen. 
Een heel bekende Noordduitse predi-
kant uit de 19e eeuw, Claus Harms, was 
molenaarszoon; zijn vrouw trouwens mo-
lenaarsdochter. Ook al ging zijn leven 
een heel andere weg, molens bleven 
hem boeien. Van hem is de bekende uit-

spraak dat zijn hart in vreugde opsprong 
wanneer hij een molen zag "in schnellen 
freudigen Gang" zo lang hij kon zien (op 
hoge leeftijd werd Harms blind). Veel le-
zers van dit blad zullen die emotie her-
kennen en beamen; ik ook trouwens. 
Dat is wat Van der Straten 'de beleving 
van het erfgoed' noemt. Ik ben er van 
overtuigd dat dit heel basaal is. De men-
sen die zich in de vorige eeuw gingen 
inzetten voor het molenbehoud deden 
dit naar mijn idee niet vanuit een groot 
verhaal, maar waren getroffen door de 
beleving van de molen. Dat grote ver-
haal hoeft ook helemaal niet. Mensen 
hoeven ook niet aan hun haren de mo-
len ingetrokken te worden om de mo-
len te beleven. Het kan ook op afstand, 
zoals uit het gezegde van Harms blijkt. 
En eerlijk gezegd, zo staan er ook heel 
wat beelden van molens, soms nog na 
zelfs zeer vele jaren als op mijn netvlies 
getekend, malend en stilstaand. Die be-
leving hangt waarschijnlijk 'ook samen 
met identiteit van een gemeenschap; 
het besef van 'onze molen'. Wanneer die 
beleving niet meer beleefd wordt dan 
ontstaan er gegarandeerd problemen 
voor het molenbehoud omdat mensen 
zich niet meer zo nodig hoeven in te zet-
ten; met alle gevolgen van dien.

                                               Balie Kluiver 

Beleving

- M O L E N S A C T U E E L -
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Martin van Doornik

Op zondag 20 september 2015 is de bekende Oostfriese beroepsmolenaar 
Theodor Georg Steenblock op 86-jarige leeftijd 

in zijn woning naast de molen van Spetzerfehn overleden.
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Geboren op 27 maart 1929 stamde 
hij uit een zeer oud molenaarsge-
slacht, dat reeds in 1702 was be-

gonnen. Hoewel alleen zijn vader boer is 
geweest, is de oude molenaarsvonk des-
alniettemin op Theodor overgeslagen. 
Hij kwam in de leer bij Heinz Goldenstein 
op de molen van Südgeorgsfehn. Hij was 
een echte Oostfries tot en mét, het ove-
rige Duitsland was voor hem maar 'bui-
tenland'. Daarna kon hij per 1 juli 1955 de 
molen van Spetzerfehn pachten waar hij 
zijn eigen molenaarsbedrijf is begonnen. 
Het is een 'dreistöckige Galerieholländer' 
met zelfzwichting en windroos uit 1886, 
gebouwd na afbranden van de voor-
ganger uit 1818. In 1960 heeft hij de mo-
len overgenomen. Op de eerste zolder 
ligt een groot koppel stenen, waarvan 
de diameter Ø 1,80 meter is en aange-
dreven door een 11 meter lange steenspil 
vanaf het spoorwiel. Bij windstilte wordt 
er een elektromotor ingeschakeld. Maar 
dat was voor de diep gelovige Theodor 
Steenblock noodhulp. Hij was de wind 
altijd trouw was gebleven, omdat het 
een geschenk van God is. Op de stel-
lingzolder lag tot 1983 een pelsteen. De 
druk beklante molen is zo ingericht dat hij 
gemakkelijk door één man bediend kan 
worden. Zo is er een elektrische lift aan-
wezig; in achttien seconden komt men zo 
op de stelling om de vang te lichten.

Hij en zijn vrouw Johanne (Hanna) Schoon 
kregen vier kinderen: twee zoons Heyo en 
Jonny en twee dochters Hilke en Nancy. 
Later kwamen er nog acht kleinkinderen 
bij. Heyo heeft een jaar of vijftien geleden 
een filiaal in de vorm van een graanhan-
del in Neufirrel geopend, maar hij is ook 
vaak op de molen van zijn vader te vinden.

Ik heb nog nooit een zo gastvrije beroeps-
molenaar gekend als Theodor. Bezoekers 
en toeristen begroette hij met zwierige 
armgebaren. Veel verschillende ansicht-
kaarten van zijn molen zijn in omloop ge-
bracht, ook fraaie posters met een door-
snedetekening van deze molen waren 
daar verkrijgbaar. De naam Steenblock 
is een groot begrip geworden in de rijke 
molenwereld van Ostfriesland, maar ook 
in Nederland is hij niet onbekend.

Theodor was ook de taaiste molenaar die 
ik ooit heb gekend. Van met pensioen 
gaan wilde hij niets weten en maar stug 
doorwerken. Gewoon uit pure molenlief-
de. Op een dag wilde hij met een steek-
wagen zakken over een loopplank naar 
de laadbak van een vrachtwagen – hij 
had er zelfs twee – vervoeren. Daar ging 
het mis en Theodor viel zijwaarts van de 
loopplank en hij brak zijn bekken. In het 
ziekenhuis deelden de artsen hem mee 
dat hij na genezing nooit meer zou wer-
ken. Dat was niet tegen dovemansoren 
gezegd en na zijn herstel ging hij weer 

aan het werk in zijn molen, al liep hij wel 
wat mank. Van zeven uur 's morgens tot 
acht uur 's avonds, alleen onderbroken 
door maaltijden en theedrinken.

Naast mijn gewone opleiding tot vrijwillig 
molenaar, dat alleen het bedienen van 
molens behelsde, heb ik het voorrecht 
gehad om een opleiding tot het malen 
en billen bij Theodor Steenblock te mo-
gen volgen. Ik was een snelle leerling, 
want al na een week kon ik zelfstandig en 
alleen met zijn molen werken, terwijl The-
odor met zijn zoon Heyo met de vracht-
wagen langs klanten rondreed. Dat ge-
beurde in mei 1983, maar ik kende hem 
al sinds 1982, dat is al lang.

Een dronefoto van de molen in Spetzer-
fehn in de rouw. (foto Karsten Schirmacher, 
20 september 2015).

Na een maaltijd op de laatste avond 
las Theodor een stukje voor uit een zo te 
zien nagelnieuwe Bijbel in de Oostfriese 
taal. Toen hij uitgesproken was, schoof 
hij deze Bijbel over de tafel naar mij toe, 
met op het schutblad een door hem 
geschreven tekst als herinnering dat ik 
bij hem op zijn molen heb gewerkt en 
geleerd. Dezelfde Bijbel heb ik nu mee-
genomen naar de rouwkapel in Spet-
zerfehn en legde dat boek eventjes op 
zijn lichaam in de open kist bij wijze van 
afscheid. Ik zei nog tegen zijn zoon Heyo: 
"Dein Vater, der Müllermeister, geht mit 
dem Wind nach den Himmel."

Glück zu, Theodor Steenblock!

- G R E N S M O L E N S -

Theodor Steenblock (81 jaar) naast de lift 
op 5 juni 2010 (foto Martin van Doornik). 

Theodor Steenblock (53 jaar) aan de vang-
ketting op 10 april 1982 (foto Martin van 
Doornik).

Theodor Steenblock aan het billen op 14 mei 1983 (foto Martin van Doornik). 
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Het teloor gaan van een molen 
wordt soms nog lang gevoeld. 
De lege plaats: daar stond 'onze' 

molen. Die plaats, de molen, wordt ge-
koppeld aan de lokale identiteit. Het is 
dan ook geen wonder dat wanneer het 
gemis gevoeld en breed gedeeld wordt, 
dat men de molen terug wil hebben. In 
dat kader past ook het herstel van ge-
deeltelijk gesloopte molens. Maar er zijn 
de laatste jaren ook meerdere nieuwe 
molens verrezen als opvolgers van ver-
dwenen voorgangers. 

De herboren molens kunnen zeer nauw-
keurig gereconstrueerde replica's zijn van 
de verdwenen voorganger; soms zo dat je 
het verschil nauwelijks kunt zien. Ze getui-
gen van nauwgezetheid, vakmanschap 
en liefde voor het historisch gegevene. 
De molens van Woudrichem en recent 
die van Burum behoren tot deze groep.

De Miskleun 
in Leuth

Tijdschriftfoto van de Thorense molen in 
zijn oorspronkelijke uitvoering na storm-
schade in november 1940. 



18e jaargang 2015 nr. 11|401 Molenwereld

- F O R U M -

Aan de andere kant zijn er molens waar 
men als het ware welhaast een loopje 
genomen heeft met het historisch ge-
gevene. Voorbeelden daarvan zijn de 
molen van Bunschoten en de molen van 
Vaassen (al voor de verhoging). Aan dit 
rijtje kan de Thorense molen in Leuth toe-
gevoegd worden.

Laten we eerlijk zijn: een nieuwe molen 
hoeft niet te voldoen aan historische 
maatstaven; ook in Leuth niet. Men had 
er als ode aan de moderne tijd ook een 
reusachtige windturbine neer kunnen 
zetten als generator van 'groene ener-
gie en die de Thorense molen kunnen 
noemen. Of een Turkse windmolen met 
die naam als symbool van internationale 
verbroedering. Maar zo wordt de molen 
niet gepresenteerd. Het gaat om de 
herbouw van de in de oorlog verwoeste 

molen. Men zou daarom trouw aan his-
torische maatstaven verwachten. Niet 
alleen om het feit op zich, maar ook om-
dat de verwoeste Thorensche molen de 
laatste vertegenwoordiger was van een 
in Nederland nu geheel verdwenen sub-
type: de Nederrijnse wipmolen. 

Wipkorenmolen
Wipmolens, in sommige streken koker-
molens genoemd, zijn er nog bij tiental-
len, als regel watermolens. Slechts een 
enkele heeft als korenmolen de 21e 
eeuw weten te halen, als Het Haantje in 
Weesp en de Nieuw Leven in Hazerswou-
de. Dit zijn alle baliemolens. Met de ver-
nieling van de Thorense molen in 1944 ver-
dween de laatste grondzeiler van dit type 
in Nederland. Daarbij komt dat deze molen 
van een zeer uitzonderlijke constructie was. 
Ruim tien jaar geleden verschenen in dit 
blad meerdere artikelen over de wipkoren-
molen in de vorm van grondzeiler. In het ka-
der hiervan werd in nummer 5 van 2002 een 
artikel van niet minder dan drie pagina's ge-
wijd aan het unieke karakter van de molen 
in Leuth als Nederrijnse wipmolen dat zich 
vooral kenmerkt door het ontbreken van 
een zetelkruiwerk en andere verhoudingen 
van ondertoren en bovenhuis. Het type was 
verwant aan de Friese spinnenkopmolen. De 
molen was dus eigenlijk op twee manieren 
uniek; dubbel uniek dus. Er hebben in de re-
gio wel meer molens van dit type gestaan als 
in Herwen en Aerdt, maar de Thorense molen 
was toch echt de hekkensluiter.

Vanwege dit unieke karakter zou men voor 
de reconstructie bijzondere zorg verwach-
ten ten aanzien van de historische vormen 
en constructie. Niets is minder waar. Bij een 
molen als die in Burum kun je het verschil 
tussen de nieuwe molen en zijn voorganger 
eigenlijk niet zien. In Leuth kan een blind 
paard met een houten oog het zelfs wel 
zien. De nieuwe molen is zowel qua aan-
zien als constructie totaal anders dan 
zijn voorganger. Of geldt heel simpel: 
als het wiekenkruis het doet is de molen 
goed?

Hollands
De nieuwe molen is constructief van 
Zuid-Hollands karakter, dat wil zeggen 
een wipmolen zoals die in Zuid-Holland 
en omliggende gebieden voorkomt. 
Het zal de lezers van dit blad voor zich-
zelf spreken. Eigenlijk heeft men de ge-
makkelijkste weg, de weg van de minste 
weerstand gekozen. Over deze 'Zuid-
Hollandse' wipmolens is namelijk zeer 
veel informatie aanwezig: foto's, bestek-
ken, tekeningen en uiteraard tientallen 
nog bestaande molens. Om tot een 
nauwgezette en historisch verantwoor-
de reconstructie van de oorspronkelijke 
Thorense molen te komen komt meer kij-
ken. Maar onmogelijk is het niet. Er is best 
wel het een en ander te vinden. Toch 
komt er uiteindelijke een 'Zuid-Hollands' 
type molen te staan; een type dat voor 
de regio wezensvreemd is geweest en 
slechts oppervlakkig bezien gelijkt op de 
oorspronkelijke molen.

Mentaliteit
Onwillekeurig vraagt men zich af welke 
mentaliteit achter de keuze voor een 
'verkeerd' type zit: onkunde? gemak-
zucht? Onverschilligheid ? (het klootjes-
volk ziet het toch niet) gebrek aan res-
pect voor historie? Het absoluut stellen 
van persoonlijke inzichten? stopverf in 
de ogen?
Die mentaliteitsvraag geldt niet alleen 
de ontwerper, maar ook de opdracht-
gever en subsidieverstrekkers. Hebben 
zij dit aanvechtbare ontwerp klakkeloos 
geaccepteerd? Is zoveel publiek geld in 
deze molen op zijn plaats?
Hoe of het ook zij; het is een gemiste 
kans om een uitgestorven molentype 
weer tot leven te wekken. Gelukkig kan 
men voor een echte Nederrijnse wipmo-
len nog in Duitsland terecht waar in Wal-
beck, zo'n tachtig kilometer van Leuth, 
de Koker Mühle staat; ondanks verschil-
len - zo heeft de molen een achtzijdige 
ondertoren - een molen van hetzelfde 
type als de oorspronkelijke molen in 
Leuth. Jammer van de gemiste kans in 
Leuth. En men had het kunnen weten. 

De nieuwe molen in de opbouwfase. De 
vroegere verhoudingen zijn totaal zoek. 
Vergelijk alleen maar bovenhuis en onderto-
ren met die van de in 1944 vernielde molen 
(foto H. Noot, 16 september 2015). 

In 1941 werd de molen hersteld en verbus-
seld waarbij zijn uiterlijk sterk veranderde. 
Niet iedereen was daar gelukkig mee: de 
molen zou te sterk 'verhollandst' zijn. 

De Vlietmolen in Lexmond na de brand 
in november 1997. De molen vertoont de
typisch 'Zuid-Hollandse' constructie; nage-
noeg identiek met de nieuwe Thorense molen. 



Restauratie 
molen Desiré 
Megen (3)

Kees van de Wiel
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Met pijn in zijn hart, ziet Wim zijn zo ver-
trouwde kantoortje gesloopt worden. 
(foto: Huub Remmen) Dat ging voor-
spoedig en de aanhanger, die de vele 
onbruikbare delen tot driemaal toe naar 
de milieustraat moest rijden, was telkens 
bijna overladen.
De hamermolen met de door veroude-
ring aangetaste verf, kwam vrij in het 
zicht evenals de meterkast met een gro-
te hoeveelheid leidingen die van daar 
uit de molen in gaan.

Verrassingen
Voor mij kwamen verrassende beelden 
te voorschijn, zoals een in de planken uit-
gespaarde cirkel van ongeveer een me-

ter doorsnee. Niemand van de familie 
van de Camp wist van het bestaan en 
waartoe die ooit gediend had. Kan ie-
mand van de lezers ons uitkomst geven?
Verder vond ik het ook verrassend, dat 
over de hele lengte tot de achterdeur in 
de molen bielzenvormige balken op de 
zanderige bodem lagen. Rechts daar-
van liggen duimse planken op balken 
als een soort vlonder voor het opslaan 
van te malen granen. 
De grote keien bij de ingangspoort wa-
ren bedoeld voor de karrenwielen met 
hun metalen banden en de houten 
balkjes er tussen in voor de rustende 
paardenhoeven.

Al met al kwam er een vloer tevoorschijn, 
die ik uniek kan noemen. In geen enkele 
molen - en ik heb er zeer velen bezocht 
- heb ik ook maar een enigszins vergelijk-
bare vloer aangetroffen. 
Een aantal vrijwilligers en professionals 
zijn bezig met het opknappen van de 
originele vloer en de inrichting. Zo wordt 
er een keukenblok en een toilet aange-
bracht en de elektriciteitsinstallatie ge-
heel vernieuwd. 
Tijdens het voegen van de romp maakt 
de molenmaker gebruik van de steiger 
voor het schilderen van de baard. 
De letters "DESIRÉ ANNO 1865" liggen 
klaar op de maalzolder.
Het achterkeuvelens wordt met de 
hoogwerker bereikt en geschilderd.
De nieuwe en herstelde ramen staan 
klaar om terug geplaats te worden. 
De molenromp krijgt steeds meer de uit-
straling van een parmantig monument, 
maar de essentiële onderdelen ontbre-
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ken nog. We gaan eerst toch nog even 
binnen kijken naar het herstellen van het 
pleisterwerk voor we aan het grote werk 
beginnen. 
Bij het schoonvegen van het oude 
pleisterwerk kwam er op de maalzol-
der een tekening tevoorschijn waarvan 
ook niemand van het bestaan wist. Er 
staat in nauwelijks te onderscheiden let-
ters over twee regels de vermoedelijke 
tekst: "Wordt met wind, mens en kracht 
(bovenste regel) de molen in beweging 
gebracht. Van "in beweging" zijn we nog 
niet overtuigd of dat er wel staat. De 
tekening en de directe omgeving daar-
van worden niet onder geschilderd
Veel van het pleisterwerk moest vervan-
gen worden. Een flinke hoeveelheid spe-
cie aanmaken was dan ook geen over-
bodige luxe.
De muren worden met een stevige hand-
veger onder handen genomen en de los-
liggende delen vallen van de muur.
De nieuw aangebrachte specie wordt 
ook met de handveger afgewerkt, waar-
door de lichte oneffenheden van de mu-
ren zichtbaar blijven; een molen waardig. 
Na opdroging komt de kwast er aan 
te pas. Een stevige laag witte latexverf 
gaat er overheen.
De hamermolen is opnieuw in de verf 
gezet en de muren voor een deel al 

prachtig egaal wit. Ook bij de maalbak 
is de muur mooier dan ooit te voren en 
dat allemaal door de inzet van vrijwilli-
gers.

Klaar voor het grote werk.
Dat kon op 13 juli beginnen. De grote rij-
dende hijskraan is daarbij opnieuw on-
misbaar.
De staartdelen zijn aangevoerd met een 
tractor en een lange aanhanger vanuit 
Bergharen en de hoogwerker is vanuit 
Schayk gekomen. In korte tijd wordt met 
hijsen begonnen. 
Alle staartdelen worden provisorisch met 
spanbanden zoveel als mogelijk is op de 
correcte plaats van de aanstaande ver-
binding vastgesnoerd. Een goede com-
municatie tussen de kraanmachinist en 
de molenmaker in de bak van zijn hoog-
werker is absoluut vereist. Een ontspan-
nen lach na het klaren van een deelklus, 
waarbij telkens de uiterste concentratie 
wordt vereist, is zeker op zijn plaats. 

De staartbalk is aan het achterkeuvelens 
vastgemaakt en beneden op klossen ge-
zet. De schoren worden één voor één op 
de stelling zodanig ingezaagd, dat ze ter 
plekke in de wenselijke verbinding aan 
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de spruiten kunnen worden vastgemaakt. 
Dat is een precisiekarwei. De enorme hijs-
kraan moet tot op de centimeter of nog 
minder de schoren op hun hechtplaats 
brengen. 
De hoogwerker brengt de molenmakers 
aan de uiteinden van de spruiten, waar 
ze hun verbindende werkzaamheden 
kunnen verrichten. 

Elk benedeneinde van de schoren wordt 
door de wijze waarop die in de banden 
van de hijskraan hangt op een vrij ge-
makkelijke manier in de richting van de 
staartbalk getrokken en ook daar met 
banden vastgemaakt. Ze worden op 
lengte gezaagd en vervolgens nage-
noeg in de juiste positie aangebracht. 
Een werk, dat veel precisie vraagt. 

De laatste lange schoor ligt nog op de 
aanhanger, maar ook die gaat naar de 
plaats waar die thuis hoort. Ook deze 
wordt ongeveer in het midden aan de 
korte spruit opgehangen om daarmee 
de spanning om te breken in de lange 
schoor op te heffen. 
Dan pas begint het eindresultaat van 
een degelijke staart aan molen Desiré in 
zicht te komen. Het werk aan het onder-

einde van de staartbalk vraagt alle aan-
dacht. Ook daar gaat het voorspoedig.
De korte schoren zijn correct afgezaagd 
en in de toekomstige positie met span-
banden vastgezet. Dat gaat ook met 
de lange schoren gebeuren alvorens de 
grote hijsinstallatie overbodig gaat wor-
den. Het inhakken van de staartbalk om 
de schoren steunende verbindingen te 
doen hebben, komt later nog. 
Na goed zes uren zwaar en verantwoord 
werken, kan de rijdende hijskraan terug-
keren naar Schayk. Het is boeiend om 
te zien, hoe de enorme installatie, met 
de vier grote poten en de hoge kraan, 
wordt tot een vrachtwagen, die - welis-
waar op erg grote banden - weer aan 
het normale wegverkeer kan gaan deel-
nemen.

Afwerken geblazen
De molenmakers gaan werken aan de 
definitieve verbindingen van de schoren 
aan de staartbalk. Daar komt een scher-
pe beitel aan te pas ook al laat het billing-
ahout zich redelijk gemakkelijk bewerken.
De kruibok, voor een deel vernieuwd, 
kan weer aan de staartbalk bevestigd 
worden evenals de constructie met het 
wiel om de staartbalk op vaste afstand 
van de romp te houden. Het aanbren-
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de bouten is geen eenvoudige klus, maar 
naarmate de molenmakers meer "erva-
ring" hebben opgebouwd gaat het sneller. 
Met de hoogwerker worden de heklatten 
in de volgende wiek aangebracht. Het 
touw aan de uiteinden van de roeden 
maakt het draaien van het wiekenkruis mo-
gelijk. 

gen van de leklatjes maakt het geheel 
compleet; een prachtig staaltje van 
goed vakmanschap.
De ketting van de elektrische krui-instal-
latie moet nog op lengte gemaakt wor-
den en dan kan de molenkap gedraaid 
worden met de assenkop naar de mo-
lenplaats. Handig om de roeden terug 
te plaatsen.

Desiré krijgt zijn spierballen terug
De firma Vaags heeft de roeden en de 
aluminium voorzomen terugbezorgd. Al-
les is er nu klaar voor om de volgende 
indrukwekkende klus te beginnen. Het 
is donderdagochtend op 23 april, wan-
neer alles gereed is om met de hijswerk-
zaamheden te starten. De eerste roede 
wordt naar de assenkop gebracht. De 

jonge kraanmachinist heeft de roede 
heel krap op hoogte laten bevestigen, 
waardoor de onderkant van de roede 
nauwelijks boven de assenkop uitkomt. 
Maar het gaat lukken. De borging kan 
beginnen. En als die klus geklaard is, 
wordt de roede overdwars getrokken 
met behulp van een touw om de twee-

de roede in te kunnen laten zakken. Nu 
is er meer ruimte om te manoeuvreren 
omdat de banden en de borgstaaf wat 
lager zijn vastgemaakt. 
Zonder problemen volgt nummer twee 
de andere in de assenkop. De borging 
van ook deze roede neemt de nodige 
tijd in beslag, maar dan zit alles ook per-
fect en dus veilig vast. 

De voorzomen, geheel samengesteld uit 
een frame van staal en aluminium is af-
gedekt met plaatwerk, dat eveneens uit 
aluminium bestaat en ter bescherming is 
afgedekt met plastic folie.
In de roeden zijn gaten voorgeboord op 
maat van de bouten in de voorzomen 
om die met moeren aan de roeden te 
kunnen bevestigen.
Ze liggen eenzaam klaar op de molen-
plaats. De aanblik van de molen begint 
weer ergens op te lijken. De opbouw van 
de wieken kan beginnen. 
De mobiele hijskraan is in Megen klaar 
met zijn werk met dank voor de bewezen 
diensten.
De voorzomen laten zich gewillig tillen. De 
zoom- en heklatten zijn eerst aangebracht. 
De heklatten moeten allemaal met hamer 
en beitel op maat worden gemaakt om 
de voorzomen goed tegen de roede aan 
te kunnen drukken. Het aanbrengen van 
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De wind kan het al spoedig overnemen 
wanneer het beeld van de molen is ont-
staan met vier opgetuigde Van Bussel-
wieken. De remkleppen ontbreken nog.
De bussen die onder aan de roede moe-
ten worden bevestigd om de remklep-
pen te dragen, wachten geduldig hun 
tijd af in hun bijgeleverde kistje. 
Het inbrengen van de remkleppen gaat 
voorspoedig, maar de zwenkarmen be-
vestigen, blijkt niet zo'n eenvoudige kar-
wei te zijn.
Ook dat gaat lukken na het nodige puzze-
len en uitproberen om alle boutjes, moe-
ren en revetten op hun plaats te krijgen.
Met bewondering voor hun werk kijk ik 
toe bij het uitproberen van de remklep-
pen door het naar beneden drukken van 
het contragewicht. Het werkt soepel. Het 
is nog een kwestie van het afstellen van 

de veer om het openen en sluiten van 
de kleppen bij de gewenste snelheid 
van het wiekenkruis te bewerkstelligen.
Het bijzondere aan dit systeem is, dat 
de remkleppen in geopende stand vast-
gezet kunnen worden. Dat kan nog wel 
eens te pas komen bij het vastleggen 
van de molen bij een hevige storm. Het 
totaalplaatje geeft nu het beeld van een 
complete molen en wanneer Piet er dan 
ook nog de folie vanaf heeft gehaald, 
levert dat een blinkend resultaat op. Met 
de restauratie van de staart en het wie-
kenkruis kunnen we ons klaarmaken voor 
de ingebruikname van de molen. Er moe-
ten nog vele klussen en klusjes geklaard 
worden, voordat het feest kan losbarsten, 
maar ook dat gaat lukken. Het grandioze 
molenfeest zit er op. Over de laatste klus-
sen en het feest de volgende keer.

- M O L E N S A C T U E E L -
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Het is dit jaar 450 jaar geleden dat 
de Egmonder- en Bergermeren 
van water tot land werden ge-

maakt. De droogmaking vormde er een 
in de lange reeks die in Noord-Holland 
begonnen was met de droogmaking in 
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De Egmonder- en 
Bergermeer: vier 
en een halve 
eeuw polder 

Bart Slooten

1533 van het Achtermeer bij Alkmaar 
(36,5 ha) en in 1547 van het Kromwa-
ter te Oudkarspel (16,5 ha) en die (met 
onderbrekingen) zou eindigen met de 
bedijking van de Wieringermeer in 1930. 
Door de ontwikkeling van de windwa-

termolen (met een eerste vermelding in 
1407-'08) ontstond de mogelijkheid om 
plassen en meren droog te malen (de 
zgn. droogmakerijen) en stukken zee te 
bedijken en droog te leggen (de bedij-
kingen).

De Bosmolen van de Egmondermeer met 
ervoor het vijzelgemaal (foto Frits van Eck, 
30 oktober 2013). 
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Begonnen werd met kleinere en ondie-
pe (tot 1 m) oppervlaktes water.
Wat dat betreft vormden de Egmon-
der- en Bergermeer een tussenfase: niet 
diep, maar al wel aardig groot: de Eg-
mondermeer 692 ha en de Bergermeer 
586 ha. Het echte grote werk (Beemster, 
Heerhugowaard, Purmer, Wijde Wormer 
en Schermer alle groot (variërend van 
1660 tot 7218 ha) en diep (+ 4 m) zou nog 
zo'n halve eeuw op zich laten wachten. 
Weliswaar was de uitgestrekte Zijpe al 
eens in 1570 bedijkt en in 1597 definitief, 
maar technisch gezien was dat makke-
lijker dan de droogmaking van binnen-
zeeën als de Schermer en Beemster, om-
dat de Zijpe een wadgebied was (dus 
ondiep) dat door zijn karakter bij eb al 
grotendeels droog viel. 

De beide droogmakingen
Men moet zich de Egmonder- en Ber-
germeren niet als afzonderlijke plassen 
voorstellen, maar meer als één grillig 
merengebied, met een aantal eilandjes, 
(moeras)land en landtongen. De beide 
meren stonden dus in open verbinding 
met elkaar.
Het grillige karakter van de opbouw van 
land en water maakte, dat er (noodge-
dwongen) aardig wat oud land mee 
ingepolderd werd. Het buitensluiten 
daarvan zou qua vormgeving, en dus 
technische uitvoering, ondoenlijk zijn 
geweest.
Dit leverde overigens de nodige twisten 
over de polderlasten op: de eigenaren 
van het oude land hadden niet verzocht 
om de droogmaking en wilden dus 
niet de volle lasten betalen, maar de 
droogmakers wilden dat begrijpelijker-
wijze wel. Na veel strubbelingen kwam 
er uiteindelijk een compromis uit: in de 
Egmondermeer betaalden de oude lan-
den 64 % van de volle lasten en enkele 
percelen de helft en in de Bergermeer 
betaalde het oude land de helft van de 
volle polderlasten.
Dat de bedijkers niet geheel zonder re-
den wilden dat het oude land de volle 
lasten zou betalen, komt indirect tot ui-
ting in de zinsnede die mr. G. de Vries Az. 
in 18641 over het oude land in de Berger-
meer opmerkt: Op het terrein is, behou-
dens enkele uitzonderingen, geen on-
derscheid meer tusschen oud en nieuw 
land te zien. Alleen zijn de nieuwe lan-
den meer regtlijnig verkaveld, terwijl het 
oude land meest in stukken van onregel-
matigen vorm is verdeeld.* Een inspectie 
te velde voorafgaande aan de tweede 

Fragment van de Caerte Van noorthol-
lant uit 1575 van de hand van Joost Jansz. 
Beeldsnijder (1541 - 1590) waarop de Eg-
monder- en Bergermeer nog als water staan 
aangegeven.

Fragment van de kaart van het Hoogheemraadschap van de Uittwaterende Sluizen in 
Kennemerland en West-Friesland uit 1745 met de beide drooggemaakte meren, oorspronkelijk 
gemaakt door Jan Jansz. Dou in 1680. 

Google satellietfoto met het gebied dat 
min of meer overeenkomt met de kaart uit 
1745. De vanuit Bergen en Alkmaar opge-
rukte bebouwing komt duidelijk tot uiting. 
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droogmaking in 15782 had die slotsom 
trouwens ook al opgeleverd: ...dat de 
selve landen tot heuren ouden ge-
bruijkck ende vruchtbaerheijt niet en sul-
len mogen comen, dan met het stellen 
vande molens. M.a.w: de oude landen 
zouden nooit weer volwaardig agrarisch 
land kunnen worden als ze niet bema-
len zouden worden. Blijkbaar waren de 
oude landen van nature al zodanig laag 
of in de loop der tijd zover ingeklonken, 
dat eigenlijk een verschil in lasten niet 
gerechtvaardigd was, maar het zou nog 
duren tot 1873 voor de Egmondermeer 
en tot 1933 voor de Bergermeer, eer dit 
verschil werd rechtgetrokken.* 

Men kan de droogmaking van de beide 
meren rekenen tot de reeks droogmake-
rijen die uit economisch oogpunt wer-
den uitgevoerd. Een echte bedreiging 
voor de omgeving vormden ze niet, in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld de Beem-
ster die in de loop der eeuwen van het 
stroompje Bamestra uitgedijd was tot 
een meer van meer dan 7000 ha en 
constant een bedreiging vormde voor 
het omringende land.

Economisch gewin dus bij de beide ei-
genaren: Lamoraal Graaf van Egmond 
en Hendrik van Brederode, heer van Ber-
gen en Vianen. Toen ze in 1564 aan de 
onderneming begonnen, zouden ze niet 
hebben kunnen bevroeden welk een 
dramatische wending hun leven niet 
lang daarna zou nemen. Van Egmond 
zowel als Brederode behoorden in 1566 
tot het Verbond der Edelen, dat aan 
landvoogdes Margaretha van Parma 
het smeekschrift aanbood, waarin om 
een koerswijziging gevraagd werd van 
de rigide politiek t.a.v. geloofs- en gewe-
tensvrijheid die door de Spaanse koning 
en Heer der Nederlanden, Philips II, werd 
gevolgd. Deze daad kostte Lamoraal en 
een andere medeondertekenaar, de 
Graaf van Horne, letterlijk de kop: bei-
den werden in 1568 op de Grote Markt te 
Brussel op instigatie van Alva onthoofd 
voor hun "brutaliteit".
Brederode had de bui zien hangen en 
was op tijd naar Duitsland gevlucht en 
stierf daar in ballingschap op 15 febru-
ari 1568. Blijkbaar drong dat bericht niet 
door tot Alva, want hij werd op 28 mei 
van datzelfde jaar bij verstek (en dus 

ongeweten postuum) ook ter dood ver-
oordeeld. Zij waren trouwens niet de eni-
gen die hun andere zienswijze dan de 
Spaanse met de dood bekochten. 

Het zat de droogmakers niet mee: in 
1566 was de verse kade verzakt en ge-
deeltelijk afgespoeld, maar de zaak 
werd in de zomer weer snel hersteld. De 
Allerheiligenvloed van 1 november 1570 
werd de nieuwe polders echter fataal: 
de zaak liep weer geheel onder water 
en door de krijgshandelingen in het ge-
west aan het begin van de Tachtigjarige 
Oorlog, kon er van herstel geen sprake 
zijn: in tegendeel: toen de Spaanse troe-
pen in 1573 oprukten naar Alkmaar wer-
den de drie molens van de Egmonder-
meer waarschijnlijk alle drie verwoest (of 
door de Alkmaarders uit voorzorg geëli-
mineerd), maar de drie van de Berger-
meer had men op tijd kunnen demon-
teren en in onderdelen binnen de stad 
laten opslaan tot beter tijden. Zij dien-
den ook als onderpand voor een aantal 
schuldeisers van de droogmakers, die 
hun investeringen nu weer onder water 
zagen verdwijnen!
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De Dikke molen bij de Tol in Bergen; links het tolhuis, rechts het nog bestaande molenhuis 
aan de Bergerweg.

De situatie rond de voormalige Dikke molen in deze tijd: achter de bomen het gemaal, nu verbouwd tot woonhuis en links het voormalige mo-
lenaarshuis (foto Google Streetview).

De Bosmolen van de Egmondermeer in 
onttakelde toestand.
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Niet goed te begrijpen is dat (nadat 
een der molens verkocht was door de 
schuldeisers) de andere twee door de 
ingelanden werden verkocht. 
Toen men de situatie zodanig veilig 
achtte dat men een hernieuwde droog-
making begon in 1578, moest men nieu-
we molens zetten! De Dikke Molen werd 
in dat jaar nieuw gebouwd en de (nog 
bestaande) Viaan (genoemd naar Bre-
derode, immers ook heer van Vianen) 
kwam het jaar daarna tweedehands 
vanuit de Zijpe, die door dezelfde Al-
lerheiligenvloed van 1570 tot 1597 weer 
wadgebied zou blijven.* Welke afdeling 
hij daar bemaalde, is onbekend. Van de 
Egmondermeer zijn in ieder geval twee 
molens in die jaren herbouwd.

De droogmaking was toen definitief. De 
Egmondermeer, waarin nogal hoogte-
verschillen voorkomen, werd in drie af-
delingen verdeeld: de Bosmolenpolder, 
de Visserijmolenpolder en de Geestmo-
lenpolder. Van de eerste en laatste be-
staat de molen nog steeds (en behoren 
daarmee tot de oudste houten molens 
van ons land, zij het niet de oudste), de 
Visserijmolen verbrandde door onweer 
op 1 maart 1939. De hoogteverschillen 
in de Bergermeer waren niet van dien 
aard, dat daar ook diverse afdelingen 
moesten komen. De Viaan en de Dikke 
Molen stonden op hetzelfde polderpeil.3

Oorspronkelijk maalde men uit met nog 
enkele andere nabijgelegen polders 
op een eigen boezem(pje), de Berger-
meerboezem, die van Schermerboezem 
was afgesloten door twee keersluisjes te 
Alkmaar4. 
Later maalde men in de praktijk uit op 
Schermerboezem, want de deuren 
waren uit de sluishoofden verdwenen. 
In 1840 deed men nog een poging de 
oude situatie te herstellen: de deuren 
werden door de gemeente Alkmaar 
(die vanouds onderhoudsplichtig was 
voor wat betreft de sluisjes) weer aan-
gebracht en men besloot een eigen 

maalpeil (7 cm onder dat van Schermer-
boezem) en een eigen seingeving5 in te 
stellen, maar men had niet gerekend op 
het Hoogheemraadschap van de Uit-
waterende Sluizen in Kennemerland en 
West-Friesland, de beheerder van Scher-
merboezem. Dit zag node zijn eigen 
boezem verkleind worden door de actie 
van de gezamenlijke polders en wist af 
te dwingen dat het maalpeil gelijk zou 
zijn aan dat van Schermerboezem (dat 
was in 1795 bepaald als gelijk aan Am-
sterdams Peil). In de praktijk bood de af-
scheiding dus geen voordeel meer. Niet 
verwonderlijk is dan ook dat de deuren 
later weer werden verwijderd en niet 
weer werden aangebracht: de Egmon-
der- en Bergermeer en hun buurpolders 
malen uit op Schermerboezem.

Nu het tijdperk van droogmaking was af-
gesloten, brak de tijd van beheer aan6.
Aangezien de droogmaking van beide 
meren indertijd was gebeurd door de 
adellijke eigenaren, bleef de elite een 
groot stempel drukken op het bestuur. 
Het bestuur van de Egmondermeer be-
stond aanvankelijk uit een dijkgraaf en 

drie heemraden, alsmede tien en later 
zes hoofdingelanden, die allen door coöp-
tatie werden gekozen.7 
Ook hier kwamen de toestanden voor 
die in de hele Republiek in de acht-
tiende eeuw ook in verscheidene an-
dere maatschappelijke instellingen ge-
meengoed waren: het benoemen van 
hooggeplaatste personen in banen met 
bijbehorende beloning, die dan (tegen 
veel geringer loon) door derden werden 
uitgeoefend of zelfs het benoemen (in-
clusief beloning) van onmondige kin-
deren in dergelijke baantjes. Zo had het 
patriciërsgeslacht Van Vladeracken het 
penningmeesterschap vast in handen. 
Pas bij de modernisering van het lands-
bestuur na de invoering van de grond-
wet van 1848 kwam aan dergelijke er-
gerlijke praktijken definitief een einde.8 
Het eerste democratische reglement 
voor de Egmondermeer werd in 1854 
ingevoerd, overigens niet nadat een 
zevental ingelanden een verzoekschrift 
daartoe hadden gericht aan Gedepu-
teerde Staten met voorbeelden van in-
geslopen misbruiken binnen het bestuur. 
(Hetgeen dat bestuur hevig ontkende 
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De Geestmolen in de sneeuw; op de ach-
tergrond het molenaarshuis met een gek op 
de schoorsteen.

Het gemaal op de plaats van de verdwenen Dikke molen met ervoor nog een gebroken hals-
steen van de molen (foto Erwin Esselink, 9 mei 1998). 

De Geestmolen: de stad in aanbouw en de molen in de verbouwing. 
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met tegenvoorbeelden). Het moderne 
reglement werd voor de Egmondermeer 
in 1861 ingevoerd.

Wat het bestuur van de Bergermeer be-
treft: dit bestond oorspronkelijk uit een 
dijkgraaf (de baljuw, later burgemees-
ter van Bergen qualitate qua9) en vier 
molenmeesters, waarvan er drie tevens 
heemraad waren. Ook hier was van 
coöptatie* en vriendjespolitiek sprake, 
maar dat leverde uiteindelijk klachten 
op: een groep ingelanden zag zijn kan-
sen in de nieuwe tijd en diende in 1796 
(dus aan het begin van de Bataafse Re-
publiek met zijn vele veranderingen en 
relatieve democratisering) een klaag-
schrift in over de bestuursverkiezingen. 
Ook deze waren een zaak tussen de he-
ren onderling geworden. (Er waren toen 
vijf molenmeesters en ten tijde van de 
beschouwingen over de invoering van 
het nieuwe reglement van 1861 bleken 
het er inmiddels zes te zijn).
Vermeldenswaard is nog dat tot dat jaar 
er een strikte verdeling tussen de be-
stuursleden was: drie uit Bergen en drie 
uit Alkmaar. Deze verdeling was in de tijd 
gezien in het voordeel van Bergen uitge-
vallen, want de oorspronkelijke verde-
ling van 1586 gaf aan: drie uit Alkmaar 
en één uit Bergen. 
Het (bijkomend) verzoek van 1796 dat 
er niet meer zou moeten worden geke-
ken naar de plaats van herkomst, was 
blijkbaar niet gehonoreerd. Dit criterium 
kwam te vervallen bij het zo-even ge-
noemde moderne, gedemocratiseerde 
reglement van 1861.

De molens
Ofschoon de molens groot genoeg 
waren om een woning in de molens te 
maken, (ze waren van de alderzwaar-
ste soort achtkante binnenkruiers) stond 
bij alle molens oorspronkelijk een mo-
lenaarswoning, hetgeen de zaak extra 
kostbaar maakt. Vooral bij de oude mo-
lens in Noord-Holland kwam (komt) deze 

situatie voor: ook in de Zijpe waren (zijn) 
verschillende grote molens onbewoond 
en stond (staat) er een woning naast. La-
ter werden de grote molens bijna zonder 
uitzondering voor bewoning ingericht. Bij 
de grote droogmakerijen in ieder geval 
vanaf hun ontstaan. Het is een logische 
ontwikkeling: het spaart de polder geld 
voor bouw en onderhoud uit.10

Het is daarom des te verwonderlijker hoe 
het wat dat betreft, in de beide meren 
is verlopen:

In de Egmondermeer zijn de Bosmolen* 
en de Visserijmolen uiteindelijk bewoon-
de molens geworden11. 
De laatste had in ieder geval in 1631 
nog een molenaarswoning met koe-
stal, maar in 1736 was er al een woning 
in de molen, want in dat jaar verzoekt 
molenaar Cornelis Vos in een door hem 

gehuurd boerderijtje naast de molen te 
mogen gaan wonen, onder de belofte 
de woning in de molen als zodanig te 
handhaven en netjes te houden. Dit al-
les tot bevorderinge en welzyn van syn 
huijshoudinge. Het mocht. 
De bewoningsgeschiedenis van de Vis-
serijmolen kreeg echter nog een ver-
volg. Blijkbaar stond hij op een plaats die 
nogal bliksemgevoelig was, want de be-
stuursverslagen melden dat de bliksem 
insloeg op 23 september 1899 (schoor-
steen vernield alsmede glaswerk), in de 
nacht van 13-14 augustus 1911 (gesple-
ten molenroede) en toen nog eens op 1 
maart 1939, welke inslag hem, zoals ge-
meld, noodlottig werd. Toen molenaar 
Hopman in 1912 het bestuur verzocht om 
toestemming om (op eigen kosten) een 
stal bij de molen te bouwen, vroeg hij te-
vens subsidie aan bij het polderbestuur 
tot het maken van een verblijf in de stal 
waarin hij zich met vrouw en kinderen 
zou kunnen terugtrekken bij onweer. Het 
polderbestuur voelde met hem mee, er-
kende dat het vele inslaan van de blik-
sem vele angsten en gevaren voor de 
bewoners oplevert en doet meer dan 
gevraagd wordt. Hopmans verzoek 
kreeg zo een onverwachte uitkomst: het 
bestuur liet een complete molenaarswo-
ning bij de molen bouwen voor ƒ 800,--! 
(= € 363,--). 

Het huisje bij de Geestmolen staat er nog 
steeds. Het is van 1703, toen het na brand 
werd herbouwd. Dat dit huis bewaard is 
gebleven, vindt mede zijn oorzaak in het 
feit dat het ook gebruikt werd als verga-
derruimte voor het polderbestuur. Zijn 
bestaan heeft overigens in 1964 nog aan 
een zijden draadje gehangen: er waren 
toen plannen tot nieuwbouw, daar de 
gemeente in het kader van het uitbrei-
dingsplan De Hoef meende er een weg 
doorheen te moeten projecteren en het 
erf als openbaar groen te moeten inrich-
ten. Het plan ging gelukkig niet door. De 
weg ligt tussen molen en huisje en het 
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Inbedrijfstelling van de elektrische installa-
tie in de Geestmolen (krantenfoto mei 1963). 

 De op 15 januari 2015 verongelukte Geestmolen (zie Molenwereld 2015-2-49,50,51). 

De Eendrachtsmolen tussen de wereldoor-
logen; nog in het open polderland (tijd-
schriftfoto, De Spiegel 18 maart 1922). 
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erf is het erf gebleven. Deze weg ligt op 
het tracé van de stoomtrambaan Alk-
maar – Egmond die er van 1905 – 1933 
liep. De stoomtram liep dicht langs de 
molen, maar dat heeft de rietgedekte 
molen ook overleefd! Merkwaardig is 
dat in de onbewoonde molen zich wel 
een bestede bevindt. Deze kan toch niet 
voor de molenaar bedoeld zijn geweest, 
want slapen tijdens het malen was en 
is uit den boze. Misschien om een extra 
slaapplaats te creëren voor het mole-
naarsgezin?
In 1964 was er een plan om een nieuwe 
(machinisten)woning met polderkamer 
te bouwen naast de Bosmolen. Dit ge-
zien de hierboven genoemde voorge-
nomen sloop door de gemeente van 
het molenaarshuis-polderhuis naast de 
Geestmolen. Maar het huisje naast de 
Geestmolen bleef en het huis naast de 
Bosmolen kwam er niet.
In de Bergermeer bleven beide huizen 
bewaard. Dat van de Dikke Molen werd 
ook als polderhuis gebruikt en dient nu 
(in uitgebreide staat) als particuliere wo-
ning, maar dat bij de Viaan is nog steeds 
de molenaarswoning.
Eerstgenoemd huis is te vinden aan de 
Bergerweg, tegenover de schoolgebou-
wen van Inholland, tezamen met het bui-
ten gebruik gestelde elektrisch gemaal. 
Het voortbestaan van het huis bij De Vi-
aan heeft overigens nog ernstig gevaar 
gelopen toen de molen werd vervijzeld 
in 1867. Door de vervijzeling ontstond 
er een verdubbeling van de potentiële 
woonruimte, immers de wateras met 
daarop het grote waterwiel en het bin-
nenscheprad die samen de helft van de 
benedenruimte in beslag namen, waren 
vervangen door een (onder de molen 
liggende) vijzel. Dit vond het bestuur een 
mooie gelegenheid om De Viaan van 
een woning te voorzien. Het plan bleef 
drie jaar liggen, maar in 1870 zou het er 
dan toch van komen, ware het niet dat 
molenaar Gerrit Spruit toch liever in het 
huis bleef wonen. Dit werd hem toege-

staan als hij het zelf zou onderhouden. 
Toekomstige molenaars moesten even-
wel in de molen gaan wonen. 
Doordat de noodzaak tot het direct tim-
meren van de woning door de overeen-
komst met Spruit was vervallen, hield 
men het besluit aan, maar uitstel is hier 
uiteindelijk afstel geworden: ook Spruit's 
opvolgers bleven de woning bewonen. 
Ook hier bevindt zich in de molen een 
bedstede.

De bemaling van de beide polders ge-
schiedde dus door zes (en na de sloop 
van De Kleine Viaan in 1724) door vijf 
molens: drie in de Egmondermeer en 
twee in de Bergermeer.
Door de hoogteverschillen in met name 
de Egmondermeer (er was immers door 
de grillige vorm van dat meer noodge-
dwongen nogal wat oud land mee inge-

polderd) was deze droogmakerij zoals 
gezegd, in drie aparte afdelingen ver-
deeld, genaamd de Visserijmolenpol-
der, de Bosmolenpolder en de Geest-
molenpolder, ieder, de namen geven 
dat al aan, met een eigen molen. 
In wezen dus drie polders grotendeels 
besloten in één omringdijk, en bij Eg-
mond aan den Hoef begrensd zonder 
ringvaart of kade door de Bovenpolder 
en de licht hellende hogere gronden, 
komend vanaf de duinen. 

In de loop der jaren werd er niet veel 
gewijzigd in de afwateringsstructuur, zij 
het dat het hoge gedeelte van de Bos-
molenpolder in 1628 na klachten over 
wateroverlast werd afgepolderd van 
de rest en onder eigen bemaling werd 
gebracht onder de toepasselijke naam 
van Bovenpolder. 
Ook administratief werd deze nieuwe 
polder afgescheiden van de Egmonder-
meer: het kreeg een eigen bestuur.
Alle vijf molens waren/zijn robuuste bin-
nenkruiers van rond de vier- à vijfentwin-
tig meter vlucht. Oorspronkelijk waren 
het alle schepradmolens, die in de ne-
gentiende eeuw meegingen op de golf 
van vervijzelingen* die toen door Noord-
Holland ging.12 

In de Bergermeer werd in 1867 De Viaan 
vervijzeld en negen jaar later de Dikke 
Molen. De Egmondermeer vervijzelde 
wat later: de Bosmolen in 1883 en de 
Geestmolen drie jaar later, terwijl de Vis-
serijmolen tot zijn verbranden op 1 maart 
1939 een scheprad had (dat in 1893 nog 
in ijzer was vernieuwd). 

Veranderingen in de bemaling
Stoom als bemalingsvorm is beide pol-
ders voorbij gegaan. Stoom is duur in 
aanleg. Ook het gebruik is naar verhou-
ding duur, want het rendement is per-
centueel gezien (zeker van de oudere 
stoommachines) niet bijster hoog. Voor 
kleine(re) polders is stoom dus geldelijk 
gezien niet erg interessant want de to-
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De Viaan met het molenaarshuis.

De Eendrachtsmolen na de oorlog, ingebouwd in de wijk Bergerhof (ansichtkaart 1961).



tale kosten drukken dan op een naar 
verhouding klein oppervlak. Wat dat 
betreft is het niet verwonderlijk dat de 
Egmondermeer het stoomtijdperk vol-
ledig aan zich heeft laten voorbijgaan. 
Deze polder bestond immers de facto 
uit drie kleine polders en stoombema-
ling in de drie polders afzonderlijk zou 
sowieso te duur zijn uitgevallen, en één 
gezamenlijk stoomgemaal zou, buiten 
die kosten, ook kosten van herinrichting 
van de waterafvoer met zich mee heb-
ben gebracht. 
Wat dat betreft zou de Bergermeer met 
zijn ene peil en grootte van 586 ha een 
betere kandidaat voor stoombemaling 
zijn geweest, maar daar kwamen de 
eerste stemmen tot verbetering (lees: 
mechanisatie) van de bemaling pas 
in 1905. Toen had stoom echter al con-
currentie van zuiggas-, petroleum-, die-
sel- en ruwoliemotoren en de eerst twee 
concurreerden mee in de overwegin-
gen tot het stichten van een mechani-
sche bemaling. Het werd geen stoom, 
maar een hulppetroleummotor op de 
vijzel van de Dikke Molen, overigens 
pas in 1912. Visser's Landbouwkantoor te 
Amsterdam levert een en ander en op 
1 augustus vindt de proefmaling plaats. 
Hij (Maurits Visser van genoemd Land-
bouwkantoor) dankt (…..) de vergade-
ring voor de goede afloop en verbindt 
zich tevens zorg te dragen de molenaar 
zoo veel mogelijk op de hoogte der be-
handeling van de motor te brengen, en 
zoo doenlijk waar het noch blijkt verbe-
tering aan te brengen.
Dat de Dikke Molen gemechaniseerd 
werd had nog een bijkomende reden: 
de weg liep vlak langs de molen en deze 

moest verplicht stilgezet worden bij het 
passeren van rijtuigen, hetgeen op druk-
ke dagen (als er markt was in Alkmaar 
bijvoorbeeld) nogal eens lastig kon we-
zen en uiteraard het rendement niet ten 
goede kwam. Deze bepaling komt al 
voor in het reglement van 1757: daarin 
krijgt de molenaar opdracht de Dikke 
Molen stil te zetten voor alle passerende 
Rytuigen hoegenaemt13 op de boete 
van drie guldens. (= € 1,36). Bij een jaar-
loon van 60 gulden (27 euro) wil je wel!
De hulpmotor is geen succes: steeds blij-
ken grote, dure herstellingen nodig en 
dit, in combinatie met het dure onder-
houd der molens en met het feit dat het 
bestuur niet geheel tevreden is over de 
inzet der beide molenaars, resulteert in 
1919 in een plan tot algehele mechani-
sche bemaling. 
Eerst wordt echter een proef genomen 
of de motor in de Dikke Molen in staat is 
genoeg bemalingscapaciteit te leveren 
zonder de molen als windmolen te ge-
bruiken. (Blijkbaar had men dus het plan 
de molen als behuizing voor het gemaal 
te laten staan als romp of stomp).
De molen wordt daartoe gedurende 
de proef stilgezet. De proef levert ech-
ter een negatief resultaat op en in 1922 
wordt besloten beide molens te vervan-
gen door een elektrisch gemaal op de 
plaats van de Dikke Molen. Dit komt er 
en in november wordt er voor het eerst 
mechanisch gemalen. 
De overgang naar mechanische bema-
ling was in het bestuur overigens niet zon-
der slag of stoot gegaan. Heemraad Bak 
had uit protest tegen de gang van zaken 
zijn functie ter beschikking gesteld. Van-
daar dat de voorzitter bij de proefmaling 
uitsprak dat hij hoopt noch te mogen 
zien en beleven, dat zelfs tegenstanders, 
na verloop van tijd, de goede bedoelin-
gen die hebben voorgestaan, om het 
water machtig te worden in onze polder, 
zullen willen erkennen, dat er een goed 

werk tot stand is gebracht. Vooralsnog 
blijft De Viaan nog in bedrijf, maar deze 
zal stilgezet worden op 1 januari 1924.
Maar het kan verkeren: hoofdingeland 
Judell, die zich zeer beijverd had voor de 
sloop van de Dikke Molen en de bouw 
van het elektrisch gemaal, pleit nu ech-
ter voor het behoud van De Viaan. Blijk-
baar hadden molenaar en molen goed 
hun best gedaan in de overgangsfase, 
want Judell zou het zeer betreuren om 
zonder grondig onderzoek, een be-
staand werktuig zoo ineens van den 
baan te schuiven, gezien de prestatie 
die hij gedaan heeft tijdens en met de 
slooping der oude molen en nieuwbouw 
der Electrische Installatie.
Hij zou gaarne zien dat het dagelijksch 
bestuur een geformuleerd plan in orde 
maakte om dat de Hoofdingelanden ter 
onderzoek voor te leggen. 
Dat gebeurt: onder toezicht van Pro-
vinciale Waterstaat worden proefne-
mingen verricht aan de molen, waaruit 
onder meer de topcapaciteit berekend 
werd: deze werd bereikt als de molen 70 
enden liep. Hij gaf dan 45,5 m3/minuut. 
Met dit rapport in de hand besluit men 
De Viaan als hulpgemaal te handha-
ven. Molenaar Snip zal dan per uur wor-
den betaald met ƒ 0,50 
(= € 0,221/2) en moet dan voor huis en 
land ƒ 400,-- per jaar (= € 181,50) betalen. 
Deze redelijk hoge huur in combinatie 
met vanuit zijn visie het gezeur van het 
bestuur en ingelanden over zijn (dis)
functioneren, doen hem besluiten zijn 
baan op te zeggen. Benoemd wordt 
daarna L. Kruk, kruidenier te Alkmaar, 
maar geboren en getogen op de (nog 
bestaande) Nekkermolen van de polder 
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De Geestmolen in het kruis. 

De Kollemolen van de Bovenpolder bij 
Egmond aan den Hoef. 

De Viaan van de Bergermeer malend en 
nog landelijk gelegen. 
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Wormer, Jisp en Nek te Neck. Hij kan hu-
ren voor ƒ 350,-- per jaar 
(= € 159,--), onder bepaling dat hij daar-
voor ten allen tijden moet klaar staan 
wanneer het Bestuur zulks noodig oor-
deelt, waarvoor hem ƒ 0,50 per uur zal 
worden betaald.
Zijn zoon Bas volgt hem in 1953 op en zit 
er nog steeds: inmiddels dus al 62 jaar 
en daarmee waarschijnlijk de langst in 
functie zijnde molenaar die de Berger-
meer ooit heeft gehad.

Spoedig echter maalt de molen even-
veel als het gemaal. 
Het gemaal stond niet op de gunstig-
ste plaats in de polder en in 1929 wordt 
de wind weer hoofdbemaling. Dat men 
vroeger qua peil ruimere opvattingen 
had dan heden ten dage moge blij-
ken uit de instructie van 17 mei 1929: er 
moest gemalen worden als het peil 15 
cm boven het zomerpeil kwam en dan 
moest het afgemalen worden tot 15 cm 
onder dat peil.In 1937 krijgt de polder te 
maken met een grote waterstaatkun-
dige verandering: in het westelijk deel 
wordt het militair vliegveld Bergen aan-
gelegd en dit vliegpark, zoals het toen 
werd genoemd, krijgt een eigen bema-
ling, bestaande uit een dubbel gemaal. 
Eén pomp, merk Kromhout, werd door 
een diesel gedreven en de ander elek-
trisch. 
De verschillende soorten aandrijving 
waren om de gevolgen van storing te 
beperken: viel de diesel uit of stagneer-
de de olieaanvoer, dan had je nog een 
elektromotor en zou de stroom uitval-
len, dan kon de diesel nog geruime tijd 
dienst doen door de grote voorraad die-
selolie die men aanhield.

Wat de Egmondermeer betreft verging 
het de molens als volgt.
In wezen voltrok zich daar een parallelle 
gang van zaken als in de Bergermeer.
In 1909 stelde heemraad Met een hulp-
motor op de vijzel van de Bosmolen 
voor, maar het bestuur was het intern 
niet eens. Een voorstel tot het maken 
van een plan voor algehele mechanisa-
tie van de bemaling werd in de ingelan-
denvergadering van april 1911 met grote 
meerderheid verworpen.
De zaken bleven zoals ze waren tot de 
natte winter van 1925 toen de ingelan-
denvereniging Egmondermeers Be-
lang (opgericht in 1922) aandrong op 
mechanische bemaling. Het bekende 
ingenieursbureau W.C. en K. de Wit uit 
Amsterdam rekenende een en ander 
voor: ƒ 60.000,-- 
(= € 27.226,--) voor één gemaal voor de 
hele polder. Dit werd om financiële con-
sequenties afgestemd. 
Ondertussen was vereniging De Hol-
landsche Molen sinds 1923 actief op 
het gebied van molenbehoud en deze 
had een prijsvraag uitgeschreven met 
als opdracht uitvoerbare denkbeel-
den ter verhoging van het vermogen 
van de oud-Hollandse windmolen. Het 
Haagse ingenieursbureau Eriksson had 
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een prijs gewonnen met een elektri-
sche hulpinstallatie op de molenvijzel 
of het scheprad met behoud van aan-
drijving door windkracht. Dit plan kostte 
de helft van het gemaalplan en werd 
door de ingelanden aangenomen. Na 
nog enig gesteggel van tegenstanders 
via Gedeputeerde Staten werd het plan 
verwezenlijkt en zo maalde de Bosmolen 
vanaf maart 1930 met een elektrische 
hulpmotor op de vijzel*14. 
Wiekverbetering is ook nog ter sprake 
gekomen. In 1928 werden door water-
bouwkundige A.J. Dekker uit Leiden 

proeven genomen met zijn stroomlijn-
wieken (de dekkerwiek), maar men 
vond de fase waarin deze wiekvorm zich 
toen bevond, nog te experimenteel om 
de eigen molens ermee uit te rusten. Het 
is er niet van gekomen: de molens ble-
ven met oud-Hollands tuig malen. 15

Pas na de oorlog zou er weer verande-
ring komen in de bemaling. De Geest-
molen verloor in 1946 een roede. Men 
vond dat een goede gelegenheid te 
kijken of de Bosmolen het niet alleen 
afkon, maar het bestuur besloot wel de 
Geestmolen op te knappen. Ook werd 

De Visscherijmolen.

De Visscherijmolen na de brand van 1 maart 1939 (foto coll. Eric Zwijnenberg). 
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polderbaas Moejes gevraagd een plan 
voor een gemaal op de plaats van de 
Visserijmolen te maken. In die tijd bemoei-
de Provinciale Waterstaat zich nog inten-
sief met de kleine waterschappen. Deze 
dienst had een plan gemaakt voor betere 
toevoer van het water en uiteindelijk werd 
dit plan uitgevoerd. In 1950 echter bleek 
de installatie in de Bosmolen van 1930 zo 
slecht te zijn geworden, met name de 
overbrengingen, dat een algehele ver-
nieuwing noodzakelijk werd. Het bestuur 
besloot overeenkomstig, maar nu werd 
de nieuwe motor zodanig geïnstalleerd, 
dat malen met de wind niet meer kon. 
In 1951 was het zover: de Bosmolen werd 
stilgezet. In 1953 waren de roeden inmid-
dels zover doorgezakt, dat de verticale in 
de grond stond. Het bestuur liet die verwij-
deren en een jaar later de tweede met 
de bovenas. Men wilde die netjes naar 
beneden laten zakken, maar hij viel stuk 
op de achterwaterloopmuur doordat een 
der hijstouwen het door ouderdom begaf.
De onttakeling was een feit, ondanks dat 
de molens al beschermd waren sinds 
1945 en ondanks protesten van De Hol-
landsche Molen.
In 1973 trachtte de toenmalige Alkmaar-
se Molenvereniging de restauratie op 
gang te brengen. 
Het mislukte op formele gronden: Gede-
puteerde Staten wilden niet dat de molen 
in andere handen dan van het water-
schap zou komen, omdat de hoofdbe-
maling in de molen was ondergebracht. 
Een tussenvorm inzake eigendom en on-
derhoud was blijkbaar niet bespreekbaar, 
dus de zaak ging niet door.
Een tweede poging vanaf 1989 lukt wel: 
het formele bezwaar van Gedeputeer-
de Staten dat in 1973 de restauratie stuit-
te, gold niet meer, immers in 1987-'88 was 
er een nieuw dubbel vijzelgemaal naast 
de molen geplaatst16 en de Alkmaarse 
Molenvereniging kon nu wel eigenares-
se van de molen worden. 
Er was door Gerrit Keunen van Monu-

mentenzorg in januari 1983 al een bestek 
gemaakt voor een maalvaardige molen. 
Dit bestek werd in januari 1989 herzien, 
waarbij de kosten geraamd werden op 
ƒ 675.000,-- (= € 306.301,--). Het geld was 
nog niet rond en toch besloot het bestuur 
de sprong te wagen: op 17 juli 1992 werd 
symbolisch een aanvang gemaakt door 
een stuk voeghout omhoog te hijsen. De 
eerste oplevering was 5 augustus het jaar 
daarop en de tweede op 13 november 
van datzelfde jaar. Geldelijk gezien was 
de start een gok, want van de ƒ 370.000,-
- (= € 167.898,--) voor de eerste fase was 
nog maar ƒ 220.000,-- (€ 99.831,--) binnen, 
maar toch besloot men te beginnen. Dit 
besluit werd vooral ingegeven doordat 
de toegezegde BWO-gelden* à ƒ 75.000,-
- (= € 34.033) zouden vervallen als er geen 
gebruik van werd gemaakt.17 Peter Heere 
(afkomstig van molen van de afdeling OT 
van de Zijpe- en Hazepolder te 't Zand) 
was in 1988 al benoemd tot toekomstig 
bewoner-molenaar en deed in een-
drachtige samenwerking tussen bestuur, 
een groep vrijwilligers en molenmakers-
bedrijf J.K. Poland te (toen nog) Heer-
hugowaard (thans Broek op Langedijk) 
heel veel werk in eigen beheer, zodat uit-
eindelijk de restauratie kon worden afge-
sloten voor een som van ƒ 360.000,-- (= € 
163.360,--), dat is 53 % van de geraamde 
kosten! In oktober 1995 werd de (nog niet 
geheel voltooide) molen betrokken en 
van binnen verder afgetimmerd. 

Over de Visserijmolen kunnen we kort 
zijn: deze verbrandde zoals al gememo-
reerd, door het onweer op 1 maart 1939. 
De molenaar zag de bui hangen en was 
klaar met afzeilen, maar omdat slechts 
1 wiek een aansluiting voor de bliksem-
afleider had, en die wiek nog niet bene-
den stond, moest de molen nog een hal-
ve slag maken. En toen sloeg de bliksem 
in. Toen de molen getroffen werd, had 
dit gelukkig geen ernstige persoonlijke 
gevolgen voor de molenaar. 

De Alkmaarse brandweer was pas na 
drie kwartier bij de moeilijk bereikbare 
molen en toen was het te laat. De mo-
len brandde tot de grond toe af en werd 
niet meer herbouwd. Aangezien men 
aanvankelijk bang was dat de Bosmo-
len de extra oppervlakte te bemalen 
gebied niet zou aankunnen, werd er vei-
ligheidshalve een noodpomp geplaatst. 
Deze werd later weer verwijderd, toen 
bleek, dat de Bosmolen het wel aankon. 
De Visserijmolenpolder liet zijn water 
voortaan af naar de Bosmolenpolder. 
Inmiddels is het peil in beide polderaf-
delingen gelijkgetrokken.

Veranderingen in het landschap
Aangezien beide polders dichtbij de stad 
Alkmaar liggen, kon het haast niet anders 
of men zou te maken krijgen met de uit-
dijende stad, zeker nadat Alkmaar (met 
Hoorn en Purmerend) tot overloopge-
meente was aangewezen18*. 
Was in de dertiger jaren de bebouwing 
van Alkmaar door de aanleg van het 
Rembrandtkwartier al tot de ringvaart 
genaderd, deze bebouwing bleef nog 
buiten de Egmondermeer en gaf geen 
last voor de Geestmolen. Dat gold ook 
voor de Bergermeer: ook daar was tezelf-
dertijd de bebouwing tot de ringvaart ge-
komen (Jan van Scorelkade) en ook de 
Bergerhof van 1941 (gebouwd voor oor-
logsevacués) naderde de rand van de 
polder, maar ook deze twee uitbreidin-
gen lieten de polder onverlet en gaven 
voor De Viaan geen last.19 
Dit veranderde echter in de jaren '80 toen 
de wijk Bergermeer werd gebouwd. Op 
zich zijn de huizen op redelijke afstand 
van de molen gebleven, maar de inten-
sieve beplanting langs de Ring-Noord 
geeft vanuit het zuiden best wel last voor 
de molen. Voorts werd gerealiseerd het 
bedrijventerrein Viaanse Molen. Dat het 
bedrijventerrein vernoemd is naar de mo-
len is een schrale troost: het ongerepte 
polderlandschap waarin de molen het 
enige verticale element was, is groten-
deels verdwenen, zij het wel dat de mo-
len van uit het westen en noordwesten als 
vanouds de vrije wind kan opvangen. 

 Noodbemalingsinstallatie voor de Visscherijpolder na de brand: een door een motor aange-
dreven pomp (foto coll. Eric Zwijnenberg).
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De Bosmolen in de sneeuw 
(foto P. Heere, 17 december 2010). 
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Curieus is nog te melden, dat de Berger-
meer twee natuurzwembaden op zijn 
grondgebied heeft gehad: de Karper-
ton en het Pesiebad. Weinig polders zul-
len dat de Bergermeer nadoen!

Voor de Egmondermeer kwamen de 
grote veranderingen in de jaren zes-
tig toen rond de Geestmolen wijk De 
Hoef (in de volksmond het Hoefplan) 
werd gerealiseerd. Het polderbestuur 
had bezwaar aangetekend wegens de 
windvang van de molen, maar ging al 
spoedig overstag toen de gemeente 
aanbod een elektromotor met een nieu-
we stalen vijzel inclusief tandwielkast te 
installeren met behoud van de mogelijk-
heid tot windbemaling en voortaan het 
onderhoud van de molen voor haar re-
kening te nemen. 
(De eigendom bleef bij het waterschap 
en is dat nog steeds). Het werk liep ove-
rigens nog een vertraging van vijf maan-
den op: Landustrie te Sneek, gewend 
motorvijzels te leveren, had een voor 
een windmolen verkeerd omdraaiende 
vijzel gemaakt. Dat bleek pas, toen op 
9 augustus 1960 de vijzel bij de molen 
afgeleverd werd. De vijzel hing al in de 
takels toen de destijds18-jarige Jan Po-
land jr. die werkte bij zijn vader, molen-
maker Jan Poland senior, het in de ga-
ten kreeg, gelukkig nog voordat de vijzel 
in de waterloop was getakeld.
Landustrie draaide voor de schade op 
omdat a. het bestek uitdrukkelijk wind-
bemaling insloot; 
b. een vertegenwoordiger van Landus-
trie zelf de (oude houten) vijzel was ko-
men bekijken en de draairichting had 
bekeken en doorgegeven en c. de lek-
rand door Landustrie al vóór de plaat-
sing van de nieuwe vijzel aangebracht 
was op de juiste plaats voor een mo-
lenvijzel. Het bedrijf moest tevens een 
noodbemaling van 25m3/minuut plaat-
sen tot alles klaar was. Deze plaatsing 
had Landustrie besproken met mole-
naar Kuiper en machinist Hopman, maar 
dezen hadden verzuimd het bestuur 
daarvan op de hoogte te stellen. Daar 
maakte het bestuur aanmerkingen over: 

het bedrijf had dit behoren te doen met 
het bestuur en niet met de molenaar en 
machinist en dezen hadden Landustrie 
moeten doorverwijzen naar het bestuur 
of dat in ieder geval op de hoogte moe-
ten stellen. 
Het bestuur was nogal ontstemd over de 
gang van zaken, maar zou het voor deze 
keer door de vingers zien. De noodbe-
maling werd alsnog geplaatst en Lan-
dustrie betaalde ook de extra uren van 
de machinist. Voordat het spul eenmaal 
liep, was het januari 1961. 
Het zal een klus zijn geweest die het be-
drijf nog lang zal hebben geheugd!
Niets stond nu nog bebouwing van de 
omgeving van de molen in de weg 
(het begrip molenbiotoop was nog on-
bekend!) en zo is het gekomen dat de 
Geestmolen een biotoop heeft die een 
klassiek voorbeeld is van hoe het niet 
moet.

De huidige stand
Administratief is het de Egmonder- en 
Bergermeer na de oorlog gelijk ver-
gaan: in het kader van een grotere be-
stuurskracht werd gestreefd naar een 
concentratie van waterschappen. Dit 
was overigens een landelijk streven, dus 
Noord-Holland stond hierin niet alleen. 
Gedeputeerde J. van Dis was hier de 
drijvende kracht achter, niet tot genoe-
gen van menig polderbestuur overigens. 
Na veel vergaderen en vele discussies 
kwam in 1977 een concentratie tot stand 
van de waterschappen rondom het Alk-
maarder Meer onder de originele naam 
Het Lange Rond*.20 Daarin gingen beide 
polders ook op. Het Lange Rond op zijn 
beurt ging in 2001 met de vijf andere 
dan nog bestaande waterschappen 
in Hollands Noorderkwartier op in het 
nieuw gevormde Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier, zodat sinds 
dat jaar Noord-Holland benoorden het 
Noordzeekanaal en IJ nog slechts één 
waterschap telt.

De Bergermeer
Het gemaal op de plaats van de Dikke 
Molen voldeed zoals we al hebben ge-
zien op den duur niet meer. Na een on-
derzoek van enkele studenten weg- en 
waterbouw in het kader van hun studie 
werd een nieuwe locatie voor een ge-
heel nieuw dubbelgemaal gevonden: 
nabij De Viaan. Blijkbaar was de locatie 
van deze molen in 1579 nog niet zo gek 
gekozen!
Het nieuwe gemaal Bergermeer met zijn 
karakteristieke ronde, blauwe dak werd 
in 1994 gebouwd en heeft twee vijzels 
met een gezamenlijke capaciteit van 
86 m3/minuut. (Dat is meer dan de norm 
van 1 m3/minuut/10 ha (voor de Berger-
meer zou dat dan zijn 73,5 m3/minuut), 
maar het vele verharde oppervlak met 
de daaraan inherente versnelde water-
afvoer van straten en bebouwing via de 
straatkolken maakt deze overcapaciteit 
noodzakelijk). Het gemaal bemaalt nu 
de gezamenlijke polders de Bergermeer, 
de Sluispolder en de Monniken- Raven- 
& Robonsbospolder, tezamen 735 ha.

De Egmondermeer
De concentratie van de bemaling die al 
in 1926 in de plannen voorkwam, maar 
toen werd afgewezen wegens de hoge 
kosten, werd in 1987-'88 nagenoeg ver-
wezenlijkt: het landelijk gedeelte (625 
ha) wordt sinds 19 februari 1988 bema-
len door het gemaal Egmondermeer, 
staande bij de Bosmolen. 
Het heeft eveneens twee vijzels met 
een gezamenlijke capaciteit van 80 m3/
minuut. Ook hier is een overcapaciteit. 
De wateroverlastgevoelige bloembol-
lenteelt maakt hier dat de waterafvoer 
optimaal moet zijn geregeld. 
Het kan overigens verkeren: de in 1628 
afgescheiden Bovenpolder laat als van-
ouds zijn water weer af op de Egmonder-
meer en is dus in deze bemaling en de 
oppervlakte inbegrepen. Na gereedko-
men van dit gemaal werd de elektrische 

De overgebleven waterlopen van de Visscherijmolen. 
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- P O R T R E T -

De Contramolen 
van de Overwaard

- ' T  B E T E R E  W E R K -

Van de heer Jaap de Vries, molenaar 
van molen No. 5 van de Overwaard en 
archiefonderzoeker met een respecta-
bele staat van dienst als het gaat om 
molens in de waarden ontvingen wij 
enkele opmerkingen naar aanleiding 
van het artikel over de contramolen in 
het oktobernummer van Molenwereld. 
Hij schrijft: 
'Bij het interessante artikel over de "con-
tramolen van de Overwaard' wil ik graag 
een aantal opmerkingen plaatsen.
In het redactionele gedeelte wordt 
gesproken over molen 4 van de Neder-
waard. Ongetwijfeld een slip of de pen.
Over de termen Boezemmolen, Voor-
molen, Dubbele molen en Contramo-
len het volgende:
In de jaren 1730-1739 wordt gesproken 
over de boezemmolen. Hiermee werd 
de molen bedoeld welke de bergboe-
zem bemaalde. Het gaat dan over zei-
len en molenaars.
Vanaf 1740 wordt gesproken over mo-
len No 4 of de Dubbele molen.
De term contramolen ben ik niet tegen 
gekomen in het archief en vind die ook 
niet juist. De term Contramolen voor 
Molen No 4 is pas ontstaan voor zover 
ik weet in de jaren negentig. Vandaar 
dat ik van mening ben dat de enig 
juiste naam voor deze molen No 4 of 
Dubbele molen is. Men zou hooguit 
kunnen spreken over een molen met 
contra werk. Waar ik vooral benieuwd 
naar ben hoe heeft het gewerkt. Om 
te voorkomen dat de 'normale' schep-
raddeuren open gaan zal men toch de 
opleiders voldoende hoog gemaakt 
moeten hebben?
Dan nog even over de 2e alinea op blz. 
378 het volgende:
'Aangezien de hoge boezem tegen-
woordig bijna altijd hoger staat dan de 
lage boezem zal het tweede scheprad 
alleen mogen werken wanneer er wa-
ter in de lage boezem ingelaten moet 
worden.'
De hoge boezem staat tegenwoordig 
altijd, en niet bijna altijd, hoger dan 
de lage boezem. Bovendien geloof ik 
nooit dat er op die manier water zal 
worden ingelaten, er zal dan eerst nog 
de schepraddeur open gezet dienen te 
worden tegen een hogere boezem en 
wat dan de molen laten draaien?'
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installatie uit de Bosmolen verwijderd, 
zodat deze wederom uitsluitend op de 
wind is aangewezen.
Het stedelijk deel (80 ha) van de Geest-
molenpolder wordt sinds 2006 bemalen 
door een bij de Geestmolen geplaatst 
gemaal met een verticale schroefpomp 
met een capaciteit van 35 m3/minuut. 
Ook hier laat de overcapaciteit zich 
verklaren doordat het overgrote deel 
van de bemalen oppervlakte verhard is. 
Na gereedkomen van dit gemaal wer-
den de motor en de tandwielkast uit de 
Geestmolen verwijderd, zodat deze nu 
ook weer uitsluitend windmolen is.

Op donderdag, 15 januari 2015 maalde 
de Geestmolen geheel onverwacht het 
wiekenkruis eraf doordat de bovenas vlak 
voor het bovenwiel brak, een en ander 
gelukkig zonder persoonlijke ongelukken. 
De molen stond in september 2015 nog 
wiek- en asloos op restauratie te wach-
ten. Verschil van mening over de uitbeta-
ling van de verzekeringsgelden is hier de 
oorzaak van, maar er komt nu schot in de 
zaak: naar verwachting zal de molen in 
2016 weer kunnen malen!

Literatuur:
- de Vries Az, Mr. G: De Zeeweringen en Waterschappen 

in Hollands Noorderkwartier, Eerste uitgave; Haarlem 
1864

- Idem Tweede uitgave, bewerkt door jhr. mr. J.W.M. 
Schorer; Haarlem 1894

- Zeiler, Frits David: De Viaan, "een Sijpschen molen 
anno 1579 op den Bergermeer opgericht", Bergen1976

- Aten, D: Inventaris van het archief van de Bergermeer-
polder 1569-1977 (1979); Alkmaar 1995

- Aten, D: Inventaris van het archief van de polder De Eg-
mondermeer 1603-1977 (1978-1979); Alkmaar 2003 

- Provinciale Molencommissie Noord-Holland; Molens 
in Noord-Holland, Leven van de wind; Wormer 2007

- Jaarboekje 1957 voor de provincie Noord-Holland, 87e 
jaargang; Amsterdam 1957

- Waterstaatskaart 19 Blad Alkmaar West 1949 gedeel-
telijk herzien1951; Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf; 
's-Gravenhage 1951 

Noten
1 *In zijn boek De Zeeweringen en Waterschappen van 

Noord-Holland eerste uitgave; Haarlem 1864.
2 *Waarover verderop meer.
3 *Er was tussen 1584/85 en 1724 nog een derde 

molen, De Kleine Viaan, een wipmolen (kopmolen 
op z'n Noord-Hollands) iets ten noorden van De Vi-
aan staande. Deze werd echter in laatstgenoemd jaar 
verkocht, omdat men het met de twee andere molens 
ook aankon. 

4 Dat deze kleine boezem een lager peil had dan 
Schermerboezem, wordt indirect nog bevestigd door 
het feit dat de (nog aanwezige) sprenkelstraat van 
het oude scheprad bij de Bosmolen, thans onder het 
maaiveld ligt. 

5 Maalpeil: Een afgesproken hoogte van het waterpeil 
van de boezem waarbij de polders moeten stoppen 
met uitmalen. Seingeving: het doorgeven van het 
stopsein bij het bereiken van het maalpeil d.m.v. een 
vlag aan de molenwiek bij daglicht en een lantaarn 
bij donker.

6 Niet voortdurend overigens: de Egmondermeer be-
leefde nog enkele dijkdoorbraken: 1626, 1636-'37, 
1745 en 1802, terwijl in 1640 en 1664 gaten in de 
kade moesten worden gedicht. Ook in 1954 was 
het tijdens kadeverbeteringswerkzaamheden kantje 
boord. 

7 *Coöptatie: het in onderling overleg kiezen van een 
opvolger, dus niet via algemene verkiezingen.

8 Voor wat betreft het moderniseren van het water-
schapsbestuur heeft de al eerder genoemde mr. G. 
de Vries Az., griffier van de Staten, zich in Noord-
Holland zeer verdienstelijk gemaakt.

9 Qualitate qua = automatisch benoemd uit hoofde 
van de functie van baljuw (en later) burgemeester 
van Bergen.

10 Ook De Kleine Viaan was onbewoond en had een 
woning erbij staan. Deze werd na sloop van de mo-
len aan de molenaar verkocht, maar is halverwege 
de achttiende eeuw verdwenen.

11 In de Bosmolen bevindt zich een samengestelde 
schouw met schoorsteen met tegeltjes uit +1730 en 
uit zgn. Alkmaarse rits uit +1870. De bewoningsge-
schiedenis van de molen moet dus denkelijk tussen 
die twee jaartallen zijn begonnen. Het achtkant is 
inmiddels wel flink beroet, dus bewoond is hij al ge-
ruime tijd.

12 *Een bepaalde modetrend is denkelijk toch niet 
vreemd aan de reeks vervijzelingen die plaatsvond 
in Noord-Holland. Het is de vraag of bijvoorbeeld 
de boezemmolens of de midden- en bovenmolens 
van de vervijzelde molengangen (die niet te maken 
hebben gehad met steeds hoger wordende opvoer-
hoogtes door lager wordende polderpeilen) wel zo-
veel meer capaciteit zullen hebben opgeleverd i.p.v. 
met een (goed gedimensioneerd en dito afgesteld) 
scheprad. 

 Zo is de middenmolen van de Monnikendammergang 
van de Purmer nooit vervijzeld, zonder dat dit blijk-
baar qua capaciteit moeilijkheden opleverde t.o.v. de 
wel vervijzelde onder- en bovenmolen. De Berger- en 
Egmondermeer hoefden het qua opvoerhoogte niet te 
doen: die bedroeg in die tijd nominaal 1 meter voor de 
Bergermeer en voor de Egmondermeer: de Bosmolen-
polder 1,02 m, de Geestmolenpolder 1,12 m en de 
Visserijmolenpolder 0,92 m: ook geen opvoerhoogtes 
die voor een goed afgesteld scheprad onoverkomelijk 
zijn. Ook bij de huidige opvoerhoogtes (Bergermeer 
1,25 m, Bosmolenpolder 1,20 m en Geestmolenpol-
der 0,90 m) zou een scheprad nog best gaan. 

13 hoegenaemt: van welke aard of soort dan ook
14 *Het systeem-Ericsson was populair rond Alkmaar. 

Ook de respectieve molens van de Damlanderpolder, 
de Philisteinsepolder en de Sluispolder waren ermee 
uitgerust. 

15 Pas in recente tijden veranderde dat: de Bosmolen 
kreeg op de buitenroede fokken (1999), de Geest-
molen op beide roeden fokken (1991) en De Viaan 
fokken op de binnenroede (2014). 

16 Waarover verderop meer.
17 De Wet BWO (Bescherming Waterstaatswerken in 

Oorlogstijd) werd in 1952 ingevoerd om in oorlogs-
tijd een reserve te hebben voor wat betreft de bema-
lingscapaciteit. Deze wet werd echter op 1 januari 
1991 weer opgeheven en de Bosmolen was een der 
laatste die dus van deze wet gebruik wist te maken. 
Bij vervallen van de BWO-subsidie zou er dus krach-
tens die wet geen tweede kans meer kunnen komen.

18 *In het Rijksbeleid van de jaren zeventig en tachtig 
was een aantal gemeenten aangewezen die de be-
volkingsdruk uit de eigenlijke Randstad moesten op-
vangen door snel veel woningen te bouwen, de zgn. 
overloopgemeenten. 

 Men ging ervan uit dat de werkgelegenheid vanzelf 
zou volgen. Dat laatste gebeurde echter planmatig 
gezien in onvoldoende mate, zodat een intensief fo-
rensenverkeer richting Randstad v.v. ontstond.

19 Anders dan voor de (nog bestaande) stenen molen 
van de Eendrachts- en Westerwezenpolder: deze 
kwam geheel ingebouwd te staan in de Bergerhof.

20 *Het Alkmaardermeer werd vanouds ook wel Lange-
meer genoemd. Dit meer lag min of meer centraal in 
het nieuw gevormde waterschap, dat door zijn vorm 
het meer min of meer cirkelvormig omgaf. Het Lange 
Rond liep van de Leipolder bij Petten in het noorden 
langs de westkant van het Noord-Hollands Kanaal 
zuidwaarts richting Beverwijk om dan via de Assen-
delver Zuiderpolder en de polder Westzaan langs de 
Zaan noordwaarts te gaan en vervolgens langs de 
oostzijde van genoemd meer tot en met de Schermer 
om daar bij Alkmaar te eindigen.  
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BON

gaat voor u OPEN!!!!

B O N
"JA1, ik meld mij aan als abonnee op de 'MOLENWE RELD'.

❑ "volgens bovenstaande aanbieding van € 38,50 voor alle nummers van 2015. 

❑ "volgens bovenstaande aanbieding, maar wens van 2015 alleen de nummers...................... te ontvangen.

❑ "JA1, ik meld mij aan als donateur van de Stichting Molenwereld tegen een donatie van €........ Ik maak mijn donatie over op 

ING: NL86 INGB 0004 5069 35 of Rabobank: NL16 RABO 0375 0308 67 t.n.v. de Stichting Molenwereld.

Als / ❑ molenliefhebber / ❑ beroepsmolenaar / ❑ molenmaker / ❑ vrijwillig molenaar2 ben ik speciaal geïnteresseerd in:

...............................................................................................................................................................................................................................................................
           Handtekening:
Afzender (s.v.p. in drukletters) 

Als welkomsgeschenk wil ik graag: ❑ Het boek Molenaarsverleden / ❑ Het boek Geef ons de ruimte ontvangen.1

Naam:.................................................................................................................................................................................................................................................. 

Adres:................................................................................................................................................................................................................................................... 

Postcode:.................................... Plaats:.........................................................................................................................................................................................

Deze bon of een kopie ervan kan, inge stuurd worden aan: 

St icht ing MOLENWERELD Moerdi jkstraat 39 2751 BE Moerkapelle
1. s.v.p. aankruisen hetgeen door u gewenst wordt.
2. s.v.p. doorhalen wat voor u niet van toepassing is.

✂

 

PRACHTBOEKEN 
CADEAU! ! !

En nog
korting toe!!!

Al vijftien jaar is Molenwereld het blad bij uitstek op molengebied voor honderden molenliefhebbers 
met veel nieuws, reportages en allerhande artikelen, rijk geïllustreerd en goed verzorgd. 

Bijna 200 nummers en 
TWINTIG JAAR MOLENWERELD dat vieren we! 

Als u nog nooit abonnee bent geweest en zich nu opgeeft dan krijgt u eenmalig bij uw abonnement 
naar keuze, het boek Molenaarsverleden of Geef ons de ruimte, 50 jaar Rijnlandse Molenstichting! 
Molenaarsverleden is een bundel van veertig interessante artikelen over molens en telt 96 pagina' s, 
terwijl Geef ons de ruimte, het gedenkboek van de Rijnlandse Molenstichting is en 192 pagina's telt. 

Bovendien kost u een abonnement over 2015 geen € 47,50 maar € 38,50 indien u alle elf nummers van 
die jaargang wenst te ontvangen. 
Wilt u er minder dan kunt u voor ieder nummer dat u niet wenst € 3,50 aftrekken.
Als u bijvoorbeeld alleen de laatste drie nummers wenst, dan is de prijs € 38,50 - 8 x € 3,50 = € 10,50. 

MOLENWERELD  iedere maand per post thuis kan op twee manieren:

1.  Door het nemen van een abonnement. 
 Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment ingaan en worden automatisch verlengd tenzij
 een abonnement uiterlijk 1 december van het lopende abonnementsjaar schriftelijk wordt 
 op gezegd.

Abonnementsprijs: Nederland: € 47,50 per jaar (incl. 6% BTW). 
   Overig Europa: € 65,- per jaar (incl. 6% BTW). 
   Overige landen op aanvraag. 
   De abonnementsprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2.  Door u aan te melden als donateur.
 Donateurs van de Stichting Molenwereld in Nederland ontvan gen het blad gratis bij een 
 minimum-donatie van € 62,50.




