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Bij de omslag voorzijde: Het verplaatsen van de Hoop doet Le-
ven vanuit Rijnsburg naar Voorhout was ongetwijfeld de sensatio-
neelste ‘molenhijsklus’ in 1999. Het jaar 2000 was nog maar een
paar dagen oud of er diende zich alweer zo’n karwei aan: de ver-
plaatsing van de onderbouw van de zaagmolen Weltevreden in
Krimpen a/d Lek.

Bij de omslag achterzijde: De Sint Willebrordus in Bakel, malend
tijdens een sneeuwbui. Sneeuw, ‘t mag een romantisch tintje aan
de wereld geven, is om erin te werken bepaald geen pretje, vroeger
zeker niet; ook niet op de molens en al helemaal niet voor de kar-
rijder, de rijknecht, of zoals ze in Vlaanderen zeggen, de ketser. Ze
zouden het van harte eens zijn met een twintigste-eeuwse collega:
‘Sneeuw, je hebt er drie keer last van: als ‘t valt; als ‘t ligt en als ‘t
wegdooit’. (foto W.N. van Zwol, 7 februari 1999)
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Redactioneel
In december 1999 is de Beemster tot werelderfgoed verklaard. Deze gebeurtenis
vormt de aanleiding om eens te duiken in de ontwikkeling van de bemaling, want
zonder bemaling geen Beemster, althans niet als polder.
Verder kondigen wij twee nieuwe rubrieken bij u aan. De eerste heet ‘Molenvirus’ Het
is de bedoeling dat bekende en minder bekende Nederlanders, al of niet uit het mo-
lenwereldje, hun hart luchten over wat molens voor hen betekenen. Het werkt als een
soort estafette. Een schrijver van ‘Molenvirus’ zoekt de volgende scribent aan enzo-
voorts. In dit nummer krijgt, als eerste en ook bij wijze van introductie, de voorzitter van
de Stichting Molenwereld, de heer Veerman, het woord. Wie hij met zijn virus aan-
steekt zal nog blijken.
Er blijft ook behoefte te bestaan aan vakgerichte informatie voor de (koren-)mole-
naar, zowel voor de beroepsmolenaar als de vrijwilliger, die zelf maalt of wil malen. Dit
heeft geleid tot het ontstaan van de rubriek ‘Ambacht’, te verzorgen door ‘Pandsel’.
Ook van ‘Ambacht treft u in dit nummer de eerste aflevering aan.

Het januari-nummer van de Molenwereld bracht helaas een nare fout met zich mee.
Bij het wegschrijven van de nummers van bank- en girorekeningen vanuit het bron-
bestand naar het bestand voor de acceptgiroformulieren ging iets grondig fout. Alle
nummers verschoven twee plaatsen op de lijst, waardoor alle vermelde rekening-
nummers onjuist waren... Voor zover u nog niet heeft betaald: wilt u s.v.p. het nummer
corrigeren. U hoeft verder geen actie te ondernemen: in ons abonneebestand staat
het juiste nummer. Wij bieden u onze excuses aan voor het ongemak.

In het vorige nummer lichtten wij u in over een wijziging van de samenstelling van het
bestuur van de Stichting Molenwereld en beloofden er nader op terug te komen. In-
middels zijn de taken opnieuw verdeeld. In verband met de aangekondigde schei-
ding van bestuur en de redactie/administratie maakt de huidige redactie geen deel
meer uit van het bestuur van de stichting. Wel blijft de redactie/administratie de be-
stuursvergaderingen bijwonen. De heer Sj.J. Veerman (Neptunushof 28, 2931 XS Krim-
pen a/d Lek, tel. 0180-524509) volgt de heer M.G. Coops op als voorzitter van de stich-
ting en als uitgever van het blad. De heer R. van Wetten (Benedenrijweg 521, 2987 VA
Ridderkerk, tel. 180-411018) is de nieuwe secretaris-penningmeester van de Stichting
Molenwereld.
De redactie/administratie van het blad blijft ongewijzigd en gevestigd op hret be-
kende adres in Moerkapelle. 
De heer Coops heeft, wegens gewijzigde levensomstandigheden, te kennen gege-
ven zijn werkzaamheden voor de Molenwereld te staken. Voor dit besluit hebben wij
alle begrip en alle respect. Een bijzonder woord van dank aan de heer Coops is ze-
ker op zijn plaats. Ook al bleven zijn werkzaamheden voor de meeste lezers in de
schaduw; toch dient beseft te worden dat er zonder zijn inzet geen Molenwereld zou
zijn geweest. We zijn hem dan ook ontzettend dankbaar voor hetgeen hij voor de
stichting en het blad heeft gedaan en wensen hem dan ook alle goeds toe in zijn
nieuwe loopbaan. 
In verband met het vertrek van de heer Coops worden de advertentie-aangelegen-
heden in het vervolg behartigd door de heer Joh. Ottevanger, Molenviergang 2, 2761
BK Zevenhuizen, tel. 180-638180

Afsluitdatum van de kopij voor het maartnummer van de Molenwereld: 4 februari
2000; kort nieuws (Molensactueel) mag een weekje later.
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MOLENS
ACTUEEL

Informatie bestemd voor deze rubriek: 
schriftelijk: Molenwereld, Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle, fax 079-5931303

telefonisch: W. Roose, tel. 0182-522041
E-mail adres: jsbakker@cistron.nl

Herstel Eva in Usquert toch 
in 2000

De koren- en pelmolen Eva in het Gro-
ningse Usquert, die landelijk bekendheid
geniet als eerste Nederlandse molen met
(nu verdwenen) zelfzwichting en zelfkruiing,
is in de jaren 1983/1984 gerestaureerd. Des-
ondanks is de molen in het voorjaar van
1998 stilgezet wegens verzakking van het
tafelement en het uiteen zakken van de
kap, waardoor kruien niet meer mogelijk is.
Bovendien hebben de maatjes zwam en
schimmel de weg naar de molen gevon-
den. De kosten van een nieuwe beurt die
aan de euvelen een einde moet maken
worden geraamd op 350.000 gulden. De
gemeente Eemsmond, de eigenaar van
de Eva wil om financiële redenen pas in
2001 overgaan tot restauratie, tot groot ver-
driet van de Stichting Molenvrienden Eva,
die de molen liever vandaag dan morgen
malend wil hebben. De Stichting liet het
niet bij alleen verontwaardigde woorden
woorden, maar kwam ook met stimule-
rende daden door de gemeente 10.000
gulden aan te bieden wanneer het herstel
in 2000 plaats vindt. Het komt er haast op
neer dat de stichting de rente schenkt voor
de financiering van een bespoedigde res-
tauratie. Dat is knappe politiek; meestal
gaat het omgekeerd. Het wordt nog span-
nend in Groningen: wie is het eerst maal-
vaardig; Adam of Eva? (zie Molenwereld
2000-1) Dat lijkt toch Eva te worden, want
de noodkreet van de molenvrienden is
overgenomen door de PvdA-fractie die het
molenherstel aankaartte bij de begrotings-
vergadering van de gemeenteraad op 10
november. Dat hielp, want het College
ging overstag en zodoende wordt de mo-
len toch nog dit jaar aangepakt.

Restauratie molen Kampen

Na enige jaren van voorbereiding, is het er
toch van gekomen, dat genoemde molen

wordt gerestaureerd. Het molenmakersbe-
drijf Groot Wesseldijk uit Laren verricht de
restauratie welke vrij ingrijpend is. Het be-
stek ervoor is gemaakt door de heer Paul
Groen uit Montfoort die hiertoe ook (bou-
whistorisch) onderzoek verrichtte. Bij dit on-
derzoek zijn er diverse zaken aan het licht
gekomen, die, althans zo is het de bedoe-
ling, in de nabije toekomst in een hand-
zaam boekje over de molen verwerkt wor-
den.
Nu de eigenlijke restauratie: de kap is in-
middels bijna gereed, nadat de voeghou-
ten met kunsthars zijn gerepareerd (de
beide eiken voeghouten waren over de
volle lengte in het midden totaal tot stof ver-
gaan door de bonte knaagkever). De
windpeluw is vernieuwd, evenals het voor-
en achterkeuvelens en de lange en de
korte spruit. De nieuwe staart en de korte en
lange schoren liggen te wachten tot de
kap weer op het achtkant ligt. De roeden
worden vervangen, en voorzien van Van
Busselneuzen met remkleppen. De oude
roeden waren Potroeden welke afkomstig
waren van de toen onttakelde molen De
Vooruitgang in Oeffelt evenals de bovenas
trouwens. Beide roeden waren echter ech-
ter gemaakt als buitenroeden. Eén roede
zal worden bewaard voor het nageslacht.
Het achtkant wordt voorzien van een nieuw
rietdek, de kap is in de jaren ‘70 nog op-
nieuw gedekt Ook wordt de bijkoning (een
tweede, door het spoorwiel aangedreven
spil voor een afzonderlijk bedrijf. JSB) weer in
bedrijf gesteld. Deze diende laatstelijk, toen
de molen nog in bedrijf was, voor de aan-
drijving van de molen door een gasmotor;
nu zal deze worden aangedreven met een
elektromotor. Het gehele boventafelement
moet worden vernieuwd. Het spoorwiel

wordt voorzien van een nieuwe gang kam-
men en voorts worden alle werkzaamhe-
den uitgevoerd die voor  goed functione-
ren nodig zijn.
J. Lieftink.

Nieuwe tegenslag molen 
Harderwijk

Na een moeizaam verlopen herbouw-ac-
tie (met tussen-pauzes, bijna 30 jaar!) en
een onverwachte roedebreuk in de zomer
van ‘99 kampt molen De Hoop (hoe iro-
nisch) met een nieuwe tegenslag. Lag het
aanvankelijk in de bedoeling dat de molen
op vrij grote schaal EKO-produkten zou
gaan malen voor Natudis (zie MW 9-1999),
het aantreden van een nieuwe directeur
bij laatstgenoemd bedrijf, heeft echter roet
in het eten gegooid. Men wil per 1 januari
2000 een nieuwe koers gaan varen en
daarin past de molen niet meer (althans
zeker niet volgens het oorpronkelijke plan).
Het contract met molenaar Peter Bak is per
genoemde datum opgezegd en tot die tijd
zal er nog gewerkt worden aan de (nutte-
loze?) inrichting van de molen. Peter die,
afgezien van een beetje ‘proefmalen’,
toegeeft dat hij eigenlijk ‘nog geen korrel
met de molen heeft gemalen’, betreurt
deze situatie uiteraard ten zeerste (en wij
met hem). Nog een ‘goedmakertje’: De
hoge bomen direct ten westen van de mo-
len zijn inmiddels fors gesnoeid, maar dat is
wel een erg schrale troost...wr.

Het werk aan De Hoop in Rha
blijft vorderen

In december zijn voor de molen “De Hoop”
in Rha in de werkplaats van molenmaker
Vaags twee steenkuipen met toebehoren
gemaakt. In de molen zelf zijn nog net voor
kerst de verdiepingsvloeren gelegd, en de
beide koppel stenen op de steenzolder ge-
bracht: een koppel vijftiender kunststenen
(flint) en een nieuw koppel vijftiender
blauwe stenen. Henk Vaags heeft zelf twee
nieuwe steenrondsel(tjes) gemaakt en het
nieuwe luiwerk. De oude rondsels waren
erg slecht en waren beide voorzien van
staven welke waren gemaakt van ijzeren
pijp. De beide roeden evenals de stroom-
lijnneuzen zijn inmiddels klaar. Een roede
wordt voorzien van Ten Havekleppen en is
ook al grotendeels gereed. Het is de be-
doeling dat de molen op Nationale molen-
dag 2000 zal worden geopend.

Op 30 augustus is de kap van de molen
in Kampen getakeld (foto Harma Mul-
der).



28 3de jaargang 2000 nr. 2

Eerste aanzet restauratie koren-
molen Voorst, gem. Gendringen 

In Molenwereld 1999-7-149 is melding ge-
maakt van (toen nog) vage restauratie-
plannen voor de korenmolen van Van Hal in
het Achterhoekse Voorst. Inmiddels zijn er
ook al concrete stappen ondernomen. Zo is
er een stichting, de Stichting Korenmolen
Voorst, in het leven geroepen (secr. Bree-
denbroekseweg 3 7083 AT Voorst), die via
de Vriendenkring van de Voorstse molen
fondsen voor restauratie wil verwerven. Aan
de molen zijn inmiddels ook resultaten zicht-
baar. De belt was begroeid met bomen die
hoger waren geworden dan de molen-
romp. Deze bomen zijn inmiddels geveld,
waardoor de romp beter tot zijn recht komt
en de romp beter winddroog zal blijven.
Ook is de aanvraag in zee om tot daad-
werkelijk herstel van de molen te komen.

De Zwaan in Voorst blijft onaan-
getast

Bij molen De Zwaan in Voorst moesten Ge-
deputeerde Staten van Gelderland vorig
najaar een reeds afgegeven bouwvergun-
ning intrekken toen bleek dat de provin-
ciale biotoopverordening bouwen tot de
geplande hoogte verbood. In de paniek
die volgde fixeerde men zich op het om-
zeilen van dat verbod door de molen drie
meter hoger te maken. Het molenbestuur
werd flink onder druk gezet om daarmee
akkoord te gaan.
De dreigende vernieling van een vormzui-
vere Groninger stellingmolen (de oudst be-
waard gebleven Groningse molen, in 1740
gebouwd in Uithuizen en verplaatst naar
Voorst in 1902) werd afgewend door de tot
dan toe gevoerde correspondentie eens
goed te bekijken. De oplossing werd ge-
vonden: waar een vergunning door het
geldende verbod geweigerd moest wor-
den, leek een verzoek tot ontheffing van
dat verbod kans van slagen te hebben.
Zo’n verzoek moest uiteraard gedaan wor-
den door het gemeentebestuur, het mo-
lenbestuur beperkte zich tot ondersteu-
ning.

De molen van Van Hal in Voorst tussen
de inmiddels omgehakte eiken (foto
Stichting Korenmolen Voorst).

‘Beperkte’ is wellicht te bescheiden. Er wer-
den luchtfoto’s met biotoopcirkels, bouw-
locaties en winddiagrammen meegezon-
den, de gedeputeerde kreeg 1 meter
panoramafoto vanaf de stelling waarop
duidelijk te zien was dat de ingetekende
nieuwbouw nauwelijks of niet schadelijk
voor De Zwaan was (reden waarom het
molenbestuur ook nooit bezwaar tegen die
plannen heeft aangetekend). Veel succes
had een ansichtkaartenaktie gericht aan
alle Statenleden.
Het gevolg was dat de Gedeputeerde in
een werkreis een bezoek aan De Zwaan in-
laste en dat GS uiteindelijk akkoord ging
met de onveranderde bouwplannen. Blij
en opgelucht heeft het bestuur van De
Zwaan zich voorgenomen om in het ver-
volg altijd precies te kijken wat er aan de
hand is, wat daarover nu echt op papier
staat en vooral om eerst te denken en
overleg te plegen vóór er aan de molen
geknoeid gaat worden. Hajo Vleming, se-
cretaris Stichting tot behoud van De Zwaan.

Restauratie van molen Maallust
in Amerongen nabij 

Het college van GS van de provincie
Utrecht wil ruim anderhalf miljoen gulden
beschikbaar stellen voor behoud en restau-
ratie van monumenten. Dit voorstel hebben
GS voorgelegd aan de statencommissie
Cultuur en Economie. Het grootste deel
(bijna 1,2 miljoen) betreft voorfinanciering,
in afwachting van rijkssubsidie. Het restant
(ruim drie ton) is provinciale subsidie uit het
Monumentenkrediet. Eerder dit jaar stelde
de provincie al ruim twee miljoen gulden
beschikbaar, waarvan 1,8 miljoen voorfi-

De Zwaan in Voorst met zijn omgeving
vanuit de lucht, waarbij aangegeven de
maximale bouwhoogten volgens de
Gelderse molenverordening met de bij-
behorende afstand en het windrich-
tingspercentage.

nanciering.
Grootste begunstigde in de plannen van
GS is de molen Maallust in Amerongen: 184
duizend gulden subsidie en 569 duizend gul-
den voorfinanciering. Van deze korenmo-
len uit 1862 is momenteel alleen de romp
nog aanwezig. De gemeente probeert al
jaren restauratie van dit rijksmonument rond
te krijgen, maar de rijkssubsidie laat nog
enige jaren op zich wachten. Dankzij de
provinciale bijdrage zou de restauratie
aanzienlijk dichterbij komen.
provincie Utrecht

Geld voor de verplaatsing van
de Kortrijkse Molen

In Molenwereld 1999-10-197 is vermeld, dat
de verplaatsing van de Kortrijkse Molen on-
der Breukelen naar de Haarrijnse Plas bij
Vleuten in Breukelen zelf op weerstand
stuit: men wil de molen in Breukelen hou-
den. Desondanks gaan de voorbereidin-
gen voor de verplaatsing door. Zo heeft de
provincie Utrecht onlangs een ton voor dit
doel beschikbaar gesteld, evenals de ge-
meente Vleuten.
Een krantenbericht meldt dat er voor de
molen ‘een plekje is gereserveerd aan een
fietsroute en een recreatiestrand’. Dat lijkt
nu niet bepaald een ideale molenomge-
ving en waarschijnlijk is het bericht dan ook
niet helemaal correct. Dan zijn er in het ver-
leden wel betere locaties voor de ver-
plaatsing van deze molen genoemd;
evenals voor die van Oudegein trouwens
(de molenwerven van de Donkerslootse
Molen bij Loenersloot en de Themater Mo-
len onder Maarssenbroek zie De Molenaar
1988-3-76). Deze locaties zijn blijkbaar he-
laas niet mogelijk gebleken.

Conflict rond De Vriendschap in
Veenendaal geëscaleerd

In Molenwereld 2000-1-3 is melding ge-
maakt van de vestiging van een dagverblijf
voor verstandelijk gehandicapten in de
Veenendaalse molen De Vriendschap, die
eigendom van de gemeente is en beheerd
wordt door een groep vrijwilligers. De vrijwil-
ligers achten de nieuwe functie volkomen
onverenigbaar met de molen. Ze weten
zich hierin geruggensteund door de Vereni-
ging De Hollandsche Molen en de
Utrechtse Molenstichting. In hun ogen wal-
ste de plaatselijke politiek over hun argu-
menten heen met als resultaat dat het ‘mo-
lenbestuur’ in december haar kaart trok en
unaniem besloot de functie neer te leggen.
Er moet dan maar een nieuwe ploeg ko-
men, waarvoor overigens niemand van de
oude ploeg voor beschikbaar is. Het is be-
slist niet zo, dat men niet tot samenwerking
bereid is geweest. Zo is een alternatief, ver-
worpen dat de molen plus pakhuis onge-
moeid laat.  Hoe het verder gaat met het
beheer van de molen is nog niet duidelijk.
Inmiddels is de suggestie gedaan om de
molen onder te brengen bij de Utrechtse
Molenstichting die de andere Veenen-
daalse molen, De Nieuwe Molen al onder
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haar hoede heeft. Wethouder Van Herpen
beschouwt de breuk als definitief en is op
zoek naar een nieuwe ploeg die dan be-
reid moet zijn om het raadsbesluit ten aan-
zien van de dagopvang van Heimerstein uit
te voeren. Half januari zou met de verbou-
wing van de molen en het pakhuis hiertoe
begonnen zijn.

Vier Noord-Hollandse molens op
de rijkslijst geplaatst

Recent zijn vier Noord-Hollandse molens of
molenrestanten op de rijksmonumentenlijst
geplaatst. Het betreft:

1. De Zwarte Ruiter in Aalsmeer.
Dit is een onttakelde achtkante korenmo-
len, een grondzeiler, waar zelfs de as nog in
ligt. De molen is in 1778-1779 gebouwd voor
de bemaling van de Schinkel- of Zwarte-
polder. In 1857 werd het scheprad vervan-
gen door pompen voor de droogmaking
van de inmiddels uitgeveende polder. Dit
beviel blijkbaar niet, want al in 1866 wordt
de molen verkocht aan Jacob van Zijver-
den, die er een korenmolen van maakte. In
1919 raakte de molen beschadigd bij blik-
seminslag en dat is hij tot op heden niet te
boven gekomen. De molen heeft nog ja-
ren lang met drie houten wieken gestaan,
die er omstreeks 1930 afgingen, evenals de
staart, goed tien jaar later. In 1949 werd de
molen uitgesloopt en voor bewoning inge-
richt. Concrete restauratieplannen zijn er
op dit moment nog niet.

2. De molen van de Etersheimerbraak
Voor deze molen zijn er wel restauratieplan-
nen. Over de achtergrond ervan is meer te
lezen in Molenwereld 1999-4-78 en 1999-6-
132.

3. De Nachtegaal in Heemstede. 
Deze onttakelde stenen molen staat aan
de Glipperweg en werd gebouwd in 1760.
Uit en naast deze molen ontstond de meel-
fabriek van Höcker (H.H. Höcker & Zonen),

De op de rijksmonumentenlijst ge-
plaatste Zwarte Ruiter in Aalsmeer.

een der laatste kleine meelfabrieken van
Nederland en in 1990 stilgelegd. Sinds 1869
waren de Höckers eigenaar van de molen.
In de zomer van 1936 werd De Nachtegaal
onttakeld. Over restauratie van deze mo-
len wordt al decennia lang gepraat. Of het
er nu van komen zal?

4. De Bonte Hen in Zaandam.
Deze oliemolen werd in of kort na 1693 ge-
bouwd en kwam in 1926 buiten bedrijf. Na
tien jaar verval werd de molen tot op de
onderbouw gesloopt, waarbij het achtkant
werd omver getrokken. In 1973 kocht de
Vereniging De Zaansche Molen het restant
en liet de molen herbouwen, waarbij ge-
bruik werd gemaakt van onderdelen van
de in 1964 afgebrande Koperslager (as,
roeden, kruirollen) en De Os.

Restauratie van de Kijkduin in
Schoorl voltooid

Op 12 november 1999 werd de afronding
van de op 4 januari begonnen restauratie
van de Schoorlse korenmolen Kijkduin ge-
vierd door het feestelijk lichten van de
vang, in aanwezigheid van velen, onder
wie de molenmakers (Kistemaker en Korver
VOF) en een aantal beroepskorenmole-
naars.
De laatste jaren vertoonde de ronde ste-
nen grondzeiler uit 1772, die al vele jaren
wekelijks maalt onder leiding van Tom Bos
en René Peereboom, toenemend ernstige
gebreken: waterdoorslag door de romp,
een slechte roede en uiterst zwaar kruien.
Alle vier de uitgezakte uiteinden van de
voeghouten, die zwaar over de kuip sleep-
ten, werden weer rechtgezet en geborgd
met glasfiber trekstangen en epoxy vullin-
gen. De kruivloer en de onderzijde overring
werden opnieuw gevlakt Tevens kreeg de
molen een Engels kruiwerk, gecombineerd
met vier neuten in de overring, elk twee ter
weerszijde van de pen. De windpeluw
werd terug gekanteld, de steunder ver-
nieuwd. Al deze ingrepen maakten een
nieuwe afstelling van bovenwiel en bonke-
laar noodzakelijk, als ook van de vang en
het hals- en penlager.
Een nieuwe buitenroede werd gestoken,
terwijl het hekwerk van alle einden werd
vernieuwd. De zeeg werd aanzienlijk die-
per gemaakt en de voorzoom verbreed,
met het oog op de specifieke windomstan-
digheden in de omgeving van de molen:
vlak aan zee in het binnenduinrandgebied.
Ook werd een vlaggenstok geplaatst.

De korenmolen De Nachtegaal in
Heemstede met de meelfabriek voor de
onttakeling van de molen, die al buiten
bedrijf is. Molen, fabriek en woonhuis
vormen een bijzonder geheel.

Het gehele metselwerk aan de buitenkant
en een aanzienlijk deel binnenin werd op-
nieuw gevoegd; slechte stenen werden
vervangen. Enkele dragende vloerbalken
werden van sleutelstukken voorzien.
Ook werden afwateringsmaatregelen ge-
troffen bij deuren en ramen. Met het zelfde
doel ging ook het erf op de schop: loods-
trips rondom het molenlijf en een dieplig-
gende aflopende folie rondom, opgevuld
met grind en uitkomend op een drainage-
systeem.
De gammele trap naar de luizolder werd
vervangen door een zeer fraai en veilig
exemplaar. Op de luizolder (??? JSB) zelf
werd een bloembuil aangebracht.
Aan de restauratie van een oude koeken-
breker wordt thans nog gewerkt, als ook
aan de afstelling van het tweede koppel
(zestiender kunst-)stenen.
De restauratie als geheel (onder leiding
van architect Pronk te Schoorl) was een
toonbeeld van perfecte logistiek en bud-
getbewaking. En zoals Tom Bos na afloop
van het werk zei: “De molen is héél blij”.
Hans Woestenburg, leerling-molenaar op
de Kijkduin.

Westzaan krijgt er vijf weidemo-
lentjes bij

De landinrichtingscommissie Westzaan wil
vijf houten weidemolens in het Guisveld
plaatsen om het water hoger op te malen
in gebieden waar een hoger peil gewenst
is voor weidevogels of uit botanische mo-
tieven. Tevens zullen de molens het beeld
van het klassieke Zaanse weidelandschap
versterken. Ze zullen zo geplaatst worden
dat ze vanaf fiets- of wandelpaden goed
te zien zullen zijn. Informatiepanelen zullen
de passanten wijzen op het nut en de wer-
king van deze molentjes. Het eerste molen-
tje is ondertussen besteld en zal in maart
geplaatst worden. De kosten worden ge-
dragen door Staatsbosbeheer, het Water-
schap Het Lange Rond en de gemeente
Zaanstad.

Plannen bouw van een zaag -
molen aan de Zaanse Schans
krijgen steeds vastere vorm.

In 1942 verdwenen de laatste beide boven-
kruier-zaagmolens in de Zaanstreek: Het
Jonge Schaap in Zaandam (zeskant)en Het
Klaverblad (achtkant) in Westzaan. Al jaren
vindt men dat de Zaanstreek zo’n molen uit
historische en educatieve motieven ge-
woon nodig heeft vanwege de enorme
betekenis die ze in het Zaanse sociaal-eco-
nomische leven hebben gehad. Dankzij het
opmeet- en tekenwerk van Anton Sipman is
Het Jonge Schaap tot in de details bekend.
Het is nu de bedoeling dat er aan de Kal-
verringdijk buitendijks een replica van deze
molen wordt gebouwd tussen De Zoeker en
De Os waarvoor een stukje Zaan zal worden
gedempt. Het plan zal worden gerealiseerd
via een afzonderlijke stichting, waarvan
wethouder mevrouw Henselenberg-
Koomen voorzitter is. Er is ook bouwcom-
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missie gevormd waarvan de heer Neu-
haus, de conservator van het Molenmu-
seum de leiding heeft. De totale kosten
worden geraamd op 2,5 miljoen gulden,
waarvan de gemeente Zaanstad inmid-
dels al een miljoen heeft gevoteerd in de
meerjarenbegroting van 2000. Ook wordt
de mogelijkheid onderzocht om in het plan
de reconstructie van een scheepswerf op
te nemen uit de tijd dat de Russische tsaar
Peter in de Zaanstreek verbleef.  Recent is
zo’n scheepswerf opgegraven. Het is al-
leen jammer dat de zaagmolen geen
plaats in het veld krijgt, want daar stonden
toch de meeste zaagmolens.

Sloop bijgebouwen aan de
Pauwmolen in Delft

De in oktober 1929 onttakelde Pauwmolen
in Delft was geheel ingebouwd geraakt. In
december werden veel van deze aanbou-
wen gesloopt, waardoor de romp van
deze molen nu weer geheel vrij staat. Ook
al lijkt het een gewone molenromp; de
Pauwmolen is een unicum: het is het restant
van de laatste loodwitmolen van Neder-
land. Dit loodwit, een verfstof, werd gema-
len ten dienste van de fabricage van gla-
zuur voor het wereldberoemde Delfts
blauw. Sterker nog, de molen ontleende er
zijn naam aan, want hij behoorde bij de
plateelbakkerij De Pauw aan de Koorn-
markt in de Prinsenstad. Nadat de beteke-
nis van de Delftse aardewerkindustrie te-
rugliep kreeg de molen andere functies,
laatstelijk korenmolen tot aan de onttake-
ling in 1929.
Het is (mij) niet bekend wat de toekomst is
die de Pauwmolen tegemoet gaat. De
romp verkeert in slechte staat, iets dat nu
wel heel duidelijk tot uiting komt. De bio-
toop is niet ideaal, maar voor een molen
waar de kost niet mee verdiend hoeft te

De Blokker uiterlijk weer een echte molen

Op 16 augustus 1997 bracht brand zware schade toe aan de Blokkerse Wip, de molen
die het deel Blokweer van de polder Alblasserdam bemaalde. Half augustus werd de
herstelde ondertoren van de molen op zijn oude plaats weer in elkaar gezet, nadat
ruim een half jaar eerder, op 16 november 1998, de herbouw was aanbesteed. Mo-
lenmaker De Gelder Favier B.V., tekende voor het herstel van de molen zelf, terwijl het
herstel van de woning toen werd toevertrouwd aan Van Ek B.V. uit Nieuw-Lekkerland.
Molenmaker Verbij uit Hoogmade heeft als onderaannemer de  nieuwe kop voor de
wip gemaakt. Doordat Van Gelder Favier voor de ondertoren zorgde en Verbij voor de
kop kon een aanzienlijk tijdwinst geboekt worden. Op 21 december werd met een
kraan de kop weer op de toren geplaatst, waarna de roeden werden gestoken, zo-
dat de Blokkerse Wip uitwendig weer een echte molen is. Wanneer de molenmakers
klaar zijn kan Van Ek aan de slag. Het is de bedoeling dat de molen voor Nationale Mo-
lendag 2000 klaar is.

Het in elkaar zetten van de kop van
de Blokkerse Wip (foto H. van
Steenbergen).

De ondertoren van de Blokkerse
molen is weer voorzien van dakpan-
nen. (foto H. van Steenbergen).

Het plaatsen van de kop op de
Blokkerse Wip. (foto H. van Steen-
bergen).

worden wel zo dat er mee te leven valt. Hij
staat op een zeer markant punt en had
een bijzondere functie die waarschijnlijk
wel zijn sporen in de bodem nagelaten
heeft... Zo’n dertig jaar geleden genoot de
molen landelijke bekendheid dankzij het
gelijknamige wegenwachtstation dat bij
de molen gevestigd was. Het lot van de
molen zal grotendeels wel van de pecunia
afhangen...

De Kyck over den Dyck weer
recht op zijn benen

De Kyck over den Dyck, de laatste molen
van Dordrecht, stond 1,30 m uit het lood.
Vorig jaar is er begonnen met de kostbare
restauratie van deze molen, waarbij het
weer rechtzetten een belangrijk onderdeel
is. Ndat er eerst gezorgd was voor een
nieuwe fundering was het op maandag 17

De weer vrijstaande romp van de
Pauwmolen in Delft.
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Het klaarmaken van de wapening voor
de nieuwe funderingsvloer van de Kyck
over den Dyck. Let op de versterking
van de romp met een ijzeren band
(foto H. van Steenbergen).

januari zover, dat de molen met behulp
van perslucht via luchtkussens kon worden
rechtgezet. De molen moest daartoe aan
de laagste kant zo’n dertig centimeter om-
hoog komen. In een volgend stadium is de
hele molen nog eens zo’n zestig centimeter
omhoog gedrukt. De Utrechtse aannemer
H.J. Jurriëns is de hoofdaannemer van de
restauratie waarvan de kosten geraamd
worden op drie miljoen gulden; tot op he-
den ongetwijfeld een van de kostbaarste
restauraties uit de molengeschiedenis.

Oud-molenaar Arie van der Knijff
overleden

Op 30 december overleed op 98-jarige
leeftijd Arie van der Knijff, die tientallen ja-
ren molenaar was op de Nieuwlandse Mo-
len bij Hoek van Holland. In 1959 werd hem
vanwege zijn manier van uitoefenen van
het molenaarschap het Certificaat van
verdienste van De Hollandsche Molen toe-
gekend.
Als molenaar is hij opgevolgd door zijn zoon

Arend die de molen nog steeds bemaalt.
Doordat de Nieuwlandse polder in de laat-
ste jaren knap ‘verglast’ is, is dit malen da-
nig teruggelopen. Het meeste overtollige
regenwater wordt opgeslagen in de water-
bassins van de tuinders in de polder en
hooguit het overschot moet er uit. Dat is als
regel niet zoveel en als er dan gemalen
moet worden dan is het meestal met een
uur wel bekeken. Dat verhoogt de animo
om op de wind te malen niet, hetgeen nog
eens versterkt wordt door de koppeling van
de vijzel. De Van der Knijffs van de Nieuw-
landse Molen waren een begrip, zelf zo dat
de molen in de omgeving van de Hoek en
‘s-Gravenzande algemeen bekend stond
en staat onder de naam de Molen van Van
der Knijff. Er zijn zelfs ansichtkaarten in om-
loop geweest met deze molennaam!
Arie van der Knijff werd op 4 januari begra-
ven op de begraafplaats Beukenhage in
‘s-Gravenzande.

De Weltevreden in Krimpen a/d Lek omstreeks 1900 met ernaast de in 1892 aange-
bouwde stoomzagerij en -schaverij.

Onderbouw Weltevreden in 
Krimpen a/d Lek verplaatst

In de tweede helft van de vorige eeuw zijn
er een paar zeer grote zaagmolens ge-
bouwd, die in feite het eindstation vormen
van de ontwikkeling van de klassieke wind-
zaagmolen. Ze kenden één gebrek: ze
hadden meestal meer wind nodig dan er
was om ten volle profijt te kunnen trekken
van hun mogelijkheden. Het leidde ertoe
dat hun bestaan vaak kortstondig was en
eigenlijk is deze hele groep molens verdwe-
nen op de onderbouw van de Weltevreden
in Krimpen a/d Lek na. Dit was in meer dan
een opzicht een opmerkelijke molen met
een rechthoekige onderbouw, een zes-
kante romp en een achtkante balie. De in
1845 voor Bernardus Boogaerdt gebouwde
molen was in 1910 na een brand verbouwd
tot stoomzagerij en herbergde later een
elektrische zagerij. In 1987 zou de molenon-

derbouw gesloopt worden, maar een
plaatselijke reddingsactie wist dit te verijde-
len dankzij de genereuze medewerking van
houthandel Boogaerdt die de onderbouw
in feite al aan de sloper had verkocht! In
verband met de uitbreidingsplannen van
het bedrijf werden de zaagloodsen gede-
monteerd en opgeslagen, terwijl de eigen-
lijke molenonderbouw op 31 oktober 1987
aan de zijkant van het terrein werd gezet in
afwachting van transport over water naar
de definitieve locatie. 
Dat liet veel langer op zich wachten dan
toen ook maar iemand had verwacht. Men
had een A1-molenlocatie op het oog,
maar dit terrein werd het onderwerp van
een jarenlange juridische procedure. Eigen-
lijk was iedereen ten aanzien van de molen
van goeden wil, maar juist de genoemde
omstandigheid werkte ronduit verlam-
mend. Onlangs is er een keer ten goede
ontstaan en kon de molenonderbouw ver-

dwijnen van het terrein van Boogaerdt,
waar hij inmiddels al ruim twaalf jaar een
sta-in-de-weg vormde. Op 4 januari 2000
zette een 420-tons mobiele kraan van
Mammoet de Weltevreden op een ponton
van het Lekkerkerkse bedrijf Eerland (Lek-
stroom). Het gevaarte bleek ruim 45 ton te
wegen! (Ter vergelijking: het oude com-
plete achtkant van De Venemansmolen in
Winterswijk woog nog niet de helft: 20 ton;
het te maken zeskant voor de Weltevreden
zal dat zelfs nog niet eens halen). In eerste
instantie was het de bedoeling om de on-
derbouw per helikopter te verplaatsen, om-
dat dit het gemakkelijkste leek en verplaat-
sing over de weg onmogelijk was,  bleek
echter geen helikopter in Nederland te be-
staan die dit gewicht kon tillen.
Nadat de onderbouw op de ponton stond
werd koers gezet naar de Museumhaven
van Krimpen a/d Lek, waar dezelfde mo-
biele kraan de molen weer op de wal zette

Het storten van de betonnen vloer in
de Dordtse molen.
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Ambacht
Het grote enthousiasme waarmee Molenwereld van start ging
in 1998 dreigde even het blad los te scheuren van haar, ruim
honderdjarige wortels. Wortels die vastzitten in de destijds zéér
vruchtbare grond van de kleinschalige korenmaalderij. Nu, op
de drempel van de 21-ste eeuw lijkt die bodem, hoewel zij min-
der opbrengt, niet straffeloos verlaten te kunnen worden: er
zouden Ingrijpende wonden geslagen worden!
Het is beter haar van nieuwe voeding te voorzien, zo links en
rechts wat onkruid te verwijderen, en zo af en toe wat extra
licht te geven, want gezonde wortels groeien uit in een goede
bodem en dragen een sterke plant!
Molenwereld en Pandsel vonden elkaar op dit punt, en enkele
keren per jaar hoop ik in een artikeltje onder de kop” am-
bacht”, in te gaan op vragen, wensen en problemen waarmee
korenmolenaars in hun molen worstelen. Zie het als een soort

vervolg op de ‘Vragenbus’ waarmee Rijnenberg, de vroegere redacteur van De Molenaar, jarenlang de korenmolenaars van dienst
was met doorwrochte adviezen. Hij schreef overigens onder het pseudoniem ‘Dirksen’.U neemt het mij vast niet kwalijk dat ik mij ook be-
dien van een naam die mijn identiteit toch wat verhult, een bekende klank en zelfs een verleden heeft, het is immers een traditie?
Het redactieadres van Molenwereld staat elke vorm open voor uw vragen. Zoveel mogelijk worden ze (desgewenst anoniem) hier be-
sproken, althans wanneer ze een kwestie aansnijden die voor anderen ook nuttig of leerzaam is. Is dat niet het geval dan krijgt per-
soonlijk antwoord, indien het in mijn vermogen ligt. 

Pandsel

bij de al jarenlang beoogde standplaats.
Het verliep allemaal erg vlot, uren eerder
dan verwacht bereikte de molen zijn
nieuwe bestemming: alsof er twaalf jaar in-
gehaald moet worden...
De nieuwe plaats is ook nu nog niet defini-
tief geregeld, maar IHC, de eigenaar van
het terrein, heeft zich positief opgesteld. Er
is nog een lange, moeilijke en kostbare
weg te gaan, maar het lijkt erop dat nu ein-
delijk de impasse is doorbroken. De nieuwe

locatie voor de molen is ook historisch de
best denkbare plaats voor de Weltevre-
den: de voormalige scheepswerf van J. &
K. Smit, een voorganger van IHC. De fami-
lies Smit en Boogaerdt waren nauw aan el-
kaar verwant. Zo zaagde Boogaerdt toen
vrijwel al het hout dat op deze scheepswerf
werd verwerkt, welhaast ook zeker voor de
grootste Nederlandse zeilschepen (vier-
masters) die op deze werf gebouwd zijn en
die aan een Krimpense rederij toe behoor-

den. Het eerste schip dat op deze werf
klaar gemaakt werd was de bark Padang:
de kapitein ervan was A.A. van der Linden
die op zijn beurt de eerste-steenlegger van
de in 1845 gebouwde Weltevreden was. Zo
komen daar aan de museumhaven allerlei
historische lijnen als Boogaerdt, Smit, IHC,
zeilschepen en zaagmolens weer bijeen in
een windmolen die in 1845 de belichaming
was van technisch vernuft, oorspronkelijk
denken en ondernemingszin. De Stichting
Zaagmolen Weltevreden zal het anno 2000
ook nodig hebben om van de molen weer
een werkende zaagmolen te maken.

Groene lichten voor de 
verplaatsing van de Bosmolen

Op 6 december ging de gemeenteraad
van Leiderdorp als ‘schenker’ met uitzon-
dering van de fractie van D’66 akkoord
met de verplaatsing van de Bosmolen (zie
Molenwereld 1999-12-244) naar buurge-
meente Rijnwoude. Een plaatselijk comité,
het Comité Doesbrug, verzette zich ver-
geefs tegen de op handen zijnde verplaat-
sing en heeft daartoe plaatselijk driftig de
trom geroerd.
In Rijnwoude, de ‘ontvanger’ ging de
desbetreffende gemeenteraadscommis-
sie van harte akkoord met de komst van
de Bosmolen. Met het waterschap De
Oude Rijnstromen is overeenstemming
bereikt, evenals met de eigenaar van de
grond waar de molen op komt te staan,
zodat de molen weer een nuttige functie
kan vervullen. De kosten van de verplaat-
sing komen volledig voor rekening van
het HSL-projectbureau.

De Weltevreden over water, door de lucht, over de bomen en naar de grond.
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Zeeuwse molens: iets minder erg

Alarmklok voor de Zeeuwse molens: vol-
gens de vereniging De Zeeuwse Molen
mankeert er veel aan de molens in de pro-
vincie Zeeland. Fractievoorzitter Van Kollem
van Groen Links/Delta Anders stelde de
zaak in de Zeeuwse staten aan de orde
(Molenwereld 1999-12-5). Gedeputeerde
Staten van Zeeland hebben zorgen over
het restauratieproces in de provincie door
het afhaken van particuleren en gemeen-
ten, maar vinden dat de situatie niet zo
somber is als wordt voorgesteld. Zo worden
een aantal molens opgevoerd, waarvan
de restauratie al in uitvoering is of zelfs al vol-
tooid is (Ellemeet, Eindewege en Krabben-
dijke). Verder zijn twee molens binnen de
gemeente Middelburg volgens de ge-
meente in orde (De Hoop, Buiten Verwach-
ting). Bovendien zijn er door de gemeenten
voor het Provinciaal Restauratie Uitvoerings
Programma 2000-2005 (PRUP) niet minder
dan vijftien molens in negen gemeenten
opgegeven; alleen al vier in Noord-Beve-
land en drie in Borsele. Van die vijftien staan
drie restauraties volgens het provinciebe-
stuur met zekerheid vast: Axel, Kuitaart en
Wissenkerke. 
Het verwarrende is, dat een en ander sterk
afhankelijk is van de criteria die men han-
teert. Zo mist men op de zolders boven de
balie van De Hoop in Middelburg heel wat.
Het opnemen van een restauratie in het
PRUP betekent niet dat dan alles verder
rond is; verre van dat. De financiering kan
nog een geduchte spelbreker zijn en dat
geven Gedeputeerde Staten zelf ook toe.
Het is dus beslist niet verkeerd om het
Zeeuwse molenbehoud eens beleidsmatig
tegen het licht te houden. Als de dan zicht-
bare knelpunten niet worden opgelost, dan

Scheef - scheur - Schuddebeurs! Maar
het is te verhelpen.

is men voorlopig niet uit de problemen; of
de zaak erg of minder erg is dan wordt
voorgesteld doet in dit opzicht niet ter zake.

Afgebrande Volmolen in Waalre
wordt herbouwd

De Volmolen in Waalre stortte in december
1962 in. In 1968 kocht architect A.M. van
Empel de molenlocate en begon in 1992
met de bouw van een nieuwe dubbele
watermolen. Nadat de molen op de plaats
van de vroegere korenmolen voor de
derde keer in brand had gestaan gaf Van
Empel de pijp aan Maarten en verkocht de
molen aan Martin Hermans die met zijn ge-
zin in de molen op de plaats van de olie-
molen trok. Hermans laat nu de laatstelijk
op 16 juli 1995 platgebrande molen her-
bouwen. Daarbij zal de waterdoorvoerca-
paciteit van de sluis vergroot worden, want
juist daar waren in het verleden nogal pro-
blemen mee.

Voorzichtig vooruit met de
Schuddebeurse molen?

De molen van de polder Schuddebeurs on-
der Lage Zwaluwe leek volslagen reddeloos
(zie Molenwereld 1998-10). Het tij lijkt zich
toch wat te gaan keren. De acute sloop-
dreiging is van de baan en de werkgroep
die de molen wil behouden (Molenwereld
1999-10-202), de voorloper van een op te
richten stichting, heeft meer body gekre-
gen doordat er nu ook vertegenwoordigers
van de Domeinen (eigenaar van de mo-
len), het waterschap, de gemeente Drim-
melen en een heemkundevereniging in
deelnemen. Inmiddels zijn er ook contacten
geweest met Monumentenzorg en een ver-
tegenwoordiger van deze dienst heeft de
situatie in ogenschouw genomen. Deze
heeft gesteld dat de molen van groot lo-
kaal en regionaal belang is en dat herstel
alleszins de moeite waard is, ondanks de
deplorabele staat van de molen, die hij
toch ‘herstelbaar’ heeft genoemd.
Op zaterdag 8 januari hebben vrijwilligers
zand en puin uit de volgestorte krimp ge-
haald als symbolische start van de restau-
ratie

Zevenbergen: Brabant heeft er
weer een molen bij

Na alle treurig stemmende geluiden over
het molenbehoud in Noord-Brabant (bio-
toop, het maltraiteren van prachtige mo-
lenrompen) ook goed nieuws: er wordt
hard gewerkt aan de restauratie van de
onttakelde korenmolen aan de Lage Wip-
straat in Zevenbergen. Op 11 oktober 1997
gaf wethouder Van de Wetering het start-
sein voor de restauratie. Eerst werd een
aanbouw gesloopt, waarna de molen-
romp, die twintig centimeter uit het lood
stond, werd rechtgezet. Vervolgens werd
het metselwerk onder handen genomen.
Nadat de romp was schoongemaakt werd
deze opnieuw gevoegd. Slecht weer
zorgde ervoor, dat bij dit werk grote vertra-

ging ontstond, waardoor de oplevering in
mei 1999 moest uitgesteld worden. Eind ok-
tober, begon het bouwbedrijf Geleijns met
het leggen van nieuwe balken en vloeren
in de vijf zolders. Vervolgens is de beurt aan
de balie. Molenmaker Harrie Beijk heeft on-
dertussen in zijn werkplaats in Afferden de
kap klaar gemaakt, die in december op de
romp is geplaatst. Nog voor de kerstdagen
zijn de roeden gestoken. Als alles volgens
plan is verlopen dan wordt de molen deze
maand opgeleverd.
Inmiddels heeft de eigenaar, Wim Toonders,
de molen te koop aangeboden aan de
gemeente voor de somma van 550.000 gul-
den. In 1996 was namelijk vastgelegd, dat
de gemeente als eerste het recht van koop
heeft. De voorheen naamloze molen
draagt nu de naam Fleur naar de dochter
van Toonders.

Nieuw beleidsplan Molenstich-
ting Limburg

De Molenstichting Limburg heeft een nieuw
beleidsplan ontwikkeld ten aan zien van de
Limburgse molens. Het plan is op 14 de-
cember overhandigd aan de heer L. Ende-
dijk, de directeur van de Vereniging De Hol-
landsche Molen. Om het voortbestaan van
molens te verzekeren dienen zij een breed
draagvlak in de samenleving te hebben.
Dat kan door de sociale betekenis van mo-
lens te vergroten, bijvoorbeeld bij belang-
rijke gebeurtenissen in de gemeenschap-
pen waarin zij staan als dorpsfeesten of het
optreden van schutterijen. Zij moeten ook
zo veel mogelijk draaien. Om die reden
moet het opleiden van vrijwillige molenaars
gestimuleerd worden, zelfs zo, dat er meer-
dere molenaars per molen beschikbaar
zijn, waardoor er meer met de molens ge-
draaid kan worden; liefst zelfs echt gema-
len. Voor dit laatste doel zoekt men samen-
werking met de LLTB, de Limburgse Land-
en Tuinbouwbond, in de hoop dat deze
landbouwcoöperatie graan beschikbaar
stelt. De toeristische en educatieve rol van
de molen dient ook vergroot te worden,
wardoor die de aandacht en de betrok-
kenheid krijgt die hij verdient. Hierin is een
belangrijke rol voor de vrijwillige molenaar
weggelegd.
Een ander doel is het structureel verbete-
ren van het molenonderhoud door meer-
jarige onderhoudsplanning in samenwer-
king met de Monumentenwacht. De Mo-
lenstichting zelf wil bestekken gaan opstel-
len ten dienste van molenrestauraties. Na-
tuurlijk komt ook de biotoop aan de orde:
die moet voor zowel wind- als watermolens
veilig gesteld worden. Verder wil men de
lasten van de moleneigenaar verlichten
door het streven naar een nul-stelling van
de waarde van molens voor de Onroerend
Zaakbelasting.

In ‘t kort:

- Half januari onderging de oliemolen De
Passiebloem in Zwolle een behandeling te-
gen de bonte knaagkever volgens de zo-
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Molenvirus

MolenvirusMolenvirusMolen
‘Met molentjes lopen’ klinkt niet positief, maar ik ben altijd weer blij als ik mensen te-
genkom die met molentjes willen lopen. Molens zijn het bewaren waard en wie zich
daarvoor inzet doet een goed werk en is bepaald niet dwaas bezig. Wie eenmaal be-
gint, kan maar moeilijk stoppen. Bij mij begon het 13 jaar geleden toen ik lid werd van
provinciale staten en te maken kreeg met het rijke bezit aan vele traditionele wind-
molens in Zuid-Holland. Fantastisch wat er uit vervlogen eeuwen in stand is gebleven,
zodat we ook in de 21ste eeuw kunnen genieten van het vakwerk. Het is zeker het be-
houden waard en wil je dat goed doen dan moet het werktuig draai-, maal- en zaag-
vaardig zijn. 
Wat hebben voorouders van ons gezwoegd om molens op te richten, te laten draaien
en vooral in stand te houden! Nederland is ondenkbaar zonder de vele watermolens:
we zouden onder water staan.
Over alles wat er zich in de wereld van molens afspeelt, wordt u maandelijks tot in de-
tail geïnformeerd. In het vorige nummer van Molenwereld heeft u al gelezen dat het
bestuur van de Stichting is uitgebreid en losgemaakt van de redactie. Het bestuur
streeft naar verbreding van het prachtige blad met meer nieuws uit noord, oost en
zuid Nederland. Verder een bredere kring van lezers! Er vindt teveel versnippering van
informatie plaats en dat belemmert naar de mening van het bestuur een krachtda-
dig naar buiten treden van allen die besmet zijn met het molenvirus.
Onze oproep aan het begin van dit nieuwe millennium is: laten we samenwerken.
Maak gebruik van de mogelijkheden om via Molenwereld een goed gerucht te ver-
spreiden. 

Sjoerd J. Veerman

genaamde Wijhese methode die geba-
seerd is op hete lucht en vochtigheid, deze
wordt sinds augustus 1990 wordt toegepast
door de Wijhese ondernemer Jacob Sleg-
ten.
- De provincie Gelderland heeft op 14 de-
cember bij de vaststelling van het restaura-
tieuitvoeringsprogramma (PRUP) 233.436
gulden gereserveerd voor de watermolen
van Borculo. De totale restauratiekosten be-
dragen 389.496 gulden. Ondanks het feit
dat dit geld pas in 2003 beschikbaar komt is
er al hard gewerkt aan deze molen.
- Bij die gelegenheid is er ook 290.500 gul-
den toegekend voor de restauratie van de
Concordia in Ede en wel pas voor het jaar
2005. De gemeente Ede had echter om het
dubbele gevraagd...
- Bij die gelegenheid werd ook 114.171 gul-
den voor 2004 beschikbaar gesteld voor res-
tauratie van een andere molen in Ede, te
weten De Keetmolen.
- Ook de Mallumse Molen bij Eibergen deelt
in de PRUP-vreugd. De provincie heeft over
2001 7808 gulden voor deze molen toege-
kend en voor 2002 47.821 gulden.
- Het metselwerk aan de Sevinkmölle te
Meddo is gereed. Als alles volgens plan is
verlopen, dan is men inmiddels in de werk-
plaats van Vaags ook begonnen met het
maken van de grotendeels nieuwe kap.
- Aan molen De Roode Leeuw te Gouda
werd de korte spruit en de potdekselbe-
planking van de kap vernieuwd. Een revisie
van het gaande werk volgt binnenkort. Dit
jaar zal de molen geheel geschilderd wor-
den en zelfs restauratie (stucen) van het
metselwerk lijkt aanstaande te zijn...
- Siemens wil op haar terrein aan de A12 in
Zoetermeer de grootste windturbine van
Nederland wil neerzetten met een hoogte
van 120 meter.
- Molen De Rozeboom te Krabbendijke
werd voor 140.000 gulden hersteld. Naast
reparatie van het wiekenkruis, werd ook het
metselwerk onderhanden genomen waar-
bij een oude vochtwerende laag werd ver-
wijderd; deze scheen averechts te werken...
- In november werden de roeden van mo-
len Ons Genoegen te Middelburg gestre-
ken. Molenmaker Hoefkens zal binnenkort
een geheel nieuw wiekenkruis aanbrengen.

Molenkalender
10 maart Contactavond Gilde van Vrijwil-
lige Molenaars, afd. Noord-Holland in sport-
complex Hoornse Vaart; onderwerp: mo-
lenbiotoop.
15 april Molenruilbeurs in de recreatie-
ruimte van de Bethelkerk in Utrecht. 
22 oktober Molendag Alkemade-Jacobs-
woude-Rijnwoude-Zoeterwoude
4 november idem

Tentoonstellingen

Vanaf 11 september 1999 ‘Nieuwerkerk mo-
lendorp’ in Oudheidkamer Nieuwerkerk
a/d IJssel

Het aanbrengen van een nieuwe pot-
dekseling op de kap van De Roode
Leeuw in Gouda (foto W. Roose). ’t Betere Werk (1)

De molen van de Woudsche Droogmakerij
Van de heer J. Heijdra uit Barneveld ontvingen we bericht over de laatste bestaans-
fase van de vijzelmolen van de Woudsche Droogmakerij. In Molenwereld 1999-11-256
staat dat de molen in 1957 gerestaureerd werd door molenmaker Ottevanger uit
Moerkapelle. Dat blijkt niet juist te zijn. De restauratie werd uitgevoerd door Van der
Loo uit Kethel. Het misverstand is in de wereld gekomen doordat Ottevanger de mo-
len weliswaar in onderhoud had, maar toen de molen tot stilstand kwam in 1952 was
dit afgelopen. Volgens mededeling van Ottevanger was de molen van de Woud-
sche Droogmakerij een van de laatste windmolens, zo niet de laatste waar zij aan
werkte. In feite gebeurde dit op grond van de al jaren bestaande relatie, maar voor
Ottevanger was het echte molenwerk toen al verleden tijd.
Tijdens de restauratie van 1957, zo deelde heer Heijdra mee, was de elektrische in-
stallatie van de molen afgekeurd en afgesloten. De bewoner sloot de installatie te-
gen de regels toch weer aan met als resultaat een kortsluiting die deze indrukwek-
kende molen fataal werd. De tekening van de vijzelmolen in het Zuid-Hollands Mo-
lenboek geeft een goede indruk van deze molen.
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Het moderne molenleven

Molenaar zijn = stoer!
Nu dat vervelende ‘gemotor’ is afgelopen en ik weer
vrolijk en blij met m’n neus in de wind loop, werd
ik onlangs geconfronteerd met de aloude clichévraag:
‘Waarom word je nu eigenlijk molenaar?’ Door-
gaans wordt deze vraag - ook door mij - beant-
woord met vage kreten als ‘één zijn met de natuur’
tot regelrecht ongefundeerde kletspraat met als
strekking ‘onthaasting avant-la-lettre’, of dergelijke
onzin.
Omdat ik dit nieuwe millennium (OK, da’s pas
volgend jaar, maar ik leuter lekker tendentieus mee)
met een schone lei wil beginnen, wil ik bij deze
korte metten maken met deze vastgeroeste opinies
in de molenwereld.
Het begon allemaal een paar weken geleden tijdens
het kijken naar MTV en/of TMF. De hier uitge-
zonden videoclips zijn in feite niets meer of minder
dan een drie à vier minuten durend promotiefilm-
pje, waarin de artiest zich van zijn of haar beste
kant laat zien. Enigszins afhankelijk van het mu-
ziekgenre wordt hierbij een imago gekozen. Bij de
genres R ‘n B en vooral Hip-Hop hoort als het
ware een erg stoer imago. Ik bedoel: Wat zijn een
Dr. Dre, een Will Smiths, of een Puff Daddy nu
zonder veel goud, mooie meiden en grote auto’s in
hun videoclips? Ziet u Puffy al op een ordinaire
fiets rijden in zijn videoclips? Nee, vergeet het, de
man zou spontaan zijn carrière om zeep helpen!
Nu zijn goud en mooie meiden in principe van alle
tijden, met auto’s ligt dit een stuk moeilijker. Hon-
derd jaar geleden waren er eigenlijk nog geen auto’s
en dat lijkt nu welhaast onvoorstelbaar. Niet alleen
Hip-Hop, maar eigenlijk onze hele hedendaagse
machocultuur is in sterke mate gelieerd aan grote,
stoere, snelle auto’s. Waarmee tevens de vraag rijst:
Hoe deden die mensen dat honderd jaar geleden en
daarvoor? Ik heb er eens lang over nagedacht en
kwam uiteindelijk tot één conclusie: de molen. Wat
was er in het post-gemotoriseerde tijdperk nu stoer-
der dan het laten draaien van zo’n imposante, grote
windmachine? Watermolenaars zullen hierbij een
streepje hebben voorgehad op korenmolenaars, maar
daar wil ik niet verder op ingaan. Laat ik een link
proberen te leggen naar het heden door middel van
deze psycho-analyse: Ik mag in deze rubriek dan
doorgaans aardig bij de hand overkomen, ik mag in
het dagelijks leven dan een redelijk vlotte babbel
hebben; feit is dat ik in een oude, allesbehalve stoere
bestelbus rondrijd en diep in m’n hart gewoon een
introverte, wereldvreemde Eigenheimer ben. Ik ken
in de molenwereld trouwens opvallend veel intro-
verte, wereldvreemde Eigenheimers en samen heb-
ben we ooit onze keuze gemaakt: Wij willen stie-
kem gewoon stoer zijn en dáárom zijn we mole-
naar geworden. Neemt u van mij aan: Molenaars
waren de Hiphoppers van de negentiende eeuw en
ver daarvoor; Yo! Yo! Check it out!

WvdL  

De ‘Zoeker’ uit Molenwereld 2000-1 heeft
zijn thuis nog niet gevonden. Enerzijds niet
zo verwonderlijk omdat deze foto onder
verzamelaars geldt als een hardnekkige
onbekende, anderzijds weer wel, omdat
de foto een overvloed aan details biedt. Zo
heeft de molen geen krimpdeur, maar een
luik zoals nu nog aanwezig is bij de Boter-
huismolen onder Warmond. Boven dit
krimpluik zit, overduidelijk, een gevelsteen.
De genoemde molen heeft die niet en
evenmin een gemetseld gewelf boven de
achterwaterloop.
Ook de heer Esselink uit Delft heeft zich ver-
geefs het hoofd gebroken over deze mo-
len. Hij schrijft: ‘De ‘Zoeker’ uit Molenwereld
2000-1 is voor mij ook een raadsel. Ik heb
dezelfde foto, met als bijschrift Delftsche
Vliet, al geruime tijd en heb er geen oplos-
sing voor. De situatie doet denken aan de
molen van de Voordijkshoornse polder te
Den Hoorn, tegen de gemeentegrens met
Delft aan. Bij deze afgeknotte molen staat
namelijk precies zo’n huisje als op de foto,
maar deze molen is het beslist niet.
Vervolgens kom ik terug op een oude on-
bekende, en wel de molen uit De Mole-
naar 1995-4. Dit betreft een schilderij van
een zaagmolen genaamd De Zaaijer. Des-
tijds werd geconcludeerd, op grond van
de naam en de ligging, dat het best wel
eens de Zwolse zaagmolen De Zaaijer zou
kunnen zijn. Maar door het ontbreken van
vergelijkingsmateriaal kon hierover geen
zekerheid verkregen worden. Nu leek het
mij sterk, dat er van deze molen geen fo-
to’s zouden bestaan. Navraag bij het ge-
meentearchief van Zwolle, waar zich een
collectie van ruim 60.000 foto’s bevindt,
leerde dat er zich van deze molen maar
één echte foto in het archief bevindt. Deze
foto uit 1893 toont de molen gezien vanaf
de overzijde van het Zwarte Water, onge-
veer vanaf de plek waar zaagmolen De
Fortuin stond. Toch kan uit deze ene foto
met zekerheid geconcludeerd worden,
dat de onbekende molen De Zaaijer is. Dat
de schilder Co Breman (1865-1938), die het
grootste deel van zijn leven in het Gooi

Zoeker 

woonde, een Zwolse molen als onderwerp
koos is niet zo verwonderlijk: Zwolle was na-
melijk zijn geboortestad! Tussen 1893 en
1905 moet ‘De Zaaijer’ een ijzeren as ge-
kregen hebben, want op het schilderij van
Breman uit 1905, is deze duidelijk herken-
baar, terwijl op de foto uit 1893 nog een
houten as aanwezig is. In juni 1917 werd de
molen afgebroken. De Provinciale Overijs-
selsche en Zwolse Courant van 7 juni 1917
bericht hierover het volgende: “Aan den
Zwartewaterdijk, nabij het zwembad, wordt
de oude houtzaagmolen gesloopt en is
reeds van zijn huid ontdaan. Het ontzagge-
lijk sterke eiken karkas, dat men nu kan zien,
heeft 160 jaar lang weer en wind getrot-
seerd en toch is het hout even goed ge-
bleven, alsof het pas was aangebracht.
Gebrek aan goedkoope werkkracht is de
oorzaak van het einde van den molen,
want nu deze ontbreken kan de molen niet
meer rendeerend werken tegenover de
zware concurrentie der moderne machi-
nes.” Voor de geïnteresseerden kan ik mel-
den, dat het schilderij ook als wenskaart te
verkrijgen is. De Hollandsche Molen heeft
een aantal jaren geleden een set van
8kaarten samengesteld met afbeeldingen
van 19de eeuwse schilderijen, waarin ook
‘De Zaaijer’ voorkomt. Deze set is nog
steeds verkrijgbaar (voor de bestelwijze zie
het novembernummer 1999 van Molens,
pag.25, artikelnummer 05.002).’ 
Wij danken de heer Esselink voor zijn uitvoe-
rige reactie.

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’, een kleine pol-
dermolen, van het odel zoals er in de om-
geving van Alkmaar - Akersloot verschei-
dene hebben gestaan en nog staan; wie
brengt hem precies thuis? 
Reacties a.u.b. te richten aan de redactie
van de Molenwereld, Moerdijkstraat 39,
2751 BE Moerkapelle, fax 079-5931303.
geving van Alkmaar - Akersloot verschei-
dene hebben gestaan en nog staan; wie
brengt hem precies thuis? 
Reacties a.u.b. te richten aan de redactie
van de Molenwereld, Moerdijkstraat 39,
2751 BE Moerkapelle, fax 079-5931303.
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Molensactueel

De Beemster
werelderfgoed!!!
En de bemaling???

J.S. Bakker

Op 1 december 1999 heeft het Werelderf-
goedcomité van de UNESCO, de cultuur-
organisatie van de VN, in Marrakesh (Ma-
rokko) besloten om de Beemster, de be-

kende Noord-Hollandse droogmakerij uit
de zeventiende eeuw, op de lijst van het

Werelderfgoed van de UNESCO te plaat-
sen, welke totaal zo’n zeshonderd objecten
in de wereld omvat. Het is een wereldwijde
erkenning van het culturele en historische
belang van dit monumentale landschap, dat
zijn ontstaan mede dankt aan zo’n vijftig,

helaas alle verdwenen, windmolens.
Daarom halen wij nu die molens en hun

opvolgers voor het voetlicht.Van de Beemster watermolens zijn nauwelijks foto’s bekend. Dat is
niet zo verwonderlijk, gelet op het tijdstip van verdwijnen van de
molens. Deze foto toont de Rijper gang, op de bovenmolen na. De
molens zijn al buiten bedrijf (afgenomen zeilen en windborden en
de verlaagde waterstand in de voorste kolk; zie de onbruikbaar ge-
worden boenstoep). De roeden zijn nog van hout; de assen zijn
van ijzer. De (voor-)waterloop is nog van hout, hetgeen bijzonder
oud aandoet.

Het Werelderfgoedcomité geeft drie argu-
menten voor de inschrijving:
- De Beemsterpolder is een meesterwerk

van scheppende planning, waarbij de
idealen van de Oudheid en de Renais-
sance werden toegepast in het ont-
werp van een droogmakerijlandschap;

- Het innovatieve en van intellectuele ver-
beeldingskracht getuigende landschap
had een diepe en blijvende invloed op
droogmakingsprojecten in Europa en
daarbuiten;

- De schepping van de Beemsterpolder
markeert een belangrijke stap voor-
waarts in de samenhang tussen de
mensheid en het water in een cruciale
periode van sociale en economische
expansie.

Dit klinkt allemaal heel indrukwekkend,
maar de waterstaatkundige realiteit is op
de keper beschouwd nog veel indrukwek-
kender.

De bovenmolen van de Rijpergang met
op de achtergrond de molen van de
andere foto. De molens van de Beem-
ster deden fleuriger aan dan die van de
Schermer, omdat men meer van de
kwast en minder van de bokkenpoot
gebruik had gemaakt. Zo waren de
roeden lichtgeel geschilderd en de
windborden groen. Ook het voorkeuve-
lens met de windpeluw en de baard
plus kuip en rietplanken waren geverfd,
terwijl de gepotdekselde weeg groen
was. De veldmuren waren gewit. Het is
bij deze molen opvallend dat de voor-
waterloop op de plaats van die voor
een scheprad gebleven is. De voor- en
achterwaterloop hebben waarschijnlijk
niet in elkaars verlengde, maar onder
een hoek gestaan; een situatie die nu
nog aanwezig is bij de zeer oude (ont-
takelde) molen No. 6 van De Honderd
Morgen bij Moerkapelle, een molen die
in tegenstelling van de Beemster mo-
lens als vijzelmolen gebouwd is.
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Sprong voorwaarts

Of die idealen van de Oudheid en de Re-
naissance inderdaad bepalend zijn ge-
weest voor de geometrische kavelverde-
ling van de Beemster lijkt me zeer de vraag
en erg hoog gegrepen. Een rechte lijn is
nog altijd de kortste verbinding tussen twee
punten en sloten graven met behulp van
schoppen en kruiwagens is toch altijd het
makkelijkst wanneer men gebruik maakt
van de kortste verbindingen ofwel de
rechte lijn in de vorm van kaarsrechte slo-

Molengroep van de Schermer bij Schermerhorn; de groep van 21 molens van de
Beemster tegenover Beets moet een vergelijkbaar beeld opgeroepen hebben. Van
dergelijke grote molengroepen is alleen die bij Kinderdijk wonder boven wonder
bewaard gebleven (zie Molenwereld 1998-2).

De nog bestaande korenmolen De
Nachtegaal aan de Hobrederweg bij
Midden-Beemster, welke draait met de
as van de Hoge Kilmolen. De molen is
de laatst overgeblevene molen in de
polder. Aanvankelijk was het de bedoe-
ling om vijf kerken en vijf korenmolens
in de polder te bouwen, maar het bleef
in beide gevallen bij een.

ten. Om gelijksoortige reden, te weten de
gemakkelijkste bewerkbaarheid, zal een
boer zich toch ook het beste gediend we-
ten met rechthoekige kavels. Als die hoog-
gestemde antieke idealen meegespeeld
hebben, dan is het hooguit mooi meege-
nomen. Het nuchtere, praktische boeren-
verstand lijkt me echter een heel wat aan-
nemelijkere verklaring. 
Er is wel iets anders: de Beemster is de eer-
ste grote drooggemaakte plas in Neder-
land geweest. In het boek De West-Neder-
landsche Veenplassen van J. Trouw (Am-
sterdam 1948) is een lijst opgenomen van
niet minder dan 207 droogmakingen in de
provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en
Utrecht vanaf 1430 tot 1941. De eerste
droogmakingen waren, een enkeling daar-

gelaten, niet groot en kenden geen ge-
trapte bemaling. De meer dan 7000 ha
grote Zijpe- en Hazepolder, drooggemaakt
halverwege de zestiende eeuw, springt
eruit, maar dat is eerder een bedijking te
noemen dan een droogmaking, iets dat
ook geldt voor de in 1597 drooggemaakte
Wieringerwaard met bijna 2000 ha. De eer-
ste droogmaking met een getrapte bema-
ling was ... de Beemster, waarvoor op 21

mei 1607 het eerste octrooi wordt verleend.
De drooggemaakte polder zal niet minder
dan 7085 ha groot zijn, een omvang die pas
geslagen zal worden met de droogmaking
van de Haarlemmermeer in 1840 met 18100
ha. Dit record wordt op zijn beurt pas weer
verbroken met de IJsselmeerpolders, ruim
een halve eeuw geleden. Het komt er in
feite op neer dat met uitzondering van de
Haarlemmermeer de Beemster-prestatie

De Beemster voor de droogmaking ‘na rechte Landmetersche cste (=conste,
kunst) op perfecte maet aldus ghestelt Door Pieter Cornelisz. Cort van Alcmaer,
ghesworen Landmeter, ao 1607’.
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niet is verbroken voor de droogmaking van
de IJsselmeerpolders meer dan drie eeu-
wen later!!! 
Dit dwingt op zich al respect af; zeker voor
een ‘eersteling’, maar er is meer: met de
droogmaking was een periode van vijf jaar
gemoeid en dat met, in onze ogen, wel
heel simpele technieken. Voeg daar nog
eens bij de ernstige tegenslag van een
stormvloed annex dijkdoorbraak in 1610,
waardoor veel van het gedane werk teniet
ging en dus overgedaan moest worden. Er-
varing met de droogmaking van grote en
diepe meren, met getrapte bemaling bij
droogmaking, was eigenlijk nihil. Het is te
vergelijken met het laten beginnen van de
geschiedenis van het vliegtuig met een
DC-8. De droogmaking van de Beemster is
inderdaad een prestatie van wereldfor-
maat en juist daarom is een kwalificatie als
werelderfgoed zeker op zijn plaats. De an-
tieken mogen daarbij rustig antiek blijven.

Het begin

Over de geschiedenis van de Beemster is
heel wat geschreven, maar het is allemaal
of sterk verouderd of heel fragmentarisch.
Een goed standaardwerk naar de modern-
ste maatstaven over een van de grootste
Nederlandse waterstaatkundige prestaties
zou geen overbodige weelde zijn. Nu moe-
ten we het bijvoorbeeld stellen met Bedij-
king, opkomst en bloei van de Beemster
van J. Bouman uit ... 1857!!! Dit boek is nog
steeds onmisbaar over iemand die meer
over de vroege geschiedenis van de Beem-
ster wil weten.
De drooggemaakte plassen in Zuid-Holland
zijn vrijwel allemaal uitgeveende polders. In
Noord-Holland boven ‘t IJ geldt dat eigen-
lijk alleen maar voor een polder, de Assen-

Kaart van de Beemster in 1615: nog
alle molens malen drie of zelfs nog
twee hoog, terwijl later verplaatste mo-
lens nog op hun oude plaats staan zo-
als in het Havermeer. Het geometri-
sche kavelpatroon komt duidelijk tot
uiting.

delver Veenpolder; de overige droogmake-
rijen zijn allemaal ontstaan door dat de ‘wa-
terwolf’ steeds land wegvrat. Zo zou de kern
van de Beemster de Bamestra zijn, een wa-
terloop tussen de Starnmeer en de Schar
die in verbinding stond met de Zuiderzee.
Stormen zouden er voor gezorgd hebben
dat de veengrond ter weerszijden van de ri-
vier werd weggespoeld en het 7000 ha
grote meer ontstond.
In de loop van de zestiende eeuw ontston-
den er plannen om het meer droog te ma-
ken. Op 14 april 1607 kwam een vijftiental
ondernemende heren in Den Haag bijeen,
alwaar zij een overeenkomst sloten om de
Beemster droog te maken. Vervolgens werd
op 9 mei een verzoek hiertoe in handen ge-
steld van raadpensionaris Johan van Ol-
denbarnevelt om dat bij eerste gelegen-
heid in de Staten van Holland te behande-
len. De lijnen naar de Staten waren wel erg
kort, want Elias van Oldenbarnevelt, een
der vijftien deelnemers, was een broer van
de landsadvocaat. Al op 21 mei 1607 ver-
krijgen Dirck en Hendrick van Oss c.s. het
gevraagde octrooi. Van onthaasten had
men toen in Den Haag blijkbaar nog niet
gehoord... 
Na de ontvangst van het octrooi besluit
men allereerst om een plankaart te (laten)
maken en op 9 juli schrijven de vijftien on-
dernemers plus één nieuwkomer in voor het
aantal morgens (van 0,85 ha) in de droog
te maken polder. Deze morgentallen vor-
men uiteraard ook een verdeelsleutel voor
de kosten. 
In een, naar onze begrippen, ongelooflijk
snel tempo maken de bedijkers afspraken
met andere belanghebbenden als het
Hoogheemraadschap van de Uitwate-
rende Sluizen, de stad Hoorn en omlig-
gende dorpen. Er wordt ook een eigen be-
stuursorganisatie op poten gezet.

De Beemster in 1745, fragment uit de
kaart van ‘t Hoogh-heemraetschap van de
Uytwaterende Sluysen in Kennemerlandt
ende West-Vrieslandt , oorspronkelijk ge-
maakt door Jan Jansz. Dou in 1680. De
polder zal deze gedaante houden tot
aan het große Mühlensterben, zoals de
Duitsers dat noemen en voor deze pol-
der omstreeks 1880 op gang kwam, en
niet alleen daar...
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Experimenten: Leeghwater

Er is nauwelijks ervaring met ondernemin-
gen van deze soort en zeker niet in deze
omvang. Eén ding weet men heel goed:
molens zijn duur, zowel in bouw als in ex-
ploitatie. Vandaar, dat het besparen op
molens een aanlokkelijk vooruitzicht is. Om
die reden zijn de heren Hoofd-Ingelanden
genegen om een luisterend oor te schen-
ken aan allerhande uitvinders die denken
dankzij hun vernuft in staat te zijn om het
aantal molens te beperken, liefst drastisch.
Met de een is het evenwel moeilijk praten,
omdat hij niet bereid is zijn plannen te ont-
vouwen (in de trant van: ‘ja, als ik jullie dat
nu al vertel...’) en in de ander heeft men
geen vertrouwen. Eigenlijk schiet er maar
weinig over. Drie hoofd-ingelanden gaan
op 27 november 1607 met de molenma-
kers Jacob Meusz. uit Den Haag en Pieter
Jansz. uit Hoorn praten met de molenma-

kers Pieter Pietersz. uit De Rijp en Pieter
Claasz. (zoon en vader???) uit de vuile
Graft over hun ‘inventie’, terwijl zij ook een
bezoek zullen brengen aan de achtkante
oliemolen van Jan Adriaansz. uit De Rijp, de
later zo vermaarde Leeghwater. Na deze
reis wordt dan het definitieve bestek ge-
maakt. Twee molens zullen bij wijze van
proef gemaakt worden volgens de uitvin-
ding van de beide Pieters, terwijl men de
ideeën van Jan Adriaansz. (Leeghwater) in
beraad houdt. Wat ze zijn wordt niet mee-
gedeeld.
Leeghwater schrijft in zijn Kleine Chronycke
uit 1649 dat ‘...ik (...) d’ eerste agtkante Oly
molen met stampers tegen Ryp en Graft
voor my zelven getimmert en gemaakt heb
die nu nog tegenwoordig gangbaar is en
ontrent 45 jaren gegaan heeft’. Hij kreeg
het octrooi voor deze molen op 24 maart
1607, heel kort voor de droogmaking van
de Beemster. Jammer genoeg beschrijft

Leeghwater in zijn Kleine Chronycke niet
waaruit zijn uitvinding, die de Beemster
Hoofd-Ingelanden zo interesseerde, heeft
bestaan en dat terwijl hij daarin zijn doen en
laten toch uitvoerig heeft beschreven.
Heeft de inventie niet aan de verwachtin-
gen voldaan?
Dirck van Oss en de zijnen gingen niet naar
die oliemolen om te kijken hoe mooi die
stampers dansten; ze waren uiteraard al-
leen geïnteresseerd in iets waaraan ze bij
de Beemster molens wat hadden. Het moet
iets algemeen toepasbaars geweest zijn;
maar wat? Het zal ook niet om een detail
gegaan zijn, maar wat dan wel?
Uit het bestek voor de Beemster molens rijst
evenwel in grote lijnen het beeld van een
normale binnenkruier.
Nu bevindt zich in het archief van de Beem-
ster evenwel een ‘Conterfeytinghe van
Beemster- Molens’, een tekening van
Leeghwater uit 1632 van een Beemstermo-
len ‘Voor den Dyckgraaf Sr. (seigneur =
heer) Dirck van Os’.. De tekening is mogelijk
voor hem gemaakt als een soort eerbewijs.
Alleen was Dirck van Oss al jaren dood!!! Hij
overleed in 1615, drie jaar na de droogma-
king. Is de tekening soms een kopie van een
oudere en verloren gegane tekening? 
Het meest opvallende is dat de molen een
staart heeft en dit is in strijd met het bestek
uit 1607. Moest de veronderstelde voorgan-
ger van de tekening uit 1632 Van Oss atten-
deren op de staartkruiing? Was dat de ver-
betering die Leeghwater in zijn oliemolen
had aangebracht. Het is zeker niet onmo-
gelijk, maar ieder bewijs hiervoor ontbreekt.
Daarmee zijn we weer aangeland bij de
probleem over de staartkruiing zoals die ge-
steld werd rond de bouw van de molen De
Zwaan in Lienden (zie De Molenaar 1992-9-
14). Dat een staart het bedieningsgemak
voor een watermolen vergroot is buiten kijf.
Daar tegenover staan de kosten en con-
structieproblemen zoals die in de ge-
noemde artikelenserie in De Molenaar ge-
constateerd werden. Een en ander kan
best aanleiding geweest zijn om een der-
gelijke verbetering aan de oliemolen in De
Rijp ‘in beraad’ te houden.

Experimenten: Piet en Piet

Nadat het definitieve bestek gereed is, ge-
controleerd en aangevuld door de molen-
makers Jacob Meusz. en Dirck Jansz.,
wordt de bouw van de eerste molens op
oudejaarsdag 1607 aanbesteed in de ‘Drie
Morianen’ van Anna Franken aan de Nieu-
wendijk in Amsterdam. Daags te voren
melden zich in Amsterdam bij de heren
hoofd-ingelanden onze Pieter Pietersz. en
Pieter Claasz. die meedelen dat zij op hun
kosten de Beemster willen droogmaken
met een behoorlijk getal watermolens vol-
gens hun nieuwe uitvinding. Hadden zij nog
iets nieuws bedacht? Voelden zij zich te
kort gedaan met hun twee molens en wil-
den ze meer? Waren ze bereid om hiervoor
persoonlijk enorme risico’s te lopen? Het
laatste heeft er veel van weg, want nog
diezelfde dag gaan zij met de hoofdinge-
landen een overeenkomst aan waarbij op
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De raadselachtige tekening van Leeghwater van een Beemstermolen uit 1632.

31 december tien molens op hun lasten en
kosten zullen worden aanbesteed, maar in
naam van de hoofdingelanden!!! Verder
zullen ze op dezelfde voorwaarden nog zes
gebruikte watermolens kopen, niet ouder
dan tien of twaalf jaar en wanneer dat niet
lukt nieuwe leveren. Met deze zestien mo-
lens moet het water in de Beemster 9 voet
onder peil gebracht worden. De molens
moeten, om het met een moderne term te
zeggen als een turn key project opgele-
verd worden, inclusief de molenaars! De
molens moeten twee hoog malen, waarbij
de bovenmolens op 1 mei 1608 in bedrijf
moeten zijn, de ondermolens een maand
later, terwijl met Allerheiligen (1 november)
de polder droog moet zijn. Twee molens
moeten evenveel water uitmalen als drie
‘ouderwetse’ achtkanten, zo niet, dan ver-
beuren de aannemers de lieve somma van
6000 gulden. Als de gemaakte afspraken
niet worden nagekomen dan verbeuren
de aannemers alle molens en moeten zij
eventueel reeds uitgekeerde gelden terug
betalen. Die zestien molens zouden nu een
nieuwbouwwaarde van omstreeks twee
miljoen gulden per stuk hebben. Het heeft
er zo veel van weg of hier een gokspelletje
wordt gespeeld rond een bedrag van een
slordige 32 miljoen guldens anno 2000. Bij
wie de risico’s liggen is duidelijk: niet bij de
hoofdingelandenden ook al betalen die
als tegenprestatie 17 gulden per morgen
aan de aannemers, maximaal 127.500 gul-
den, ofwel 8000 gulden per molen, waar-
over later meer. Extreme regenval en een
dijkdoorbraak kunnen de beide Pieters soe-
laas schenken. Ze zullen het nog hard no-
dig hebben en nog krijgen ook.
Precies veertien dagen voor het bezoek
van Van Oss c.s., op 13 november 1607,
hadden de beide Pieters een octrooi voor
zes jaar gekregen van de Staten-Generaal
voor een watermolen met twee schepra-
deren, ‘ welcke watermolens met een
doorgaende windt souden malen met
twee schepraders ende met een sacht
matelycke windt, met een scheprad, ende
dat door ‘t middel van een klinket ofte

schotdeur, welcke de schepraders veel
meer waters souden mogen opbrengen
ende dieper drooch malen door oorsa-
ecke dat haer geen water konde ontlo-
pen, door de veranderinge by de suppl.ten
(supplianten = verzoekers) gevonden aen
de schepraeden en de waterloopen’.  
Dit vinden we ook terug in het bestek voor
de Beemster molens voor de aanbesteding
op 31 december 1607 en 1 januari 1608.
Dat is voorzien van een aanvulling, die be-
halve een wijziging van de overbrenging,
voorziet in het aanbrengen van twee
schepraderen, een van 18 (Alkmaarse) dui-
men (42 cm) breed, het andere 14 duim
(33 cm). Beide raderen krijgen hun eigen

‘Den Opstal van een agtkante Water-
Moolen, een booven Kruyer, staande in
de Beemster’ in het tweede deel van
het Groot volkomen moolenboek uit
1736 van Van Natrus, Van Vuuren en
Polly.

waterloop, maar zitten op één wateras, zo-
dat ze beide tegelijk draaien wanneer de
molen in beweging is. Het oorspronkelijk
gedachte rad was 141/2 duim (34 cm) bij
een diameter van 18 voet (5,02 m); het
nieuwe rad een voet kleiner (4,74 m). ‘... de
waterlopen zullen aan het binneneinde elk
eene schutdeur hebben, zoo wijd als de
waterlopen’. Hierdoor kon men dus met
een der beide of met beide schepraderen
water verzetten: bij weinig wind met het
smalle rad, bij meer wind met het brede en
bij nog meer wind met beide door naar be-
lieven geen of een der beide schutdeuren
te laten zakken (de klinketten uit het oc-
trooi), hetzij geheel, of gedeeltelijk. Het
heeft er veel van weg alsof het hier gat om
een voorloper van het systeem van Jan
Blanken uit 1793, dat ook voorzag in het
malen met meer schepraderen.
Dat de molen ‘...geen water konde ontlo-
pen, door de veranderinge by de suppl.ten
(supplianten) gevonden aen de scheprae-
den en de waterloopen’ is vanuit het oc-
trooi vertaald naar artikel 4 van de veran-
deringen in het bestek. Het is niet duidelijk
wat er precies wordt bedoeld, maar het lijkt
op een versmalling van de waterloop met
eiken planken ter weerszijde van het
scheprad, waardoor minder water terug-
loopt.
Volgens de verandering van het bestek
zouden aan het eind van de opleiders
deurtjes komen, ‘vast aan den rijzing met
een lid (deksel, deurtje) dat van onder op
toegedrongen wordt’. Dit kan niets anders
zijn dan de drijvende klep zoals we die uit
de hellend schepradmolen kennen en
waarvan de sporen nog aanwezig zijn in
de Bleiswijkse molen A-1 aan de Rotte tus-
sen de Hollevoeterbrug en de A12. De filo-
sofie erachter is dat het water niet node-
loos hoger wordt opgevoerd omdat de
klep, die de opleider verlengt zich aanpast
aan het niveau van het buitenwater, waar-
door kracht wordt bespaard. Dit wordt niet
vermeld in het octrooi. Is dit het idee, waar-
mee de heren Hoofdingelanden op Oude-
jaarsdag 1607 verrast werden?
Verder is merkwaardig dat de diameter
van het bovenwiel volens de ‘Verandering’
wordt vergroot: van 9 voet 6 duim (2,65 m)
naar 10 voet 3 duim (2,86 m),terwijl het
aantal kammen werd verminderd van 52
naar 44, waarbij die kammen geplaatst
werden in een tweede velling binnen de
buitenste. Wilde men de diameter van het
wiel groot houden voor het vangen, terwijl
men voor de overbrenging een kleiner wiel
wilde? 
Het octrooi rept weliswaar over het voorko-
men van grote schaden door haastige ver-
anderinge van groote winden ende tem-
peesten’ (= stormen), maar geeft als reme-
die ‘een cleyne veranderinge aen de hec-
ken ende molenseylen’. Helaas blijft het
hoe en wat in het ongewisse.

Bestek

Het 90 artikelen tellende bestek exclusief
de hierboven genoemde tien aanvullende
artikelen is te uitvoerig om hier weer te ge-
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ven (voor het bestek: zie Bouman). Het
geeft een goed beeld van de Beemster
molens. Ze moeten 34 voet (9,49 m) wijd
zijn, ‘naar den strekel (=cirkel?) gemeten, te
weten aan de buitenzijde van de stijl (dus
de uitwendig beschrijvende cirkel), aan de
kuip is dit 221/2 voet (6,28 m), terwijl de stij-
len tussen de pennen ook 34 voet moeten
zijn; daarbij moeten de blokkeels nog gere-
kend worden. De molens hadden een rol-
lenkruiwerk met 36 rollen en 36 paar iepen
‘schenen’ (gelet op de term ‘paar’ kunnen
dit niet anders dan keerschijven zijn, zoals
nu nog aanwezig in de molen van de pol-
der Valkkoog bij Sint Maarten. Ieder veld
krijgt vier richels plus vier kruisbanden, dus
twee kruisen. De hekken krijgen vier zoom-
latten, maar de voorhekkens (voorzomen)
mogen niet lang zijn, ‘opdat de achterein-
den te beter schot en gang zullen maken.’
Van windborden is geen sprake en die zul-
len er ook niet geweest zijn, want die be-
stonden nog niet. In zijn Beschryvinge van
den Grooten Brand in de Ryp op 6 januari
1654 heeft Leeghwater het immers over
‘de onlangs gepractiseerde Inventie van
houten borden langs de Molen roeden ge-
hegt om ‘t oplichten en ‘t slaan van de zei-
len te vermeiden’. 
Het bovenwiel krijgt 52 mispelhouten kam-
men; het bovenschijfloop 18 staven. Het
onderwiel krijgt 66 eiken kammen; het on-
derschijfloop 16 mispelen staven. De over-
brenging is dus volgens het bestek 1 op
0,70. Volgens de hierboven genoemde
aanvulling krijgt het bovenwiel 44 kammen,
het bovenste schijfloop 22 staven, het on-
derste 20 staven en het onderwiel 60 kam-
men, waardoor de overbrenging 1 op 0,67.
Een van de vuistregels voor het maken van
kamwielen, de ondeelbaarheid van de op
elkaar lopende kammen/staven wordt hier
wel met voeten getreden! 
In het tweede deel van het Groot volko-
men moolenboek uit 1736 van Van Natrus,
Van Vuuren en Polly is een tekening ‘van
den Opstal van een agtkante Water-
Moolen een booven Kruyer staande in de
Beemster’ opgenomen. De vermelde over-
brenging wijkt af van beide voorgaande:
bovenwiel 50 kammen, bovenschijfloop 24
staven, onderschijfloop 20 staven en het
onderwiel 72 kammen. De overbrenging is
dus 1 op 0,58. Dat is aanzienlijk minder. Ook
hier waren blijkbaar de ogen groter dan de
maag geweest. De raderen liepen volgens
het bestek uit 1607 vrij snel aan en zouden

Hellend scheprad met drijvende klep
volgens de uitvinding van de gebroe-
ders Eckhardt uit 1771. Het veronder-
stelde nut ervan was dat het water niet
hoger werd opgevoerd dan nodig was.
Bij laag boezemwater zakte de klep
met het boezemwater mee waardoor
het water eerder het scheprad kon ver-
laten. Het systeem kam dus in feite
neer op een variabele opleider (teke-
ning: B.J. Douwes: Memorie ter volko-
mene aanwijzing der belangrijke voor-
deelen voor den lande door een alge-
meen gebruik van watermolens met
hellende schepraderen, 1808)

dus veel water verzetten .... als de wind
maar voldoende meewerkte. Blijkbaar was
dit te hoog gegrepen en vervolgens stelde
men zich bescheidener op door het rad
het wat rustiger aan te laten doen. Een wij-
ziging van de maat van het scheprad kan
hierin ook een rol gespeeld hebben: vol-
gens het oorspronkelijke bestek had het
een diameter van 18 Alkmaarse voeten
(5,02 m) bij een breedte van 34 cm. Vol-
gens het Moolenboek is dit 203⁄4 voet (5,79
m). Deze maat stemt wel weer overeen
met die van de later te noemen tekening
uit 1816. De tekening uit 1736 hangt wellicht
ook samen met een herbouw van een (af-
gebrande?) Beemster molen. Over de on-
dertafelementen blijft de molen 34 voet
wijd; boven iets smaller, geen 221⁄2 voet,
maar 21 voet.
Men is blijkbaar niet van permanente be-
woning uitgegaan, want ‘in den molen zal
men maken een kamertje met eene bed-
stede om te logeren’. De molens krijgen
maar een zolder: de kapzolder

Aanbesteding

Op oudejaarsdag 1607 worden dan de
eerste tien molens aanbesteed:

Molen 13 wordt (gebruikt) gekocht van
burgemeester Oltgens, waarvan Bouman
Mastenbroek als woonplaats noemt. Nu zal
het Overijsselse Mastenbroek in die tijd ze-
ker geen stedelijke functionaris als een bur-
gemeester gekend hebben. Met Oltgens
wordt waarschijnlijk de Amsterdamse bur-
gemeester Claes Fransz. Oetgens bedoeld

Molen Aannemer Prijs (in guldens)

1 Cornelis Symonsz. De Boer bij Delft 3550
2 Pieter Gerritsz. Verspek uit Leiden 3600
3 Cornelis Arentsz. uit Schiedam 3625
4 Cornelis Symonsz. De Boer 3625
5 Syverd Jansz. uit Delft 3625
6 Symon Claasz. uit Graft 3700
7 Pieter Jansz. uit De Rijp 3650
8 Pieter Claasz. uit Vuile Graft 3675
9 Soest Roelofsz. en Aart Jansz. de Wit uit Woerden 3750
10 Cornelis Jansz. uit Alkmaar 3750

Op nieuwjaarsdag worden nog twee molens aanbesteed:
11 Syverd Jansz. 3660
12 Pieter Gerritsz. Verspek 3645

zijn, een oom van de hoofdingelanden Ni-
colaas en Barthold Cromhout. Met Masten-
broek wordt mogelijk een straat of huis in
Amsterdam bedoeld. Op 16 februari 1608
neemt de eerder genoemde Jacob
Meusz. uit Den Haag de bouw van molen
14 aan voor 3600 gulden en twee dagen
later Dirck Fransz. uit Delft die van molen 15
voor 3800 gulden. Molen 16 wordt als ko-
renmolen gekocht van Symon Bouman in
Schiedam voor 2375 gulden en vervolgens
als watermolen in de Beemster gebouwd
voor 1363 gulden door Cornelis Adriaansz.
uit Schiedam. 
Deze aanbesteding is hoogst merkwaar-
dig. Er worden veertien molens nieuw ge-
bouwd door elf aannemers (drie aanne-
mers nemen twee molens aan). Van die elf
aannemers, goed voor de bouw van tien
molens, komen er zeven uit Zuid-Holland,
merendeels uit Delfland of naaste omge-
ving! Reeds eerder is betoogd dat Delfland
mogelijk een van de broedstoven van de
Hollandse poldermolen is (De Molenaar
1991-15) Delfland telde trouwens in het re-
cente verleden nog een relatief groot aan-
tal zeer oude achtkante molens. 
De bouw van de molens wordt aangeno-
men voor nog geen 4000 gulden per mo-

len. Hierboven zagen we hoe Pieter en Pie-
ter maximaal 8000 gulden per molen zou-
den krijgen als ze hun beweringen waar
konden maken! In maart 1608 besluiten de
Hoofdingelanden om aan de ingelanden
van de Zijpe te vragen hun kleinste molen
beschikbaar te stellen voor een proef met
de uitvinding van Pieter Claasz. Of het er-
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van gekomen is, is niet bekend; evenmin of
het idee in de Beemster zelf toepassing
heeft gevonden. Het is in de zomer van
1608 extreem nat geweest, evenals de win-
ter erna, zodat de bepaling van ‘droog zijn
voor Allerheiligen’ niet nagekomen zal zijn. 
Als er in de Beemster zelf geëxperimen-
teerd is met hun uitvinding dan is dat waar-
schijnlijk gebeurd met twee molens bij Spij-
kerboor. Na het bezoek op 27 november
1607 aan de beide Pieters is een bestek ge-
maakt voor molens met stijlen van 31 Alk-
maarse voeten (8,65 m) en wordt besloten
twee molens volgens de uitvinding te ma-
ken. De stijlen volgens het bestek voor de
aanbesteding op 31 december 1607 moe-
ten evenwel 34 voet (9,49 m) zijn. Er is dus
een verschil van 3 voet (84 cm), hetgeen in-
houdt dat de kleine molens in vlucht zo’n
1,60 m kleiner waren. De Beemster molens
hadden een vlucht van 25 à 25,5 m. Trek
daar anderhalve meter af en dan komt
men uit op 231⁄2 à 24 m. Nu zijn de beide
Spijkerboorse molens al snel verplaatst naar
de Kilpolders en de vlucht van deze molens
wordt opgegeven als 23 m! Het is dus heel
goed mogelijk dat het hier om de twee
proefmolens gaat, die, omdat de verwach-
tingen niet werden waargemaakt, naar de
Kilpolder verhuisden. Hoe of het ook zij, na
maart 1608 raken Pieter Pietersz. en Pieter
Claasz. helemaal uit het Beemsterbeeld en
het is onbekend hoe het met hen en hun
uitvinding is vergaan. Ze zullen er beslist niet
beter van zijn geworden. 
De verwachtingen zijn wel erg hoog gesteld
geweest: de molens moeten in een bema-
ling twee hoog het water negen voet (2,5
m) opvoeren. Dat is niet onmogelijk, maar

wel rijkelijk veel en vergt veel van het ver-
mogen van de molen, beter gezegd, van
de wind. Het is de klassieke fout in dit soort
zaken: men bedenkt een wateropvoer-
werktuig met een berekend of veronder-
steld zeer hoog vermogen, waarbij men
zich niet of onvoldoende realiseert dat dit
werktuig ook nog eens een (te) grote
kracht (in dit geval veel wind) nodig heeft
om in beweging te komen.
Het is al snel duidelijk dat het droog maken
van de Beemster met de zestien molens niet
lukt. In maart 1608 wordt er, nog voor de
aanbesteding van de bedijking!, besloten
om nog eens vijf molens ondershands aan
te besteden, zodat het aantal molens op 21
komt. Op 10 april 1608 wordt het eerste dijk-
vak van de ringdijk aanbesteed. Tegen het
einde van 1608 komen dan de eerste mo-
lens in bedrijf en in januari 1609 is het meer
op laag zomerpeil. Wel besluit men in de
loop van 1608 om het aantal molens nog
eens te verhogen met vijf tot 26, waarbij alle
molens twee hoog maalden.
De wateroverlast van herfst 1608 bracht
boeren uit de omringende polders tot een
wanhoopsdaad. Het peil van de Beemster
was door de bemaling lager dan dat van
hun polderland. Wat was er simpeler dan
de Beemsterringdijk door te steken waar-
door het polderwater wegliep in die grote
plas. Dat werd niet in dank afgenomen
door de bedijkers en vandaar dat dit, op
verzoek van de heren Hoofdingelanden,
op 6 januari 1609 strafbaar gesteld werd
door de Staten van Holland: de straffen
waren niet mis!
Aan het eind van 1609 was de Beemster zo
droog, ‘dat zij den geheelen grond bijna
altemaal boven konden zien, uitgenomen
zekere kil’. 

Stormvloed

Op 22 januari 1610 stak er een zware
noordwester storm op, die in veertig jaar
zijn weerga niet had. De storm veroor-
zaakte een inbreuk in de Waterlandse zee-
dijk bij Durgerdam, de dijk langs de Zuider-
zee. Het instromende zeewater en de
storm zorgden ervoor dat de ringdijk van
de Beemster het ook begaf en het bijna
droge meer weer volstroomde met water,
waarbij veel schade werd aangericht aan
dijken en molens. De heren zaten niet bij de
pakken neer. Het herstel werd energiek ter
hand genomen, waarbij men een nieuw
octrooi met betere voorwaarden vroeg
aan de Staten en dat ook verkreeg. Verder
werd het bedijkingsplan aangepast met
een rationeler tracé voor de nieuwe dijk.
De molens werden ook aangepakt: de on-
dermolens werden zo aangepast dat zij in
afwachting van hun functie als ondermo-
len rechtstreeks op de ringvaart konden uit-
malen. Dat kon, doordat zowel de boven-
als de ondermolen van de twee hoog ma-
lende gangen pal aan de ringdijk stonden.

Met meer molens meer mans

Tijdens de vergadering van 29 maart 1610

kwam het bijbouwen en verplaatsen van
enige molens ter sprake. Er staan dan der-
tig molens; na de doorbraak van 1610 zijn
er vier molens bijgebouwd. Dat wordt ge-
noeg geacht en men besluit de zaak voor-
lopig maar zo te laten. Op 25 juni 1610 ko-
men de molens voor het eerst na de ramp-
zalige stormvloed weer in de zeilen, maar
dan is nog niet eens al hij dijkwerk klaar. 
In januari 1611 is de Beemster dichtgevro-
ren en dat gebruikt men om de Beemster
opnieuw te meten en te peilen. Aan de
hand van de resultaten besluit men molens
te verplaatsen en er nog meer bij te bou-
wen. Het blijkt onmogelijk om de bemaling
op twee hoog te handhaven: verschei-
dene gangen worden nu drie hoog ge-
maakt. In 1611 worden er dan nog elf mo-
lens bijgebouwd en in 1612 nog eens twee,
waardoor het aantal molens oploopt tot
43, zodat de Beemster door 43 molens is
drooggemaakt. In 1612 komt de Beemster
droog en dat wordt dan gevierd met een
feestmaal in een tent in Midden-Beemster
op 4 juli 1612 met als eregasten de prinsen
Maurits en Frederik Hendrik.
In maart 1613 telt de polder nog 43 molens,
maar dan worden er nog twee molens bij-
gebouwd. Zo blijken er in juli 1615 45 molens
te staan. Het aantal daalt vervolgens tot 44
met een doordat er een molen voor af-
braak wordt verkocht. De bemaling is dan
vrijwel overal drie hoog, maar dat voldoet
blijkbaar toch niet. Omstreeks 1632 besluit
men om nog vijf molens bij te bouwen en er
niet minder dan twaalf (!) te verplaatsen.
Het aantal molens komt zo op 49: 44 mo-
lens malen dan vier hoog; verder is er nog
één gang, de Jisper gang drie hoog en be-
malen twee molens de Killen, twee diepere
delen van de polder. Tegelijkertijd besluit
men het polderpeil met een voet te verla-
gen. Beide besluiten staan natuurlijk niet los
van elkaar. Later, in 1694, volgt nog een
verlaging met een halve voet. Wel werd er
in 1635 of 1636 nog een bovenmolen bijge-
plaatst in de molengroep bij Beets, zodat
daar niet minder dan 21 molens bij elkaar
stonden. Voor de ontwikkeling van deze
molengroep: zie G.H. Keunen in Molen-
nieuws 1979, No. 89.
Het aantal molens blijft meer dan twee
eeuwen ongewijzigd. Omstreeks 1850 ver-
dwijnt een van de molens van de Graftdij-
kergang en dan blijft het aantal molens tot
aan de de stoombemaling 49. 
Uit het bovenstaande blijkt duidelijk hoe
men experimenteerde met de bemaling.
Men dacht het aanvankelijk af te kunnen
met 16 molens 2 hoog (8 x 2). Dat blijkt al di-
rect onvoldoende. Bij de storm van 1610 zit
men al op 26 molens (13 x 2). Tijdens de
tweede droogmaling vanaf juni 1610 stapt
men snel over op drie hoog en twintig jaar
later op vier hoog. Zo ziet men eigenlijk het
klassieke model van een schepradgang
ontstaan: vrije forse molens met een relatief
geringe opvoerhoogte, waardoor de mo-
lens vrij snel ‘in ‘t gemaal’ komen. Theore-
tisch mogelijke grotere opvoerhoogten blij-
ken een te grote aanslag op het uitmalend
vermogen. Een en ander ging gepaard
met veel verplaatsingen, vooral omstreeks
1632. Kortom het uitkristalliseren van de be-

Molen met schepraderen volgens het
vereenvoudigd stelsel van Jan Blanken.
Bij dit ‘vereenvoudigd stelsel’ ontbrak
het onderwijl en kon naar keuze met
een of meer schepraderen gemalen
worden. Het systeem voldeed niet, on-
der meer vanwege de slappe raderen.
(tekening D.J. Storm Buysing: Handlei-
ding tot de kennis van de waterbouw-
kunde, Breda 1864)
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maling van de Beemster is in feite een
grote proeftuin geweest, waarvan men la-
ter elders zeker vruchten heeft geplukt.

Verdeling

De Beemster werd na de droogmaking on-
derverdeeld in drie hoofdpolders

de Bovenpolder, dat is het zuidelijk deel
van de polder, 1676 ha groot, waarbij het
zomerpeil in 1864 4 m - AP was. Deze polder
werd bemalen door twee gangen van vier
(de Draaioordse en de Volger- of Spijker-
boorse gang) en een gang van drie mo-
lens (de Jisper gang). Aangezien het peil
van de Schermerboezem, de boezem
waar de molens op uit sloegen gelijk was
aan het Amsterdams Peil, hield dit in dat de
nominale opvoerhoogte ook 4 meter was.

de Middenpolder, het westelijk deel van
de polder, 3225 ha, zomerpeil 4.051⁄2 m - AP.
In de Middenpolder lagen twee diepere
polderdelen, de Hoge en de Lage Kilpol-
der, elk met een eigen molen en een peil
dat respectievelijke 71⁄2 cm en 291⁄2 cm on-
der dat van de Middenpolder lag. De Mid-
denpolder werd bemalen door 6 gangen
molens: drie gangen vier hoog (de Rijper-
gang, de Woudergang en de Graftdijker
gang, waarvan laatstgenoemde vanaf
omstreeks 1850 drie-hoog, nadat de onder-
molen door blikseminslag was afgebrand),
en drie gangen in de molengroep bij Beets,
de Beetser- of Kruisoordergang: 12,6 mo-
lens.

de Arenbergerpolder het oostelijk deel
van de polder, 1770 ha, zomerpeil 4,27 m -
AP en bemalen door een viergang, de
Kwadijker gang, en twee gangen in de
Beetsergang, 8,4 molens.
De rare verdeling in de Beetsergang hing
ongetwijfeld samen met de in 1635 of 1636
bijgebouwde extra bovenmolen, waar-
door het aantal molens aldaar op 21
kwam. Deze molen gold blijkbaar als 60%
ten laste van de Middenpolder en 40%
voor de Arenbergerpolder.

Schaken met molens

Als men de gegevens van Bouman over de
aantallen en de plaats van de molens in

een tabel onderbrengt dan krijgt men het
volgende beeld:
Het verhaal van Bouman klopt waarschijn-
lijk niet helemaal. Zo loopt de geschiedenis
van de Volgergang en de Spijkerboorse
molens vermoedelijk door elkaar. Dat is niet
zo verwonderlijk want die stonden niet ver
uiteen. Het kortstondig bestaan van drie
molens meer in 1611 bij de Beetsergang is
ook onaannemelijk. Zijn de drie Hobreder
molens per ongeluk bij deze groep ge-
teld??? Of achtte men het maken van de
Hobreder gang zo acuut noodzakelijk dat
men daarom drie molens bij de Beetser
gang weghaalde?
Ten behoeve van de drie-hoog bemaling
heeft men in de meeste gevallen nieuwe
molens gebouwd. De ‘jonge’ gangen vist
men er op de kaart zo uit. Bij de oude gan-
gen twee-hoog moesten immers de onder-
molens eerst ook dienst kunnen doen als
uitmaalder. Daarom stonden die aan de
ringdijk. Voor de ‘jonge’ gangen ontbrak
die noodzaak en vandaar, dat de beide
jonge gangen (de Graftdijker en de Draai-
oordse) in hun geheel haaks op de ringdijk
staan. Uit de tabel blijkt dat hooguit de oos-
telijke Purmerendse gang is verplaatst, een
van de andere Purmerendse molens
maakte de Jisper gang drie-hoog. 
Het grote schaken begint met de invoering
van de bemaling vier-hoog in 1632. Dan
verhuizen er niet minder dan 12 molens:
vier complete driegangen: de Hobreder
en de Havermeerse gangen in de Aren-
bergerpolder en de Schermerhornse en de
Avenhornse gang in de Middenpolder. Van
deze molens zijn er mogelijk acht naar de
Beetser gang verhuisd, waar sindsdien in
plaats van vier gangen drie hoog er vijf van
vier een plaats hebben gekregen. Later is
daar, zoals reeds vermeld, nog een extra
bovenmolen bijgekomen. De andere vier
molens zullen andere gangen vier-hoog
gemaakt hebben als de Draaioordse, de
Woudse, de Kwadijkse en vermoedelijk de
Volgergang, dan wel de nieuwe Graftdijker
gang gevormd hebben. 
De verhouding molens per hectare was in
de Beemster in vergelijking met de Scher-
mer erg gunstig (kosten!) De ruim 7000 ha
grote polder kan bemalen worden met vijf-
tig molens. Dat komt vrijwel overeen met

de Schermer, maar die was aanzienlijk klei-
ner: 4400 ha. 

De molens

Na het grote schaakspel is de bemaling
van de Beemster tot aan de invoering van
de stoombemaling nauwelijks veranderd.
Soms brandde er een molen af, die vervol-
gens, met uitzondering van de Graftdijker
ondermolen, werd herbouwd. Het bete-
kent niet dat de molens zelf ongewijzigd
bleven. 
De meest ingrijpende wijziging aan de mo-
lens was de vervijzeling ervan, een proces
dat in Noord-Holland diep ingreep in het
karakter van de binnenkruiers: het gros er-
van verruilde het scheprad voor een vijzel,
voor zover ze (de jongere molens) niet met
een vijzel werden gebouwd. Op de vijzel-
molen was het:’ik kwam, zag en overwon’
bepaald niet van toepassing. Het octrooi
voor de vijzelmolen dateert uit de eerste
helft van de zeventiende eeuw, maar de
grote opmars begint (in Noord-Holland)
pas twee eeuwen later. Dan gaan ook de
grote droogmakerijen over van schepra-
deren op vijzels. In De Molenaar, 1994-25 is
uitvoerig ingegaan op vijzel versus schep-
rad. Daarom laten we de kwestie op zich
hier verder rusten. De Beemster begint al vrij
snel met het vervijzelen van molens.  In 1803

PLAATS 1608 1609 1610 1611 1613 1615 1630 1632 1636 ca 1850
Draaioord 2 3 3 4 4 4 
Jispersluis 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
Volger (Spijkerboor) 2 3 2 4 4 4 
Purmerend Oz 2 2 2 
Purmerend Wz 2 2 2 2 2 2 
Spijkerboor (Volger) 3 4 4 4 
Graftdijk 4 4 3 
De Rijp 2 3 3 3 4 4 4 4 
Woud, het 2 2 3 3 3 3 4 4 4 
Schermerhorn 2 2 2 3 3 3 3 
Avenhorn 2 2 2 3 3 3 3 
Beets 6 6 8 15 12 12 12 20 21 21 
Kwadijk 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 
Hobrede 3 3 3 
Havermeer 2 2 3 3 3 3 
Killen 2 2 2 2 2 2 

21 26 30 41 43 45 44 49 50 49

Het in 1885 gebouwde stoomgemaal
aan de Noorddijk, in 1962 buiten be-
drijf gesteld.
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waren de eerste drie molens vervijzeld. In
1857 is dit proces nog niet voltooid, maar in
1864 blijken alle molens vervijzeld op de
molen van de Hoge Kil na, die in 1864 als
een scheprad heeft met een diameter van
5,50 m. bij een breedte van 42 cm. Deze
laatste maat stemt overeen met de
breedte van het brede rad uit de molen
met twee schepraderen; toeval?
De vlucht van deze molen is, zoals hierbo-
ven reeds aangegeven, 23 m. De vijzels
van de molens hebben een diameter van
2 m. Het vervijzelen van de molens heeft
niet geleid tot het overtollig raken en slo-
pen van molens zoals in de Heerhugo-
waard. Waarschijnlijk geen, hooguit een
werd er gesloopt: de ondermolen van de
Graftdijker gang, maar een andere bron
vermeldt dat deze molen na blikseminslag
is afgebrand. Mogelijk hangt de vervijzeling
wel samen met een peilverlaging van een
halve voet in 1847; veel is dit evenwel niet.
Verder kregen de molens in de loop van de
negentiende eeuw ook ijzeren assen. Of
alle molens ze kregen is niet bekend. Ook
zijn er ijzeren roeden gestoken, maar lang
niet alle molens hebben die gekregen.

Stoom 

Natuurlijk kon er bij windstilte niet gemalen
worden. Dat kon al tot nare situaties leiden,
met name voor de boeren. Nog pijnlijker
was het wanneer er wel wind was en toch
niet gemalen kon, beter mocht, worden.
De Schermerboezem, de boezem waar de
molens van de Beemster op uitsloegen,
werd niet bemalen. Deze boezem loosde
op de Zuiderzee via spuisluizen. Bij hoog
buitenwater kon er niet of niet voldoende
gespuid worden. Wanneer het maalpeil op
de boezem bereikt was mocht er niet meer
op gemalen worden. Dat was voor ge-
wone polders al vervelend, maar nog veel
meer voor (diepe) droogmakerijen, waar
kwel- water voor extra wateroverlast
zorgde. Het was dus zaak om je ‘concur-
renten’ bij de bemaling voor te zijn. Met
windmolens kon dit onvoldoende, want die
waren ook afhankelijk van de wind. De
enige oplossing was stoombemaling.
In 1877 liet de Beemster het eerste stoom-
gemaal bouwen voor de Arenbergerpol-
der aan de oostkant van de polder tegen-
over Oosthuizen. Twee enkelwerkende
stoommachines van elk 150 pk, gestookt
met vier Galloway-ketels, dreven elk een
centrifugaalpomp aan. In 1921 werden de
stoommachines vervangen door twee die-
selmotoren met een totaalvermogen van
200 pk. Beide pompen konden toen samen
125 m3 per minuut verzetten. In 1959 werd
er nieuw dieselgemaal gebouwd, dat Ja-
cobus Bouman heet naar de eerder ge-
noemde historieschrijver van de polder. De
twee pompen kregen elk een 364 pk die-
selmotor en de pompen een capaciteit
van 205 tot 230 m3 per minuut bij een op-
voerhoogte van 4,85 m. 
In 1880 werd een tweede stoomgemaal
gebouwd aan de westzijde van de polder
tegenover De Rijp voor de Bovenpolder. Dit
gemaal had ook vier Galloway-ketels en
twee compound-stoommachines van 150

en 140 pk. Het waterverzet bedroeg 170 m3

per minuut. (bij compound-stoommachines
expandeert de afgewerkte stoom van een
cilinder nogmaals in een tweede). In 1925
werd het gemaal geëlektrificeerd, waarna
twee elektromotoren met een gezamenlijk
vermogen van 260 pk de twee centrifigaal-
pompen aandreven met een gezamenlijk
waterverzet van 140 m3 per minuut. Inmid-
dels is ook hier een nieuw gemaal ge-
bouwd, het volautomatische elektrische
gemaal Wouter Sluis, genoemd naar de
voorvechter van stoombemaling.
In 1885 volgde de bouw van een derde
stoomgemaal tegenover Beets aan de
noordkant van de Beemster voor de Mid-
denpolder. Dit gemaal had drie Galloway-
ketels en twee compound-stoommachines
van 150 en 140 pk. Het waterverzet be-
droeg 170 m3 per minuut. In het gemaal
was ook een door een 220 pk dieselmotor
(uit 1961) aangedreven centrifugaalpomp
(uit 1947). Het stoomgemaal deed de laat-
ste jaren alleen dienst in geval van nood,
het laatst tijdens de natte winter van
1961/1962. Per 1 mei 1962 werd dit stoom-
gemaal definitief buiten bedrijf gesteld; Na
de bouw van de nieuwe gemalen werd

ook de door de dieselmotor gedreven
pomp buiten bedrijf gesteld, zodat de
Beemster sindsdien wordt bemalen met
twee gemalen. In de jaren zestig werd een
nieuw ontwateringsplan opgesteld. In
Beemster worden nu 67 verschillende peil-
gebiedjes gehandhaafd, variërend van
N.A.P. —1.15 m tot het direct bemalen peil
van N.A.P. —5.00 m. De in het begin van de
jaren zeventig vernieuwde gemalen wor-
den nu elektrisch aangedreven. Ze zijn
beide uitgevoerd met schroef-centrifugaal-
pompen. Het gemaal Wouter Sluis aan de
Westdijk nabij De Rijp heeft een maximale
capaciteit van 352 m3/min. en het gemaal
Jacobus Bouman aan de Oostdijk nabij
Oosthuizen draait maximaal 410 m3/min. De
gemalen zijn geautomatiseerd en voorzien
van signaleringsapparatuur. De bediening
kan geschieden vanuit het Gemeenlands-
huis te Middenbeemster en vanuit het huis-
adres van de rayonmachinist.
In droge perioden wordt water ingelaten
vanuit de Schermerboezem (Markermeer-
water) Trapsgewijs stroomt het water van
het ene peilgebied naar het andere, via
duikers, stuwen en overlaatjes tot het di-
rect-bemalen gebied.

‘Boven Molen of Uitmaalder van de Bedijkte Beemster op de Schermer
boezem, gebouwd bij Schermerhorn in den jare 1816 door F. Schoorl
(N.B. Deze molen heeft 24 el 90 dm vlug)
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Verdwijnen 

De molens van de Beemster ondergingen in
de loop van hun eeuwenlange bestaan de
gebruikelijke euvelen: breuk van roeden en
assen, storm en brand. Zo werd in 1816 de
bovenmolen van de Woudse gang ver-
nieuwd, ongetwijfeld na het in het onge-
rede raken van zijn voorganger. De nieuwe
molen werd een schepradmolen en dat is
eigenlijk wel verbazingwekkend omdat
toen het vervijzelingsproces al op gang ge-
komen was. Men zou verwachten dat men
bij zo’n gelegenheid gelijk een vijzelmolen
zou bouwen. Of was er van de oude molen
nog (te) veel bruikbaar?
Omstreeks 1850 zou de ondermolen van de
Graftdijker gang na blikseminslag verbrand
zijn, welke niet werd herbouwd. Op 23 juli
1869  brandde   een  der  molens   van  de 
Volgergang af, ook weer na blikseminslag.
Deze molen werd door timmerlui van de
polder in eigen beheer herbouwd. Het jaar
erop, in de nacht van 31 juli op 1 augustus
brandde een van de Beetser molens af.
Ook deze werd herbouwd. Half juli 1884, op
een zaterdag, woedde er een zware on-
weersbui, waarbij niet alleen de korenmo-
len De Reiger van Kossen en de zaagmolen
De Pauw van Vrijdag bij De Rijp werden ge-
raakt en afbrandden, maar ook een molen
van de Volger gang en de ondermolen
van de Kwadijker gang. Verder werd er ook
de ondermolen van de Rijpergang, bema-
len door J. Dekker, en de Lage Kilmolen ge-

raakt. De vrouw van Dekker raakte bewus-
teloos en de ravage in de woning was
groot, maar daar ontstond geen brand. Zo
werden er vrijwel tegelijkertijd zes molens
door de bliksem getroffen, waarvan er vier
afbrandden. Alleen de korenmolen van De
Rijp is daarna herbouwd. Het windmolen-
tijdperk begon op zijn retour te raken: er
waren in de Beemster immers al twee
stoomgemalen in bedrijf (tegenover De
Rijp en tegenover Oosthuizen). 
Na het ingebruik nemen van het stoomge-
maal bij De Rijp hield de polder de Rijper,
de Graftdijker, de Spijkerboorder (Volger),
de Lage Kilmolen en mogelijk ook de Jisper
gang nog als reserve aan. Successievelijk
vielen toch alle molens onder ‘s slopers
handen; de laatste vier werden op 28 juni
1888 voor afbraak verkocht. Van een mo-
len is bekend dat hij elders is opgebouwd.
De molen van de polder Overdie en Ach-
termeer bij Alkmaar brandde in 1886 af als
gevolg van blikseminslag. Men kocht voor
de herbouw toen de molen van de Lage
Kilpolder, die kop over hol verlaten moest
worden door molenaar Maarten van ‘t Hof
en zijn gezin. De naar Alkmaar verplaatste
molen brandde op 13 augustus 1912 af,
ook weer door blikseminslag. Van de an-
dere Kilmolen gingen de as en de roeden
naar de nog bestaande korenmolen in
Midden-Beemster; de enige molen die de
Beemster nog rijk is. Ongetwijfeld zullen ijze-
ren assen en roeden nog elders emplooi
gekregen hebben; maar het is niet bekend

waar. Zo bood de Beemster in 1882 niet
minder dan tien molens aan bij de Scher-
mer. Deze polder kocht er een voor 625 gul-
den, een molen van de Wouder gang,
waarschijnlijk de hierboven genoemde, in
1816 gebouwde molen. Het werfpersoneel
van de Schermer sloopte de molen en
sloeg die op aan de eigen werf. Daar bleef
hij bijna vijftig jaar liggen. In 1928 of 1929 on-
derhandelt de Schermer over verkoop er-
van naar Amerika, waar hij een plaats
moet krijgen op een landgoed in Virginia.
De polder vraagt 2000 gulden, maar het
feest gaat niet door. Vervolgens zal de mo-
len, de laatste Beemster watermolen, wel
in mootjes verhuisd zijn.

Het is jammer dat zo alle Beemster water-
molens verloren zijn gegaan, juist omdat de
droogmaking van deze polder een nau-
welijks overtroffen mijlpaal in de waters-
taatkundige geschiedenis van Nederland
is. De constatering van het Werelderfgoed-
comité dat: ‘het innovatieve en van intel-
lectuele verbeeldingskracht getuigende
landschap een diepe en blijvende invloed
op droogmakingsprojecten in Europa en
daarbuiten’ had, geldt zeker niet alleen dit
landschap, maar mijns inziens meer nog
het waterstaatkundige concept, de bema-
ling. Dat is dan ook de reden geweest om
die nu uitvoerig in dit nummer van de Mo-
lenwereld centraal te stellen. 
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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

Bos
Almkerk 0183-401218

Doornbosch B.V.
Adorp 050-3061724

Bouw ‘75 B.V. 
Workum 0515-542133

Coppes
Bergharen 0487-531239

Fa. Dunning-Bremer B.V.
Adorp 050-3061221

De Gelder Favier B.V.
Tricht 0183-561323

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-401671

Herrewijnen VOF Spijke-
nisse

0181-634558

Jellema CV
Birdaard 0519-332357

Kistemaker & Korver VOF
Middenbeemster 0299-683743

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

Saendijck B.V.
Zaandijk 075-6285602

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



Als u een abonnee werft voor de Molenwereld dan doen wij ook wat voor u! 
Iedere nieuwe abonnee, dat wil zeggen iemand die voor het eerst abonnee op
de Molenwereld wordt, levert de aanbrenger een bonus op. U kunt dan kiezen
uit:

* de poster Molens bij Dordrecht van een zeer bijzondere foto uit augustus 1866,
formaat 63 bij 29 cm, afgedrukt op zwaar papier en ongevouwen 
toegezonden in een koker,

* een ringband met magiclips voor het bewaren van tijdschriften, zoals 
weergegeven in Molenwereld 1998-12,

* Een premie van ƒ 10,- te verrekenen met het abonnementsgeld over 1999.

De poster of de ringband wordt u zo snel mogelijk toegezonden nadat de 
betaling van de nieuwe abonnee is ontvangen. Vanzelfsprekend geldt deze
aanbieding voor iedere abonnee die u aanbrengt. 

BON
Ik geef als nieuwe abonnee op voor de Molenwereld:

Naam:..............................................................................................................voorl.:...............(m/v) 

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

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

Als bonus ontvang ik:

� de poster Molens bij Dordrecht, augustus 1866. 
� een ringband met magiclips voor het bewaren van tijdschriften.
� Een premie van ƒ 10,- te verrekenen met het abonnementsgeld over 2000.
(Aankruisen hetgeen wordt gewenst)

Afzender 

Naam:..............................................................................................................voorl.:..........................

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

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

Deze Bon - of een kopie ervan - kan, desgewenst portvrij, ingestuurd worden aan:

Stichting MOLENWERELD
Antwoordnummer 12104
NL-2740 WD  MOERKAPELLE

�

Voor molenrestauraties:

EIKEN- en BILINGA
STAMMEN IN VOORRAAD:
* In te zagen volgens 
bestek en tekening

Verder: IEPEN- BOLLETRIE-
STEENBEUK- DOUGLAS-
LARIX- AZOBÉ

Houtcompagnie 
”Almemum” BV, 
Kanaalweg 108 
8861 KJ Harlingen.

* Telefoon: 0517-413377
* Fax: 0517-414873

Doe mee! 
Win een 
abonnee!!




