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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. 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. 

7. 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. 

8.  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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 
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14. Op de kaart van 1600 zijn in de afdeling P voor het eerst molens te zien. Voor de 

laatste bedijking was bemaling blijkbaar niet nodig. 

15. Molen P heeft een voorganger gehad die eerst tegenover de molen PV stond. Deze 

molen is later verplaatst naar de huidige plaats, waarschijnlijk vanwege de 

windbelemmering van de vogelkooi, die tussen 1617 en 1664 is aangelegd. 

16. De voorganger van de huidige molen P kon in 1826 al inmalen en was vermoedelijk al 

bewoond, omdat er nergens een molenaarswoning valt te ontdekken. 

17. 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. 

18. De molen had in 1874 een vlucht van slechts 16,60 m en lijkt daarmee niet zo geschikt 

voor bewoning.  

19. Molen P gaat in 1894 door brand verloren en wordt in 1895 herbouwd door Willem 

Janszoon de Leeuw uit ’t Zand. De nieuwe molen krijgt ook maar 17 m vlucht en 

wordt gelijk ingericht voor bewoning. 

20. Bij de herbouw zijn er ook grote werkzaamheden aan het metselwerk uitgevoerd. 

Vermoedelijk is het scheprad vergroot en zijn de waterlopen vernieuwd.  

21. De huidige stenen onderbouw is niet van de vorige molen. 

22. De nieuwe molen wijkt op verschillende punten af van wat gebruikelijk is. De 

onderste legering heeft geen korbelen en op de kapzolder zijn geen hondsoren of 

kruisen aanwezig. De veldkruisen zitten tegen de regels gekeept en de binten van de 

beide legeringen zijn vrij ondiep in elkaar gekeept. Verder is er tussen de beide 

voeghouten van de kap geen steunder aangebracht. 

23. Ook na 120 jaar lijkt het ontbreken van al deze onderdelen niet erg nadelig voor de 

molen te zijn geweest. De bouwer en de toezichthouders hadden misschien een frisse 

kijk op het bouwen van een molen. 

24. Dat de kepen voor de bintbalken te diep zijn gemaakt en zijn opgevuld met hout en 

gezien de onhandige wijze waarop het bovenschijf is geplaatst lijkt het er meer op dat 

de bouwer en de toezichthouders niet veel ervaring hadden met het bouwen van 

nieuwe molens. 

25. De inrichting van het woongedeelte is nog vrij oorspronkelijk; alleen de schoorsteen is 

gesloopt. Deze oorspronkelijke inrichting is te danken aan het feit dat de molen na het 

buiten bedrijf komen in 1960 niet meer werd bewoond, zodat de woning niet aan de 

eisen van de tijd aangepast hoefde te worden. 

26. De kleuren van de woning waren vroeger veel donkerder dan thans het geval is. 

27. De molen heeft eerst nog houten roeden gehad; pas in 1922 is de binnenroede 

vervangen door een ijzeren (Pot)roede en in 1935 de buitenroede. In 1976 zijn deze 

roeden vervangen door stalen gelaste roeden, die evenwel al weer gebreken vertonen. 

28. De gehele voorziening om in te malen is nog nagenoeg aanwezig. Alleen de windas en 

het krooshek ontbreken bij het inlaatwerk. Ook is de aanvoersloot daar sterk begroeid. 
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29. Na de komst van het IJsselmeer kan de boezem met zoet water altijd op peil worden 

gehouden, waardoor inmalen niet meer nodig is en in droge tijden volstaan kan 

worden met inlaten. 

30. Mogelijk dat de molen nog gebruikt kan worden om land in de polder tijdelijk onder 

water te zetten voor de bestrijding van aaltjes ten behoeve van de lelieteelt. 

31. Uit al het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de cultuurhistorische waarde van 

de molen vrij groot is. 
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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.
i
 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
ii
. 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 
iii

 

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 

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 
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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 

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 
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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). 

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 
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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.
iv

 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 Alkmaar. 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 

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 
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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 deze 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 snijdt 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 P 

3.1 Oprichting 

De huidige molen P is een achtkante buitenkruier, gelegen aan de zuidoostzijde van de Ooster 

Egalementsloot, nabij Oudesluis. Aan de andere zijde van de sloot staat, 300 m verder naar 

het zuidwesten, de molen PV met zijn karakteristieke Dekkerwieken. Van de Zijper molens is 

de molen P, met zijn vlucht van amper 17 m, de kleinste. Om die reden zal hij ook wel zijn 

uitgevoerd als buitenkruier, want in de kap van de molen is niet veel ruimte aanwezig voor 

een kruirad. Behalve de kleinste is de molen ook de jongste van de overgebleven molens van 

de Zijpe, want hij is pas in 1895 gebouwd, nadat zijn voorganger verloren was gegaan. 

Hoewel een molen met een vlucht van 17 m nauwelijks geschikt lijkt voor het huisvesten van 

de molenaar is het wel opmerkelijk dat de huidige molen vanouds was bewoond. 

De voorganger was volgens de kadasterkaart van 1826 ook een achtkante molen en volgens 

de eerder geplaatste tabel uit het boek van mr. G. de Vries, had deze molen in 1874 een vlucht 

van 16,60 m en moest hij bijna 119 ha bemalen. Hij staat daar verder vermeld als molen die 

ook in kan malen.  

 

Figuur 14 Kadasterkaart 1826 van de molen P. De boven het cijfer 375 aanwezige boezemsloot 
en de daaruit vertrekkende stippellijn wijzen er op dat de molen ook kan inmalen. 

Uit de kadasterkaart is op te maken dat de molen ook in 1826 al in kon malen. De stippellijn 

op de kaart geeft de verbindingsduiker aan tussen de boezem en de achterwaterloop van de 

molen. Er staan geen bijgebouwen of een molenaarswoning aangegeven op deze 

kadasterkaart. Uit de bijhorende oorspronkelijk aanwijzende tabel (OAT) valt te zien dat de 

polder P niet veel eigendommen heeft. Behalve van de molen is de polder alleen nog eigenaar 

van de kerk van Oudesluis. Dit laatste is ook weer opmerkelijk. In ieder geval bezit de polder 

geen aparte molenaarswoning, zodat het er wel op lijkt dat de molenaar vroeger ook al in de 

kleine molen van de polder moest wonen. Het wonen in de molen was in de Zijpe geen 

gewoonte. Veel molens zijn nog steeds onbewoond en tonen ook geen sporen van bewoning. 

Op de eerste kadasterkaart van 1826 zijn bij diverse molens molenaarswoningen te vinden, 

maar dus niet bij molen P. 
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Figuur 15 Rondom de schut- en spuisluis te Oudesluis. De percelen ter weerszijden van de sluis 
zijn eigendom van de polder K. Nummer 675 is de sluiswachterswoning met schuur en 
676 is de werkplaats van die polder. Nummer 678 is de protestantse kerk, eigendom 
van de polder P. Nummer 679 is de school met het schoolhuis, eigendom van de 
gemeente Zijpe. 

 Op de oudste kaart van de Zijpe (1575) zijn er in de afdeling P geen molens te vinden. 

Bemaling was toen blijkbaar nog niet nodig. Op de kaart van 1600 staat op de plaats van de 

huidige molen PV (perceel f) al een achtkante molen aangeven. Aan de overkant van de 

Ooster Egalementsloot, staat tussen perceel e en f een wat kleinere achtkante molen 

aangegeven. In de polder PV staat op perceel d een wipmolen. Dit zou ook een particuliere 

molen kunnen zijn om slechts het land van één eigenaar te bemalen. Op de kaart van 1617 

zijn niet veel veranderingen waar te nemen, alleen staan de molens P en PV meer in het 

midden van de percelen f aangegeven. Pas op de kaart van Zoutman van 1664 worden de 

molens op de voor ons bekende standplaatsen aangegeven. Hier is ook de vogel- of 

eendenkooi aangegeven. Door de komst van deze kooi zal de molen P wel zijn verplaatst naar 

de huidige standplaats. De bomen rond de kooi zullen wel te veel windbelemmering hebben 

gegeven. De molen zal andersom ook voor hinder hebben gezorgd voor de werking van de 

kooi. Uit eigen waarneming is overigens gebleken dat watervogels zich nauwelijks iets 

aantrekken van draaiende wieken, maar wel van de rondlopende molenaar. 
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Figuur 16 Rond de letter “P” zijn in 1600 drie molens te vinden. De wipmolen op perceel d is 
reeds lang verdwenen, maar de achtkante molen op perceel f is waarschijnlijk de 
huidige molen PV. De molen aan de overkant is de voorloper van de molen P, die dus 
later is verplaatst richting perceel d. (kaart Baptista van Doetecum). 

 

Figuur 17 Pas op de kaart van Zoutman (1664) staan alle molens aangegeven nabij de huidige 
standplaats. Molen P is waarschijnlijk verplaatst vanwege de windbelemmering die 
de vogelkooi ging veroorzaken. 
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Figuur 18 Op dit kaartfragment, dat de situatie van 1617 weergeeft, is er ten opzichte van 1600 
niet veel veranderd. Ook hier bestaat de vogelkooi nog niet. Wel staat de voorloper 
van molen P hier duidelijker recht tegenover de PV aangegeven. (Kaart van Gerrit 
Dirksz Langedijk). 

Molen P zal dus wel tussen 1617 en 1664 op de huidige plaats zijn terechtgekomen. Volgens 

het molenboek van 1981 is deze molen omstreeks 1874 door brand verloren gegaan. 

 

3.2 Herbouw molen P 

 De herbouw van de molen wordt in 1875 gegund aan Willem Janszoon de Leeuw voor een 

bedrag van 7300 gulden
v
.  
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Dit was het eerste grote werk voor Willem Janszoon de Leeuw als aannemer. Met zijn vader 

had hij wel onderhoudswerk aan molens gedaan, maar het bouwen van een compleet nieuwe 

molen zullen ze wel niet eerder bij de hand hebben gehad. Het polderbestuur had blijkbaar 

vertrouwen in deze nieuwe timmerman, maar het kan ook zijn dat ze plaatselijke 

nieuwelingen graag een kans gaven. Misschien was hij ook wel gewoon de goedkoopste. 

De nieuwe molen wijkt op verschillende punten af van wat gebruikelijk is. Dit kan door 

onkunde van De Leeuw zijn veroorzaakt, maar misschien had De Leeuw als nieuweling wel 

een frisse kijk op de molenbouw en dacht hij dat één en ander wel wat eenvoudiger kon. Er 

was immers ook een opzichter, die hij van de aanneemsom moest betalen. Daar moest hij het 

dan wel eens mee worden, maar het kan ook zijn dat deze vernieuwende ideeën van deze 

opzichter afkomstig waren of dat ook deze man niet echt deskundig was. In ieder geval houdt 

De Leeuws molen het al weer 120 jaar uit, dus zoveel was er ook niet mis mee. 

Uit de nacalculatie van De Leeuw
v
, komt het volgende naar voren: 

Aanneemsom ƒ7300,00, arbeidsloon ƒ1323,03, rietdekkerswerk ƒ250,00, metselwerk 

ƒ760,00, schilderwerk ƒ 80,00, smidswerk ƒ16,875, grondwerk ƒ28,00 en kosten opzichter 

ƒ146,00. De totale herbouwkosten kwamen op ƒ6992,805 zodat De Leeuw er nog 307 gulden 

aan overhield. 

Uit de ronde bedragen valt op te maken dat hij het rietdekkers- metsel- schilder- en 

grondwerk had uitbesteed. Na een brand blijven de waterlopen en de fundering meestal wel 

gespaard, zodat het er veel op lijkt dat men deze herbouw heeft aangegrepen om tevens 

hieraan iets te doen. Misschien heeft men toen het scheprad verdiept en de waterlopen geheel 

of gedeeltelijk vernieuwd. In de lijst van De Vries van 1874 wordt van het scheprad een 

diameter van 4,32 m vermeld. Thans is dit 4,58 m, zodat het scheprad later vergroot moet 

zijn. 

 

Figuur 19 Oude foto van de timmer- en molenmakerswerkplaats van de firma De Leeuw aan de 
Keinsmerweg in ‘t Zand. (Uit gedenkboek De Eeuw van De Leeuwv) 
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3.3 Algemeen 

De molen P is uitgevoerd als buitenkruier, maar lijkt uiterlijk verder sterk op de gewone 

binnenkruiers van de Zijpe. De molen staat op een lage stenen onderbouw. Deze onderbouw 

bestaat uit acht naar het hart gerichte penanten met daartussen veldmuren. Het ziet er niet erg 

oud uit en is in ieder geval niet van de voorganger. Het achtkant is onder bekleed met 

overnaadse horizontale planken (potdekselwerk) en verder met riet. Onder het riet loopt 

rondom een goot. De molen is niet erg getailleerd. De kap is in verhouding tot het achtkant 

vrij groot. 

 

Figuur 20 Molen P vanuit het noordoosten, met zicht op de woonkamer. Op de voorgrond het 
inlaatwerk voor inmalen met de dichtgegroeide aanvoersloot. Op de achtergrond 
links de bomen van de vogelkooi en rechts de molen PV. 

De molen is vanaf de bouw tot het einde van de windbemaling in 1960 bewoond geweest, wat 

zeer opmerkelijk is voor een dergelijke kleine molen. Daarna is de molen enige tijd als 

weekendverblijf in gebruik geweest door de familie De Leeuw, nakomelingen van de 

bouwer.
vi

 De familie De Leeuw heeft in die jaren veel onderhoud aan de molen gepleegd en 

ook de schoorsteen uit de molen verwijderd. De oorspronkelijke inrichting is daarbij 

grotendeels intact gebleven. Bijgebouwen in de vorm van een zomerhuis zijn er, voor zover 

bekend, nooit geweest. De huidige schuren bij de molen zijn niet erg oud. Net als veel andere 

schepradmolens in de Zijpe heeft deze molen nog een houten wielbak en een houten onderas. 

Alle schepraderen in de Zijpe zijn inmiddels van ijzer. 

Zoals eerder aangetoond was de voorganger in 1826 al ingericht om ook in te kunnen malen. 

Deze inrichting is nog geheel aanwezig, al ontbreken bij de inlaat het krooshek en de windas 

voor het lichten van de inlaatschuif. De toevoersloot is daar ook erg dichtgegroeid. Het peil 

van de boezem kan tegenwoordig zodanig op peil worden gehouden dat inmalen niet meer 

nodig is, zodat bij watertekort kan worden volstaan met inlaten. Misschien dat de molen in de 

toekomst toch nog gebruikt kan worden om in te malen. In de polder worden namelijk veel 

lelies geteeld en aangezien veel bestrijdingsmiddelen, om de aaltjes in de grond te bestrijden, 
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worden verboden, gaat men er steeds vaker toe over om het land enige tijd onder water te 

zetten. Met de molen zou dat men het land ook onder water kunnen zetten. 

Bij molen OT wordt het opgemalen boezemwater via open waterlopen de polder in gemalen. 

Bij molen P is alleen de voorwaterloop van boven open. De andere waterlopen zitten onder de 

grond. Om op onderhoud te besparen heeft men de schuifkozijnen en de ondersteuning van de 

windassen van beton gemaakt.  

 

 

Figuur 21 Molen P vanuit het zuidwesten. De goot heeft maar één afvoer. Vanuit de 
voorwaterloop loopt een duiker die uitkomt bij de struik rechts. 
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Figuur 22 De bij de voornoemde struik uitkomende duiker. 

 

 

Figuur 23 Regenwaterbak en regenafvoer nabij de schuif voor de achterwaterloop. Deze 
waterloop is bij deze molen voorzien van een gewelf. 
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Figuur 24 De schuif voor de voorwaterloop met halverwege deze waterloop de schuif voor de 
duiker die achter bij de struik uitkomt in de poldersloot. Deze laatste schuif kan 
vanwege de roeden en staartbalk niet worden voorzien van een windwerk en wordt 
gelicht met een losse hefboom. 

 

Figuur 25 De schuif voor de verbindingsduiker tussen de boezem en de achterwaterloop. Windas 
en krooshek ontbreken. 

 



 
 
  

~ 33 ~ 
 

3.4 Indeling begane grond 

De indeling van de begane grond van molen P is vrij klassiek. In het midden van de molen 

staat het schaargebint, met aan de ene zijde de wielbak, schermmuur en scheprad en aan de 

andere zijde de gang en de woonkamer. De gang- of kamerwand bestaat uit een brandgevel, 

met aan weerszijden een houten wand met daarin een deur. De ene deur geeft toegang tot de 

kamer, de andere tot de kelder(kast). In de kamer bevindt zich aan de ene zijde de bedstee en 

aan de andere zijde twee kasten. Normaal zit de kelder achter en onder de bedstee. Omdat het 

grondwater aan de polderzijde lager zal staan dan aan de boezemzijde, maakt men de kelder 

altijd aan de polderzijde omdat hij daar langer droog zal blijven. De bedstee bevindt zich 

normaal dan ook aan de polderzijde, maar hier is dat net andersom. Behalve dat er hier niet 

veel verschil zit tussen het polderpeil en het boezempeil, is de kelder hier ook meer als kast 

uitgevoerd. 

De aftimmering bestaat uit de gebruikelijke brede geschaafde en geploegde grenen of vuren 

delen, zonder enig profiel. Het plafond bestaat uit kraaldelen. Het is niet zeker of die er gelijk 

bij de bouw in zijn gekomen, want op molens ziet men die meestal pas na 1900 verschijnen. 

In de Loenderveensemolen, bij Loenen aan de Vecht, is de woning met dezelfde soort 

kraaldelen afgetimmerd. Daar is rond 1902 een geheel nieuwe inrichting aangebracht, dus in 

1895 zullen deze delen ook wel bekend zijn geweest. Bij de herbouw van de Stommeermolen 

te Aalsmeer is ook van dergelijke delen gebruik gemaakt, maar dat was pas in 1920. 

Het schilderwerk is duidelijk nogal eens aangepast. Er bevinden zich een aantal lagen verf op 

het houtwerk, waarvan de oudere steeds donkerder zijn. De foto’s zullen een en ander 

genoegzaam verduidelijken: 



 
 
  

~ 34 ~ 
 

 

Figuur 26 De bedstee in gesloten en open toestand. Onder de deurtjes een bergruimte, mogelijk 
voor het “ondergeschoven” kind. 

 

Figuur 27 In de bedstee zijn nog twee klampen aanwezig, mogelijk de ondersteuning van een 
uitneembare krib. 
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Figuur 28 De bergruimte onder de bedstee. De kamervloer bestaat uit brede delen. 

 

Figuur 29 De haard aan beide zijden. De schoorsteenmantel is in de jaren 60 vernieuwd. In de 
beide stijlen is nog een keep te zien van de oude schoorsteenmantel. 
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Figuur 30 De bergkasten aan de ingangszijde in gesloten en open stand. 

 

Figuur 31 Houten kikkers in de rechter kast. 
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Figuur 32 Het kamerraam is uitgevoerd als schuifraam, het plafond bestaat uit kraaldelen. 

 

Figuur 33 Het ondertafelement doet tevens dienst als vensterbank. De beschadiging bij de stoel 
laat zien dat de oorspronkelijke verf veel donkerder was.  

Aan de voorzijde van de bestee zit onder de beide deurtjes nog een luik. Hierachter zit nog 

een bergruimte, mogelijk voor het zogenaamde ondergeschoven kind. In de bedstee zelf zijn 

nog klampen aanwezig, waar mogelijk nog een krib op lag voor nog een kind. Er kan ook 

gewoon een plank op hebben gelegen, maar de schuine plaatsing doet eerder aan het eerste 

denken. 
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Figuur 34 Wielbakschotten, schaargebint, gang en kamerwand met in het midden de 
brandgevel. Rechts de kamerdeur. 

 

Figuur 35 Links het deurtje dat toegang geeft tot de kast achter de bedstee. Door de lasdoos 
kan het deurtje niet meer open. Rechts de kamerdeur en een stukje van de 
brandgevel. 
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Figuur 36 Het onderwiel met daar achter de houten schermwand. 

 

Figuur 37 Een kijkje aan de andere kant van de houten schermwand. Te zien zijn de wachtdeur 
en het scheprad in werking. 
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Figuur 38 Houten onderas en houten wielbak. De doorgang door de schermwand is niet geheel 
waterdicht. 

 

Figuur 39 Een kijkje in de wielbak 
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Figuur 40 De trappen in de molen staan vrij steil. Opmerkelijk zijn de dikke treden en het feit dat 
de trappen aan de achterkant beschoten zijn. 

  



 
 
  

~ 42 ~ 
 

3.5 Het achtkant 

Het achtkant van de molen bestaat uit bezaagd Amerikaans grenenhout, alleen de beide stijlen 

bij het scheprad zijn van eiken. Bij de oudste molens bestaan de balken uit bomen die alleen 

met de bijl of dissel zijn behakt. Na de uitvinding van de houtzaagmolen, kort voor 1600, is 

het ook mogelijk om de balken geheel bezaagd aan te leveren. Na 1700 is dit bijna altijd het 

geval. Met een houtzaagmolen kan men het hout vrij glad en recht bezagen. Het kost dan vaak 

ook enige moeite om de slagen van de zagen op de binten terug te vinden, ook op de zijden 

die later niet met de schaaf zijn bewerkt. De balken van molen P zijn duidelijk met een grote 

cirkelzaag in aanraking geweest. In het “Volledig Molenboek” uit 1849 van J.H. Harte, 

worden dergelijke zagen al beschreven, maar voor 1890 werden deze zagen zelden gebruikt in 

de molenbouw. In de in 1893 gebouwde molen ’t Zwaantje te Nijemirdum worden dezelfde 

sporen aangetroffen. De betreffende cirkelzagen hadden een diameter van wel een meter en 

zullen waarschijnlijk wel door een stoommachine zijn aangedreven. 

 

Figuur 41 Aan alle zijden van deze bintbalk zijn de sporen van een grote cirkelzaag te vinden. 

Het achtkant staat op een eiken tafelement, dat bij de deuren is onderbroken. Vrijwel alle 

poldermolens hebben twee bintlagen, alleen de grotere molens in Friesland en Groningen 

hebben soms drie bintlagen. Enkele zeer kleine molens hebben soms maar één bintlaag. 
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Figuur 42 Het tafelement is bij de deuren onderbroken.  

Molen P heeft ook twee bintlagen, maar het bijzondere daarvan is dat de onderste bintlaag 

geen korbelen heeft. Op sommige bewoonde molens worden de korbelen in de woonkamer 

kleiner genomen of weggelaten, zoals bij Deelsmolen te Vegelinsoord. Hier had men zonder 

problemen nog zes korbelen kwijt gekund, zodat het er op lijkt dat men zich er wat 

gemakkelijk van af heeft gemaakt. 

 

Figuur 43 Tussen de binten van de onderste legering en de hoekstijlen zitten nergens korbelen. 
De veldkruisen beginnen gelijk bij de onderste veldregel. 
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Figuur 44 De bovenste legering heeft wel korbelen. Ieder veld heeft maar één veldkruis. Deze 
kruisen eindigen tegen de bovenste veldregel. De tweede trap is gelijk aan de eerste. 

Molen P is vrij klein, zodat het niet abnormaal is dat er in ieder veld maar één veldkruis is 

aangebracht. Wel bijzonder is dat deze kruisen tegen de veldregels aan zitten gewerkt. Bijna 

altijd laat men de kruisen hiervan minimaal 15 cm vrij. Ook apart is dat er op de kapzolder 

geen hondsoren of kruisen aanwezig zijn. Dat komt zelden voor. 
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Figuur 45 Op de kapzolder zijn geen hondsoren of kruisen aanwezig. De aanwezig luiken in de 
ware velden waren bedoeld voor het uitlaten van de rook van de kachel. 

Aan de zwarte balken is te zien dat de schoorsteen hier gelijk tot de kapzolder was 

doorgetrokken. Omdat men hier niet hoeft te kruien was dat geen probleem. Op de kapzolder 

bevinden zich vier typische rookluiken voor het uitlaten van de rook. Het boventafelement is 

vrij zwaar uitgevoerd, net als trouwens de hoekstijlen en binten. Voor een dergelijke kleine 

molen hadden deze onderdelen veel lichter kunnen zijn, maar wellicht is rekening gehouden 

met het ontbreken van de hondsoren. Verder valt er van het achtkant niet veel bijzonders meer 

te vermelden, of het moest de wijze zijn waarop de bintbalken in elkaar zijn gekeept. Deze 

balken zitten normaal voor ¼ in elkaar gekeept, maar dat is hier veel minder.  

De bintbalken zijn verder in de schuinte van de stijlen aangebracht, wat op zich veel vaker 

voorkomt. Om ze aan de stijlen te verbinden is dat gemakkelijk, maar de overkruising van de 

bintbalken zelf wordt hiermee weer lastig omdat de vaste en losse bintbalken nu beide 

gekanteld zijn. Wanneer men beide binten loodrecht ten opzichte van elkaar plaatst, wordt 

deze keep veel eenvoudiger, hoewel de verbinding met de stijlen weer lastiger wordt. Maar nu 

kan men tevens de zolders vlak op de losse binten leggen. Bij gekantelde binten raken de 

planken de binten alleen bij de buitenhoeken.  

Hier is duidelijk te zien dat De Leeuw er bij het in elkaar kepen van de bintbalken niet 

helemaal uit is gekomen. De kepen zijn veel te diep aangebracht en later weer opgevuld met 

houtjes. 
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Figuur 46 De overkeping van de onderste bintbalken is vrij ondiep en opgevuld met hout. 

 

Figuur 47 Ook de kruising van de bovenste bintbalken is niet perfect. 

3.6 De kap 

Wat bij de kap vooral opvalt is dat er helemaal geen steunder is aangebracht. Dit komt 

eigenlijk alleen maar voor om heel kleine molens. Ook de wijze waarop het bovenschijf in de 
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ijzerbalk is gekeept is opvallend. Om de kammen van het bovenwiel in de staven te laten 

grijpen moest deze schijfloop helemaal aan de bovenzijde van de spil worden geplaatst. In dit 

geval had men beter een bonkelaar kunnen toepassen. Ook had men het bovenwiel beter wat 

groter kunnen maken. De kap was daar ruim genoeg voor. Wat ook had geholpen was het 

hoger plaatsen van de ijzerbalk geweest. Daarvoor had er dan wel weer een keep in de 

vulstukken van de bovenas gemaakt moeten worden, maar dat zou niet zo erg zijn. Hieruit 

blijkt dat men niet van te voren even een tekening van de kap heeft gemaakt, want dan zou dit 

probleem eerder aan het licht zijn gekomen. 

 

Figuur 48 De molen ontbeert een steunder. 
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Figuur 49 Het bovenblad kan hier niet normaal op de spil worden vastgemaakt en is diep in 
ijzerbalk gekeept. 

 

Figuur 50 De springbeugel past niet goed om de pen en lijkt wel afkomstig van de voorganger 
die wellicht nog een houten bovenas had. Bij zwaar vangen kan de pen hier een heel 
eind omhoog komen. 
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Figuur 51 De kap is flink zwart gerookt. De spanten zijn verder niet voorzien van versierend 
bezaagde nokplanken of haanhouten. 

De kap is vrij hoog. Meestal worden de haanhouten en de nokplanken versierend afgewerkt, 

maar dat is hier niet het geval. Het riet en de rietlatten zijn vernieuwd na het uitslopen van de 

schoorsteen, want deze onderdelen zijn niet zwart gerookt. De springbeugel lijkt gemaakt te 

zijn voor een houten bovenas en zal nog wel van de voorganger afkomstig zijn. De afstand 

tussen pen en beugel is verontrustend groot. 

 

3.7 Het Wiekenkruis 

Voorheen werden roeden altijd van hout gemaakt. Vanwege de grote krachten die de roeden 

kregen te verduren moest dit hout altijd bijzonder gaaf zijn met weinig draadverloop. 

Vanwege dat laatste kwam hiervoor alleen naaldhout in aanmerking. Dennen, vurenhout en 

grenen werden vaak toegepast. Dennenhout was het meest taai, maar ook het minst duurzaam, 

vandaar dat grenen het meest werd gebruikt, maar dit was wel duurder dan vuren of dennen. 

Bij grote molens was het vaak niet mogelijk om een roede uit één boom te halen. Bij die 

molens werden de roeden van één of twee laseinden voorzien, waarbij het middenstuk dan 

van grenen werd gemaakt en de laseinden veelal van dennen. Uit het archief van de 

Schermer
vii

 blijkt dat de houten roeden daar tussen 1774 en 1841 (gemiddeld) maar 6½ jaar 

meegingen en later 9 jaar. Met 52 molens moest men daar dus jaarlijks 11 tot 16 nieuwe 

roeden maken en steken. Bij de Kinderdijk hadden de molens een vlucht van over de 28 m. 

Het werd daar steeds moeilijker om aan dergelijke lange gave bomen te komen. Even na 1850 

werden daar echter proeven genomen met ijzeren geklonken roeden. Deze werden 
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vervaardigd op de scheepswerf van de gebroeders Pot, gelegen nabij de sluizen van de 

Kinderdijk. In 1852 werd door koning Willem III aan Adriaan Pot voor 10 jaar octrooi 

verleend voor het vervaardigen van ijzeren roeden. Deze roeden werden een groot succes en 

vonden spoedig hun weg door heel Nederland. In de Schermer werden de eerste Potroeden in 

1865 gestoken.  

 

Figuur 52 Wijze van vastzetten van de roede. 

Bij de herbouw van molen P in 1895 kreeg de molen wel gelijk een gietijzeren bovenas (van 

ijzergieterij De Prins van Oranje uit Den Haag), maar waarschijnlijk nog houten roeden. Voor 

een molen met een vlucht van 17 m was het in die tijd nog wel mogelijk om aan goed hout te 

komen. Vooral roeden van Amerikaans grenen konden soms wel 40 jaar oud worden. In de 

administratie van de firma Pot, die gedeeltelijk is bewaard gebleven, komt molen P pas in 

1922 voor. Toen werd door W.J. de Leeuw uit ’t Zand een binnenroede besteld bij Pot. Bij 

Pot krijgt deze roede het nummer 2504. In 1935 wordt er een buitenroede geleverd met 

nummer 2733. Beide roeden zijn 17,40 m lang. 

In 1977 worden beide roeden vervangen door gelaste stalen roeden van de firma Derkx uit 

Beegden. De buitenroede krijgt hierbij het nummer 195, de ander roede het nummer 196. 

Deze roeden werden gefabriceerd in 1976. Beide roeden worden 17,30 lang. In die tijd kreeg 

de conservering van de binnenzijde niet de aandacht die het zou verdienen, waardoor deze 

roeden op sommige punten al weer erg dun zijn geroest. De korte afstand tot de Noordzee zal 

hierin ook een rol spelen. 

Bij buitenkruiers worden de roetouwen meestal aan de kruipalen vastgemaakt. Bij 

binnenkruiers kan zoiets niet, want die hebben geen kruipalen. Daar worden de touwen aan 

ogen of grote krammen vastgemaakt, die vast zijn gemaakt aan het ondertafelement of de 

hoekstijlen. Bij molen P hinkt men op twee gedachten, want hoewel het een buitenkruier is, 

zijn er nog wel ogen aangebracht, maar dat was nu eenmaal de gewoonte in de Zijpe. 
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Figuur 53 Kopieën uit het administratieboek van de firma Pot te Kinderdijk. Links de levering van 
een stalen binnenroede en rechts die van een buitenroede ten behoeve van molen P. 

IJzergieterij Prins van Oranje, gieterij van de bovenas van de molen 

De oorsprong ligt in de (kachel)smederij van Albert Sterkman. Deze stamde uit een geslacht 

van smeden. Hij verkreeg in 1834 een octrooi op een bezuinigingskachel. Op 4 september 

1840 werd de eerste steen gelegd van de ijzergieterij, de tweede in zijn soort in Den Haag. De 

eerste ijzergieterij van de firma J.L. Enthoven en E.B.L. Maritz stamde uit 1823 en stond aan 

de Trekvliet. Het bedrijf van Sterkman lag aan Stationsweg in een nieuw stationsgebied in 

ontwikkeling. Vanaf 1843 eindigde de spoorlijn Amsterdam-Den Haag hier, in 1847 werd de 

spoorlijn doorgetrokken naar Rotterdam. Later kwam er het grote stationsgebouw van de 

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij. Het grondgebied voor het station was voorheen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Smid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hollandsche_IJzeren_Spoorweg-Maatschappij
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van Rijswijk, maar werd in 1843 aan Den Haag afgestaan ten behoeve van het station. Den 

Haag moest per jaar hiervoor 400 gulden betalen wegens gederfde belastingsinkomsten. Na 

het overlijden van Albert Sterkman in 1846 zette zijn weduwe het bedrijf voort onder de naam 

De Weduwe Sterkman & Zoon. Na het overlijden van de weduwe in 1857 nam de Haagse 

bankier F.H.M. Pino Post het bedrijf over en kreeg het de naam De Prins van Oranje. Post had 

de leiding samen met een kleinzoon van Albert Sterkman, Cornelis Paulus Hotz. In die 

periode kwam de vervaardiging van stoommachines en stoomketels op gang, naast onder 

meer constructiewerken. Hotz vormde in 1859 een nieuwe vennootschap met de Haagse 

koopman in vensterglas, Jacobus Johannes van Coeverden, die tot de sluiting van het bedrijf 

in 1897 bij het bedrijf bleef. 

 
Figuur 54 Jacques Cornelis Paulus Hotz. ( 1834-1875) eigenaar van de ijzergieterij  

 

Het bedrijf floreerde, en werd zelfs als voorbeeld door een Japanse delegatie bezocht. In 1865 

waren er 145 werknemers, in het topjaar 1868 waren er 575, maar daarna kromp het aantal 

weer tot 300. Een belangrijk afzetgebied vormde de stoombemaling, waarvoor De Prins van 

Oranje niet alleen de stoominstallaties maar ook de wateropvoerwerktuigen als schepraderen 

en (centrigugaal)pompen leverde. In die periode ging de overheid zich bemoeien met de 

werkomstandigheden in de fabrieken. De bevindingen van de Staats-commissie die in 1890 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijswijk_(Zuid-Holland)
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ook De Prins van Oranje onderzocht waren niet erg positief; zo bleek dat ziektegeld en 

pensioengelden niet uitbetaald werden. 

 

Gietijzeren molenassen vonden in de 19de eeuw volop toepassing in de Nederlandse wind- en 

watermolens, deels ter vervanging van bestaande houten exemplaren. De Prins van Oranje 

was met een productie van circa 1500 stuks in een halve eeuw, tussen 1847 en 1897, de 

grootste Nederlandse producent. 

 
Figuur 55 Gieterij Prins van Oranje 

 

Op deze afbeelding uit 1861 zien we de gieterij van De Prins van Oranje in vol bedrijf. Links 

een ijzeren kraan met kleine vlucht. Deze kraan werd uitsluitend gebruikt voor het 

verplaatsen van gietkasten en vormen. Op de plaat hangt een lange en opvallend smalle 

gietkast in de haak. De Prins van Oranje goot toentertijd veel molenassen en daar is deze 

vorm bij uitstek geschikt voor. 

  

Rond en voor de kraan staan enkele gietvormen waaraan nog wordt gewerkt. Ongeveer in het 

midden van de prent zien we twee ronde gietkasten. Dit was een enigszins ongebruikelijke 

vorm. Op de voorgrond staat een lege gietkast. De ribben in het bovenvlak van de kast dienen 

om het vormzand te steunen. Rechts van deze vorm ligt, onder het bereik van de grote 

gietkraan, een cirkelvormige gietpunt, met gemetselde wand. Hij is geheel gevuld met zand.  

Iets links van het midden, op de achtergond, zien we het aftappen van de koepeloven. Deze 

stond buiten, op de binnenplaats van de fabriek, direct naast het gieterijgebouw. Voor het 

tappen is een grote opening in de buitenmuur gemaakt. Aan weerszijden hiervan zien we 

houten luiken. Deze werden pas kort voor het tappen geopend en na het einde van de 

gietcampagne weer gesloten. Links van de oven staat een arbeider bij een grote gietpan die 

juist wordt gevuld. Deze pan zal dadelijk worden verplaatst door de grote gietkraan. Rechts 

van het tapgaat bevindt zich de ovenmeester. Hij heeft de ijzeren staaf vast, waarmee hij de 

kleiprop in het tapgat kapot stoot, om het tappen te beginnen. Naast hem staat tegen de muur 
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een tweede staaf, met dwars op het eind een ijzeren plaatje, waarmee hij een nieuwe prop in 

het gat kan stampen om het tappen te beëindigen. 

  

In het midden staat de grote gietkraan. Deze is wat constructie betreft gelijk aan de kleine, 

maar de vlucht en het hefvermogen zijn groter. De kraan is hoogstwaarschijnlijk bij het 

bedrijf zelf gegoten. Aan de kraan hangt een 3-tonsgietpan, van waaruit juist een groot stuk 

wordt gegoten. De heren met de hoge hoed rechts zijn waarschijnlijk de opdrachtgevers van 

dit werk. Rechts van de gietpan de man met de krook, de gebogen staaf, waarmee hij de slak 

op het ijzer tegenhoudt. Links aan het wiel van de gietpan de man die de pan geleidelijk doet 

kantelen. Links, staand op de vorm, de gietbaas die het geheel leidt. De man juist rechts van 

de gietpan moet er voor zorgen dat de pan niet onverwachts weg kan draaien. De zich naar 

links uitstrekkende gietvorm is naar behoren geballast, met broodjes gietijzer, in drie lagen 

krniselings op de vorm gestapeld. Rond de vorm zien we de vlammen spelen van de eruit 

ontwijkende gassen. 

Rechts op de afbeelding wordt het gerede gietwerk uit de vormen gebroken. De ijzeren 

zwenkkraan hier is identiek aan de kraan links. In de haak hangt een gegoten molenas. 

( bron H.W. Lintsen (red.), Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een 

moderne samenleving 1800-1890. Deel III.) 

 De gietijzeren bovenas van molen P is hoogstwaarschijnlijk in 1895 nieuw voor de molen 

gegoten. Het gietnummer en gietjaar zit verborgen onder de rond de as aangebrachte 

vulstukken. 

 

Figuur 56 Een vergelijkbare bovenas als de as in molen P. Deze Prins van Oranje as 

werd in 1875 gegoten.  
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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. De 

afdeling P werd waarschijnlijk vanaf de laatste bedijking van de Zijpe in 1595 onder bemaling 

gebracht. Daarvoor lijkt de polder open voor de boezem te liggen. De eerste molen stond 

oorspronkelijk tegenover de molen PV, maar kreeg daar last van windbelemmering door de 

aanleg van een vogelkooi. De molen werd daarop naar de huidige standplaats verplaatst of 

daar nieuw gebouwd. Deze molen was waarschijnlijk al vanaf de bouw, maar in ieder geval al 

voor 1826 ingericht om ook in te kunnen malen. Voor zover bekend is de molen ook altijd 

bewoond geweest. Op deze plaats is dus al honderden jaren water in- en uitgemalen en 

gewoond. 

De huidige molen werd in 1895 gebouwd nadat de achtkante voorganger was afgebrand. Deze 

achtkante voorganger was ook vrij klein en zou daarom ook al uitgevoerd kunnen zijn 

geweest als buitenkruier. De opvolger was dat in ieder geval wel en vormt daarmee de 

uitzondering op de regel dat alle molens in de Zijpe binnenkruiers zijn. 

 

De molen werd gebouwd door W. J. de Leeuw, aannemer uit ’t Zand. De molen wijkt 

constructief erg af van wat gebruikelijk is. Zo heeft de kap geen steunder, heeft de onderste 

legering geen korbelen en de kap geen hondsoren of kruisen. Ondanks het ontbreken van deze 

onderdelen heeft dit ook na 120 jaar geen grote nadelige gevolgen voor de molen aan het licht 

gebracht. Voor De Leeuw was het zijn eerste molen en misschien had hij een frisse kijk op het 

bouwen van molens, maar het zou ook uit onkunde zo uitgevoerd kunnen zijn. Het leverde in 

ieder geval een bijzondere molen op. 

 

In 1960 werd besloten op de polder af te laten wateren op de afdeling K, waardoor de molen 

buiten bedrijf gesteld kon worden. De molen is daarna een tijdje als weekendverblijf gebruikt 

door de familie De Leeuw uit ’t Zand, nakomelingen van de bouwer van de molen. In die 

periode hebben ze ook veel onderhoud aan de molen verricht. De meest ingrijpende wijziging 

was daarbij het verwijderen van de schoorsteen. Het verdere interieur is daarbij ongemoeid 

gelaten. 

 

In 1974 is de molen overgenomen door de stichting “De Zijper Molens”. Deze stichting heeft 

in 1977 de molen van nieuwe roeden voorzien. Daarna heeft men de rietbedekking van zowel 

de kap als het achtkant onder handen genomen en ook aan het staartwerk zijn diverse 

vernieuwingen uitgevoerd. 
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De molen is vooral bijzonder door de aanwezigheid van de wooninrichting, die nog 

grotendeels uit de bouwtijd dateert. Het feit dat zo’n kleine molen, zo lang werd bewoond is 

op zich al bijzonder. Dat de molen nog compleet is ingericht om zowel in- als uit te kunnen 

malen is voor de Zijpe niet heel bijzonder, maar landelijk gezien is dat het wel. Andersom is 

het landelijke gezien niet erg bijzonder dat de molen is ingericht als buitenkruier, maar in de 

Zijpe vormt deze molen daarmee een uitzondering. 

 

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 P. Deze afdeling is vrij ongeschonden door de tijd gekomen, zodat 

molen en omgeving hier al eeuwen dezelfde uitstraling hebben behouden. De op korte afstand 

staande molen PV en de vogelkooi versterken dit beeld. De kooi is er waarschijnlijk de 

oorzaak van dat de molen op deze plaats is terecht gekomen. 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). Verder is de molen vanaf de 

bouw tot de buitengebruikstelling in 1960 bewoond geweest. Doordat de molen daarna 

onbewoond is gebleven was er geen noodzaak om de woning aan te passen aan de eisen van 

de tijd, zodat deze woning in vrij oorspronkelijke staat is gebleven. Voor het verdere behoud 

hiervan is permanente bewoning dan ook af te raden. Door de vrijwillige molenaar wordt de 

woonruimte gebruikt als onderkomen tijdens het malen. Hiervoor voldoet de huidige 

inrichting. De 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 

molen P vrij groot is.  
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Aanbevelingen 

Bij de voorgaande restauraties is vooral aandacht besteed aan het wind- en waterdicht houden 

en het maalvaardig houden van de molen. Uiteraard blijft dit het meest belangrijk, maar 

daarnaast zou ook aandacht kunnen worden gegeven aan het volgende: 

- Kleurstelling. Wat betreft het buitenwerk valt hierover niet veel op te merken; de molen 

wordt zoveel mogelijk geschilderd in de hier gebruikelijke kleuren. Voor de woning valt 

duidelijk waar te nemen dat vanaf ongeveer 1960 veel lichtere kleuren zijn toegepast. Aan te 

bevelen is om onderzoek te doen naar de oorspronkelijk kleuren en verfsoort. Op basis 

hiervan kan eventueel worden besloten om de latere verflagen te verwijderen en de 

oorspronkelijke laag te herstellen. 

- Wiekenkruis.  De in 1976 aangebrachte roeden blijken op sommige plekken erg dun 

geroest te zijn. Vanwege de nabijheid van de Noordzee valt aan te bevelen deze roeden te 

vernieuwen in thermisch verzinkte uitvoering. Van de eerste stalen roeden van 1922/1935 zijn 

nog gegevens in het zogenaamde Potboek beschikbaar. De nieuwe roeden zoveel mogelijk 

volgens deze gegevens uit te voeren. Met de huidige roeden is wat betreft de uitvoering niet 

veel mis. De hekstand en andere gegevens die in het Potboek ontbreken hiervan over te 

nemen.  

- Inmalen. Het land in de polder wordt tegenwoordig vooral gebruikt voor de teelt van lelies. 

Vanwege het verboden worden van veel bestrijdingsmiddelen gaat men er steeds meer toe 

over om de aaltjes in de grond te bestrijden door middel van inundatie. Geadviseerd wordt om 

te onderzoeken of de molen hierin een rol zou kunnen spelen. Met de molen moet het 

namelijk mogelijk zijn om het land in de polder onder water te zetten. 

 

Los hiervan verdient het aanbeveling om de inmaalfunctie van de molen in orde te houden. 

De inlaatschuif hiertoe voorzien van een nieuwe windas en hiervoor een kroosbrug met 

krooshek te plaatsen. Verder jaarlijks de waterplanten uit de aanvoersloot te verwijderen. Met 

het verstrekken van een simpele baggerbeugel aan de molenaar is deze in staat om de 

aanvoersloot op diepte te brengen en te houden. Als iedere week een stukje wordt gedaan kost 

het niet veel inspanning om dit binnen een jaar weer geheel in orde te brengen. 

- Elektrische installatie. Hiermee lijkt niet zo veel mis. Wel valt het aan te bevelen de 

lasdoos bij de ingangsdeur aan de boezemzijde zodanig te verplaatsen dat het deurtje van de 

kast achter de bedstee weer gewoon open kan. 
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A.Sipman, Molenbouw, ( Zutphen 1975) 
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L.Brandts Buys, De landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier,  ( Arnhem 1998) 

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