Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Wipwatermolen van de polder Donkervliet nabij de Angstel te Loenersloot. 120

Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Molens langs de Vecht, Gein, Angstel en Winkelen in het Oostelijk en Westelijk Plassengebied Van menig dorp vak bij een bezoek niet alleen de kerk, maar ook al spoedigde molen in 't oog. Beide hebben in den regel daar sedert onheugelijke tijden hun vaste stand-plaats en vertegenwoordigen een belangrijk stuk historie. W. Voogsgeerd in Jaarboekje Niftarlake 1920 Inleiding Over de historie die door de kerken wordt vertegenwoordigd is in ons Jaarboekjebeduidend meer te vinden dan over die waar de molens staan. Daarom leek het,mede in het kader van de jubileumtentoonstelling in Slot Zuilen, goed de aandachtte richten op de molens. Er is naar gestreefd een overzicht te geven van de nogbestaande molens en van de molens die gedurende de laatste 75 jaar, dus tijdenshet bestaan van ons Genootschap verdwenen zijn. Het gaat daarbij zowel om de bijna in elk dorp en

stadje aanwezige korenmolensals om de poldermolens, die de boeren voor wateroverlast moeten behoeden. Demolens in de stad Utrecht worden buiten beschouwing gelaten, omdat zij in 1974uitvoerig behandeld zijn door W.A.G. Perks in zijn boek Zes Eeuwen molens inUtrecht. De oudste typen molens in de Vechtstreek waren wipmolens en binnenkruiers.Bij de houten wipmolen draait de kop om een zware houten koker, waarbinnende koningsspil zorgt voor de overbrenging van de bovenas naar het scheprad ofde maalstenen bij of in de ondertoren. Bij de meest achtkante met riet bedektebinnenkruier wordt de kap aan de binnenzijde boven in de molen gekruid metbehulp van een windas of een lier. Het steeds naar boven moeten lopen om bijelke verandering van de windrichting de molen te kruien is voor de molenaartelkens terugkerend en vermoeiend werk. Aan het einde van de 16de eeuw werddaarom de buitenkruier ontwikkeld, waarbij

men de kap met behulp van een staarten kruipalen rond de molen op de wind kan zetten. In Noord-Holland en hetHollands-Utrechtse plassengebied heeft de binnenkruier zich echter tot heden toeweten te handhaven en van sommige molens is aan te wijzen dat zij van binnenkruiertot buitenkruier verbouwd zijn. Binnenkruier en buitenkruier heten samen boven-kruiers omdat hier, in tegenstelling tot de wipmolen, alleen de kap draaibaar is.De oudste bovenkruiers waren grondzeilers waarbij het wiekenkruis laag over degrond scheert en de molenaar van de grond af de zeilen op de wieken kan voorleggenof afnemen. Om meer wind te vangen en om over een grotere bedrijfsruimte te 121

Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 De korenmolen van Vreeland was aanvankelijk een achtkante grondzeiler uit 1735,zoals die te Wilnis nog bestaat. In 1910 brandde de molen van Van de Poll af.Deze kocht het volgend jaar in Barsingerhorn een van de 24 overbodig gewordenmolens van het waterschap De Vier Noorderkoggen. Hij plaatste de uit ongeveer1735 daterende binnenkruier op een stenen onderbouw met balie en voorzag hemvan een buitenkruiwerk. De nieuwe molen kreeg de naam De Ruiter en behoortthans aan de firma Schuurman. Het voormalige eiland, waarop tussen Vecht en nu dichtgegooide ReedervaartNederhorst den Berg ligt, had drie molens. De ronde stenen stellingmolen deZwaan, die aan de Reedervaart ten noorden van het dorp stond, werd kort na deTweede Wereldoorlog afgebroken. De Hornpolder, die het zuidelijk deel van heteiland uitmaakt, had zijn molen aan de Reedervaart

niet ver van het kasteel. DeKuijerpolder in het noorden had zijn molen tegenover het dorp Nichtevecht. In1899 werd de gemeenschappelijke bemaling van beide polders, die in 1915 zoudenworden samengevoegd, op dat punt geconcentreerd. In het begin van deze eeuwwerd daarvoor op een dieselmotor overgegaan. Aan de linkeroever van de Vecht bleven hier de bovenkruiers van de Hoekerpolderuit 1874 en van de Garsterpolder uit 1876 bewaard. Bij Uitermeer stonden aan de's-Gravenlandse vaart zuidzijde en de Vechtkade de molens van de in 1915 ver-enigde Broeker- en Heintjesrakspolder. Het stoomgemaal bij Keverdijk werd in1875 gebouwd voor de nieuwe Keverdijkse polder, die in 1876 ontstond doorsamenvoeging van drie polders. De Keverdijkse en Reaalspolder had zijn molenvlak bij het stoomgemaal. De Honswijkerpolder had een molen bij de Goog aanhet uitwateringskanaal van het Naardermeer. De molen van de Nesser-,

Spijker-en Binnenlandsepolder stond aan de 's-Gravelandse vaart noordzijde bij Uitermeer. Weesp is nog een rijke molenstad met drie complete exemplaren en een romp.Voor uitvoerige beschrijvingen noem ik het boek Weesper Molens van G.S. Koe-man-Poel uit 1982 alsmede haar artikel over de Molen De Eendracht te Weesp inons jaarboekje van 1977 en haar boekje De geschiedenis van de korenmolen DeVriendschap te Weesp, dat in 1977 door de gemeente werd uitgegeven ter gelegen-heid van de voltooiing van de restauratie van de molen. De eerste Weesper molen die wij te zien krijgen is een unicum, want de Eendrachtis de enige houtzaagmolen in het gebied van Niftarlake. Hij werd in 1691 gebouwdals moutmolen om graan te breken voor de Weesper brandewijnbranders. In 1807veranderde hij in een schelpzandmolen, waar van het strand aangevoerde schelpenvermalen werden tot poeder voor de fabricage van fijn aardewerk of

tot schuurmid-del. Sinds 1815 is hij houtzaagmolen, als hoedanig hij tot 1932 in gebruik bleef.Na de periode van verval werd de Eendracht in 1952 gerestaureerd en tot woningingericht. Opmerking verdient nog dat van 1835 tot 1851 naast de Eendracht depaltrokmolen De Twee Gebroeders als houtzaagmolen gewerkt heeft. 126

Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Ook de volgende molen. De Vriendschap, begon als moutmolen en wel in 1694onder de naam Het Bosch. In 1810 werd de naam Het Bosch in het Anker en in1813 alleen Het Anker. In 1816 kwamen de eigenaars van deze molen met dievan de verderop in Weesp staande molen De Vriendschap overeen hun eigendomte ruilen, waarbij de molens van naam verwisselden. In 1899 brandde De Vriend-schap ten gevolge van blikseminslag tot op de grond toe af. Het volgend jaar werdhij herbouwd met materiaal afkomstig van de 18e eeuwse volmolen De Eendracht,die aan de Kostverlorenvaart bij Amsterdam gestaan had, en al sinds 1888 nietmeer in bedrijf was. Sinds 1977 is De Vriendschap vrij geregeld als korenmolenin werking. Van molen Het Anker is de uit 1693 daterende stenen onderbouw aan de Heren-gracht nog aanwezig. Het achtkant werd echter in 1913 overgebracht

naar Olden-zaal om de plaats in te nemen van een standerdmolen. Omstreeks 1928 werd deOldenzaalse molen van kap en zwichtstelling ontdaan. Sinds 1978 bestaan in Weespplannen om Het Anker in Oldenzaal op te halen om hem in Weesp te herplaatsen.Voor een veilingbiljet uit 1856 betreffende Het Anker zie men de blz. 57 en 59van ons jaarboekje van 1980. Wipstellingmolen 't Haantje te Weesp ca. 1890. (Foto J. Olie, GemeentearchiefA'dam) 127

Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 De vierde Weesper molen Het Haantje aan het smal Weesp is van een type datin Nederland verder alleen nog voorkomt in Hazerswoude-dorp, nl. een wipmolenmet stelling. Hij is in 1820 als oliemolen gebouwd op de plaats waar in 1626 dewipmolen van de Kostverlorenpolder stond, die 1706 tot korenmolen verbouwdwerd en in 1817 is gesloopt. In 1828 werd Het Haantje korenmolen. Als zodanigheeft hij in de Eerste Wereldoorlog voor het laatst gefunctioneerd. Sinds 1943 isde molen als woning in gebruik. Waarschijnlijk is bij de bouw in 1820 de kopgebruikt van de Kostverlorenmolen, zodat dat gedeelte van Het Haantje uit hetbegin van de 17e eeuw zou kunnen dateren. Aan de overzijde van het smal Weesp stond de molen van de Overaetsveldschepolder, die sinds 1873 door een stoomgemaal werd vervangen. Dat bediende tevensde Rodemolen- of Borrelandse polder, die

een molen aan het Gein had, en deBinnenaetsveldsche of Bagijnenpolder, die een molen had aan de Vecht ten oostenvan Weesp. Samen gingen zij de Aetsveldsche polder vormen en de afzonderlijkemolens verdwenen. Tussen Weesp en Muiden stond aan de westoever van de Vecht op de grens vandeze gemeenten de schepradmolen van de Bloemendaler polder. Hij werd in 1894vervangen door een stoomgemaal, terwijl in 1936 overgegaan werd op electrischebemahng. De Muidense korenmolen heette De Spiering. Van deze 18e eeuwse achtkantebovenkruier op de wal bij de Weespersluis rest nog een stenen onderbouw methouten opbouw en plat dak. De molen was in het begin van deze eeuw onttakelden afgeknot en in 1936 is de romp uitgebrand. Langs Gein, Angstel en Winkel Het Gein heeft twee molens behouden. Aan de noordzijde is dat de in 1641 alsbinnenkruier gebouwde en later in buitenkruier veranderde molen van de

Broek-zijdse polder. Dirk van Vliet is er molenaar. Aan de zuidzijde staat de in 1874gebouwde Abcouder molen van de Oostzijdse polder, die in 1950 buiten gebruikraakte. Hij werd in 1952 bekend als Delphinemolen, vanwege de stichting van dezakenman H.L.M. Souget uit Parijs, die toen eigenaar was. De laatste molenaarPortenge verhuisde naar het elektrische gemaal bij Baambrugge. Dat de derde molen aan het Gein, de Rode Molen van de Borrelandse polder, in1873 overbodig werd zagen wij reeds. Hij heeft gestaan bij de hofstede Hoogerlustop de plaats waar in 1935 een electrisch gemaal gebouwd is voor het gedeelte vande Aetsveldsche polder ten westen van het Merwedekanaal. Abcoude kende ook een Rode Molen. Hij komt reeds voor in 1643 en bevondzich naast boerderij Torenzicht aan de Raadhuislaan. De vijver voor de boerderijis de vroegere molenkolk. In 1973 werd daarnaast een huis gebouwd dat de naamDe Roomden

kreeg, Voordijk 3. 128

Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 De korenmolen van Abcoude, die dateerde uit 1753, stond aan de Angstel bij deMolenweg tussen Hulsbrug en het fort. Dirk de Koning was er molenaar. In 1920werd de molen gesloopt door de gebroeders De Boer uit Oostzaan. Zij kochtenoveral in het land stilstaande molens en pasten het nog bruikbare materiaal toevoor restauratie of herbouw van molens elders. Aan de andere Angsteloever stond de kleine wipmolen van de Slotspolder. Ietsverderop bleef de 18e eeuwse bovenkruier van het waterschap het Hoog- en Groen-land gelukkig bewaard, al is hij sinds 1925 niet meer in gebruik. In de 18e eeuwwerd hij Veenmolen genoemd. Waar even ten noorden van Baambrugge aan de AchtervHet het gemaal van deOostzijdse polder staat, wordt reeds in 1486 een molen genoemd. In 1840 werdeen nieuwe gebouwd, die tot 1913 in gebruik bleef. W. van de Wijngaard was

ermolenaar. F. Vorderman herbouwde deze molen te Wenum bij Apeldoorn alskorenmolen, ter vervanging van een afgebrande molen. Hij is in 1965 gerestaureerden nog volop in bedrijf. De andere Over Baambrugse molen stond tot 1850 aande Angstel tussen Vecht en Gein en Geinwens. In de grote bocht van de weg tussen Baambrugge en Loenersloot stond ver landin-waarts de 17e eeuwse wipmolen van de Roode Molenpolder. In het voorjaar van 1927 werd de windkracht door electriciteit vervangen en in 1930 is het mooiemolentje, dat opviel door de gebogen vorm van de kap, afgebroken.Eenzelfde kap had de 17e eeuwse wipmolen van de polder Donkervliet bij Loener-sloot , die ook wel Loense molen werd genoemd. In 1928 is het bovengedeeltegesloopt, de ondertoren bleef staan tot omstreeks 1955. Aan de Horn, de binnenweg tussen de Koppeldijk en Baambrugge, stond deDuykermolen. Ter plaatse herinnert een duiker daar nog

aan. Aan de Holendrecht bij Abcoude stond reeds in 1636 de Aesdomse of Holendrech-ter molen. Vanwege de nabijheid van de buitenplaats Kievitsheuvel heette hij inde 19e eeuw molen De Kievit. Laatste molenaar op deze binnenkruier was CornelisBakker. De windkracht werd in 1923 door electriciteit vervangen. Op 24 januari 1928 brandde de molen af. De molenbelt is nog met moeite te herkennen in hetland tussen de hoeven De Hoop en Kievitsheuvel. Deze molen moet niet verwardworden met de twee van de Holendrechterpolder aan de overkant van de Holen-drecht bij het Abcoudermeer. Dat waren een 17e eeuwse schepradmolen en eenvijzelmolen uit 1866. Zij werden gesloopt aan het einde van de 19e eeuw. Kapon-derdelen met de as en de binnenroede van de ondermolen werden in 1897 gebruiktbij de bouw van de stellingkorenmolen De Hoop in Zoetermeer, die een afgebrandeachtkante met riet gedekte grondzeiler verving. Bij

Stokkelaarsbrug ziet men aan de Winkel nog de plaats waar de Waverveensemolen van het waterschap Botshol gestaan heeft. Hij werd reeds in 1687 vermeld 129

Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 hij in 1814 met materiaal van een oude molen weer opgebouwd. Ongeveer eeneeuw later is hij definitief verdwenen. Dichter bij Naarden stond aan de overzijdevan de vaart de molen van de Keverdijksche Overscheensche polder. In 1936maakten deze vier polders gebruik van ruwoliemotoren of electriciteit voor hunbemaling. Amsterdam 1987
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