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1 Conclusies 

1. De Zijpe is oorspronkelijk een inbreuk van de zee in het vaste land. Deze slenk is door 

stormvloeden in de 12
e
 eeuw ontstaan. 

2. Al in de 14
e
 eeuw blijken er pogingen te zijn gedaan om verloren land weer terug te 

winnen. 

3. In de 16
e
 eeuw wordt een aantal malen octrooi verleend om de Zijpe te bedijken, maar 

tot 1552 slaagt niemand hierin. 

4. De bekende schilder Jan van Scorel verkrijgt op 31 maart 1552 octrooi om de Zijpe te 

bedijken en gaat hier ook toe over. De eerste poging mislukt, maar na het inhuren van 

professionele bedijkers komt de bedijking in 1553 tot stand. 

5. De polder wordt in 1553 door landmeter Simon Meeuwsz verdeeld in een aantal 

vierkante blokken, die allemaal een hoofdletter krijgen en ieder blok weer in een 

aantal rechthoekige percelen, die worden voorzien van een kleine letter. Ondanks vele 

overstromingen blijft deze indeling bestaan. 

6. De aanleg van het Noord-Hollandskanaal en het Kanaal Stolpen-Schagen en de 

spoorlijn van Alkmaar naar Den Helder hebben de oorspronkelijk opzet van de polder 

geschaad. 

7. Vanaf het begin zijn er molens ingezet om de lage delen te bemalen. Deze lage delen 

zijn vooral te vinden aan de oostzijde van de polder. 

8. Vanaf 1554 neemt de zee geregeld weer bezit van de polder, waarna de polder steeds 

weer opnieuw wordt bedijkt. Na 20 jaar open te hebben gelegen voor eb en vloed, 

komt de laatste en definitieve bepoldering in 1596 tot stand. 

9. Alle, daarvoor gebouwde molens, moeten als verloren worden beschouwd, tenzij ze op 

tijd zijn gedemonteerd en elders zijn gebruikt, zoals waarschijnlijk het geval is bij 

molen de Viaan die in 1579 van de Zijpe naar Alkmaar werd overgebracht. 

10. Na de bedijking van 1596 werden zowel wipmolens als achtkante molens gebruikt. De 

achtkante molens waren waarschijnlijk binnenkruiers. De wipmolens zijn voor 1826 

allemaal verdwenen. 

11. Vanaf 1596 komt er bij Oudesluis een kolk voor, die daarvoor niet op kaarten viel te 

zien. Deze kolk is vermoedelijk het restant van een wiel en werd korte tijd benut als 

hoge boezem. De daar geplaatste molens waren in 1617 al weer verdwenen, zodat er 

blijkbaar geen behoefte meer was aan een tweetrapsbemaling. Wellicht werd dit 

mogelijk doordat door uitschuring van de uitwateringsgeul het tij later lager ging 

aflopen bij de uitwateringssluizen. 

12. Al in 1620 werd de molen van polder M, genaamd Grotendorst, gebruikt om ook in te 

kunnen malen. Uit de tekening van deze molen valt af te leiden dat dit de hoofdfunctie 

van de molen was. 

13. Waarschijnlijk waren in de 17
e
 eeuw al veel molens ingericht om ook in te kunnen 

malen. Op de oudste kadasterkaarten van 1826 zijn bij diverse molens al 

voorzieningen voor het inmalen te zien. 



 

~ 6 ~ 
 

14. Het aantal molens, de hoedanigheid van de molens en de standplaats van de molens 

blijkt tot 1664 nogal eens te veranderen. Ook aan de polderindeling wordt nogal 

gesleuteld. 

15. Op de kaart van 1600 zijn in de afdeling T voor het eerst molens te zien. Het gaat hier 

om twee wipmolens aan weerszijden van de Midden Egalementsloot. De afdeling O 

kan dan blijkbaar nog steeds zonder bemaling, hoewel deze lager is gelegen. 

16. Ook op de kaart van 1617 moet de afdeling O het nog steeds zonder bemaling stellen. 

De beide wipmolens aan weerszijden van de Midden Egalementsloot in de afdeling T 

zijn dan nog steeds aanwezig. Aangezien de afdeling T dichter bij de duinen is 

gelegen dan de afdeling O moeten deze molens vooral zijn bedoeld om in te malen. 

17. Pas op de kaart van Zoutman van 1664 zijn er aan de Ooster Egalementsloot molens te 

zien, waaronder de huidige molen OT. 

18. Veel oude molens in de Zijpe lijken nooit bewoond te zijn geweest en op verschillende 

kaarten kunnen bij de molens aparte molenaarswoningen worden aangetroffen. Het 

bewonen van molens was in de Zijpe dus niet zo gebruikelijk. 

19. Op de eerste kadasterkaart van 1827 staan bij beide molens aan de Ooster 

Egalementsloot molenaarswoningen die eigendom zijn van de polder OT. De 

oostelijke molen is zichtbaar uitgegumd en moet tussen het veldwerk en de uitgifte 

van de kaart verloren zijn gegaan. Deze molens waren toen waarschijnlijk onbewoond. 

20. Door een grondduiker onder de Ooster Egalementsloot te leggen kon de molen OT de 

bemaling overnemen en hoefde de andere molen niet herbouwd te worden. 

21. Uit de aanwezigheid van bepaalde sloten op de eerste kadasterkaart kan worden 

opgemaakt dat de molen toen al kon inmalen. Waarschijnlijk is de molen bij de bouw 

al zo ingericht. 

22. Uit jaarringonderzoek is gebleken dat de eiken van de achtkantstijlen inlands zijn en 

rond 1600 moeten zijn gekapt. Het voeghout aan de zijde van de pal is van een eik die 

afkomstig is uit het brongebied van de Wezer. Deze boom is pas in 1910 gekapt. 

23. Uit het voorgaande volgt dat de OT waarschijnlijk een tweedehandsmolen is. 

24. Aanwijzingen die dit vermoeden versterken zijn de plaatsing van de vaste binten, die 

in tegenstelling van wat gebruikelijk is, evenwijdig met de waterlopen zijn geplaatst. 

In vergelijking met andere molens uit die tijd volgt uit de breedte/lengte verhouding 

dat de stijlen aan de korte kant zijn. Ze zijn waarschijnlijk ingekort en daarbij zonder 

ondertafelement geplaatst.  

25. De wielen zijn waarschijnlijk met de oude molen meegekomen, want het onderwiel 

werd al 1725 vernieuwd en het bovenwiel in 1733. 

26. De molen had oorspronkelijk een blokkeeltafelement. Vermoedelijk is de hele kap 

rond 1733 vernieuwd en daarbij heeft men de blokkelen tot de onderzijde van het 

tafelement weggehakt en daarop een nieuw tafelement gelegd, bestaande uit acht in 

elkaar gekeepte stukken. De oude hondsoren konden zo worden hergebruikt. 

27. Onder de spil stond vermoedelijk oorspronkelijk een stoelconstructie, zoals 

voorgeschreven in de bouwbestekken voor de molens van de Beemster, Schermer en 
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Starnmeer. De huidige schaarstijlen zijn van grenen en zitten niet vastgemaakt aan de 

onderste legering maar aan twee zware zolderbalken. Dit werk is waarschijnlijk 

gecombineerd met het bewoonbaar maken van de molen en moet na 1830 hebben 

plaatsgevonden. 

28. Op de plaats van de vroegere molenaarswoning staan nog steeds gebouwen. Deze 

gebouwen zijn vrij nieuw. Op foto’s van rond 1950 zijn andere gebouwen te zien die 

echter anders zijn geplaats dan die op de eerste kadasterkaart. Deze gebouwen waren 

dus ook niet erg oud. Dit wijst er op dat men in de molen is gaan wonen nadat de 

woning erg slecht was geworden. 

29. De huidige woonkamer in de molen is groter gemaakt door de bedsteden er uit te 

slopen. 

30. Ondanks deze verbouwing zijn nog veel delen van de oorspronkelijke woonruimte te 

zien. Ook valt goed te zien hoe het oorspronkelijk is geweest. 

31. De schoorsteen is thans doorgetrokken tot de kapzolder. Voor binnenkruiers is dat 

ongebruikelijk. De overgang van gemetselde schoorsteen op gresbuizen wijst er op dat 

de schoorsteen vroeger een verdieping lager op de zogenaamde rookzolder uitkwam. 

32. Hoewel de balken van de rookzolder aan de bovenzijde licht zijn berookt, ontbreken 

op deze verdieping de gebruikelijke rookluiken. Het houten raamwerk waarmee de 

gemetselde schoorsteen wordt beëindigd doet denken aan een aansluiting op een 

houten koker waarvan de einden uit het riet steken en met kleppen dicht kunnen 

worden gezet. Op oude foto’s zijn noch deze koker noch rookluiken te zien, zodat de 

schoorsteen al enige tijd op de kapzolder moet zijn uitgekomen. 

33. De molen kan nog steeds in- en uitmalen en de inrichting hiertoe is nog compleet 

aanwezig. Wel is hieraan onderhoud nodig. 

34. Bij de OT zitten de meeste waterlopen boven de grond en valt goed te zien hoe het 

inmalen en het uitmalen in zijn werk gaat. 

35. Binnen de categorie molens in Nederland heeft deze molen een hoge cultuur 

historische waarde. De molen heeft bovendien een hoge zeldzaamheidswaarde. 
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2 De Zijpe 

2.1 Het ontstaan van de Zijpe. 

Het motto van de geologische geschiedenis van de kustgebieden van de Lage Landen zou “de 

zee neemt en de zee geeft” kunnen zijn. Meer dan twee miljoen jaar geleden bestond het 

huidige Nederland grotendeels uit zee.
1
 De bodem van die zee bestaat nog steeds, maar ten 

gevolge van een aanzienlijke bodemdaling ligt deze thans zeer diep. Daarna zijn er steeds 

afwisselde perioden geweest met lage en hoge temperaturen, waarbij de zee zich weer 

terugtrok en weer toesloeg, maar gemiddeld gezien steeds hoger werd. Doordat de grote 

rivieren veel materiaal aanvoerden bleef het land hier min of meer boven water. Wat nu aan 

het oppervlak is te zien is grotendeels het gevolg van de laatste ijstijd zo’n twaalfduizend jaar 

geleden. Tijdens deze zogenaamde Würmijstijd was het wel erg koud, maar in tegenstelling 

tot de vorige ijstijden bereikte het ijs deze streken toen niet. De Noordzee lag toen geheel 

droog. Door de wind werd de bodem duchtig onder handen genomen waardoor dikke lagen 

dekzand werden afgezet. 

Na deze ijstijd werd het weer veel warmer waardoor de zeespiegel ging stijgen. De Noordzee 

liep weer vol water en met een gedeelte van het daar aanwezige dekzand werd een schoorwal 

opgeworpen, ongeveer lopend vanaf Calais, langs de kust van Frankrijk, België en Nederland 

(de Hollandse duinenrij) met een voorzetting in de Waddeneilanden tot Denemarken. Het 

vaste land achter deze schoorwal werd zo min of meer van de zee afgesloten. Hierdoor werd 

dit land tegen de zee beschermd, maar deze schoorwal belemmerde wel de afwatering van het 

land. De combinatie van slechte afwatering en hoge temperaturen waren gunstig voor 

plantengroei en de vorming van veen. Het water verhinderde immers de toetreding van 

zuurstof tot de dode plantenresten. Deze veenvorming vond het eerst plaats op de lage –en 

dus- natte delen, maar toen dit veen enige hoogte had bereikt, werd ook de afwatering van de 

hogere delen gehinderd, zodat ook daar wateroverlast ging optreden. Zo groeiden de 

moerassen als het ware vanuit de lagere kuststreken naar de hogere delen. 

Toen de zee zo hoog werd dat hij af en toe door de schoorwal brak werd het veen daar 

gedeeltelijk weggeslagen en werd er klei afgezet. De veenvorming stagneerde daar, maar op 

de hogere delen van ons land ging de veenvorming gewoon door, zodat daar dikke lagen 

hoogveen gevormd konden worden. 

Uiteindelijk brak de zee op grote schaal door de noordelijke schoorwal. Dit gebeurde het eerst 

op die plaatsen waar de schoorwal al min of meer onderbroken was door rivieren zoals het 

Flie, de Boorn, de Lauwers de Hunze, de Fivel en de Eems. Het Flie was de uitwatering van 

het zoete Flevomeer. Door de zee werden deze riviermonden steeds wijder en het veengebied 

achter de schoorwal werd zo steeds verder opgeruimd. Dit ging niet aan één stuk door, want 

ook tijdens dit proces waren er steeds wat rustiger perioden. Uiteindelijk ontstonden zo wel de 

Waddenzee en de Zuiderzee. 
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Figuur 1 Nederland anno 50. De noordelijke schoorwal is op veel plaatsen doorbroken en de 
zee is bezig om het daar achter liggende veen op te ruimen. 

In de achtste eeuw raakte Texel en Wieringen los van het vaste land van West-Friesland maar 

Texel en Vlieland vormden toen nog één geheel. Pas rond 1314 brak dit eiland doormidden. 

De streek bij Callanstoog werd al voor 980 bewoond
2
. Op de schoorwal lag toen een dorp met 

de naam Kallinge. Door stormvloeden in 1170 en 1196 werd de schoorwal op twee plaatsen 

doorbroken. Zo ontstond een eiland of oog (vergelijk Schiermonnikoog en Rottumeroog), met 

aan de noordzijde de stroomgeul Heersdiep en aan de zuidzijde de Zijpe. Kallinge werd nu 

“Callingen in den Oge “ genoemd. Het eiland werd door afslag steeds kleiner zodat het dorp 

een paar keer moest worden verplaatst.  
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2.2 De bedijkingen 
3
 

De zee sloeg niet alleen land weg, maar door aanslibbing kwam er ook land bij. De Zijpe 

slipte langzaam weer dicht en op een gegeven moment was het land zo hoog opgeslibd dat het 

alleen nog bij zeer hoog water werd overstroomd. Bij iedere overstroming kwam er weer 

grond bij. Al in de veertiende eeuw blijken er plannen te zijn gemaakt om dit land te bedijken. 

In het Nationaal Archief te Den Haag bevinden zich stukken die hier nadrukkelijk op wijzen, 

zoals een Staat van achterstallen bij de bedijkingen van de Zijpe uit 1388 en een Rekening 

voor Simon Frederik voor de bedijkingen van de Zijpe, gecontroleerd op 8 maart 1389.  

In 1438 tracht het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, namens Phillips van 

Bourgondië, om de heren van Egmond en Brederode mee te krijgen in een bedijkingspoging. 

Dit komt niet van de grond. Op 1 mei 1443 wordt in de stad Dijon door Phillips van 

Bourgondië het eerste octrooi (concessie) uitgegeven om de Zijpe te bedijken. Het is hem 

meer te doen om West-Friesland tegen de zee te beschermen dan om land te winnen. 

Dergelijke octrooien werden meestal voor een bepaalde periode gegeven, waarbinnen de 

bedijking moest worden uitgevoerd. Blijkbaar durft niemand het aan want later worden er 

weer een aantal malen octrooien verstrekt. 

Op 31 maart 1552 krijgt Jan van Scorel octrooi van Karel V om de Zijpe te bedijken. Jan van 

Scorel werd in 1495 geboren in Schoorl. Hij is beroemd geworden als schilder, maar was ook 

actief als dichter en schrijver. In 1522 werd hij, door de uit Utrecht afkomstige, paus Adrianus 

VI benoemd tot de opzichter van de pauselijke kunstcollecties in Rome. Na de dood van deze 

paus keerde hij weer terug naar Nederland. Op latere leeftijd ging hij zich ook bezighouden 

met waterbouwkundige problemen. Hij ontwierp in 1550 al een plan om een groot deel van de 

Zijpe en aangrenzende slikken te bepolderen. Rome had blijkbaar grote indruk op hem 

gemaakt want deze polder kreeg van hem de naam “Nova Roma” (Nieuw Rome) en de dorpen 

daarin werden genoemd naar in Rome aanwezige kerken. Blijkbaar vond de keizer dit plan 

veel te ambitieus, want het verstrekte octrooi ging alleen over de Zijpe. 

 

Figuur 2 Zelfportretten Jan van Scorel (1495-1562) op jongere en oudere leeftijd 
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Deze keer gaat er werkelijk een schep de grond in want volgens de kroniek van Dirck 

Adriaensz Valcoogh gaat de schout van Schagen op 24 mei 1552 met twaalf dijkwerkers aan 

de slag. De werken blijken niet van grote kwaliteit te zijn want bij de eerste de beste storm 

wordt alles weer vernield. Daarna wordt de hulp ingeroepen van de ervaren bedijker Andries 

Vierlingh. Deze verbaast zich over deze hele onderneming want hij begrijpt niet wat Jan van 

Scorel ziet in de inpoldering van dit “vliegende duinzand”. Van Scorel zegt dat er ook klei in 

het gebied is te vinden en dat er onder het zand ook klei is te vinden. Volgens Vierlingh dan 

wel onder vier tot vijf voet zand en in plaats met een stuk grond in de polder wil hij zich voor 

zijn advieswerk in klinkende munt laten uitbetalen. 

Onder leiding van Andries Vierlingh lukt het nu wel om de bepoldering tot stand te brengen. 

In april 1553 krijgt landmeter Simon Meeuwsz van Edam opdracht om de polderindeling uit 

te meten en de kavels uit te zetten. Meeuwsz verdeelt de polder in vierkante blokken die ieder 

een hoofdletter krijgen. De blokken worden gescheiden door wegen en vaarten. Ieder blok 

wordt verdeel in een aantal rechthoekige kavels, die ieder een kleine letter krijgen. Hoewel de 

polder later een aantal malen is overstroomd, is men aan deze indeling vast blijven houden 

zodat de huidige indeling van de Zijpe hier nog steeds sterk op lijkt. 

 

Figuur 3 Verkavelingskaart van de Zijpe door Simon Meeuwsz  (1553). Het westen is boven. 

Op de site van het Zijper Museum valt te lezen dat bij de eerste bepoldering men het zonder 

molens kon stellen. Dit lijkt voor de hand te liggen, want opgeslibd land bedijkt men meestal 
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niet eerder dan nadat het zo hoog is komen te liggen dat het nog maar een paar keer per jaar 

onder water komt. Op de kaart van Meeuwsz zijn echter in de afdelingen F, G, B en E al 

molens ingetekend. Deze kavels liggen allemaal aan de oostkant van de polder, waar de 

grondslag wat lager zal zijn geweest. 

Langs de duinen lag de grond hoger, maar de kwaliteit hiervan was ook een stuk slechter. Dit 

slechte land noemt men de “Egalementsgronden” omdat ze volgens het octrooi evenredig met 

de goede landen over de eigenaren moeten worden verdeeld. In oktober 1553 worden de 

kavels aldus verloot. Al in november 1554 slaan stormen gaten in de nog verse dijken. Jan 

van Scorel is door al deze tegenslagen in financiële problemen gekomen en trekt zich uit het 

project terug. Vanwege het landsbelang wordt de polder in 1556 opnieuw bedijkt in opdracht 

van koning Fillips II, die het ook financiert.  

Tot de Allerheiligenvloed van 1570 gaat het goed, maar dan bezwijken de dijken opnieuw. 

Voor de derde bedijking geeft landvoogd Alva op 22 maart 1572 octrooi. Inmiddels zijn we 

beland in de Tachtigjarige Oorlog en om de Spanjaarden rond Alkmaar te verdrijven worden 

de dijken in juli 1573 in naam van Willem van Oranje al weer doorgestoken. In de kerst van 

dat jaar breken de Hondsbossche en de Oude Schoorlse Zeedijk tijdens een zware storm door, 

waardoor de Zijpe weer geheel aan de getijden wordt blootgesteld. De oorlogsperikelen zullen 

een spoedig herstel wel hebben verhinderd, want deze toestand duurt wel 20 jaar.  

 

Figuur 4 Op dit kaartfragment zijn de gevolgen van de stormramp van 1573 nog goed 
zichtbaar. Ook  de Hazepolder is hier goed te zien. Hoewel de bedijking nog steeds 
officieel de Zijpe en Hazepolder is genaamd blijkt de Hazepolder in vergelijking met de 
Zijpe maar een klein onbeduidend poldertje te zijn. Ook valt te zien dat er hier aan 
zoutwinning werd gedaan. (Kopie van de kaart van Gerrit Dirksz Langedijk uit 1617 
door Joan Blaeu). 



 

~ 13 ~ 
 

Pas in 1596 zijn er weer mensen te vinden die wat zien in het bedijken van de Zijpe. Op 20 

september van dat jaar krijgen jonkvrouw Elisabeth van Egmond van Kenenburg, mr. Willem 

Schouten en Adriaen Antonisz octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland voor de 

herbedijking. Adriaen Antonisz (1541-1620) had naam gemaakt als vestingbouwer. Daarnaast 

was hij ook landmeter en wiskundige en bovendien is hij nog een tijd burgemeester van 

Alkmaar geweest. Zijn zoon Adriaan werd ook een befaamd landmeter en ging zich later 

Metius noemen. In 1572 had Adriaen senior zelf de Zijpe nog opgemeten en er een kaart van 

gemaakt. 

 
Figuur 5 Kaart die Adriaen Antonisz in 1572 van de Zijpe maakte.  
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2.3 De bemaling 

Op de kaart van Simon Meeuwsz lijken alleen achtkante molens voor te komen, maar het kan 

ook zijn dat de getekende molens symbolisch moeten worden opgevat. Op de kaart van 

Adriaen Antonisz blijken zowel wipmolens als achtkante molens voor te komen. Men kan 

zich afvragen of deze molens al deze overstromingen hebben overleefd. Bij de eerste 

overstromingen zullen de molens wel beschadigd zijn, maar omdat kort daarop de dijken weer 

werden gedicht, zullen de meeste het wel hebben overleefd. Dat was natuurlijk niet het geval 

bij de laatste overstroming. Wellicht dat men toen nog molens heeft kunnen demonteren om 

elders te gebruiken. 

 

Figuur 6 Detail kaart Adriaen Antonisz bij Oudesluis. In de kavel K-e en E-b staan wipmolens 
aangegeven en in de kavel E-c een achtkante molen. 

Bij de Allerheiligenvloed was het drooggemaakte Bergermeer bij Alkmaar ook overstroomd 

en ook hier gingen molens verloren.
4
 In 1578 werd een begin gemaakt met het weer 

droogmaken van het meer waartoe eerst de “Nieuwe Molen” werd gebouwd. De tweede 

molen werd in 1579 geplaatst en waarschijnlijk gaat het hier om een tweedehands molen uit 

de Zijpe, want deze molen werd aanvankelijk “Sijpschen Molen” genoemd. Het gaat hier om 

de nog bestaande molen de Viaan. 
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Figuur 7 Molen de Viaan bij Almaar. Op deze foto nog niet ingebouwd. (collectie De 
Hollandsche Molen) 

Van de drie bedijkers zal Adriaen Antonisz wel de man zijn geweest met de meeste kennis 

van zaken. Het werk werd groots aangepakt. In de jaren 1596 en 1597 werkten er 3000 

mensen en 1000 paarden aan de bepoldering. Deze keer met meer succes dan de vorige keren, 

want de zee heeft men tot de dag van vandaag buiten weten te houden. Ook deze keer worden 

er molens ingezet. Bij de uitwatering van Oudesluis blijkt nu een kolk aanwezig te zijn, die op 

oudere kaarten niet voorkomt. Het kan zijn dat deze kolk bewust is aangelegd, maar het is ook 

mogelijk dat het de restanten zijn van een wiel, ontstaan in de periode 1572- 1596, toen de 

Zijpe open lag voor eb en vloed. 

Op de kaart van Baptista van Doetecum (gedrukt te Amsterdam door Cornelis Claesz) van 

1600 staan in de kolk twee molens aangegeven die de boezem van de Zijpe lijken te bemalen 

op de kolk. 
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Figuur 8 Detail van de kaart van 1600 van Baptista van Doetecum bij de uitwatering van de 
Zijpe. Op eerdere kaarten is geen kolk aanwezig.  

Het geheel lijkt wel ingericht voor vier molens. Niet duidelijk is of er nog twee molens bij 

moeten komen of dat er net twee verdwenen zijn. Er zijn twee spuisluizen aanwezig, waarvan 

de onderste als duikersluis is uitgevoerd. De capaciteit van dergelijk sluizen is erg afhankelijk 

van het peilverschil voor en achter de sluizen. Zodra het buitenwater lager komt dan het 

binnenwater kunnen de sluisdeuren worden geopend, maar de capaciteit is dan nog nul en zal 

toenemen tot een maximum wanneer de eb de laagste stand bereikt. Wellicht lagen er nog 

zandbanken in de uitwateringsgeul, waardoor het water bij de sluizen hoger bleef staan dan de 

zee.  Normaal kon men door beide sluizen lozen, maar als het peilverschil te klein werd kon 

men de watergangen bij de getekende bruggen afdammen en met de molens de kolk hoger 

opmalen waardoor er langer door de grote sluis geloosd kon worden. Op dat moment kon men 

echter geen schepen meer schutten, zodat het voor de hand had gelegen om de duikersluis op 

de plaats van de schutsluis aan te brengen en de schutsluis op de plaats van de duikersluis. De 

tekening van de grote sluis doet overigens helemaal niet aan een schutsluis denken. 
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Figuur 9 De kolk in 1617. Rechtsonder de in 1612 bedijkte Wierringenwaard. De grote sluis lijkt 
ook alleen dienst te doen als spuisluis en niet geschikt te zijn voor het schutten van 
schepen. In ieder geval geen “staande mastroute”.(Kopie van de kaart van Gerrit 
Dirksz Langedijk door Joan Blaeu). 

Misschien dat de geul door het gebruik van de sluizen later dieper is uitgeschuurd, waardoor 

de boezemmolens niet meer nodig waren. Op latere kaarten worden ze in ieder geval niet 

meer aangegeven. Het kan ook zijn dat de bedijking van de Wieringerwaard in 1612 een 

positief effect had op de uitschuring van de geul, want bij het droogvallen van dit 

waddengebied werd het wegvloeiende water meer geconcentreerd in deze geul. 

Op de verschillende kaarten van de Zijpe valt niet alleen op dat het aantal molens in de loop 

der tijd toeneemt, maar ook dat de molens nog wel eens worden verplaatst. In het begin zullen 

alleen de lagere gronden bemaling nodig hebben gehad, maar door de stijging van de 

zeespiegel en de algemene daling van het maaiveld zullen ook de hogere gronden steeds meer 

last hebben gekregen van hoge waterstanden. Meestal plaats men een molen op het diepste 

punt van de polder, maar door ongelijke zakking van het maaiveld is het mogelijk dat 

dergelijke punten zich gaan verplaatsen. Later is ook te zien dat men verschillende 

polderdelen met de zelfde hoogteligging gaat combineren. Zo zijn bijvoorbeeld de polders 

PV, OT en KP ontstaan. 

Toenemende windbelemmering door bebouwing zou overigens ook een reden kunnen zijn om 

een molen te verplaatsen. In dat verband is het opvallend dat men vooral in het begin molens 

vaak vlakbij elkaar plaatst. Deze molens zullen beslist last van elkaar hebben gehad. 

Misschien had men daarmee nog niet veel ervaring opgedaan of had men het idee gehad om 

beide molens door één molenaar te laten bedienen. Bij stabiel weer heeft een molenaar van 

een poldermolen niet veel om handen en kan hij er gemakkelijk een tweede molen bijnemen, 

maar juist in de situaties waar het op aan komt is zoiets niet aan te bevelen. Wat de reden ook 

mag zijn geweest, door schade en schande zal men wel wijzer zijn geworden en hier vanaf 

zijn gestapt. 
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Figuur 10 Situatie 1617 bij de Grote Sloot. De molens van de polders I en D staan tegenover 
elkaar. Die van de polder D staat nog aangeven als wipmolen. Ook in de afdeling P en 
T staan er ter weerszijden van de boezemsloot molens. 

Toen het IJ nog niet was afgesloten, kon men het land aan noordzijde ervan zien als een groot 

schiereiland. Al het overtollige regenwater moest voor de komst van stoomgemalen door 

sluizen op het IJ en de Zuiderzee worden geloosd. Bij sterke wind uit noordelijke richting kon 

de zee hier soms weken lang hoog op worden gejaagd, waardoor de sluisgang ernstig 

stagneerde. Door de aanwezigheid van vele meren kon men eerst nog veel water in deze 

meren bergen, maar toen tussen 1600 en 1650 de meeste grote meren waren drooggemaakt 

lukte dit niet meer waardoor de boezemstanden vaker erg hoog gingen oplopen. Hooggelegen 

landerijen, waarvoor normaal geen bemaling nodig was, kregen onder die omstandigheden 

toch te maken met wateroverlast en gingen vaak over op bedijking en bemaling. Om te 

voorkomen dat het water over de dijken ging lopen werd vanaf die tijd een maalverbod 

ingesteld, dat inging wanneer een van te voren vastgesteld peil werd overschreden. 

 

2.4 Inmalen 

Als het erg droog was kon de boezem weer erg laag worden. Onder het IJ kon men via 

omwegen zoet water halen uit de grote rivieren, maar boven het IJ en ook in Friesland en 

Groningen was zoiets niet mogelijk en moest men het doen met het water wat in de boezem 

aanwezig was. Bij diepe polders kon men nog lang vanuit de boezem water inlaten, maar bij 

lage boezemstanden was dit bij ondiepe polders niet meer mogelijk zodat de sloten daar op 

den duur droog kwamen te staan. Om hier in te voorzien liet men de molens daar inmalen.  

In de beeldbank van het Waterlands Archief is een afbeelding te vinden van een wipmolen in 

de Zijpe, genaamd “Grotendorst”, die al in 1620 is ingericht om in en uit te kunnen malen. 

Volgens de afbeelding maalt de molen uit in de wegsloot langs de Burgerweg, die volgens 
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dezelfde afbeelding “gemeen met de Groote Sloot” lag. Het ligt voor de hand om te 

veronderstellen dat alle hoog gelegen polders zodanig waren ingericht. Buiten de Zijpe is 

bekend dat de Hoogewegsepolder te Voorhout en de Hogeveensepolder te Noordwijkerhout 

een dergelijke inrichting hebben gehad. Ook alle molens in de bouwhoek van Friesland 

konden vroeger in-en uitmalen. Al deze polders liggen niet ver van de kust. Met de komst van 

het IJsselmeer was men in staat om de boezems in deze gebieden met zoet water permanent 

op peil te houden, waardoor inmalen niet meer nodig was. 

 

Figuur 11 Molen Grotendorst aan de (Eeniger)Burgerweg anno 1620. Bij droogte kon deze 
molen water uit de wegsloot de polder inmalen door de schuif E en de sluisdeuren bij 
D te sluiten en die bij A, B, en C te openen. Bij uitmalen werden de schuiven bij A en B 
gesloten en die bij C en E geopend. De schutsluis deed alleen dienst bij inmalen. (bron: 
beeldbank Waterlands Archief) 
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Figuur 12 De enige wipmolen langs de Eenigerburgerweg staat op de kaart van 1600 in de 
polder M. Dit moet dan de molen Grotendorst zijn. (Kaart Baptista van Doetecum). 
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Figuur 13 Ook op de kaart van 1617 (kopiekaart van Joan Blau) staat op kavel k van polder M 
een wipmolen aangegeven. Waarschijnlijk is er nu een molenaarswoning aanwezig.  

De afbeelding van de wipmolen is in meerdere opzichten opmerkelijk. In de eerste plaats 

maalt de molen van onderen naar boven, zodat het er de schijn van heeft dat de molen vooral 

is bedoeld om in te malen. Verder is het scheprad geplaatst buiten de kruicirkel van de roeden 

en de staart, waardoor een lange onderas nodig is. Binnen het hoogheemraadschap van 

Rijnland zijn nog een aantal molens ook zo ingericht, zoals de Kalkmolen en 

Meerburgermolen bij Leiderdorp en de Kikkermolen te Leiden. Het gaat hier om relatief 

kleine molens. De laatste scheprad-spinnekopmolens in Friesland, die nog op de foto zijn 

vastgelegd, waren ook zo. Tot slot is te zien dat de molen nog dwarsgetuigde wieken heeft. 

Het is niet ondenkbaar dat er meer molens zijn geweest die vooral bedoeld waren om in te 

malen. 

2.5 De molens 

Zoals op de diverse kaarten valt te zien werd er in de Zijpe nog wel eens gesleuteld aan het 

aantal molens, de plaats ervan, de poldergrenzen en de hoedanigheid van de molens. Vanaf 

het begin zijn er zowel wipmolens als achtkante molens geweest. De wipmolens zijn allemaal 
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verdwenen. Op de kadasterkaarten van 1826 zijn alleen nog achtkante molens te vinden. Dit 

waren ongetwijfeld vanouds binnenkruiers. Toen de buitenkruiing werd uitgevonden werden 

in Zuid-Holland vrijwel alleen nog maar buitenkruiers gebouwd en alle binnenkruiers werden 

omgebouwd tot buitenkruier, zoals de Nieuwlandsemolen te Hoek van Holland, de 

Prinsenmolen te Rotterdam, molen de Vlieger te Voorburg, de Nieuwe Veenmolen te Den 

Haag, de molen Zelden van Passe te Zoeterwoude en de Dikkemolen te Alphen aan den Rijn. 

In Noord-Holland werden binnenkruiers zelden omgebouwd tot buitenkruier. In de Zijpe hield 

men vast aan dit concept. Ook als de molen na brand moest worden herbouwd werd het weer 

een binnenkruier. Alleen molen P is ingericht als buitenkruier, waarschijnlijk omdat hij te 

klein was om als binnenkruier te worden ingericht. 

In het in 1874 verschenen boek van mr. G.de Vries over de zeekeringen en waterschappen in 

Noord-Holland is veel te vinden over de bemaling van de Zijpe. Uit dit standaardwerk komt 

de volgende tabel: 
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Te zien is dat er toen nog 21 molens waren die op de K na allemaal waren uitgerust met een 

scheprad. Molen K werd in 1863 als eerste molen vervijzeld. De vluchten liggen allemaal 

rond de 20 m, alleen molen P heeft slechts een vlucht van 16,60 m en de molen E heeft een 

vlucht van 26,25 m. Maar liefst 13 molens kunnen ook inmalen. Alleen de molens A t/m F en 

L hebben deze mogelijkheid niet. In de tabel valt te zien dat deze molens een grote 

opvoerhoogte hebben en dus een diep gelegen polder bemalen waar ook bij lage 

boezemstanden nog water in kan worden gelaten. Ze zijn dan ook allemaal het verst van de 

duinen gelegen. 

Volgens De Vries is geen bepaald polderpeil ingesteld; in natte tijden maalt men de polders 

zo laag mogelijk af en in droge tijden wordt het water zo hoog mogelijk opgezet. Alle polders 

hadden toen een eigen bestuur, alleen de polders A en B waren verenigd, zodat er 20 

polderbesturen waren. Deze polderbesturen vielen weer onder het waterschap De Zijpe en 

Hazepolder, waarvan het dagelijks bestuur bestond uit een dijkgraaf en vijf heemraden. Iedere 

polder had een molenmeester, die door het waterschapbestuur werd benoemd uit de 

ingelanden van de 20 polders. Deze molenmeesters moesten ieder jaar een begroting opstellen 

voor de werken in de polder en hierover verantwoording afleggen bij het waterschap. 

Van de 21 molens is ruim de helft verloren gegaan. Thans staan er nog 10. Ook de Zijpe zelf 

is niet ongeschonden door de tijd gekomen. In 1822 werd de polder in twee helften verdeeld 

door de aanleg van het Noordhollandsch Kanaal. Van Burgervlotbrug tot Stolpervlotbrug 

volgt dit kanaal nog de Ooster Egalementsloot, maar daarbuiten wordt de oorspronkelijke 

verkaveling geheel doorsneden. De aanleg van de spoorweg van Alkmaar naar Den Helder in 

1865 was een volgende aanslag op de polder. Het tracé van de spoorbaan volgt nergens de 

verkaveling van de polder, maar doorsnijdt gelukkig maar een kleine hoek af. Het kanaal 

Stolpen-Schagen, dat in 1932 is gegraven in het kader van de werkgelegenheid, volgt redelijk 

de verkavelingsrichting, maar snijdt toch diverse afdelingen in twee stukken. 
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3 Molen OT 

3.1 Oprichting 

De huidige molen OT is een achtkante binnenkruier, gelegen aan de Ooster Egalementsloot. 

De molen zal ongetwijfeld zijn gebouwd met houten waterlopen, houten scheprad, houten 

assen en houten roeden. De waterlopen zijn thans van metselwerk en het scheprad, de bovenas 

en de roeden van ijzer. De onderas en de wielbak zijn nog steeds van hout. 

Het is niet bekend wanneer deze molen is gebouwd, maar op de oudste kaarten is hier geen 

molen te vinden. Op de kaart van Baptista van Doetecum van 1600 zijn er aan weerszijden 

van de Middel Egalementsloot twee wipmolens getekend, waarvan de bovenste de polder T 

en de onderste de polder O wel zal hebben bemalen. Vlakbij deze molens staan boerderijen 

met bomen aangegeven. Dat zal ongetwijfeld windbelemmering hebben gegeven. 

 

Figuur 14 Detail kaart 1600 van Baptista van Doetecum, waarop aan weerszijden van de Middel 
Egalementsloot een wipmolen staat aangegeven.  
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Figuur 15 Detail van de kaart die Gerrit Dirksz Langedijk in 1617 van de Zijpe maakte. 

Ook op de kaart 1617 is deze situatie nog aanwezig, al lijken de wipmolens hier wat 

verschoven langs de sloot. Pas op de kaart van 1664 van Jan Dirckz Zoutman zijn er aan de 

Ooster Egalementsloot molens te vinden. De molen aan de zuidwestzijde van de Middel 

Egalementsloot is nu verdwenen, maar aan de noordwestzijde zijn er wel vier molens 

bijgekomen. Dit zullen wel kleine molens zijn geweest, vooral bedoeld om in te malen. De 

molen ten noordwesten van de sloot, tussen de kavels i en k is de OT. De molen aan de andere 

kant van de sloot, net links van de “O” is volgens overlevering door brand verloren gegaan. 

Men heeft toen een grondduiker onder de Ooster Egalementsloot gelegd waardoor de molen 

OT de bemaling kon overnemen en de molen niet herbouwd hoefde te worden. 
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Figuur 16 Kaart van Jan Dirksz Zoutman 1664, waarop voor het eerst bij de afdeling O molens 
zijn te zien aan de Ooster Egalementsloot. De molen tussen kavel i en k is de OT. De 
molen aan de overzijde van de sloot moet rond 1826 verdwenen zijn.  

Op de eerste kadasterkaart van 1826 is de molen nog vaag te zien, maar zo te zien heeft men 

hem later uitgegumd. Dit lijkt er op te wijzen dat de molen vlak na het opmetingswerk is 

verdwenen. Het molenaarshuis is nog wel aanwezig, gelegen op kavel C205. De O.A.T. 

(oorspronkelijk aanwijzende tabel) vermeld bij dit nummer “huis en erf” en als eigenaar de 

polder OT. Ook bij kavel C130 wordt dit vermeld, zodat het er op lijkt dat de molen OT 

oorspronkelijk onbewoond was. Afgaande op de genoemde kaarten zou men kunnen 

concluderen dat de OT ergens tussen 1617 en 1664 moet zijn gebouwd. 

 

Figuur 17 Kadasterkaart 1826 met op kavel C129 de OT. De molen op kavel 207 is duidelijk 
uitgegumd. Gezien de sloten rond de OT was deze molen toen al ingericht om ook in 
te kunnen malen. De plaats van de grondduiker laat zich raden. 
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3.2 Dendrochronologisch onderzoek 

Dendrochronologie of jaarring(en)onderzoek is de wetenschapsdiscipline die zich bezighoudt 

met het dateren van houten voorwerpen of archeologische vondsten aan de hand van in de 

voorwerpen herkenbare groeiringen. 

Bomen in een gematigd klimaat groeien maar een deel van het jaar: in de winter vindt geen 

groei plaats. Onder gunstige omstandigheden groeit de boom snel en zijn de cellen groot en 

wijd; zijn de omstandigheden slechter dan worden ook de cellen kleiner en de laag dichter. 

Als gevolg hiervan is op de doorsnee van een stam een lijnpatronen van concentrische ringen 

zichtbaar Dit maakt het mogelijk de bereikte leeftijd te bepalen van een omgezaagde boom, 

door het aantal ringen tussen de rand en het centrum te tellen. 

Voor het bekijken van de ringen is het overigens niet noodzakelijk dat de boom omgezaagd 

wordt. Met een speciale houtboor kan een boorkern uit de boom gehaald worden, waaraan de 

groeiringen te bekijken zijn. 

Er is echter méér mogelijk. In droge en natte jaren, of in koude en warme, zullen bomen 

ringen van een verschillende breedte vormen. Bomen in hetzelfde gebied zijn aan dezelfde 

klimaatomstandigheden blootgesteld, met als gevolg dat aan bomen in dat gebied de 

sequenties van dikke en dunne jaarringen van boom tot boom vergelijkbaar zijn. Deze 

patronen kunnen worden vastgelegd door een doorsnee van het hout onder de microscoop te 

leggen en de breedte van iedere jaarring nauwkeurig op te meten. 

Hierbij is wel de nodige voorzichtigheid gewenst: in bepaalde situaties kan een boom een 

afwijkend ringpatroon vertonen. Dit kan bijvoorbeeld door de bodemgesteldheid komen. 

De dendrochronologie is niet beperkt tot hout van levende bomen. Het is mogelijk een stuk 

oud hout te vinden dat in de jaarringsequentie deels overeenkomt met die van een oude boom 

van bekende leeftijd (bijvoorbeeld een boorkernmonster uit een zeer oude, nog levende 

boom). Daarmee is dan het tijdvak bekend waarin het onbekende stuk hout is gegroeid. 

Naarmate dat stuk hout daarnaast ook nog jaarringen vertoont die ouder zijn dan het bekende 

stuk, is de dateringskalender daarmee weer uit te breiden. Als er maar genoeg hout van 

verschillende leeftijden vergeleken wordt (een dankbare bron van zulk oud hout is 

bijvoorbeeld een in een veenmoeras opgegraven stam) kan zo een complete kalender 

geconstrueerd worden. Voor Nederland zijn op deze wijze sequenties geconstrueerd die 

dateringen mogelijk maken bijna tot aan de vorige ijstijd (circa tienduizend jaar geleden). 

Bij archeologische opgravingen worden vaak stukken hout aangetroffen. Indien deze stukken 

hout voldoende ringen (meer dan 60) hebben kunnen deze met behulp van dendrochronologie 

gedateerd worden. Hierdoor is het mogelijk om de kap van bomen voor de bouw van 

bijvoorbeeld een beschoeiing, waterput of gebouw tot op het jaar(seizoen) nauwkeurig te 

dateren. 

Het achtkant van Molen OT bestaat uit eiken balken waar de bast hier en daar zichtbaar is. Dit 

soort balken leent zich dus goed voor dendrochronologisch onderzoek. Van de molen is er op 

de kapzolder bij twee achtkantstijlen en het voeghout aan de palzijde een kleine kern hout 
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uitgeboord. Deze monsters zijn door dr. B. Heuβner uit Petershagen (Duitsland) onderzocht. 

De bomen die gebruikt zijn voor het achtkant blijken inlands te zijn en rond 1600 gekapt. Het 

onderzochte voeghout blijkt uit het brongebied van de Wezer te komen en veel jonger te zijn. 

Die boom moet rond 1910 zijn gekapt. 

In het onderstaande rapport valt verder te lezen dat een marge van ongeveer 10 jaar wordt 

aangehouden voor de stijlen. Dat zou kunnen betekenen dat de molen uit de begintijd van de 

polder zou kunnen stammen. (de laatste en definitieve bedijking van 1597). Als dat het geval 

is moet molen OT een verplaatste molen zijn, als de getoonde kaarten tenminste goed zijn 

gemaakt en goed zijn gedateerd.  

Een andere mogelijkheid is dat de eiken pas rond 1610 zijn gekapt en dat men die bomen nog 

een hele tijd in het water hebben gelegen. Met dit hout zou de molen, kort na 1617, nieuw 

kunnen zijn gebouwd. Gelijk met Molen OT zijn er ook boormonsters uit het achtkant 

genomen van de Kaagmolen bij Opmeer. De eiken voor dat achtkant blijken rond 1653 gekapt 

te zijn. Op een stuk van het boventafelement staat “anno C/M 1654” ingehakt. Die molen zal 

dan ook ongetwijfeld in dat jaar zijn gebouwd. Het lang wateren van de bomen was hierbij in 

ieder geval niet aan de orde. 
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Figuur 18 De resultaten van het jaarringenonderzoek. 

 

In het onderwiel van de OT staat “CAR 1725” ingehakt en in het bovenwiel “1733”. Deze 

inscripties hebben ongetwijfeld betrekking op het jaartal dat ze zijn vernieuwd. Een lekke 

wielbak kan de levensduur van een onderwiel nogal bekorten, maar een bovenwiel gaat toch 

meestal wel een paar honderd jaar mee. Dit zijn ook aanwijzingen dat het hier waarschijnlijk 

toch om een verplaatste molen gaat, die gebouwd moet zijn in het kader van de bedijking van 

1597. Het is dan de vraag waar de molen vandaan is gekomen. Het zou één van de molens 
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kunnen zijn die in 1600 nog in de kolk bij Oudesluis stonden. Op de kaart van 1617 komen 

deze molens al niet meer voor en de OT was er toen nog niet. De molens stonden daar niet in 

de weg en het ligt voor de hand om ze niet eerder weg te halen dan dat er een nieuwe 

bestemming voor is gevonden. De kaart zou dan net zijn gemaakt op het moment dat de 

molen daar was gedemonteerd om naar de nieuwe fundering van de OT te brengen. Dat zou 

wel heel erg toevallig zijn. Een ander mogelijkheid is dat men de molens daar, met het oog op 

blikseminslag, heeft gedemonteerd en opgeslagen. Bij de Schermer heeft men ook steeds een 

compleet nieuwe molen in opslag gehouden voor het geval er één verloren zou gaan. 
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3.3 Bemaling polder OT 

Van de molen OT is bekend dat hij nog lang is gebruikt om ook in te malen. Ook 

tegenwoordig wordt er incidenteel bij droge zomers nog wel eens een beroep op de molenaar 

gedaan om het peil in de polder te verhogen. De gehele inrichting om in en uit te kunnen 

malen is bij deze molen dan ook nog compleet aanwezig. Het in- en uitmalen wordt geregeld 

door vier schuiven, waarvan er twee aan de einden van de stenen waterlopen staan. Net achter 

deze schuiven komen zijwaterlopen in de voorwaterloop en achterwaterloop uit, die beide met 

een schuif gesloten kunnen worden. De afgesloten voorwaterloop kan zo in contact worden 

gebracht met de polder en de afgesloten achterwaterloop met de boezem. Om te voorkomen 

dat er drijfhout in het scheprad kan komen zijn er twee krooshekken nodig, één normale, recht 

voor de achterwaterloop en één voor de verbindingsduiker tussen boezem en achterwaterloop. 

Na het verloren gaan van de molen die aan de overkant van de Ooster Egalementsloot stond, 

heeft men een grondduiker onder deze sloot gelegd zodat de OT de bemaling kon overnemen. 

De te bemalen oppervlakte werd zo 375 ha groot. De molen is tot 1966 in bedrijf geweest. Via 

een overstort liet men toen het water aflopen op de afdeling PV, waar een elektrisch gemaal 

was gebouwd. Het overtollige water van de polder aan de overzijde wordt thans ook op een 

andere wijze afgevoerd, zodat de grondduiker niet meer nodig is. Deze is sinds kort 

verwijderd. 

 

Figuur 19 Bij uitmalen staan de schuiven in de voor-en achterwaterloop open en de andere 
beide schuiven dicht. Het bijzondere van molen OT was dat hij ook het land aan de 
overkant van de Ooster Egalementsloot bemaalde, door middel van een  grondduiker 
onder deze boezemvaart door. (donkerblauw is boezem, lichtblauw is polder, het 
noorden is boven). 
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Figuur 20 Schuiven bij de uitmaalzijde van het scheprad (voorwaterloop). Op de voorgrond het 
polderwater, uiterst rechts de Ooster Egalementsloot (boezem).De beschoeiing van de 
sloot is overal zo slecht. 

 

Figuur 21 Bij de laatste restauratie is het metselwerk van de waterlopen flink onder handen 
genomen. Helaas zijn de gebruikte stenen nogal zacht zodat de muren boven en op de 
waterlijn slecht beginnen te worden. 
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Figuur 22 Bij inmalen staan de schuiven in de voor- en achterwaterloop dicht en de andere twee 
open. 

 

 

Figuur 23 Op de voorgrond de schuif in de achterwaterloop en op de achtergrond de schuif die 
het boezemwater in contact kan brengen met het scheprad. Bij beide schuiven is een 
krooshek aanwezig. 
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Bij watertekort kan en kon men ook nog heel lang gewoon water inlaten door gewoon één van 

beide zijschuiven wat open te zetten. Welke schuif maakt in principe niet veel uit, al heeft de 

achterste schuif het voordeel dat er een krooshek aanwezig is, zodat er geen rommel in de 

polder komt. Pas als het polderpeil hoger moet worden dan de boezem is bemaling nodig. 

Tegenwoordig kan het boezempeil veel beter op een bepaalde hoogte worden gehouden, zodat 

inmalen niet vaak meer nodig zal zijn. 

 

3.4 Bewoning 

Er bestaan veel aanwijzingen dat de molens in de Zijpe oorspronkelijk onbewoond waren. Zo 

zijn in molen de Viaan te Alkmaar geen sporen van bewoning te vinden, zodat deze molen 

altijd onbewoond zal zijn geweest. Deze molen zou voor 1597 in de Zijpe hebben gestaan. 

Ook de oudst ogende achtkanten, zoals de PV, de Noorder M, de Zuider G en de LQ zijn 

allemaal vanouds onbewoond. Vanwege de geringe opvoerhoogte kon men in de Zijpe met 

relatief kleine molens volstaan. In de Schermer en Beemster waren de molens groter en 

vanouds bewoond. Dit scheelde ook in het onderhoud van aparte woningen. 

In Friesland en Groningen zijn de molens als regel onbewoond. Daar zijn de molens ook wat 

kleiner en minder geschikt voor bewoning. De wat grotere molens kregen daar meestal een 

aparte molenaarswoning. Bij de oprichting van het waterschap Exmorra in 1881 werden twee 

grote molens ontworpen. Uit de notulen van het waterschap blijkt dat overwogen wordt om 

geen aparte molenaarswoning te bouwen, maar om de molenaar in de molen te huisvesten. 

Hier komen ook bedenkingen tegen. Met name het argument dat van een rietdek geen schoon 

regenwater valt op te vangen is belangwekkend. In Zuid-Holland zijn wel veel bewoonde 

molens, maar die hebben vrijwel nooit goten. Het regenwater vangt men daar op van de 

bijgebouwen, die inderdaad vaak van pannendaken zijn voorzien. In Noord-Holland zijn wel 

vaker molens te zien met goten. Bij de OT en de P zijn regenwaterbakken aanwezig die 

worden gevoed via de goten rond de molen. Aangezien er ook in deze molens werd gestookt 

zal er via het riet ook roet in het opgevangen water terecht zijn gekomen. Erg gezond 

drinkwater zal dit niet hebben gegeven. 

In ieder geval is het opmerkelijk dat de beide molens van het waterschap Exmorra geen 

rietdek kregen maar werden voorzien van leipannen op de romp en zink op de kap. Toch 

bleven de molens onbewoond en kwam bij beide molens een klassieke molenaarswoning. 

Wellicht dat het wel in de bedoeling lag om de molenaars in de molen te vestigen, maar toen 

de molens bijna klaar waren zal de conclusie wel zijn getrokken zijn dat de woonruimte toch 

wel erg krap zou worden. De molens hadden beide een vlucht van 20 m. 
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Figuur 24 Mogelijk dat de Babuurstermolen te Tjerkwerd zink op de kap en pannen op de romp 
heeft gekregen om schoon regenwater op te kunnen vangen en zo bewoning in de 
molen mogelijk te maken. Vanwege de beperkte woonruimte is daar later toch van 
afgezien en is er een normale molenaarswoning bij de molen gekomen.(foto collectie 
ver. De Hollandsche Molen) 

Een uitzondering op de regel dat de Friese molens onbewoond zijn, waren de veenpolders. Bij 

deze droogmakerijen waren vaak tientallen molens nodig, die meestal een vlucht hadden van 

boven de 22 m. Bij de Veenpolder van Weststellingwerf hadden de zes molens echter maar 

een vlucht van 20 m. De eerste twee molens werden desondanks geschikt gemaakt voor 

bewoning. Daar kwam men ook tot de conclusie dat de woningen erg krap waren, zodat bij de 

volgende vier molens werd afgezien van bewoning. Bij de beide bewoonde molens kwamen 

later ook molenaarswoningen. De conclusie uit het voorafgaande kan dus zijn dat molens tot 

een vlucht van 21 m, minder of niet geschikt zijn voor bewoning. Voor de Zijpe valt de helft 

van de molens dan al af. Opmerkelijke is wel dat de kleinste molen (Molen P) juist wel was 

bewoond en sommige van de grootste molens weer niet. De molen OT zou met zijn vlucht 

van 23 m wel geschikt zijn voor bewoning. Zoals op de eerste kadasterkaart van 1826 (Figuur 

17) valt te zien hadden beide molens bij de Egalatementsloot een aparte molenaarswoning. 

Het lijkt er dus op dat de molen pas later voor bewoning geschikt is gemaakt. Op de 

aangegeven plaats staan nog steeds bijgebouwen, maar die zijn vrij recent helemaal 

vernieuwd. Op een foto uit 1968 zien die gebouwen er heel anders uit. Het meest linkse 

gebouw is aan het metselwerk en de dakpannen te zien niet erg oud. Het rechtse gebouw is 

ouder maar staat ten opzichte van de woning op de kadasterkaart 90° gedraaid. Vermoedelijk 
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is de oorspronkelijke molenaarswoning in slechte staat geraakt en heeft men besloten om deze 

af te breken en de molenaar maar in de molen te huisvesten. Dit moet dan na 1826 plaats 

hebben gevonden. 

 

Figuur 25 In 1968 stonden deze bijgebouwen nog bij de molen. (foto collectie ver. De 
Hollandsche Molen) 

Toen de laatste beroepsmolenaar was verdwenen en de molen door een vrijwillige molenaar 

werd betrokken werden diverse moderniseringen doorgevoerd. Dit verschijnsel is overal waar 

te nemen. De beroepsmolenaar was meestal gewend aan de al jaren bestaande situatie en wist 

vaak ook niet beter. Dit geldt niet voor mensen die in een gewoon woonhuis zijn geboren. 

Met de komst van de woningwet in 1904 werden er voor het eerst eisen gesteld aan woningen. 

In Rijnland werden toen bijvoorbeeld alle wipmolens afgekeurd voor bewoning en werden de 

polderbesturen gedwongen om een molenaarshuis te bouwen bij die molens. In de 

Alblasserwaard, waar de wipmolens veel groter zijn, mocht men er in blijven wonen. 

Van de goedgekeurde molens zal de situatie overigens verre van ideaal zijn geweest. In de 

bekende discussie tussen de voorstanders en tegenstanders van windbemaling in 1926, bij het 

Koninklijk Instatuut Van Ingenieurs, wordt de vereniging De Hollandsche Molen voor de 

voeten geworpen dat een vereniging tot behoud van molens ook wel eens iets mag doen aan 

de belabberde woonsituaties op sommige molens. Dat veel molens na 1960 nogal zijn 

aangepast valt dan ook te billijken, hoewel dit natuurlijk uit het oogpunt van de bouwhistorie 

wel valt te betreuren. Gelukkig heeft men dit bij de OT respectvol gedaan en is veel 

authentiek materiaal gespaard gebleven. Aan de hand van de volgende foto’s kan een aardige 

indruk hiervan worden verkregen: 
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Figuur 26 Woonkamer molen OT. De zoldering is nog geheel authentiek. De kamer is vergroot 
door de beide bedstedewanden naar buiten te verplaatsen. De kamer besloeg 
oorspronkelijk vier vakken van de zolder. Het kleine raam was dus vroeger niet 
aanwezig. 

 

Figuur 27 Brandgevel met aan weerszijden een houten wand met deur. 
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Figuur 28 De besteewand bevond zich oorspronkelijk bij de dunne zolderbalk. In de dikke balk is 
nog een keep te zien, waarschijnlijk voor de verdwenen schoorsteenmantel. 

 

Figuur 29 De andere zijde van de brandgevel met de spil. 
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Figuur 30 Houten wand aan de polderzijde van de haardmuur. Links de kamerdeur en rechts de 
kelderdeur. Tussen beide deuren restanten van een luik. 

 

Figuur 31 Houten wand aan de boezemzijde van de haardmuur. Ook hier zijn restanten van een 
luik te zien waarbij men vroeger waarschijnlijk de ruimte onder de bedstee kon 
bereiken. 
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Figuur 32 De andere zijde van de wand in de kamer. Ook hier stond de rechterwand 
oorspronkelijk tegen de kleine balk gespijkerd. 

 

Figuur 33 De beide zijwanden liepen vroeger vanaf de kamerdeur naar een hoekstijl. De kamer 
was daardoor niet langer dan één veld van het achtkant. 
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Figuur 34 De schoorsteen op de eerste verdieping. Aan de verbreding valt te zien dat er in de 
kamer vroeger een bijpassende schoorsteenmantel onder heeft gezeten. 

 

Figuur 35 Einde schoorsteen op de tweede verdieping of rookzolder. De schoorsteen is later 
verlengd tot de kapzolder met gresbuizen. Bij binnenkruiers hield de schoorsteen altijd 
onder de kapzolder op om niet in de rook te hoeven kruien.  
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3.5 Normale indeling schepradmolen 

De klassieke indeling van bewoonde schepradmolens is meestal als volgt: Op de oudere 

molens is de brandgevel meestal vrij kort. Deze gevel wordt evenwijdig met het scheprad 

aangebracht en staat zover vrij van de spil dat er een soort gang ontstaat waarmee men van de 

ene buitendeur naar de andere kan komen. Tevens zorgt men ervoor dat er voldoende ruimte 

is om de spil uit het werk te halen. Dat kan nodig zijn voor werkzaamheden aan het scheprad 

of het onderwiel. Aan de andere zijde van de muur is de haard of stookplaats. Voor 1700 was 

dat meestal een open vuur, waarvoor een grote, trechtervormige schoorsteenmantel nodig 

was. 

Aan weerszijden van de brandgevel stond meestal een houten wand, bestaande uit stijlen, 

waarvan er twee tegen de kopse kant van de gevel stonden. Aan de bovenzijde van iedere stijl 

werd een zolderbalk gekeept, zodat de verdeling van zolderbalken en stijlen overeenkwam. 

De stijlen stonden onder met een pen in een muurplaat, waaronder een gefundeerde muur, 

waar ook de brandgevel op stond. De beide stijlen tegen de brandgevel en hun beide 

zolderbalken waren vaak wat zwaarder uitgevoerd omdat dit raveelbalken waren waar het 

raveelstuk in werd gekeept waar de schoorsteen weer gedeeltelijk op stond. Bovendien werd 

de schoorsteenmantel vaak met hangijzers nog aan deze raveelbalken opgehangen. Tussen de 

beide raveelbalken kwam altijd een staartbalk, die in het raveelstuk werd gekeept. Deze balk 

was nodig om de overspanning tussen de beide raveelbalken te verkleinen. 

De stijlen werden meestal aan de buitenzijde van de kamer bekleed met horizontale brede 

delen, die met veer en groef in elkaar waren gewerkt. De stijlen stonden dus in de kamer en 

werden net als de zolderbalken meestal voorzien van een aangeschaafd profiel. Later werd de 

kamermuur ook wel geheel van baksteen gemaakt en maakte de brandgevel hier gewoon deel 

van uit. Vooral op stenen molens was dat het geval. 

In deze gang- of kamermuur waren in de regel maar twee deuren geplaatst, één om in de 

kamer te komen en één om in de kelder te komen. De kelder zat altijd aan de polderzijde, 

omdat het grondwater daar lager staat en de kans op een lekke kelder zodoende kleiner is. 

Boven en gedeeltelijk naast de kelder was altijd een bedstee geplaatst. Het geheel was meestal 

zo breed dat de voorwand van de bedstee uitkwam bij een hoek. De kamerdeur zat altijd aan 

de andere kant van de molen en dus aan de boezemzijde. Aan die zijde van de kamer was 

meestal een kast aanwezig en soms een tweede bedstee. Op molens met een stenen 

onderbouw was aan die kant vaak nog ruimte voor een tweede kamerraam, dat dan in een vals 

veld kwam te zitten. 
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Figuur 36 Klassieke indeling schepradmolen. De gang- of kamermuur is alleen bij de haard van 
steen. (Opmetingstekening Anton Sipman van de Waterloosmolen te Rijpwetering, 
gepubliceerd in “Molenbouw”.) 
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3.6 Indeling OT 

De indeling van de OT wijkt op verschillende manieren hier van af. In de eerste plaats zijn de 

beide raveelbalken opgelegd in de brandgevel. Omdat ze hierdoor dichter bij elkaar gelegd 

zijn dan normaal, kon een staartbalk hier achterwege blijven. Het raveelstuk, waar de 

staartbalk normaal in wordt opgelegd, is echter wel aanwezig, omdat de schoorsteen hier op 

rust. Verder is het opmerkelijk dat er twee deuren in de kamer aanwezig zijn. De doorgang 

tussen het schaargebint en de brandgevel werd kennelijk niet gebruikt. Vanwege de geringe 

opvoerhoogte kon het scheprad en het onderwiel hier relatief klein worden genomen en 

gehouden, waardoor het onderschijf lager op de spil hangt dan bij grotere schepraderen het 

geval is. Er onder door lopen is echter nog wel mogelijk. 

De beide raveelbalken worden ook gebruikt voor de bevestiging van de schaarstijlen. 

Normaal zitten de schaarstijlen boven vast aan de onderste legeringsbalken. In tegenstelling 

tot het achtkant zijn de schaarstijlen van grenen.  

 

Figuur 37 Bovenzijde schaarstijl op de eerste verdieping 

In Zuid-Holland hebben alle schepradmolens schaarstijlen. Op de oudere molens zijn deze 

altijd van eiken. In Noord-Holland ontbreken de schaarstijlen dikwijls en wordt de spil 

opgevangen door een stoelconstructie. In onder anderen de bouwbestekken van de Beemster, 

Schermer- en Starnmeermolens wordt deze constructie voorgeschreven. Ook enkel molens in 

de Zijpe, zoals de Noorder M hebben dit nog. Bij beide constructies wordt een draagbalk 
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toegepast, die op een onderheide draagmuur rust. De draagbalk wordt zo hoog aangebracht 

dat de pensteen van het binnenlager er op kan worden opgesteld. 

Bij het schaargebint wordt het spilkalf tussen de beide schaarstijlen gekeept. De schaarstijlen 

worden boven tegen de onderste legeringsbalken gekeept en met grote spijkers of een 

doorgaande bout daaraan vast gemaakt. De plaats van de schaarstijlen (en dus de lengte van 

het spilkalf) worden dus door de legeringsbalken bepaald. Bij de wipmolen worden ze tegen 

de kokerbalken gekeept; daar dicteert de wijdte van de koker dus de lengte van het spilkalf. 

De schaarstijlen worden met dubbele pennen in de draagbalk gewerkt. Vaak krijgen beide 

stijlen een korbeel, soms alleen de keerstijl en soms ontbreken de korbelen. 

 

Figuur 38 Lagering onderas en spil. Links de buitenstoel en rechts het schaargebint. (uit 
platenatlas Waterbouwkunde van D.J. Storm Buysing) 

Bij een stoelconstructie hoeft het spilkalf niet langer te zijn dan nodig. Het kalf wordt over 

een keer-en weerstijl gekeept. Tussen de stijlen en de draagbalk komt weer een korbeel. Om 

te voorkomen dat het geheel om kan klappen worden er in de zijkant van de draagbalk nog 

twee sloffen gewerkt, die ook op een onderheide muur rusten. Tussen iedere slof en stijl 

wordt ook weer een korbeel aangebracht. Deze twee korbelen vormen wel een sta-in-de-weg 

om tussen de stoel en de brandgevel door te lopen en maken twee kamerdeuren daarom 

noodzakelijk. 
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Figuur 39 Stoelconstructie. Detail reconstructietekening volgens het bouwbestek van de 
Starnmeermolens door Jan IJsbrand Molenaar. (publicatie Oudheidkundige 
Vereniging Graft-de Rijp 1998) 

Het lijkt er daarom veel op dat de OT oorspronkelijk ook een stoelconstructie heeft gehad en 

dat de schaarstijlen pas later zijn aangebracht. In de onderste legeringsbalken zijn ook geen 

spijker- of boutgaten aangetroffen die wijzen op normale lange schaarstijlen. Gezien de 

kaarten moet de molen tussen 1617 en 1665 zijn gebouwd. Blijkens inscriptie is het onderwiel 

in 1725 vernieuwd. 

 

Figuur 40 Inscriptie in het onderwiel. De bouten zijn later duidelijk vernieuwd. 

Dit wiel zou nu dan al 290 jaar oud zijn, terwijl het oorspronkelijke wiel nauwelijks de 100 

jaar heeft gehaald. Dit lijkt wat vreemd, maar misschien heeft dat wiel te kampen gehad met 

een lekke wielbak. Een houten wielbak zal zelden de 50 jaar halen. De huidige wielbak is nog 

steeds van hout, maar deze begint ook last van lekkage te krijgen. 
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Figuur 41 Een kijkje in de wielbak, waarvan de bodem niet geheel droog is. Behalve de wielbak 
is ook de onderas nog van hout. Het scheprad is inmiddels van ijzer. 

Misschien dat in 1725 meer aan de molen is gedaan en toen ook de schaarstijlen zijn 

aangebracht, maar het kan net zo goed later zijn gebeurd. 

Zoals op de foto’s valt te zien lijkt de schoorsteen erg oud te zijn, maar dit kan ook in de hand 

worden gewerkt door de roetsporen. Dat de schoorsteen onder trechtervormig is, doet denken 

aan een open vuur, maar bedacht moet worden dat hier vroeger ook het eten werd gekookt. De 

schoorsteen deed dan ook dienst om de kookdampen van het fornuis af te voeren. Omdat er 

onder ook werd geslapen gaf het koken in de kamer in de zomer veel ongewenste warmte. In 

Zuid-Holland werd na 1800 vaak overgegaan op het bouwen van een apart zomerhuis waar 

het eten kon worden gekookt. De molen bleef zo veel koeler en de schoorsteen kon daardoor 

ook eenvoudiger worden gehouden omdat er alleen een kachel op aangesloten hoefde te 

worden. Volgens de eerste kadasterkaart van 1826 stond er een aparte molenaarswoning naast 

de molen. Gezien de grootte ervan lijkt dit meer een permanente woning te zijn dan een 

zomerhuis. Het wordt ook nadrukkelijk als woning aangemerkt en niet als woning met schuur 

of iets dergelijks. 

De schoorsteen is nu met gresbuizen doorgetrokken tot de kapzolder. Dat zal vroeger niet het 

geval zijn geweest, want kruien in de rook deed men niet graag. De schoorsteen hield op 

binnenkruiers dan ook altijd een verdieping lager op. Die zolder werd dan ook vaak de 

rookzolder genoemd. Zelfs op buitenkruiers bleef het lang de gewoonte om de schoorsteen 

daar te beëindigen en ging men er later pas toe over om de schoorsteen naar de kapzolder door 

te trekken. Op de rookzolder waren altijd een paar rietkisten aangebracht, die met luiken 

werden gesloten. De luiken aan de windzijde werden meestal gesloten. 
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Op de OT ontbreken dergelijke rietkisten echter. Het kan ook zijn dat de schoorsteen hier in 

een houten koker eindigde. Dergelijke kokers staken aan weerszijden door het riet en konden 

daar met kleppen worden afgesloten. De kleppen waren vanaf de grond met touwen 

bedienbaar. De klep aan de luwe zijde werd altijd open gehouden. Tot nu toe is nog geen oude 

foto aangetroffen waarop genoemde rietkisten of koker is te zien. Op Figuur 35 valt te zien dat 

er een merkwaardig raamwerk rondom de schoorsteen zit. Dit zou de voormalige aansluiting 

op de houten koker kunnen zijn. Hiertegen moet worden ingebracht dat de balken op deze 

zolder wel allemaal berookt zijn. Dat wijst erop dat de rook in ieder geval enige tijd via 

rietkisten moet zijn afgevoerd. Omdat de balken vooral boven berookt zijn zullen deze 

rietkisten boven de veldkruisen hebben gezeten. 

 

Figuur 42 De rookzolder met vooral aan de bovenzijde berookt houtwerk. 

Het rietdek en de rietlatten zijn niet berookt, maar die zijn in 1975 vernieuwd. De schoorsteen 

is daarvoor blijkbaar al doorgetrokken naar de kapzolder. 
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3.7 Fundering 

De fundering van de molen bestaat uit acht gemetselde penanten of klippen, die allemaal op 

het hart van de molen staan gericht. Vaak worden de penanten afgedekt met dekstenen van 

hardsteen en soms van zandsteen of graniet. Hier worden ze met houten platen afgedekt, ook 

wel kliphouten genaamd. In de zeventiende eeuw waren de waterlopen meestal nog van hout 

en om deze waterlopen meer ruimte te geven werden de penanten aan weerszijden van de 

waterlopen wel evenwijdig met het scheprad gemetseld. Voor de eenheid werden de andere 

penanten ook wel zo gericht. Bij molens die gelijk voorzien werden van gemetselde 

waterlopen kunnen de penanten in het verband met de waterlopen worden opgetrokken, zodat 

verdraaiing daar minder nodig is.  

Vermoedelijk heeft de OT in het begin ook houten waterlopen gehad, maar vanwege het 

inmalen moesten deze waterlopen aan de einden afsluitbaar zijn. In de Zijpe ziet men bij de 

molens die ook in kunnen malen relatief smalle waterlopen, dit om de breedte van de 

schuiven te beperken. Met deze smalle waterlopen kan men gemakkelijker tussen de penanten 

door en kunnen de penanten allemaal op het hart worden gericht. 

Gezien de nabijheid van de duinen lijkt het waarschijnlijk dat de molen op staal is gefundeerd 

en niet op heipalen staat. Om op metselwerk te besparen staan de veldmuren vaak op 

spaarbogen, waarbij de top van de boog nog net onder de vorstgrens wordt aangelegd. 

Vermoedelijk zal de aanleg van de fundering hier betrekkelijk ondiep zijn en bestaat de kans 

dat men de veldmuren vanaf dezelfde diepte heeft opgetrokken. Bij hoge muren slaat men 

meestal een boog over de achterwaterloop, maar hier zijn de muren maar een halve meter 

hoog en zijn de waterlopen met houtwerk overspannen.  

 

3.8 Het achtkant 

Het achtkant van de molen is geheel van eiken. In tegenstelling tot de meeste achtkanten in 

deze streek, zijn de stijlen ervan licht gebogen. Als verschil tussen de oudste achtkanten 

tussen het noorden en zuiden van Holland wordt wel genoemd dat die van Zuid-Holland 

gebogen stijlen hebben en die van Noord-Holland rechte. Vanwege het naar binnen knikken, 

wat met legeringsbalken goed is op te vangen, en voor de sierlijkheid, zullen gebogen stijlen 

overal wel de voorkeur hebben gehad. Dat blijkt ook uit een tekening van een molengang in 

de Arenbergerpolder in de Beemster van ongeveer 1846. Deze tekening is gemaakt door A.W. 

van Kleeff, molenmaker, opzichter en landmeter van de Beemster. Maar in een bos groeien 

bomen nu eenmaal recht omhoog, zodat het niet zo eenvoudig is om aan gebogen bomen van 

die afmetingen te komen. In Zuid-Holland wordt de bocht vaak kunstmatig verkregen door 

onder en boven aan de stijlen klossen te kepen en de stijlen verder gebogen af te werken. In 

Noord-Holland vond men dit blijkbaar te ver gaan en nam men genoegen met wat er 

verkrijgbaar was. In dit geval kon men waarschijnlijk dergelijke kromme bomen op de kop 

tikken. 
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Opmerkelijk is dat er geen ondertafelement aanwezig is, maar dat de stijlen rechtstreeks op de 

kliphouten staan. Als de onderste legering goed aan de stijlen is vastgemaakt, hoeft het 

ontbreken van een tafelment overigens geen probleem te zijn. Niet uitgesloten kan worden dat 

er ooit wel een tafelement was, maar dat men dit vanwege slechte staat heeft verwijderd. Bij 

een binnenkruier is het gebruikelijk om in ieder tafelmentstuk twee grote krammen aan te 

brengen waarmee men de roeden kan vastzetten tegen storm. Hier kan dat dus niet en zijn 

alleen op de hoeken krammen aanwezig, die aan de stijlen zijn bevestigd. 

 

Figuur 43 Polderzijde molen. Op de penanten of klippen hier geen hardstenen dekstenen maar 
een afdekking van hout. 

Het achtkant wijkt verder weinig af van de achtkanten die in de zeventiende eeuw 

gebruikelijk waren. Bij de oudere achtkanten wordt een goede bevestiging van de veldregels 

aan de stijlen erg belangrijk gevonden. De regels zitten daar vaak met pennen in de stijlen 

gewerkt, geborgd met toognagels. Deze regels zitten vaak halverwege een verdieping. De 

kruisen krijgen vaak een spijkerlip. Bij deze molens liggen de legeringsbalken vaak los van 

elkaar. Het in elkaar kepen van deze balken had men blijkbaar nog niet onder de knie. 
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Figuur 44 Overkruising onderste legering. 

De achtkanten in de achttiende eeuw zijn vaak van grenen. Alleen de stijlen bij het scheprad 

worden vaak nog wel van eiken genomen. De legeringsbalken zitten daar altijd voor ¼ in 

elkaar gekeept en de veldregels en kruisen zitten vaak slechts met een tand in de stijlen 

gewerkt. Grote spijkers moeten die verbinding gesloten houden. Ook zitten de regels zo hoog 

dat de zolders hier op kunnen worden gelegd. 

De OT zit hier net tussenin. Het achtkant is nog wel geheel van eiken en de veldregels zitten 

op schijnbaar willekeurige hoogten. De legeringsbalken zitten in elkaar gekeept. Zowel aan de 

stijlen als de legeringsbalken is veel spint aanwezig. De bomen waar deze balken uit zijn 

gekomen waren dus niet erg dik. 

Om het achtkant te vergelijken met andere achtkanten uit de zeventiende eeuw, zijn de 

hoogten van de zolders en de wijdtes van de tafelementen van de molen opgemeten. Van de 

Beemster, de Schermer en de Starnmeer zijn de bouwbestekken van de molens bewaard 

gebleven. In de jaren 80 heeft Jan IJsbrand Molenaar aan de hand van deze bestekken 

reconstructietekeningen gemaakt. Deze zijn door de Oudheidkundige Vereniging Graft-de 

Rijp in 1998 gepubliceerd. Het bestek van de Starnmeer is van de hand van Leeghwater en 

dateert uit 1637, dat van de Schermer uit 1633 en dat van de Beemster uit 1607. Rond 1816 

ging een bovenmolen van de Beemster bij Schermerhorn door brand verloren. Van de nieuw 

te bouwen molen bestaat een fraaie tekening, waarvan Figuur 45 een fragment toont.  

 De hoogte van het achtkant is verdeeld in drie delen, A, B en C, waarbij B het hoogteverschil 

tussen de beide legeringen voorstelt. Als de som van A, B en C op 100 wordt gesteld, dan 

kunnen de verhoudingen tussen deze vier molens in een tabel worden weergegeven.  

 

 



 

~ 52 ~ 
 

Achtkant Beemster 

1608 

Beemster 

1816 

Schermer 

1633 

Starnmeer 

1637 

OT 

      

Wijdte onder 96 99 95 96 112 

Wijdte boven 67 63 59 59 68 

A 52 52 49 50 53 

B 31 32 34 33 31 

C 17 16 17 17 16 

A+B+C= 100 100 100 100 100 

 

Uit deze lijst blijkt dat het de gewoonte was om de onderste legering halverwege het achtkant 

aan te brengen. Voor al deze molens blijkt ook dat de hoogte van de kapzolder in verhouding 

staat tot de grootte van het achtkant. De wijdte van de tafelementen zijn bij de OT in 

verhouding tot de andere molens wel wat groot. Dit lijkt er op te wijzen dat het achtkant 

vroeger hoger is geweest. Al eerder is hier genoemd dat de molen mogelijk bij de bouw wel 

een ondertafelement heeft gehad, maar dat men dit later heeft laten vervallen nadat het erg 

aangetast was geraakt. Mogelijk zijn de stijlen toen ook nog iets ingekort. Ook aan de 

bovenzijde van de stijlen lijkt gesleuteld te zijn.  
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Figuur 45 Tekening van een in 1816 nieuw te bouwen bovenmolen in de Beemster, nabij 
Schermerhorn. De molen wijkt niet veel af van de oorspronkelijke molens die volgens 
het bouwbestek van 1607 zijn gebouwd . 
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Waarschijnlijker is toch dat het hier om een tweedehands molen gaat. Voor de nieuwe taak 

was een kleinere vlucht wellicht toereikend. Het kan dan zijn dat men het achtkant daarvoor 

bewust heeft ingekort of dat men van de nood een deugd heeft gemaakt door het aangetaste 

tafelement te laten vervallen, mogelijk met nog een stukje stijl. Nog een aanwijzing dat het 

wellicht om een tweedehands molen gaat is de plaatsing van de vaste binten. Bij nieuwe 

molens worden die vrijwel altijd dwars op de waterlopen genomen, maar hier lopen ze er 

evenwijdig mee. Wellicht heeft men het achtkant zo gedraaid dat de beste hoekstijlen bij het 

scheprad kwamen te staan. 

 

Figuur 46 De trap naar de kapzolder ziet er precies zo uit als in de bestekken van rond 1600 
beschreven en kan wel eens oud zijn. 
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3.9 Blokkeeltafelement 

Normaal zitten er tussen de tafelementstukken en stijlen blokkelen. Doordat de blokkelen 

zowel door de pennen van de stijlen als van de aan weerszijden geplaatste tafelementstukken 

worden verzwakt, is deze constructie niet heel erg sterk. 

 

Figuur 47 Tafelement met blokkeelconstructie. De tafelementstukken en de stijlen zitten met 
lange pennen in de blokkelen. (Molen nr. 2 Zevenhuizen) 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 48 Constructie tafelement met blokkelen. Om de naad 
tussen kuip en tafelement te vullen worden vaak tafelementstukken 
voorgeschreven met een buitenwaartse zeeg.  (Groot volkomen 
Moolenboek 1784). 
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Vooral bij een binnenkruier, waar het raggen van de kap door het achtkant moet worden 

opgevangen, komt het nogal op deze constructie aan. Op onderstaande foto is duidelijk te zien 

dat men de blokkelen van boven, tot de onderzijde van de oude tafelementstukken, heeft 

weggehakt. Hier overheen heeft men een nieuw en dikker boventafelement gelegd, bestaande 

uit acht in elkaar gewerkte delen. Deze constructie zit veel steviger in elkaar. 

Zoals op bovenstaande tekening valt te zien steken de blokkelen buiten de kuip uit. Vroeger 

werden de waterborden tussen de blokkelen aangebracht zodat ze gewoon van buiten waren te 

zien. Het hoeft geen verbazing te wekken dat die kopse einden erg snel werden aangetast, 

zodat men al spoedig er toe overging om die koppen zodanig af te schuinen dat de 

waterborden er tegenaan konden worden gespijkerd. Toch bleef die uitstekende hoek vaak een 

bron van inwatering. Het overstappen op in elkaar gekeepte tafelementstukken was dus om 

meer dan één reden verstandig. 

 

Figuur 49 Het boventafelement van de OT is duidelijk al eens vernieuwd. Het onderste gedeelte 
van de oude blokkelen heeft men laten zitten. 

Door de onderzijde van het nieuwe tafelement gelijk te houden met dat van het oude 

tafelement konden de hondsoren weer worden gebruikt. 

Wanneer dit is gedaan is niet bekend. Volgens inscriptie is het bovenwiel in 1733 vernieuwd. 

Misschien heeft de molen toen een grote restauratie ondergaan, waarvan het vernieuwen van 

het boventafelement ook deel uit maakte. 



 

~ 57 ~ 
 

 

Figuur 50 Op het plooistuk staat 1733 

 

3.10 Kap 

De kap is een typische kap van een binnenkruier, met op het eerste gezicht geen bijzondere 

kenmerken. Zoals uit het dendrochronologisch onderzoek is gebleken is het voeghout aan de 

palzijde kort na 1910 vernieuwd. De wolfsbalk en de windpeluw zijn meestal ook geen lang 

leven beschoren en zullen ongetwijfeld ook een paar keer zijn vernieuwd, net als het riet. 

 

Figuur 51 De zeskante moeren door het voeghout doen al vermoeden dat ze niet heel erg oud 
zijn. De oplegging op de overring is opgevuld. 
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Figuur 52 Om vrij te draaien van de bovenas heeft men de ijzerbalk een zeeg gegeven. De 
schijfloop is vrij klein genomen, waarschijnlijk om meer ruimte te krijgen voor het 
kruien. Om de gewenste vertraging te krijgen moet het onderwiel weer extra groot 
worden gemaakt.  

    

Figuur 53 Het kruirad van voren en van boven, waar de ruimte tussen het bovenwiel en het rad 
valt te zien. 
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Figuur 54 De kapconstructie ziet er niet heel oud uit. De rietlatten zijn met het riet recent 
vernieuwd. 

 

Figuur 55 De penbalk is duidelijker veel ouder dan de wolfsbalk. De bovenas is in 1877 gegoten 
door de ijzergieterij De Prins van Oranje te ’s-Gravenhage en heeft het nummer 1106. 
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Figuur 56 De roosterzolder aan de palzijde, met de bezetkettingen. 

 

Figuur 57 De loopplank aan het voeghout maakt het smeren van het spillager en de toegang 
naar het halslager voor  gemakkelijker. Door de weinig gebogen kap van een 
binnenkruier moet men op het voeghout anders erg krom staan. Ook kan met met 
zo`n plank makkelijker op het voeghout stappen vanaf de hanetree. Dit soort planken 
komen dan ook algemeen voor op binnenkruiers Op de kapzolder de doorgetrokken 
schoorsteen. 
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Doordat ze nog niet zwart zijn gerookt valt meteen op dat het windpeluw, de wolfsbalk en de 

rietlatten recent zijn vernieuwd. Het zwart roken kan overigens snel gaan. Bij de 

Waterloosmolen te Rijpwetering werd rond 1992 een gekraakte kruisarm van het bovenwiel 

vernieuwd in bilinga. Dit detoneerde erg bij de rest, maar na vijf jaar kon men al niet meer 

zien dat dit onderdeel nieuw was. Op de foto’s valt te zien dat de spanten van grenen zijn. De 

rest van de kap zal daarom niet uit de bouwtijd stammen. Misschien is de kap gelijk 

vernieuwd met het bovenwiel (1733).  
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4 Waardestelling en aanbevelingen 

 

Waardestelling 

 

Historische waarde 

Op de plaats van de huidige molen staat als sinds het midden van de 17
e
 eeuw een molen. 

Voor de bedijking van 1597 zijn zowel in de afdeling O als T geen molens te zien. Tot 1617 

zijn in de afdeling O geen molens te bekennen. Wel zijn tussen 1597 en 1617 twee wipmolens 

in de afdeling T waar te nemen die aan weerszijden van de Midden Egalementsloot zijn 

geplaats. Aangezien deze afdeling dichter bij de duinen is gelegen dan de afdeling O, en dus 

hoger moet zijn gelegen, lijkt het er op dat deze molens voornamelijk werden gebruikt voor 

inmalen. Uit dendrochronologisch (jaarringen)onderzoek is gebleken dat de bomen waaruit 

het achtkant is gemaakt van inlandse herkomst zijn en rond 1600 zijn gekapt. Dit achtkant 

stamt dan uit de tijd van de laatste bedijking en moet eerst elders hebben gestaan aangezien 

pas op de kaart van Zoutman uit 1664 op de huidige standplaats een molen wordt aangegeven. 

Op die kaart staat ook een molen aan de overkant van de Ooster Egalementsloot aangegeven. 

Beide molens staan nog op de eerste kadasterkaart met molenaarswoning aangeven, maar de 

andere molen is zichtbaar uitgegumd en moet kort daarvoor verloren zijn gegaan. Door een 

grondduiker onder de Ooster Egalementsloot door te leggen kon de OT de bemaling 

overnemen en was herbouw niet nodig. 

 

Gezien de aanwezigheid van een molenaarswoning in 1827 moet de molen oorspronkelijk 

onbewoond zijn geweest. Het bewonen van de molens was in de Zijpe dan ook geen regel. De 

huidige gebouwen op de plaats van de woning zijn niet erg oud en de gebouwen die er 

daarvoor stonden hadden een andere richting dan de woning op de eerste kadasterkaart. 

Waarschijnlijk is men pas na 1830 in de molen gaan wonen nadat de molenaarswoning erg 

slecht was geworden. Bij die gelegenheid zijn waarschijnlijk ook de huidige schaarstijlen 

aangebracht. Onder de spil stond daarvoor vermoedelijk een stoelconstructie, zoal in Noord-

Holland wel meer voorkomt. Door het verwijderen van de bedsteden heeft men de kamer 

groter kunnen maken. Ondanks deze verbouwing zijn veel authentieke delen van de woning 

bewaard gebleven en kan nog goed worden waargenomen hoe de oorspronkelijke inrichting is 

geweest. Ook bij het verder inrichten van de verdiepingen is men terughoudend geweest, 

zodat daar nog goed is te zien hoe het vroeger was geweest. 

 

Het gaande werk en ook de kap zijn waarschijnlijk in de 18
e
 eeuw grotendeels vernieuwd. Het 

voeghout aan de zijde van de pal is pas na 1910 aangebracht. De molen is tot 1966 in bedrijf 

geweest en werd in 1967 overgedragen aan de stichting “De Zijper Molens”. De molen is in 

de jaren 1974-1980 geheel gerestaureerd, waar onder anderen het riet werd vernieuwd. 
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Daarna is de molen op het verzoek van het waterschap nog wel ingezet om in droge zomers in 

te malen. Die behoefte bestaat nog steeds maar de inlaatsloot is daarvoor te sterk begroeid en 

ook de beschoeiing van de lange sloot die het opgemalen water vanuit de voorwaterloop naar 

de polder moet brengen, is aan vernieuwing toe. Overigens zijn ook de beide krooshekken 

matig. Het mooie van de OT is dat vrijwel alle waterlopen bovengronds zijn, zodat de 

werking van het in- en uitmalen goed valt te zien. De vier schuiven zijn daarbij erg 

karakteristiek. 

 

De molen is dan ook vooral bijzonder omdat hij nog compleet is ingericht om zowel in- als uit 

te kunnen malen. Verder maakt de leeftijd van het achtkant, dat stamt uit de begintijd van de 

laatste bedijking in 1597, de molen waardevol. Als de kaarten kloppen moet op deze plek pas 

ergens tussen 1617 en 1664 een molen zijn gebouwd, zodat het om een tweedehandsmolen 

moet gaan. Hoewel de woning na het verlaten van de laatste beroepsmolenaar nogal aangepast 

is aan de huidige wooneisen, zijn veel delen van de authentieke inrichting bewaard gebleven 

en valt nog goed te zien hoe het oorspronkelijk is geweest. 

 

Binnen de categorie molens in Nederland heeft deze molen een hoge cultuur historische 

waarde. De molen heeft bovendien een hoge zeldzaamheidswaarde. 

 

Ensemblewaarde 

De Zijpe is een bedijking van de gelijknamige zeeslenk, voor het eerst ondernomen in 1552. 

Ondanks vele overstromingen komt de huidige indeling van de polder nog steeds overeen met 

het ontwerp van 1553, waar de polder in vierkante blokken werd verdeeld, waarbij ieder blok 

op de kaart werd voorzien van een hoofdletter. De aanleg van kanalen en spoorwegen hebben 

dit ontwerp wel in eniger mate aangetast. De molen maakt deel uit van deze polder en is 

geplaatst in de afdeling OT. Het deel rond de molen is vrij ongeschonden door de tijd 

gekomen, zodat molen en omgeving hier al eeuwen dezelfde uitstraling hebben behouden. De 

aan dezelfde sloot staande molen PV versterkt dit beeld. De aanwezigheid van deze elementen 

versterkt de totale ensemblewaarde van molen en het omliggende landschap. 

 

Architectuurhistorische waarde 

Omdat een molen een werktuig is, is de vormgeving van de gehele molen voortgekomen uit 

het gebruik. Architectuurhistorische waarden zijn dan ook niet bij een molen toepasbaar.  

 

Gebruikshistorische waarde 

De molen is gebouwd als in- en uitmaler. Deze functie kan de molen vandaag de dag nog 

uitvoeren ( wel is voor het inmalen enig herstel noodzakelijk). De vier schuiven en de verdere 

ruime en open waterlopen zijn erg karakteristiek. De molen is waarschijnlijk tweedehands en 

moet in het kader van de laatste bedijking zijn gebouwd. Verder is de molen in de loop van de 

19
e
 eeuw ingericht voor bewoning, waarvan grote delen behouden zijn gebleven. De 
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aanwezigheid van deze woning en de gehele inrichting om zowel in- als uit te kunnen malen 

maken de gebruikshistorische waarde van de molen redelijk groot. 

 

Gezien het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de cultuurhistorische waarde van 

de molen OT zeer groot is. 

  



 

~ 65 ~ 
 

Aanbevelingen 

 

Bij de voorgaande restauraties is niet alleen aandacht besteed aan het wind- en waterdicht 

houden van de molen, maar ook de bedrijfsvaardigheid was een belangrijk punt. Het 

metselwerk van de waterlopen is toen gedeeltelijk vernieuwd en ook de beschoeiing van de 

retoursloot is daarbij vernieuwd, net als de schuiven en de kroosbruggen. Helaas zijn toen te 

zachte stenen gebruikt en is de beschoeiing te licht uitgevoerd. 

De woning in de molen is, na het vertrek van de laatste beroepsmolenaar, aangepast aan de 

eisen van de tijd. Daarbij is terughoudend te werk gegaan, zodat er veel authentiek materiaal 

gespaard is gebleven.  

De staat van de molen is nog steeds behoorlijk. Wel zijn er bij de ramen, deuren en kozijnen 

wat kleine onvolkomenheden te zien, maar dit kan gewoon in het normale onderhouden 

worden verholpen. 

 

Naast het op peil van houden van de goede staat van de molen, door regelmatig onderhoud te 

plegen, zou ook aandacht kunnen worden gegeven aan het volgende: 

 

- Aanvoersloot  

In droge zomers wordt soms nog wel eens een beroep op de molenaar gedaan om in te malen. 

Vanwege het dichtgroeien van de aanvoersloot wordt hier van afgezien, hetgeen jammer is. 

De aanvoersloot daarom vrij maken van planten en bagger. Hierbij eerst uitzoeken wie 

onderhoudsplichtig is. Omdat de sloot tevens perceelgrens is kunnen dit beide eigenaren zijn, 

maar omdat de sloot deel uitmaakt van de Ooster Egalementsloot zou dit ook het waterschap 

kunnen zijn. 

- Beschoeiing 

De oevers van de retoursloot zijn voorzien van een nieuw beschoeiing. Het degelijkst is een 

gestempelde beschoeiing waarbij de stempels in de slootbodem liggen. Ze kunnen dan niet 

rotten en voorkomen ook verdere uitschuring van de bodem. Grondankers zijn hierdoor ook 

nauwelijks meer nodig en als de beschoeiing diep genoeg wordt aangebracht kan er ook geen 

grond meer onderdoor lopen. 

- Metselwerk waterlopen 

Bij de laatste restauratie zijn hiervoor te zachte stenen gebruikt. De rollagen daarom 

vernieuwen in iets hardere steen en ook de uitgevallen stenen rond de waterlijn inboeten met 

wat hardere steen. 

- Kroosbruggen 

Van de beide kroosbruggen de krooslatten vernieuwen. 

- Inlaatschuif 

Van de inlaatschuif het kozijn vernieuwen. 

 

 



 

~ 66 ~ 
 

- Woning 

De woning bevat nog veel authentiek materiaal en de beide zolders zijn nog vrijwel hetzelfde 

ingericht als in de tijd dat de molen nog in bedrijf was. Mocht er ooit een andere bewoner 

komen dan is de kans groot dat deze verdere aanpassingen zal willen doorvoeren. Het is niet 

zo dat er verder niets zou kunnen, maar aanbevolen moet worden om hiermee terughoudend 

om te gaan. 
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5.  Bronvermelding, literatuur 

 

Molens in Noord Holland, 1981 en 2007  

A.Sipman, Molenbouw, ( Zutphen 1975) 

A.Bicker Caarten, Middeleeuwse watermolens in Hollands polderland, ( Wormerveer 1990) 

L.Brandts Buys, De landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier,  ( Arnhem 1998) 

J.J.Schilstra, Schermerland , ( Wormerveer 1971) 

A. Sipman, Molenbouw, (Zutphen 1975) 

 

L. Hendriks en J.van der Hoeve, Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek, lezen en analyseren 

van cultuurhistorisch erfgoed, ( Den Haag april 2009) 

 

R. Stenvert en G. van Tussenbroek, Inleiding in de bouwhistorie, opmeten en onderzoeken 

van oude gebouwen (Utrecht 2009) 

 

Foto’s zijn gemaakt door G.J.van Reeuwijk en J. Hofstra 

Diverse artikelen uit de jaarboeken van Vereniging De Hollandsche Molen. 

Divers historisch kaartmateriaal, krantenknipels en materiaal uit eigen archief. 

 

Er is gebruik gemaakt van onderstaande websites 

www.molendatabase.nl 

www.molendatabase.org 

www.molens.nl 

www.cultureelerfgoed.nl 

www.watwaswaar.nl 

www.allemolens.nl 

www.hisgis.nl 
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