
 

Van Reeuwijk bouwmeester  Email: vanreeuwijkbouwmeester@gmail.com   KvK Leeuwarden: 59422246 
Grauwe Kat 23, 8822WH Arum          tel.0517 531849      BTW-nr: NL853475064B01 
www.molensenmonumenten.nl               Gsm. 06 57553756                            IBAN NL61ABNA0893576654
   
 

Bouwhistorische verkenning Molen 

 Zuider G te Burgerbrug in de Zijpe. 

 

Opgesteld door J.Hofstra, december 2019  

9E
D

FC
12

0-
3A

C
2-

4F
FA

-A
69

3-
B7

7B
C

91
51

BF
3

06/24/2020
Definitieve versie



 

 
2 

 

 

0 Projectgegevens 

Project nummer 

Onderzoek  Bouwhistorische verkenning 

Object   Poldermolen Zuider G in polder de Zijpe. 

Adres   Grote Sloot 103, 1754 JC Burgerbrug 

Status   Rijksmonumentnummer 41921 

Opdrachtgever Stichting “De Zijper Molens”, Postbus 9, 1755 AA Schagerbrug 

Veldwerk  30 oktober 2019 

Coördinatie  G.J. van Reeuwijk 

Onderzoek  J. Tiedema en J. Hofstra 

Tekst   J. Hofstra 

Fotografie Voor zover niet anders vermeld zijn alle foto‟s gemaakt door Van 

Reeuwijk Bouwmeester. 

 

  



 

 
3 

 

Inhoud 

0 Projectgegevens 

1 Conclusies 

2 De Zijpe 

2.1 Het ontstaan van de Zijpe 

2.2 De bedijkingen 

2.3 De bemaling 

2.4 Inmalen 

2.5 De molens 

3 Molen Zuider G 

3.1 Oprichting 

3.2 Achtkant 

3.3 Gaande werk 

4 Waardestelling en aanbevelingen 
 
Bijlage 1  Dendrochronologisch onderzoek 
 

  



 

 
4 

 

 

1 Conclusies 

1. De Zijpe is oorspronkelijk een inbreuk van de zee in het vaste land. Deze slenk is 
door stormvloeden in de 12e eeuw ontstaan. 

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

3. In de 16e 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. 
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13. Waarschijnlijk waren in de 17e eeuw al veel molens ingericht om ook in te kunnen 
malen. Op de oudste kadasterkaarten van 1826 zijn bij diverse molens voorzieningen 
voor het inmalen te zien. 

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. In de afdeling G stond de molen oorspronkelijk nabij het midden van de polder. Deze 
molen is door de overstromingen verloren gegaan. Na de laatste bedijking in 1596/97 
kwam de nieuwe molen dichter bij Burgerbrug te staan, vermoedelijk omdat het land 
daar het laagst lag. 

16. Dendrochronologisch (jaarringen)onderzoek heeft uitgewezen dat de in 1596 nieuw 
gebouwde molen de huidige molen betreft. 

17. De eerste generatie achtkante molens uit het begin van de 16e eeuw hadden 
legeringsbalken die los van elkaar lagen. Bij de molen zijn deze balken al in elkaar 
gekeept zodat dit achtkant gezien kan worden als het prototype van de volgende 
generatie. De molens van de Beemster, die nog geen 10 jaar later zijn gebouwd, zagen 
er vrijwel hetzelfde uit. Kenmerken van dit soort achtkanten zijn: balken van 
wankantig inlands eiken, in elkaar gekeepte legeringsbalken, alleen bovenste 
veldregel gelijk met een zolder en geen zolder op de onderste legering. 

18. Bijna alle balken van het achtkant zijn voorzien van een merkteken. Deze tekens 
hebben geen betrekking op het kunnen samenstellen van de onderdelen, maar zijn 
vermoedelijk het teken van degene die de balken heeft uitgezocht en gekocht. 

19. De molen is altijd onbewoond geweest. Op de kadasterkaarten van 1826 is naast de 
molen onmiskenbaar een molenaarswoning te zien. Op oudere kaarten is op die plaats 
geen woning te zien. Niet duidelijk is waar de molenaar toen woonde. 

20. Gezien de grootte van de molen is het waarschijnlijk dat hij aanvankelijk alleen de 
afdeling G heeft bemalen. Voor 1665 heeft het hogere deel van de polder een eigen 
bemaling gekregen. Het gaat hier om de molen Noorder G. 

21. De Noorder G was ook ingericht om in te kunnen malen. Een dergelijke voorziening 
was voor de Zuider G niet nodig. 

22.  De molens in de Zijpe hadden aanvankelijk allemaal schepraderen. Vanaf 1863 is 
men bij de diepste polders begonnen om het scheprad door een vijzel te vervangen. 
De Zuider G heeft in 1877 een houten vijzel gekregen. 

23. Voor de Tweede Wereldoorlog is de houten vijzel vervangen door een kleinere van 
staal, die ook geschikt was voor motorisch aandrijving. De motorische aandrijving is 
er pas in 1957 gekomen. 

24. De eerste vijzelmolens in het gewest Holland hadden onder op de spil een bonkelaar 
met dollen of halve staven. Later werd deze bonkelaar gewoon van kammen voorzien, 
zoals bij de molens van de Schermer. Waarschijnlijk is onder invloed van het 
molenboek van de Haagse molenmaker G.Krook het conisch werk op de molens van 
de Beemster en Zijpe verschenen. 
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25. Sinds de molen niet meer gebruikt wordt voor de (hoofd) bemaling zijn er nog wel 
wat aanpassingen geweest zoals het vergroten van de onderste ramen en het 
aanbrengen van een molenaarsverblijf, maar niettemin is de molen grotendeels 
authentiek gebleven.  

26. De molen is nog steeds maalvaardig en in staat om de polder op adequate wijze te 
bemalen. 
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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 rond het jaar 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 bewoond2. 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. 
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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 men het bij de eerste bepoldering 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 
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 
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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 
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 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. 
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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. De constructie van deze molen doet evenwel vermoeden 
dat de molen pas na 1600 is gebouwd, maar wellicht kan onderzoek naar de jaarringen van de 
stijlen en binten hierover nog eens uitsluitsel geven. 
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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 
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mag zijn geweest, door schade en schande zal men wel wijzer zijn geworden en hier vanaf 
zijn gestapt. 

 

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 de 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. Nu was het zoutgehalte in het zuiden van de Zuiderzee, onder invloed van de 
daar in uitmondende rivieren, een stuk lager dan in het noorden en werd er ten behoeve van de 
scheepvaart weleens water ingelaten. Bij diepe polders kon men nog lang vanuit de boezem 
water inlaten, maar bij lage boezemstanden was dit bij ondiepe polders niet meer mogelijk 
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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 
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. 
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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 
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. 
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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 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. 

  



 

 
25 

 

 

3 Molen Zuider G 

3.1 Oprichting 
De afdeling G wordt vanouds begrensd door de Burgerweg in het zuidwesten, de Sint 
Maartensweg in het noordoosten, de Ruigeweg in het noordwesten en de Groote Sloot in het 
zuidoosten. De afdeling is zo vrij rechthoekig met een lengte van 4 km en een breedte van 1 
km, met zodoende een oppervlak van 4 km² ofwel 400 ha. Op de kaart van Simon Meeuwsz 
uit 1553 staat er in de afdeling G nog maar één molen, nabij het midden van de polder in 
kavel “k”. Later is de polder verdeeld in een laag gedeelte, bemalen door de huidige molen 
Zuider G en een hoog gedeelte, bemalen door de molen Noorder G. Beide molens staan aan 
de Groote Sloot, de eerst genoemde ongeveer 800 m uit de Burgerweg en de andere ruim die 
afstand uit de Sint Maartensweg. Ook op de kaart van Adriaen Antonisz uit 1572 wordt de 
molen in kavel “k” aangegeven. 

 

Figuur 14 Op de kaart van Simon Meeuwsz uit 1553 wordt de enige molen in de afdeling G nabij 
het midden van de polder  aangegeven. 

Na de laatste bedijking van 1597 blijkt de molen in de afdeling G op een andere plaats te 
staan. De voorganger zal de overstromingen van de Zijpe wel niet hebben overleefd en 
wellicht is door het wegslaan of afzetting van slib er meer hoogteverschil in de grondslag 
gekomen. Een molen plaatst men het liefst in het midden van een polder omdat de 
aanvoersloten dan het korts zijn, maar tevens graag op het laagste punt. Op de kaarten kort na 
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1600 wordt er ongeveer op de huidige plek van de molen een molen aangegeven, dus vrij 
excentrisch maar wellicht wel op het laagste punt. Het kan ook zijn dat het land nabij de Sint 
Maartensweg zo hoog lag dat er geen bemaling nodig was.  

 

Figuur 15 Kaart van Baptista van Doetecum uit 1600, waar in de afdeling G maar één molen 
wordt weergegeven op de plaats van de Zuider G. 

Pas op de kaart van Jan Dirksz. Zoutman valt voor het eerst te zien dat er twee molens in de 
afdeling G aanwezig zijn. Deze kaart geeft de definitieve plaats van alle molens weer. 
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Figuur 16 Kaart van Zoutman uit 1665, waarop beide molens zijn te zien. 

Op de kaart van Zoutman zijn tevens woningen aangegeven bij beide molens, maar verder 
van de molen als bij Molen F. Onduidelijk is of deze woningen bedoeld waren als 
onderkomen van de molenaar. Op de kadasterkaart van 1826 wordt alleen bij de Zuider G een 
molenaarswoning aangegeven en wel op perceel F 383. Op de kaart van Zoutman is dat 
perceel nog leeg. Volgens de OAT zijn zowel de molen als de woning eigendom van de 
polder Zuider G. 

 

Figuur 17 Minuutplan uit 1826 met de molen op perceel F 384 en de molenaarswoning op 
perceel 383. 
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Mr. G.de Vries (zie tabel) geeft op dat de molen in 1874 nog een scheprad had. Dit scheprad 
had een diameter van 5,40 m en was 35 cm breed. De molen had een vlucht van 24 m en 
moest ruim 164 ha bemalen. De Noorder G heeft slechts een vlucht van 18,32 maar moet 226 
ha bemalen. Wel heeft deze molen maar een maximale opvoerhoogte van 60 cm, terwijl de 
Zuider G het water ruim een meter hoger moet opvoeren. De Noorder G kan ook inmalen, 
terwijl dit bij de Zuider G niet nodig is. Daar kon volstaan worden met een inlaat. In de molen 
ligt nog een windas voor het bedienen van de inlaatschuif, maar deze kan natuurlijk ook van 
een andere molen afkomstig zijn. 

 

Figuur 18 In de molen ligt nog een windas voor het bedienen van een inlaatschuif. 

Het verschil in vlucht lijkt er op te wijzen dat de Zuider G oorspronkelijk de hele afdeling G 
moest bemalen. Het water van het hogere deel zal toen wel opgehouden zijn door dammen of 
schuiven en zijn afgelaten op het lagere deel. 

Vooral bij windbemaling is dit een vrij vervelende situatie, want de hoeveelheid water die 
over de dammen of door de afsluitbare duikers komt is meestal vrij constant. Als de molen 
harder gaat malen door toenemende wind zakt het waterpeil van het lagere deel sneller dan dat 
van het hogere deel waardoor de tasting en de capaciteit van de molen zal verminderen. Als 
de wind zwakker wordt kan de molen het van het hoge deel komende water weer niet 
verwerken en zal men beneden wateroverlast krijgen. In feite is permanente bediening van de 
schuiven vereist om de pijn zo gelijkmatig mogelijk te verdelen. 

In tijden van droogte kunnen de sloten van hoge deel weer droogvallen omdat aanvullen uit 
de boezem daar bij lage boezemstanden al snel niet meer lukt. Vermoedelijk zal men de sloten 
in het hoge gedeelte wel op peil hebben gehouden door vanuit de afdeling M water in te laten. 
Die afdeling was voorzien van een molen die vanouds ook in kon malen. Een aparte bemaling 
voor het hogere deel zal niettemin veel verlichting hebben gegeven. Op de waterstaatskaart 
van 1867 staat de (merkwaardig verlopende) grens tussen beide gedeelten aangeven. 
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Figuur 19 Waterstaatskaart van 1867. Het donkerblauwe gedeelte betreft de polder Zuider G, 
het lichtblauwe gedeelte de polder Noorder G. 

In 1863 werd de vijzel in de Zijpe geïntroduceerd. Molen K was de eerste molen waarbij het 
scheprad door een vijzel werd vervangen. Volgens een gedenksteen in de molen was de 
Zuider G in 1877 aan de beurt. Op de steen staat: “Bij het inbrengen van den vijzel is de eerste 
steen van het nieuwe werk gelegd door Klaas Bos Czn oud 8 jaar. 26 mei 1877.” 



 

 
30 

 

 

Figuur 20 Gedenksteen in de ondersteuningsmuur voor het spilkalf. 

3.2 Achtkant 
Het achtkant is gemaakt van wankantig eiken. De achtkanten uit het begin van de 16e eeuw 
waren hier ook van gemaakt, maar een kenmerk van die achtkanten is meestal dat de 
legeringsbalken los van elkaar liggen. Bij de Zuider G zijn deze balken wel in elkaar gekeept, 
zodat deze molen gerekend kan worden tot de volgende generatie, die rond 1600 zal zijn 
ontstaan. 

Bij de opname van de molen is uit twee achtkantstijlen en het linker voeghout een 
houtmonster genomen ten behoeve van dendrochronologisch (jaarringen)onderzoek. De 
resultaten van dit onderzoek staan in bijlage I. Uit dit onderzoek blijkt dat de bomen waarvan 
het achtkant is gemaakt kort voor 1600 zijn gekapt. De molen is dus na de laatste bedijking 
van 1597, op de plaats waar hij nu nog steeds staat, gebouwd. Net als bij de molens van de 
eerste generatie, zoals bijvoorbeeld de Lastdrager in Hoogwoud, blijken de bomen inlands te 
zijn. Bij de droogmaking van de Beemster en andere meren waren er later zoveel molens 
nodig dat er aan inlands eiken spoedig een tekort zal zijn ontstaan, waardoor men het 
eikenhout uit Duitsland of nog verder weg zal hebben moeten halen. 

 

Figuur 21 Het jaartal op de baard is aan herziening toe. 
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 De molen heeft geen ondertafelement. Hoewel de veel kleinere Noorder G wel een tijd 
bewoond was zijn er geen sporen aangetroffen die er op wijzen dat dit ook bij deze molen het 
geval is geweest. De eerste molens van de Beemster zijn in 1608 gebouwd, dus kort na de 
Zuider G. Van die molens zijn het bouwbestek en tekeningen uit latere jaren bewaard 
gebleven zodat een vergelijking met het achtkant van de Zuider G goed mogelijk is. 

Bij beide molens heeft men in ieder veld vier veldregels aangebracht, de onderste ter hoogte 
van de rietplanken, de bovenste net onder  de kapzolder. Bij de eerste generatie achtkanten zit 
de bovenste regel gewoon boven de kapzolder. De ruimte tussen deze beide regels is 
gelijkmatig in drie stukken verdeeld door de beide tussenregels. In ieder veld zijn twee 
kruisen geplaatst, die van buiten in de regels zijn gekeept en zich verder niets aantrekken van 
de plaats van de regels. Het onderste kruis begint zo hoog dat er tussen de benen nog deuren 
en ramen kunnen komen. Het bovenste kruis eindigt iets onder de kapzolder en verder wordt 
er tussen de kruisen enige afstand gehouden. Bij de latere achtkanten plaatst men de regels 
altijd gelijk bij de vloeren en worden de kruisen ook bij voorkeur tussen de regels geplaatst. 

 

Figuur 22 Aan de gebogen veldregel links en de bochtige bintbalk is goed te zien dat de molen 
van wankantig eiken is gemaakt. De regels liggen ver uit de legering. 

De molens van de Beemster komen dus grotendeels overeen met de Zuider G, alleen heeft 
deze laatste molen onder geen tafelement en is hij onder ook wat smaller.  
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Figuur 23 De kapzolder rust wel op een veldregel. 

 

Figuur 24 Vanaf de begane grond kan men in één keer naar de kapzolder kijken. 
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Nu zeker is dat deze molen hier in 1597 is gebouwd begint het ook twijfelachtig te worden of 
molen de Viaan wel een molen is uit de Zijpe van voor de laatste bedijking. Het achtkant van 
de Viaan ziet er namelijk jonger uit dan van de Zuider G. Misschien klopt het dat er een 
molen uit de Zijpe naar Alkmaar is gegaan, maar niet uitgesloten is dat hij later nog eens is 
vervangen. Dendrochronologisch onderzoek zou dit raadsel kunnen oplossen. 

Opvallend aan het achtkant van de Zuider G is verder dat vrijwel alle onderdelen zijn gemerkt 
met een merkteken. Omdat ook de normale Romeinse cijfers bij de onderdelen zijn ingehakt 
volgt dat deze merktekens niet zijn bedoeld voor het in elkaar zetten van het achtkant. Dat de 
merktekens al op de balken waren gezet voordat er van het hout een molen was gemaakt kan 
men zien bij sommige houtverbindingen, waar ze gedeeltelijk verdwenen zijn. Waarschijnlijk 
zijn de merken van de houtkoper die de onderdelen voor de molen heeft gekocht en daarmee 
aangaf dat de betreffende balk voortaan van hem was. 

 

Figuur 25 Merkteken in een hoekstijl. 
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Figuur 26 Merkteken op de zijkant van de vaste bintbalk en op de achtergrond op de onderzijde 
van de losse bintbalk. 

 

Figuur 27 Dit merkteken, dat half in de keep van de binten is verdwenen, wijst er op dat de 
tekens al voor het maken van de molen op de balk stond. 
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Figuur 28 Naast het merkteken staat er ook gewoon II op deze korbeel. 

Molenmaker Antonie Willem van Kleeff (1818-1888) werd in 1846 aangesteld als opzichter 
in de Beemster. Na de vervijzeling van de molens in de Arenbergerpolder heeft hij van één 
van die molens een gedetailleerde tekening gemaakt. Hierop valt ook de grote overeenkomst 
te zien met het achtkant van de Zuider G. Behalve de aanwezigheid van een ondertafelement 
blijken de molens van de Beemster ook nog wat meer veldstijlen te bezitten. Bij de Zuider G 
is er alleen een veldstijl geplaatst tussen de beide tussenregels, maar zonder deze stijl zou de 
overspanning van de rietlatten daar ook wel erg groot zijn geworden. 
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Figuur 29 Links een Beemstermolen in de Arenbergerpolder na de vervijzeling (tekening A.W. 
van Kleeff )en rechts het achtkant van de Zuider G. 

 Zoals valt te zien komt de plaatsing van de legeringen, de veldregels en de veldkruisen 
nagenoeg overeen met die van de Zuider G. Op de tekening is duidelijk te zien dat er ook in 
de Beemster geen zolder op de onderste legering is aangebracht. In het bouwbestek staat dat 
er in de molen nog een kamertje gemaakt moet worden “om te logeren”. Zelfs in de Beemster 
lag het dus oorspronkelijk niet in bedoeling om de molens permanent te bewonen. 

De molens van de Beemster hadden volgens het bestek oorspronkelijk een 
blokkeeltafelement. Blokkelen zijn echter vrij kwetsbare onderdelen. Door de gaten voor de 
pennen van de beide tafelementstukken en de stijl zijn ze al erg verzwakt en als het hout vrij 
nat is zorgen de steeds groter wordende hartscheuren er dikwijls voor dat ze op den duur in 
vier stukken uiteen vallen. Bovendien werden de waterborden oorspronkelijk tussen de 
blokkelen aangebracht zodat het kopse hout gewoon naar buiten stak en daar door weer en 
wind kon worden aangetast. Later werden ze van buiten dan zover afgezaagd dat de 
waterborden er overheen konden lopen. 

Vooral bij binnenkruiers wordt er nogal aan het boventafelement getrokken en werd men vaak 
gedwongen om het tafelement op den duur geheel te vernieuwen. Dit werd dan bijna altijd een 
tafelement zonder blokkelen dat zo dik werd genomen als de oude blokkelen (om de kap op 
dezelfde hoogte te houden). Ook de Zuider G heeft ongetwijfeld een eiken blokkeeltafelement 
gehad. Omdat in een plooistuk van het bovenwiel 1764 staat wordt wel aangenomen dat de 
hele kap en het tafelement in dat jaar werd vernieuwd. 
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Figuur 30 Molen met blokkeeltafelement (Lisserpoelmolen te Lisse) bestaande uit dikke 
blokkelen en dunne tafelementstukken. 

Het nieuwe tafelement is niet meer van eiken maar van grenen en is nu 27 cm dik en 43 cm 
breed. Ondanks deze grote breedte wordt de rolring bij de hoeken niet meer helemaal 
ondersteund. 

 

Figuur 31 Dik tafelement van grenen. Vanwege het ontbreken van de blokkelen wordt de rolring 
bij de hoeken niet helemaal ondersteund. 
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3.3 Gaande werk 
De vlucht van de molen is 24 m. In 1970 werden voor het eerst gelaste roeden aangebracht en 
wel van de firma Burger uit Heerhugowaard. In 1997 werd de buitenroede daarvan vervangen 
door een roede van de firma Derckx uit Beegden en in 2005 werd de andere roede van Burger 
vervangen door een roede van de firma Vaags uit Aalten. De bovenas is in 1876 gegoten door 
de ijzergieterij “De Prins van Oranje” uit ‟s-Gravenhage. De as heeft als nummer 1074. Het 
bovenwiel heeft 49 kammen en is volgens opschrift in 1764 vernieuwd. De molen heeft een 
bovenschijfloop voorzien van 21 staven. Gebruikelijk is om voor het aantal staven de helft + 1 
van de kammen te nemen, wat hier op 25 staven zou komen, maar om wat meer ruimte tussen 
het bovenwiel en het kruirad te verkrijgen neemt men bij binnenkruiers het schijfloop vaak 
wat kleiner. 

Onder in de spil staat: “K 1841”, zodat er toen blijkbaar een nieuwe spil nodig was. De 

vernieuwing heeft geen verband met de vervijzeling van de molen, want tot 1877 heeft de 
molen met een scheprad gewerkt. Voor een schepradmolen is de spil vrij lang, maar dat komt 
omdat de spil waarschijnlijk op een stoel heeft gestaan, zoals gebruikelijk in Noord-Holland. 
Boutgaten of spijkergaten in de onderste legering voor de bevestiging van schaarstijlen 
ontbreken dan ook bij deze molen. 

 

Figuur 32 Stoelconstructie (Groot volkomen Moolenboek). 

Toch is aan de molen nog te zien dat hij niet als vijzelmolen is gebouwd maar als 
schepradmolen, want de deur aan de boezemzijde zit niet in het midden van het veld. Dat is 
bij schepradmolens gebruikelijk, maar bij vijzelmolens niet. De deur aan de polderzijde zit 
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wel in het midden, maar aan de kepen in de onderste regel valt te zien dat deze deur 
oorspronkelijk ook uit het midden heeft gezeten. 

 

Figuur 33 De deur aan de boezemzijde zit duidelijk uit het midden. Het scheprad zat vroeger in 
het rechter valse veld. 

 

Figuur 34 De deur boven de vijzel zit nu wel in het midden, maar in de veldregel is nog een keep 
te zien waaruit blijkt dat dit voorheen niet het geval was. 



 

 
40 

 

Het scheprad draaide vroeger binnen de molen. De ruimte daarvoor was altijd van de rest van 
de molen afgescheiden door de zogenaamde schermwand, die vroeger veelal van hout was, 
maar later vaak van steen. In de molen is thans een molenaarsverblijf gemaakt op de plaatst 
van de schepradruimte. 

 

Figuur 35 De onderste wielen vanaf de boezemzijde. De schermwand voor het scheprad zal 
vroeger iets meer naar rechts hebben gestaan dan de witte muur. 

 

Figuur 36 Een kijkje in de voormalige schepradruimte, thans molenaarsverblijf. Op de plaats van 
het raam zat vroeger de schepraddeur. 

Op de plaats van het raam in het molenaarsverblijf zat vroeger een deur om bij het scheprad te 
komen. Toen de molen werd voorzien van een vijzel kwam evenwel niet dit raam er voor in 
de plaats. Aan de andere zijde van de molen zit ook een dergelijk “kamerraam”, maar op wat 

oudere foto‟s is te zien dat dit soort ramen vroeger niet in de molen hebben gezeten. 
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Figuur 37 Links: in 1961 had de molen nog dit soort ramen (foto W.A. Korpershoek RCE). Rechts: 
tegenwoordige ramen. 

De eerste vijzelmolens verschenen in de droogmakerijen. In de drooggemaakte Lisserpoel 
was in 1645 al sprake van de verkoop van een oude vijzel5, in 1645 werden twee vijzelmolens 
gebouwd voor de droogmaking van het Starnmeer, in 1650 twee vijzelmolens voor de 
droogmaking van het Stommeer bij Aalsmeer en in 1666 vijf vijzelmolens voor het 
droogmalen van de uitgeveende Wassenaarse polder te Leimuiden. Pas veel later is men 
begonnen om in gewone polders vijzelmolens te bouwen en om schepraderen te vervangen 
door vijzels. Vreemd blijft waarom er in molenboek van Johannis van Zyl (1761) helemaal 
geen vijzelmolen voorkomt en in het molenboek van Van Natrus e.a. uit 1734 maar één. 
Opmerkelijk bij de daar afgebeelde vijzelmolen is dat het spilwiel is voorzien van dollen of 
halve staven. Voorheen wist men niet beter dan dat er op de spil schijflopen zaten, maar een 
vijzelwiel aandrijven met een schijfloop gaat moeilijk, vandaar dat er wellicht voor halve 
staven is gekozen. In het bouwbestek (1717) voor de Googermolen te Oude Wetering staat 
ook dat er onder aan de spil een “bonkelrad” gemaakt moet worden, voorzien van “41 
mispelen rondgedraaijde dollen of halve staven”. Het voordeel van staven is dat men die na 

enige slijtage kan keren en waarschijnlijk was het om dat voordeel te doen, want er staat 
uitdrukkelijk bij dat het zo gemaakt moet worden dat ze naar alle kanten omgezet moeten 
kunnen worden. Bij de Googermolen is deze bonkelaar nog steeds aanwezig. 
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Figuur 38 De onderste wielen van de Googermolen te Oude Wetering. Zoals valt te zien is de 
bonkelaar voorzien van dollen (foto Rob Pols). 

Nu is rond helemaal geen goede kamvorm, maar bij ronde staven of dollen treed altijd 
spoedig slijtage op waardoor een andere vorm ontstaat, die veel minder wrijving geeft en 
waardoor de wielen beter gaan lopen dan in het begin. Verstandige molenmakers zullen het 
draaien van de dollen dan ook wel spoedig achterwege hebben gelaten en later bonkelaars 
hebben gemaakt voorzien van gewone kammen. 

Bij de molens van de Schermer, waar men vanaf 1850 de schepraderen ging vervangen door 
vijzels, is dat het geval. Deze molens zijn nu allemaal voorzien van het gewone haakse werk. 
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Figuur 39 Gewoon haaks werk in de Schermer (Ondermolen D). 

Op de tekening die A.W. van Kleeff van een molen in de Beemster maakte is al het 
zogenaamde conische werk te zien. In de Beemster was men wat eerder begonnen met het 
vervijzelen want in 1839 waren drie van de vijftig molens al voorzien van een vijzel. De 
tekening is niet gedateerd en aangezien Van Kleeff in 1846 als opzichter van de Beemster 
werd aangesteld wordt er wel vanuit gegaan dat de tekening in dat jaar is gemaakt, maar het 
kan ook later zijn. 

In het molenboek van G. Krook (1850) wordt nogal reclame gemaakt voor het conische werk 
en waarschijnlijk heeft dit wel effect gehad. Krook was molenmaker in „s-Gravenhage en in 
zijn molenboek geeft hij al aan dat er in die tijd meestal geen nieuwe schepradmolens meer 
worden gebouwd, maar bijna altijd vijzelmolens. In tegenstelling tot Noord-Holland is Zuid-
Holland het scheprad echter grotendeels trouw gebleven. Eigenlijk staan alleen in het noorden 
van die provincie vijzelmolens, waarvan sommige al erg oud zijn. Het vervijzelen van molens 
komt in die provincie voor 1940 vrijwel niet voor, terwijl dit in Noord-Holland een grote hype 
werd. In die provincie zijn nog maar negen schepraderen overgebleven, waarvan zes in de 
Zijpe. 
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Figuur 40 Conisch werk op de Zuider G. 

Op de tekening van de vijzelmolen in het Groot Volkomen Moolenboek (Van Natrus e.a) 
draait de vijzel of schroef in een houten schroefbak en ook op de tekening van A.W. van 
Kleeff wordt nog een houten schroefbak aangegeven. Op de foto‟s die nog zijn gemaakt van 

de laatste molens in de Beemster zijn nog duidelijk houten waterlopen te zien. Voor zover 
bekend hebben de vervijzelde molens in de Schermer gelijk gemetselde waterlopen gekregen 
en waarschijnlijk was dit ook in de Zijpe het geval. Wel werden de vijzels hier natuurlijk ook 
van hout gemaakt, maar uit het archief van het ingenieursbureau W.C. en K. de Wit uit 
Amsterdam blijkt dat dit bureau al in 1931 betrokken was met de plaatsing van stalen vijzels 
in de molens C en F. 

 

Figuur 41 Duidelijk is te zien dat de vijzelkom kleiner is gemaakt. 
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De in deze molens geplaatste stalen vijzels werden een stuk kleiner genomen dan hun houten 
voorgangers. De vijzelkom werd daartoe opgevuld met beton. Deze vijzels werden eerst 
uitsluitend door de wind aangedreven, maar er was wel rekening gehouden met aandrijving 
door een motor. Bij Molen C werd in 1932 al een ontwerp gemaakt voor de plaatsing van een 
ruwoliemotor. In Molen F kwam er pas in 1943 een elektrische aandrijving. 

 

Figuur 42 Opstelling motor in Molen C (tekening W.C. en K. de Wit 1932.) 

Bij de Zuider G werd ook een dergelijke stalen vijzel geplaatst, maar tot 1957 werd er alleen 
gebruik gemaakt van de wind. In dat jaar kwam er ook een dieselmotor in de molen, waarbij 
er in tegenstelling tot de molens C en F, geen gebruik meer van de wind werd gemaakt. In 
1965 werd de dieselmotor door een elektromotor vervangen. Pas in 1972 werd het ook weer 
mogelijk om de vijzel op windkracht aan te drijven. In 2001 is er bij de molen een nieuw 
gemaal gebouwd en is de motorische aandrijving uit de molen verwijderd. 

Vermeldenswaardig is nog dat de molen seinmolen voor dit deel van de boezem is geweest. 
Als de bemaling gestaakt moest worden werd er overdag een vlag aan het hoogste end 
gevoerd en ‟s-nachts een lantaarn. Voor seinmolens werden molens uitgezocht die vanaf 
zoveel mogelijk andere molens goed zichtbaar waren. Vlag en lantaarn voor deze molen zijn 
bewaard gebleven.  
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4 Waardestelling en aanbevelingen 
 
Waardestelling 
 
Historische waarde 
De huidige molen is nieuw gebouwd na de laatste bedijking van de Zijpe in 1597 en is nooit 
verplaatst. De molen heeft wel een voorganger gehad, maar die stond meer naar het noorden 
en is verloren gegaan bij de overstromingen van de Zijpe of misschien net gered en elders 
weer gebruikt. Gezien de grootte van de molen is het waarschijnlijk dat de molen een tijdlang 

alleen de afdeling G heeft bemalen. Later werd de polder in een vrij groot hoog deel en een 
vrij klein laag deel gesplitst, waarbij de molen het kleine deel kwam te bemalen. Voor het 
grote deel werd een veel kleinere molen gebouwd. 
 
De oudste 16e eeuwse achtkanten, die tegenwoordig allemaal in West-Friesland worden 
gevonden, hadden legeringsbalken die los van elkaar lagen en veldregels op willekeurige 
hoogten. Bij deze molen zijn de legeringsbalken al in elkaar gekeept en liggen de bovenste 
veldregels gelijk met de kapzolder. Er heeft blijkbaar een bepaalde ontwikkeling 
plaatsgevonden zodat dit achtkant beschouwd kan worden als de volgende generatie. De 
molens die in 1608 in de Beemster zijn gebouwd lijken volgens het bouwbestek en de 
tekeningen zeer sterk op het achtkant van de Zuider G. De molen kan dan ook worden 
beschouwd als het prototype van die generatie. De molen is altijd onbewoond geweest zodat 
er op het gebied van woongenot geen concessies nodig waren. De vervanging van het 
scheprad door een vijzel heeft wel een stempel gedrukt op de inrichting van de molen, evenals 
het molenaarsverblijf, maar niettemin valt hier toch een bijzonder authentiek achtkant te 
bewonderen. De historische waarde van de molen is derhalve zeer groot. 
 

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 afdeling G, waar de molen al vanaf de laatste 
bedijking in 1597 is geplaatst, is vrijwel ongeschonden door de tijd gekomen. Tot 1925 
stonden er tussen Sint Maartensbrug en Burgerbrug drie molens aan de Groote Sloot. In dat 
jaar werd de aan de overkant van de Groote Sloot staande Molen B afgebroken. Verder is de 
directe omgeving van de molen niet veel aan verandering onderhevig geweest. Samen met de 
Noorder G beheerst de molen nog steeds de wijde omgeving. De aanwezigheid van deze 
elementen versterkt de totale ensemblewaarde van molen en het omliggende landschap. 
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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 uitmaler. Deze functie kan de molen vandaag de dag nog steeds 
uitvoeren. In 1877 werd het scheprad door een vijzel vervangen. Deze vijzel werd van 1956 
tot 1972 uitsluitend op motorkracht voortbewogen en vanaf 1972 tot 2001 zowel door een 
elektromotor als op windkracht. Sinds de bouw van een nieuw gemaal naast de molen in 2001 
weer uitsluitend met windkracht. 

Gezien het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de cultuurhistorische waarde van 
de molen groot is. 

 
 

Aanbevelingen 
1. Nu duidelijk is geworden dat de molen gelijk na de laatste bedijking in 1597 is 

gebouwd ligt het voor de hand om dit jaartal op de baard te zetten. 
2. De vraag komt nu op of er ook nog molens zijn die de overstromingen van de Zijpe 

hebben overleefd en dus nog ouder zijn dan de Zuider G, zoals misschien Molen PV 
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of de Viaan. Met dendrochronologisch onderzoek is de ouderdom van deze achtkanten 
relatief eenvoudig vast te stellen. 
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Bijlage I      Dendrochronologisch onderzoek 
 

Jaarringenonderzoek of dendrochronologie is de wetenschapsdiscipline die zich bezighoudt 
met het dateren van houten voorwerpen. In streken waar sprake is van seizoenen, vertonen 
bomen duidelijke groeiringen. Dat komt omdat de boom in het voorjaar een groeispurt maakt, 
terwijl in de winter de groei vrijwel stil valt. De leeftijd van een omgezaagde boom is 
gemakkelijk te bepalen door het aantal ringen te tellen. Daarbij zal het opvallen dat de ringen 
vaak ongelijk van dikte zijn. Dat komt doordat in goede zomers de boom harder groeit dan in 
slechte zomers. Uitgaande van de bast van een net gevelde boom kan men dan terug tellen en 
zien welk jaar goed en welk jaar slecht was. Nu groeien populieren veel sneller dan 
perenbomen en ook bomen van dezelfde soort zullen meestal op de klei sneller groeien dan op 
zandgrond, maar al deze bomen hebben in dezelfde streek dezelfde afwisseling tussen goede 
en slechte jaren ondergaan en zullen dus hetzelfde patroon in de ringen vertonen. 

Sommige bomen kunnen meer dan duizend jaar oud worden en dankzij deze bomen kan men 
al duizend jaar terug in de tijd de opeenvolging van goede en slechte jaren terugzien. In 
veenmoerassen worden dikwijls nog hele stammen gevonden waar het jaarringenpatroon 
deels overeenkomt met deze bomen. In Nederland is het dankzij deze vondsten inmiddels 
mogelijk om terug te gaan naar de laatste ijstijd, zo‟n tienduizend jaar geleden. 

Het komt er dus op neer dat de jaarringen een soort streepjescode vormen die kan worden 
vergeleken met wat inmiddels bekend is. Door een monster uit een stijl of korbeel te boren 
kan van iedere jaarring worden gevonden in welk jaar deze is gevormd. Nu heeft men aan een 
boormonster uit een gekantrecht stuk hout niet zo veel want hiermee kan men alleen de 
leeftijd van iedere jaarring vaststellen. Ook al zijn die ringen voor het begin van de jaartelling 
gevormd, de boom waaruit dat hout is gezaagd kan wel vorig jaar gekapt zijn, dus over de 
leeftijd van de balk zegt dit niet veel. Maar als er nu een stuk bast aan zit dan hebben we met 
de laatste groeiring van de boom te maken en weten we in welk jaar de boom gekapt moet 
zijn. Voor het kunnen dateren van een houten balk is de aanwezigheid van de laatste groeiring 
dus wel een voorwaarde. 

Met behulp van de jaarringen kan niet alleen de leeftijd van hout worden bepaald, maar vaak 
is het ook mogelijk het groeigebied van de boom te achterhalen. In koude streken zijn de 
jaarringen van dezelfde boomsoort namelijk veel dunner dan in warmere streken. Ook 
extreem weer is vaak streekgebonden en laat zijn sporen na in de jaarringen. 

Het achtkant van de Zuider G leent zich goed voor het nemen van monsters, want de laatste 
groeiring is vrijwel op iedere balk te vinden. Monster 1 is uit hoekstijl II genomen, tussen de 
beide legeringen, monster 2 is genomen op de kapzolder uit hoekstijl IIII en monster 3 is 
genomen uit het voeghout aan de palzijde. De monsters zijn onderzocht door dr. B. Heußner 
uit Petershagen. De bomen waar de stijlen II en IIII uit zijn gemaakt blijken even voor 1600 te 
zijn gekapt, waaruit blijkt dat de molen na de laatste bedijking van de Zijpe in 1597 is 
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gebouwd. Het eikenhout is inlands. Helaas bleek het monster uit het voeghout ongeschikt 
voor een goede datering. 
 

 
Figuur 43 Monster 1 is genomen uit hoekstijl II, net onder de derde veldregel (zie rode pijl). 

 

Figuur 44 Monster 2 is genomen op de kapzolder uit stijl IIII. 
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Figuur 45 Monster 3 is genomen uit het voeghout aan de palzijde. 
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Uitslag dendrochronologisch onderzoek: 
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