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Rapport over de bouwhistorische verkenning van molen ‘De Nachtegaal’ te Middenbeemster
In opdracht van Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland werd een bouwhistorische verkenning uitgevoerd in
molen ‘De Nachtegaal’ aan de Hobrederweg 4 te Middenbeemster. Dit is een achtkante houten korenmolen; de
enige korenmolen die in de Beemster gestaan heeft. De geschiedenis van deze molen gaat dan ook vrijwel terug
tot het tijdstip van droogvallen van dit voormalige meer. Van de bouwgeschiedenis van deze molen is nog veel
onbekend. Tijdens de twintigste eeuw onderging de molen restauraties in 1950 en 1972. Momenteel gaat de
conditie van de molen zeer snel achteruit doordat de gehele rietbedekking van de kap verdwenen is.
Vraagstelling
Het doel van een bouwhistorische verkenning is om vast te stellen welke cultuurhistorische waarden aanwezig
zijn, en of het mogelijk is om die waarden door middel van een bouwhistorisch onderzoek (beter) te duiden.
Aanleiding tot het onderzoek is het voornemen om de molen te restaureren en eventueel te verplaatsen. Door de
restauratie en verplaatsing kunnen cultuurhistorische waarden verloren gaan. Om dit te kunnen beoordelen,
dienen die waarden bekend te zijn.
Door middel van bouwhistorisch onderzoek kunnen gegevens gevonden worden, die niet op andere wijze te
verkrijgen zijn. Hierbij gaat het om historische gegevens over de geschiedenis van het object, over de relatie van
het object met zijn cultuurhistorische omgeving, en over de geschiedenis van de bouw van het soort objecten dat
onderzocht wordt.
Een aantal historische en constructieve gegevens van deze molen staat vermeld in de inventarisatie in Molens in
Noord-Holland (Amsterdam 1981). Deze gegevens zijn niet volledig, en van sommige kan de juistheid
betwijfeld worden.
Over de Beemster verscheen ondermeer een uitvoerig werk: Kroniek van de Beemster, samengesteld door dr.
A.J. Kölker (Alphen aan den Rijn 1981). Hierin wordt ook de bemalingsgeschiedenis behandeld; beschreven
door G.H. Keunen. De Beemster viel grotendeels droog op 19 mei 1612. Veel plaatsen waren echter nog zo
vochtig dat het daar zelfs niet mogelijk was om sloten te graven. Pas omstreeks 1618 moeten deze laatste
gronden bruikbaar zijn geworden. De bemalingsgeschiedenis is niet alleen van belang voor het ontstaan van de
droogmakerij en daarmee voor de stichting van de korenmolen; ook zouden volgens Molens in Noord-Holland
onderdelen van een watermolen in ‘De Nachtegaal’ zijn verwerkt (wellicht onderdelen van de oostelijke
Kilmolen; een watermolen die vlakbij de korenmolen aan de Hobrederweg stond).
De historie van de korenmolen is vrij uitvoerig beschreven in het artikel ‘Korenmolen “De Nachtegaal”’ in:
Jaarboek Waterland 1995 pp. 44-85, geschreven door N.Th. van der Lee (nazaat van een vroegere molenaar van
deze molen). In deze publicatie wordt vermeldt dat toestemming verkregen was om in de Beemster vijf
korenmolens op te richten. Dit plan is niet uitgevoerd; het bleef bij één exemplaar. In 1614 werd in
Middenbeemster een molen opgericht. Deze stond ten zuiden van de kruising van Rijperweg en Middenweg
zuidzuidwestelijk van de Hervormde kerk. Al in 1623 moest deze molen verplaatst worden vanwege
windbelemmering die veroorzaakt werd door bomen bij Huize Middelwijck, westnoordwestelijk van de molen.
Hij kreeg een nieuwe plaats ongeveer diagonaal aan de andere kant van de kruising, noordelijk van de
Hervormde kerk. In 1660 is deze molen omgewaaid; vermoedelijk tijdens de storm in de nacht van 18 op 19
december. Pas in 1669 gelukte het de nieuwe eigenaar van het molenerf een nieuwe molen te bouwen. Wellicht
was deze periode het gevolg van het zoeken naar een betere standplaats voor de molen door de nieuwe
bouwheer. Deze standplaats werd gevonden aan de Hobrederweg, daar waar de huidige molen nog staat. Welke
argumenten hebben geleid tot deze keuze is niet duidelijk; deze plaats is binnen de Beemster relatief laag
gelegen. Men bouwt molens liever op hoge plaatsen. Opslag van ongedorst graan bij deze molen is niet bekend;
het zou daarom begrijpelijker zijn als de molen bij het dorp was blijven staan waar de boeren woonden.
Als bouwjaar is op de baard van de molen 1704 vermeld. Dit jaartal is waarschijnlijk gebaseerd op een inscriptie
op het spoorwiel. N.Th. van der Lee meent dat de huidige molen zeker uit 1669 dateert. Molens in NoordHolland noemt ‘vermoedelijk zeventiende eeuw (of 1704)’.
Samenvatting van de conclusies
De molen heeft zeer hoge cultuurhistorische waarde. Het is één van de zeer weinige resterende originele
dorpskorenmolens van Noord-Holland, kennelijk daterend uit de zeventiende eeuw. De molen lijkt zeer grote
overeenkomst te hebben gehad met de korenmolen van Oude Niedorp, die vermoedelijk tussen 1625 en 1641
werd opgericht. De Nachtegaal is blijkbaar geheel of gedeeltelijk gedemonteerd geweest. Het is niet bekend
wanneer dit heeft plaatsgevonden; het is niet uitgesloten dat in 1669 een oudere molen op deze plaats werd
opgericht. Vermoedelijk in de negentiende eeuw werden onderdelen vervangen door tweedehands materiaal.
Door restauraties in 1950 en 1972 zijn veel bouwsporen verloren gegaan. Toch is de bouwgeschiedenis nog
‘leesbaar’ zij het met moeite. De huidige locatie heeft historische waarde, maar een verplaatsing over korte
afstand zal daar geen grote afbreuk aan doen mits de relatie met molenhuis en bedrijfsruimte behouden blijven.
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Waarnemingen
Achtkantconstructie
De grenen achtkantstijlen zijn excentrisch uit de stam gemaakt. Door verwering is niet meer te zien of de stijlen
gezaagd of behakt werden. De stijlen zijn op de gebruikelijke wijze genummerd met gestoken telmerken; deze
nummeren rechtsom; nummer I bevindt zich op het noordwesten.
De stijlen I, II, III en VI staan op houten klossen; de klos onder stijl VI lijkt ouder dan de overige.
De bovenste bintbalken (legeringsbalken) van de vaste binten zijn delen van oude roeden. De toognagels in de
stijlen hiervan en van de bijbehorende korbeels zijn vanaf de verkeerde kant ingeslagen. De gaten voor de
heklatten in deze roeden zijn aan hun lange einden halfrond.
In de bovenste bintlaag is een keep van een lager dat waarschijnlijk van een staakijzer is geweest. De positie ligt
op de cirkel van de aanwezige rondsels, echter veel hoger. In één van de balken (oude roede) van de bovenste
bintlaag (tussen de stijlen V en VIII; een losse bintbalk; zuidzuidwest) is aan de onderzijde een vrij grote
halfronde uitsparing gehakt. Omdat in deze uitsparing geen vuil of verwering aangetroffen is, lijkt deze niet erg
oud. Naast deze uitsparing zit een stalen kram. Hier kan het luiwerk gezeten hebben; dat bevindt zich nu aan de
oostzuidoostzijde (in de richting van het molenhuis; thans een logische plaats)
De bintbalken van de onderste bintlaag zijn gezaagd met een bandzaag; de bijbehorende korbeels zijn bewerkt
op dezelfde wijze als de achtkantstijlen. Twee korbeels zijn delen van oude roeden die identiek zijn aan die van
de bovenste bintlaag. Alle ribben van deze zolder zijn eveneens gezaagd met een bandzaag.
Volgens Molens in Noord-Holland zouden het huidige boventafelment, de rolvloer, kuip, kap en het kruiwerk
van een elders gesloopte poldermolen afkomstig zijn. Dat is mogelijk en lijkt zelfs aannemelijk maar dan werden
de delen wel vermaakt. Het boventafelment is van eiken. De kruikrammen zitten op wisselende afstanden vanaf
de hoeken: om en om circa 19 en 41 cm. Dit lijkt erop te wijzen dat de tafelmentstukken steeds aan één kant
circa 22 cm werden ingekort. Het boventafelment heeft nu een rechte doorsnede uitwendig van circa 497 cm; het
zou volgens deze veronderstelling circa 550 cm geweest zijn. Dan moeten kruivloer, rollenwagen, overring en
kap ook vermaakt zijn. Volgens een bericht in De Molenaar 73 (1970) nr. 15 p. 464 werden ook de as en roeden
van de oostelijke Kilmolen voor deze molen gebruikt. De gietijzeren bovenas is ingekort en de ashuizen zijn te
groot in verhouding tot de vlucht; het nummer kan misschien worden teruggevonden in het polderarchief.
Er is nu een Engels kruiwerk hoewel Molens in Noord-Holland een kruiwerk met houten rollen noemt. Er zijn
twee rollensluizen tegenover elkaar in de kruivloer die gedeeltelijk doorgaan in het boventafelment tussen de
stijlen II en II resp. VI en VII. De maat lijkt wat groot voor het vervangen van rollen van het Engels kruiwerk;
bovendien worden ze thans afgesloten door de rails van het Engels kruiwerk. Het vervangen van ijzeren rollen is
zelden noodzakelijk; wellicht zijn deze rollensluizen oorspronkelijk gemaakt voor houten rollen.
Het Engels kruiwerk ziet er zeer goed uit; kennelijk is het zelden gebruikt. Wellicht werd dit pas in 1972
aangebracht?
De hondsoren lijken jonger dan het achtkant. Op de stijlen en de meeste hondsoren liggen klossen. Blijkbaar
werd het hoogteverschil van Engels kruiwerk en houten rollen op deze wijze gecompenseerd; hierbij kon het
tafelment tegelijk uitgevlakt worden. De hondsoren die niet voorzien zijn van een klos maar doorgaan tot aan het
boventafelment zijn gezaagd met een bandzaag.
Kap
De ouderdom van de voeghouten is niet goed vast te stellen wegens het ontbreken van bewerkingssporen; ze
lijken even oud te zijn. Waarschijnlijk werden ze niet voor deze molen gemaakt. Het linkervoeghout ligt
ondersteboven, en heeft oorspronkelijk rechts gelegen. Dit voeghout heeft gaten van koebouten.
Het teenstuk van de stutvang heeft afdrukken van maanijzers van een (niet aanwezig) buikstuk van een Vlaamse
vang, maar er zijn geen koebouten in het huidige rechter voeghout.
De vangbalk is van grenen en zeer licht; verzwaard met een kist waarin een assteen; daarop een zware taats. Op
die taats is met witte blokletters geschilderd BEEMSTER. De vangbalk toont geen duidelijke bewerkingssporen
maar oogt betrekkelijk jong; kennelijk een grenen rib.
De ezel van de vangbalk is de eiken wervel van een koning geweest met een ovale keep van een (vermoedelijk
bronzen) taatslager. Een dergelijke wervel is ongebruikelijk in korenmolens maar algemeen in vijzelmolens. De
vangbalk scharniert in een schuif in de ezel zoals vaker voorkomt in Noord- en Zuid-Holland.
Gaande werk
Het bovenwiel heeft eiken kruisarmen die halfhouts met rechte tanden in elkaar zijn gewerkt. De eiken plooien
zijn eveneens halfhouts in elkaar gewerkt. Er is een achtervelg.
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Het bovenwiel is betrekkelijk oud maar niet zeventiende-eeuws. De diameter is wat groot in verhouding tot de
vlucht van de molen maar niet exceptioneel. De kamsteek is opvallend groot maar het wiel lijkt te licht voor een
bovenwiel uit een watermolen.
De bovenbonkelaar is opgebouwd uit twee iepen schijven, bestaande uit maanstukken en kalven. Er liggen alleen
stalen banden aan de uiterste onder- en bovenkant. Of de schijven van de bovenbonkelaar hiervoor gemaakt
werden of voor een schijfloop is niet vast te stellen; zeker is dat hun diameter niet verkleind werd.
Het spoorwiel heeft eiken kruisarmen die halfhouts met schuine tanden in elkaar zijn gewerkt. De eiken plooien
zijn zeer dik; halfhouts in elkaar gewerkt. In de plooistukken zijn met balkjes dichtgemaakte kepen naast de
lippen van de halfhoutse verbindingen. Er is een tandkrans met losse dammen; de diameter van de krans is iets
groter dan die van de plooien. Er is een inscriptie 1704 aan de bovenzijde (op een normaal onzichtbare plaats).
De koning is gezaagd met een bandzaag. De taats draait op een gietijzeren voet.
De tap van de koning draaide in twee bronzen neuten.
Er zijn klampen van vermoedelijk een lichte windas boven de eerste balklaag op de stijlen VI en VII. De afstand
tussen de stijlen is vrij groot, anders zou geconcludeerd kunnen worden dat deze windas bedoeld was voor het
ophijsen van de staakijzers als de stenen gescherpt moesten worden.
Inscripties en opschriften
Op één van de onderste veldregels van het achtkant staat in spiegelschrift: Matheus van der Lee 1833
En op een andere: C. Bijman MVDLEE KDWIT. Er zijn nog andere opschriften die nu niet meer leesbaar zijn.
Op een veldstijl staan de initialen EWT; op een klos boven op een stijl TW.
Maalzolder
Voor de ijzerbalken van de staakijzers werd een merkwaardige onlogische constructie geknutseld. De wijze
waarop dit is uitgevoerd, is niet ‘des molenmakers’. In deze constructie is ondermeer een deel van een oude
roede verwerkt. Deze roede was veel jonger dan de exemplaren die in het achtkant verwerkt zijn; de gaten voor
de heklatten zijn rechthoekig.
Volgens Molens in Noord-Holland zou de begane grondvloer oorspronkelijk gelijk hebben gelegen met de
bovenkant van de stenen voet. Na de Tweede Wereldoorlog zou hij tot maaiveldhoogte verlaagd zijn, onder
andere om met een vrachtauto tot in de molen te kunnen komen.
Volgens overlevering zouden de maalstenen (die nu op de onderste bintlaag liggen) een verdieping lager hebben
gelegen.
Zouden de maalstenen op een halve zolder hebben gelegen, zoals gebruikelijk in Noord-Holland, dan zouden de
lagers van de staakijzers tegen de onderste bintbalken bevestigd geweest kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld van de
korenmolen van Ottoland (Zuid-Holland) bekend is. Deze constructie doet even logisch als eenvoudig aan zodat
deze kennelijk ontworpen werd. Doordat de bintbalken vervangen werden, kan dit niet geverifieerd worden.
Kadastrale Minuut van 1813
Merkwaardig is dat de molen op de Kadastrale Minuut van 1813 is aangegeven als een rechthoekig gebouw
(Beemster sectie H Middenbeemster perceelnummer 204 ten name van weduwe Gerrit van der Lee) waarvan de
lengte evenwijdig lag aan de Hobrederweg. Er werd geen Kadasteronderzoek verricht; wel werden de
afmetingen van de gebouwen globaal herleid uit de Kadastrale Minuut. De molen, of althans het gebouw op die
plaats, zou afmetingen hebben gehad van circa 5 x 8,5 m. Molenhuis en eventuele bedrijfsruimte (perceel 205
van dezelfde eigenaar) waren circa 10 x 11 m. Dit merkwaardige gegeven vraagt om nader onderzoek.
Bodem en geomorfologie
Blijkens de Geomorfologische Kaart is de gehele Beemster ontstaan als vlakte van zee- of meerbodemafzettingen. De bodem bestaat geheel uit klei, onderverdeeld in eerd- en vaaggronden.
Bodemkundig is de korenmolen niet aan deze plaats gebonden.
Conclusies
De wijze waarop de achtkantstijlen uit de stam zijn gemaakt, is alleen bekend van de zeventiende-eeuwse molens
in Noord-Holland. De korenmolen van Middenbeemster heeft oorspronkelijk zeer grote overeenkomst gehad met
die van Oude Niedorp, die zeer waarschijnlijk tussen 1625 en 1641 werd gebouwd. Deze molens hebben een
gelijke plattegrond; de hoogte van de penanten waarop de molens staan is gelijk. Geen van beide heeft een
ondertafelment; dit is er waarschijnlijk bij geen van beide ooit geweest. De verhoudingen in het achtkant en de
aanwezigheid van slechts één kruis per veld komen overeen. In Middenbeemster ligt de onderste bintlaag iets
lager en de bovenste iets hoger dan in Oude Niedorp. De wijze waarop de achtkantstijlen uit de stam zijn
gemaakt komt overeen. Het boventafelment van de molen van Middenbeemster is een fractie kleiner dan dat van
Oude Niedorp. De korenmolen van Oude Niedorp heeft een boventafelment met blokkeels; het boventafelment
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van ‘De Nachtegaal’ werd vervangen. Over het voormalige boventafelment zijn geen conclusies te trekken; de
achtkantstijlen hebben echter exact dezelfde lengte.
Beide molens hebben een opmerkelijk klein spoorwiel; dat van Oude Niedorp is zelfs nog kleiner dan dat van
Middenbeemster. De uit 1675 daterende korenmolen van Den Oever heeft een gedeeltelijk overeenkomstige
indeling; deze molen werd nog niet nader onderzocht. Die is kleiner dan die van Oude Niedorp en
Middenbeemster. Het spoorwiel in de korenmolen van Den Oever is groter dan dat in Oude Niedorp, kleiner dan
dat van Middenbeemster.
Een overeenkomst is ook dat in beide molens extra veldkruizen werden aangebracht tegen de binnenzijden van
de oorspronkelijke omdat die kennelijk niet voldoende stabiliteit boden.
Een verschil is dat voor het aanbrengen van het gaande werk in de molen van Oude Niedorp nogal
geïmproviseerd moest worden; het is mogelijk dat het gaande werk in die molen afkomstig was uit een
wipkorenmolen en werd toegevoegd aan een niet voor dat doel gebouwde achtkante molen. In Middenbeemster
zijn conclusies onzeker door het ongedocumenteerd vernieuwen van de onderste bintlaag, maar de hartafstand
van koning en staakijzers doet vermoeden dat deze molen wel een logische en kennelijk ontworpen opzet had.
Het is denkbaar dat ook dit achtkant ouder is; in dat geval werd het gaande werk nieuw gemaakt zodat dit
passend gemaakt kon worden.
Dat toognagels van een vast bint vanaf de verkeerde kant zijn ingeslagen betekent dat deze stijlen los zijn
geweest. Er kan echter niet geconcludeerd worden of deze stijlen losgenomen zijn ten behoeve van een
restauratie of dat het gehele achtkant ooit uit elkaar is geweest, bijvoorbeeld vanwege een verplaatsing. De delen
van oude roeden die als bintbalken zijn gebruikt, zouden uit de bouwtijd kunnen dateren; evengoed kunnen ze
later ingebracht zijn. Er is echter geen reden bekend waarom bintbalken vervangen zouden zijn.
Indien er een vloer is geweest op de hoogte van de bovenkant van de penanten zoals in Molens in Noord-Holland
genoemd en een halve zolder van 115 cm boven dit niveau zou er nog slechts 108 cm hoogte boven de halve
zolder zijn (gemeten op de vloer van de halve zolder tot de onderkant van de vaste bintbalk). Dan kan een steen
niet gekeerd worden. Het is denkbaar dat hier geen bintlaag was (in welk geval de molen maar één bintlaag
gehad zou hebben). Dat zou een verklaring kunnen zijn voor de aanwezigheid van bintbalken die gezaagd zijn
met een bandzaag en die kennelijk niet met pennen in de stijlen gaan. Er zijn echter wel kepen van pennen; hier
waren ook toognagels. Alle bijbehorende korbeels zijn oud; de nummers hierop corresponderen met die op de
stijlen. Er was dus blijkbaar wel een bintlaag en dan zijn de gegevens in Molens in Noord-Holland en de
overlevering strijdig met elkaar.
Er is nog geen verklaring voor het vervangen van de onderste bintlaag tijdens de twintigste eeuw.
De mededeling in Molens in Noord-Holland over de verlaagde vloer lijkt op een onjuiste interpretatie te
berusten. De bouwsporen maken het wel aannemelijk dat de maalstenen lager hebben gelegen. Indien de
veronderstelling juist is dat de korenmolen van Middenbeemster vrijwel overeenkwam met die van Oude
Niedorp, dan was er een zogenaamde halve zolder op draagbalken die op de penanten lagen. De vloer van deze
halve zolder heeft dan circa 1,15 m boven de huidige betonvloer gelegen. Dit is een normale waarde zodat het
aannemelijk lijkt dat de huidige vloer nog op het oude niveau ligt. In Oude Niedorp kan geen vrachtwagen
binnenrijden omdat er geen brede deur is; zou die er wel zijn, dan kan een wagen slechts gedeeltelijk naar binnen
omdat deze niet verder kan dan tot de halve zolder. Waarschijnlijk was dit in Middenbeemster ook zo en was dat
reden om de maalstenen hoger te leggen. Op een foto uit 1935 is de dubbele deur aan de oostzuidoostkant nog
niet aanwezig; hier was een enkele deur die overeenkwam met de deur aan de westnoordwestkant. De deur aan
die kant is op alle oude foto’s (waarvan de oudste gedateerd is op 1892) te zien. Als er inderdaad een halve
zolder was, dan heeft deze zich aan de noordnoordoostkant of zuidzuidwestkant bevonden. Als de halfronde
uitsparing in de bovenste bintbalk tussen de stijlen V en VIII inderdaad van een luiwerk geweest is, dan zal de
halve zolder zich aan de noordnoordoostkant van de molen hebben bevonden.
Als er alleen een halve zolder was op 115 cm boven de huidige betonvloer, dan zou er een hoogte boven de
halve zolder zijn van 175 cm tot de vaste bintbalk; wel voldoende om een steen te keren. De hoogte van de halve
zolder tot de losse bintlaag is dezelfde als die van de vloer van de huidige maalzolder tot de ijzerbalken. Bij de
veronderstelde ligging van de halve zolder zouden de staakijzers gelagerd zijn geweest tegen de losse bintbalken.
Het is onduidelijk waarom en wanneer het lager in de bintbalk onder de kapzolder werd aangebracht. Als er een
halve zolder is geweest, dan draaide het spoorwiel onder de onderste bintlaag. Er is geen functie te bedenken
waarom een spil boven vanaf het spoorwiel tot onder de kapzolder zou reiken. Voor een staakijzer van een
maalsteen zit dit lager te hoog, zelfs bij de huidige positie van het spoorwiel. Er is een theoretische mogelijkheid
dat deze bintbalk oorspronkelijk tot de onderste bintlaag behoorde. Aanwijzingen zijn daar niet van gevonden.
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De plooien van het spoorwiel zijn kennelijk vermaakt. De opgevulde kepen doen vermoeden dat het spiegelgat
van de plooien oorspronkelijk kleiner is geweest. Het spiegelgat is nu ongeveer 81 x 83 cm; het zou dan
oorspronkelijk in beide richtingen circa 10 cm kleiner zijn geweest. Maar de diepte van de kepen is kleiner dan
de dikte van de lippen van de halfhoutse verbindingen. Het was in deze verkenning niet mogelijk te herleiden
hoe de kepen in de plooien ontstaan zijn. Het is mogelijk dat de plooien afkomstig zijn van een ander wiel of
wellicht zelfs van een andere toepassing. De spoorwielen in de korenmolens van Den Oever en Oude Niedorp
hebben geen plooien. Het is dus mogelijk dat dit wiel oorspronkelijk ook geen plooien heeft gehad en dat die pas
zijn toegevoegd op een moment dat goedkoop sloopmateriaal beschikbaar was. De inscriptie hoort dan bij de
oorspronkelijke toepassing van het materiaal en zou dan niets met de molen in Middenbeemster te maken
hebben. Uitgaande van de veronderstelling dat delen van de oostelijke Kilmolen in deze korenmolen verwerkt
zijn, ligt de gedachte voor de hand dat het delen zijn van die molen. In 1704 was de oostelijke Kilmolen voorzien
van een scheprad. Omdat deze molen in 1850 vervijzeld was, waren onderschijfloop en onderwiel niet meer
aanwezig. Het is niet onmogelijk dat de plooien van het spoorwiel delen van de plooien van het bovenwiel van
de oostelijke Kilmolen waren, maar dan zijn de nu opgevulde kepen niet verklaarbaar.
Het deel van een roede met rechthoekige gaten voor de heklatten is waarschijnlijk niet afkomstig van deze
molen. Dit stuk roede werd kennelijk in 1950 aangebracht. In deze molen zouden in 1884 de ijzeren roeden van
de oostelijke Kilmolen gestoken zijn; die werden in 1970 vervangen.
Waardestelling
De molen en zijn locatie hebben zeer hoge cultuurhistorische waarde. De molen is één van de weinige resterende
originele dorpskorenmolens van de provincie. Bovendien roept de bouwgeschiedenis van deze molen nog vele
vragen op die pas door nader onderzoek beantwoord kunnen worden. Het behouden, beschrijven en vergelijken
van de resterende dorpskorenmolens is van belang om de ontwikkeling van molens te kunnen beschrijven.
Voor deze verkenning werd geen archiefonderzoek verricht. Het bouwjaar van de huidige molen bleef onbekend;
slechts de constructie doet vermoeden dat de molen zeventiende-eeuws is. Er kon nog niet worden vastgesteld of
dit het exemplaar is dat hier in 1669 werd opgericht of dat de oorspronkelijke molen al tweedehands was, of dat
de oorspronkelijke molen later vervangen werd door een tweedehands exemplaar.
Evenmin is het bouwjaar van het molenhuis met de aangebouwde bedrijfsruimte vastgesteld. Zeker is dat al lang
bijgebouwen aanwezig waren. Op een ansichtkaart waarvoor de foto genomen zou zijn in 1892 is het nu
aanwezige bedrijfsgebouw te zien; dit is dus al meer dan een eeuw oud. Molen, molenhuis en bedrijfsruimte
moeten dan ook als eenheid worden beschouwd.
Bouwkundige staat
Feitelijk buiten deze opdracht, maar vanwege het voornemen de molen te restaureren en te verplaatsen toch van
belang: de bouwkundige staat van de molen is vrij slecht. Het is nooit een sterke molen geweest; in het verleden
(vermoedelijk 1950) zijn niet zonder reden tegen de veldkruizen aan de binnenzijde extra kruizen aangebracht.
De nieuwe bintbalken van de onderste bintlaag zijn weliswaar sterk maar gaan kennelijk niet met pennen in de
achtkantstijlen. Ter weerszijden zijn gespijkerde T-vormige ankers bevestigd.
Doordat de kap zijn rietbedekking al lang mist, zijn sommige delen zeer nat geworden. Deze vertonen ernstige
aantasting door schimmel.
Suggesties
Vanwege de slechte staat moet gevreesd worden dat aangetaste balken zullen breken als de molen verplaatst
wordt. Breekt een balk, dan gaat het verband in de molen geheel verloren en zullen veel meer balken en
houtverbindingen onherstelbaar beschadigen.
Om deze reden moet beslist afgeraden worden om de molen eerst te verplaatsen en pas dan te restaureren.
Doordat de molen geen verbinding heeft met de penanten is verplaatsing te allen tijde mogelijk. Het is dus veel
beter de molen zo spoedig mogelijk te restaureren. Uitstel van restauratie zal een veel grotere schade aan
cultuurhistorische waarden toebrengen dan verplaatsing over korte afstand.
Doordat hier sedert 1669 een molen staat, kan gesproken worden van een historische locatie. De
cultuurhistorische waarde van de locatie wordt nog versterkt door de aanwezigheid van het oude molenhuis met
bijbehorende bedrijfsruimte. Deze waren in deze vorm zeker al in 1892 aanwezig, mogelijk eerder.
Als de molen aan de andere kant van de sloot wordt gezet, gaat de band met molenhuis en bedrijfsruimte
verloren.
Aanbevolen wordt daarom om bij verplaatsing de sloot te overkluizen zodat de relatie met molenhuis en
bedrijfsruimte behouden blijft.
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De bouwgeschiedenis van de molen levert vooralsnog meer vragen dan antwoorden. Hoewel de molen kennelijk
zeventiende-eeuws is, is er nog geen bewijs dat het ook deze molen was die in 1669 op dit erf werd opgericht.
Het is denkbaar dat deze molen pas later tweedehands werd aangekocht en hier opgericht. Er zijn immers geen
duidelijke verklaringen te geven voor het kennelijk losnemen van achtkantstijlen, de kennelijke oorspronkelijke
positie van het luiwerk en de rechthoekige vorm op de Kadastrale Minuut van 1813. Bij een verplaatsing zou
daarom minimaal een archeologische prospectie moeten worden uitgevoerd. Worden oudere funderingen
aangetroffen, dan zouden deze gedateerd en gedocumenteerd moeten worden. Er zullen op het molenerf zeker
afvalputten aanwezig zijn waarin interessant materiaal van de bewoning aangetroffen kan worden. Het is niet
onmogelijk dat bij graafwerkzaamheden rond de molen dergelijke putten gevonden worden.
Vanwege de vele onbeantwoorde vragen over de bouwgeschiedenis en de geconstateerde hoge cultuurhistorische
waarde wordt aanbevolen een bouwhistorisch onderzoek naar deze molen te laten verrichten.
Dendrochronologisch onderzoek zou een onderdeel van dit onderzoek moeten uitmaken.
Bij de overwegingen om de molen te verplaatsen, moet er ook rekening mee gehouden worden dat de
omstandigheid dat de molen op een particulier erf staat, enige bescherming biedt tegen brandstichting. Molens
die particulier eigendom zijn (of in dit geval: zou lijken te zijn) worden vrijwel nooit in brand gestoken; wellicht
beseffen pyromanen dat ze daarmee niet de (‘anonieme’) gemeenschap maar een privépersoon treffen.

ansichtkaart
opname 1892

ansichtkaart
opname circa
1992
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Kaart van de Beemster, uit de ‘Atlas Maior’ uitgegeven door Joan Blaeu in 1665. Beschrijving van de Beemster
door Lucas Jansz. Sinck. ‘Tusschen dese wateringen en wegen sijn alle de landen in vierkante blocken van
hondert mergen geleyt … op sulck een wijse, dat de hoofden ofte de voorste deelen van alle landen aen eenigen
wegh, en d’achterlanden aen een der voorseyde watertochten ofte vaerten uytkomen. Dewijl oock alle dese
landen niet van een hooghte sijn, soo is de gantsche Beemster in vier Polders afgedeelt, en yder Polder met soo
vele molens voorsien, dat die sijn water bequamelijck en bij tijdts in ’t voorjaer kan loosen’.
De kaart is 90° linksom gedraaid; het noorden ligt nu vrijwel boven. Middenbeemster is blauw omcirkeld.
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Uitsnede uit de kaart van de Beemster van Daniël van Breen uit 1658. De molen staat hier op zijn tweede
standplaats, noordelijk van de kruising van Rijperweg en Middenweg. Twee jaar na het vervaardigen van de
kaart, waaide de molen om.

Boven: uitsnede uit de Geomorfologische Kaart van Nederland, 19
Alkmaar, verkleind naar schaal
1:200.000. Opname 1968 en 1977,
uitgave Stichting voor Bodemkartering Wageningen, 1979. De gehele
Beemster is een vlakte van zee- of
meerbodemafzettingen.
Rechts: uitsnede uit de Bodemkaart
van Nederland, 19 West Alkmaar en
19 Oost Alkmaar, verkleind naar
schaal 1:100.000. De gehele bodem
bestaat uit klei.
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Uitsnede uit de Kadastrale Minuut van 1813, Gemeente Beemster, sectie H, Middenbeemster. De molen (perceel
204, boven het midden) is als rechthoek aangegeven. Molenhuis en bedrijfsruimte zijn perceel 205.

Links: detail uit
foto van omstreeks
1935.

Rechts: detail uit
ansichtkaart van
omstreeks 1960,
aangetroffen op de
meelpijp en niet
geretoucheerd.
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Aanvulling 21 augustus 2010
Penanten en veldmuren
Voor zover waargenomen kan worden zijn de penanten en veldmuren oorspronkelijk; kennelijk daterend uit
1669.
De penanten en veldmuren zijn binnen en buiten bepleisterd met Portlandcement. Verwijderen van de pleister
veroorzaakt grote schade aan de baksteen. Daarom werd alleen onderzoek gedaan op die plaatsen waar de
pleister al verdwenen is of zeer eenvoudig te verwijderen was. Aan de zuidwestzijde is de pleister plaatselijk
losgevroren (met slechts geringe schade aan de baksteen). Hier is ook een patroon van scheuren in de pleister
aanwezig die een voortzetting is van het metselverband op de plaatsen waar de baksteen wel waarneembaar is.
Penanten en veldmuren zijn gemetseld van rode handgevormde baksteen, lengte 18 cm. Dit type baksteen wordt
vaak aangetroffen aan zeventiende- en achttiende-eeuwse bouwwerken in dit gebied. De metselmortel is op basis
van kalk. Aan een penant is plaatselijk herstel uitgevoerd met gele baksteen van dezelfde lengte maar iets grotere
dikte; eveneens gemetseld met kalk.
Bovenop de penanten zijn twee lagen metselwerk vervangen door strengperssteen in Waalformaat, gemetseld
met Portlandcement. De achtkantstijlen staan hier op, soms rechtstreeks maar bij de meeste stijlen op een houten
klos.
Omdat het metselwerk aan de zuidwestzijde die het meeste van zon en regen te lijden heeft, nog oorspronkelijk
is (afgezien van de bovenste twee lagen), mag aangenomen worden dat dit met de overige delen eveneens het
geval is.
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