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 2.03 Houtzaag-/paltrokmolen Numansdorp  

 
 

 

Inleiding 

Voordat deze Paltrokmolen uit ±1680 in 1854 naar 

Numansdorp kwam, stond hij opgesteld in Dordrecht 

(het Papengat, ten zuidwesten van de stad) en droeg 

toen de naam ”Het Spinnewiel”. Te Numansdorp 

veranderde de naam in ”Mijn genoegen”. 

Paltrokmolens staan en stonden altijd zodanig 

opgesteld dat er rondom water is, zodat men bij elke 

windstand het hout met de takel kon binnenhalen. 

In de middeleeuwen werden bomen nog door twee 

mannen met een grote zaag en stuk voor stuk in 

planken gezaagd. Maar rond 1600 ontstaat dit type houtzaagmolen. De 

molen drijft zagen aan die boomstammen van 5 tot 6 meter in één keer in 

een flinke stapel planken veranderen. Als de wind een beetje meewerkt 

wel 80 stammen per dag. Leg je alle planken dan achterelkaar, dan kom je 

makkelijk aan een paar kilometer. De molen staat niet toevallig bij het 

water – niet alleen worden de boomstammen over het water aangevoerd 

maar het moet ook nat gehouden worden voor het zagen. De molens 

staan in de 17e en 18e eeuw dan ook vooral in het waterrijke westen. De 

oudste delen van deze molen dateren uit ongeveer 1690.  

 

Vertelpunten 

Het Spinnewiel toen 
die nog in Dordrecht 

stond. 

../../0_nom/bestanden_dorp/2.02%20Poldermolen%20Noordlaren.pdf
../../0_nom/bestanden_dorp/2.04%20Aanbrengertje%20Gouda.pdf
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- 1680 ”Het Spinnewiel” Dordrecht  

- 1854 ”Mijn genoegen” Numansdorp  

- In museum 1928 

- Onderkruier, de hele molen kruit op rollen in de wind 

- Houtzaagmolen 

- Paltrok is een mouwloze mantel, de huid van de molen valt als een jas 

- Hout voor scheepsbouw, huizenbouw, dijkbouw en beschoeiing 

- Baas, knecht en enkele jongens 

- Afhankelijk van de wind werd er flink gewerkt, geen wind, geen werk, 

geen inkomen 

- Restauratie in 1987 

- Techniek: 

− Koningsstijl 

− 1593 ontwikkelde Cornelis Cornelisz Uitgeest de basis voor de 

krukas in een houtzaagmolen 

− Drie zaagramen aan een krukas 

− Zaagraam voor kantrechten 

− Doorontwikkeling van de standerdmolen 

− Wateren van bomen en drogen gezaagd hout 

Basisinformatie presentatie 

In 1630, zo'n 50 jaar voordat deze 

molen gebouwd werd, waren er al 

130 kleine windmolens in gebruik in 

de Zaanstreek. De houtzagerij was 

één van de industrieën die hier 

ontstonden. Het hout werd onder 

andere gebruikt voor de 

scheepsbouw en de bouw van 

huizen. De boomstammen kwamen 

over het water vanuit Duitsland, Noorwegen en de landen rond de 

Oostzee. Ze werden aan elkaar gebonden tot een vlot van soms wel 

15.000 m2 groot. De vlotten werden bestuurd door een grote groep 

mannen, die er ook op overnachtten. De vlotten waren zo samengevoegd 

dat de lichtere bomen de zwaardere hielpen drijven. 

Boomvlotten bij Dordrecht. 

https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=1624
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=1720
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De dagen van de molenaar waren lang. Als er wind was, waren 

werkdagen van 16 uur heel normaal. Alleen ’s zomers werd er minder 

gezaagd, omdat het dan meestal minder hard waaide. De molenaar had 

dan tijd voor onderhouds-werkzaamheden. In 1854 is de molen verplaatst 

van Dubbeldam (nu onderdeel van Dordrecht) naar Numansdorp. De 

molen is in 1928 naar het Openluchtmuseum overgeplaatst. 

De vader van de laatste eigenaar C. Verboom noemde de molen "Mijn 

Genoegen". 

Aanvankelijk stond de molen op een andere plek in het museum, 

ongeveer waar nu 1.17 Staphorst staat. Na 1945 kon de molen een betere 

plaats krijgen: in de grote vijver die in 1939 was gegraven. Paltrokmolens 

zijn verplaatsbaar en gedeeltelijk uitneembaar. In Nederland zijn nog vijf 

van zulke molens (inclusief de onze).  

- Arnhem, Mijn Genoegen 

- Amsterdam, de Otter 

- Haarlem, de Eenhoorn 

-  

- Zaandam, De Poelenbrug 

- Zaandam, De Held Joshua 

  In het museum roept de molen het beeld op van rond 1900. 

Bedrijf, inrichting, bestemming 

De uitvinding van dit molentype wordt toegeschreven aan Cornelis 

Cornelisz uit Uitgeest. (± 1593).  

De benaming "Paltrok" wordt wel in verband gebracht met de Pfalz 

(gebied in Duitsland) en Rock, Duits voor jas of mantel. Een kledingstuk 

met slippen die onder de gordel wijd uitstaan, zoals men die algemeen in 

de 14e en 15e eeuw droeg. De jas was van kostbare zware stof met een 

rand van bont. Het kan ook afgeleid zijn van een vrouwenrok met 

uitstaande heupen die gedragen werd door doopsgezinde vluchtelingen 

uit de Pfalz die naar Nederland kwamen. Zeker is deze afleiding echter 

niet, hoewel de molen enigszins doet denken aan een kledingstuk met 

mouwen. 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Uit de museumgids uit 1943. De Paltrokmolen staat als  

nummer 19 aan de noordkant de grote weide op de plek waar nu de 

boerderij uit Staphorst staat. 

 

De molen is een zgn. onderkruier, die 

dus in zijn geheel op de wind moet 

worden gezet. De molen is draaibaar 

op 54 houten rollen en rust op een 

gemetseld cirkelvormig onderstel. De 

draaiing geschiedt d.m.v. een lier, 

zodat bediening op handkracht 

mogelijk is.  

 

 

about:blank
about:blank
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Tekening bij de octrooiaanvraag voor de houtzaagmolen in 1592.  

De tekening toont een slanke ondertoren, waardoor de overeenkomst  

met een ‘juffer’ opvallend was en de naam ‘Het Juffertje’ ontstond.  

Beeld: kopie uit het octrooi via Nationaal Archief. 

 

Zagen 

Er zijn drie houten zaagramen, die na elkaar op en neer gaan. Ieder raam 

wordt met een afzonderlijke kruk op de krukas aangedreven (de krukas 

zet de draaiende beweging van de wieken om in een op en neergaande 

beweging). 

De 3 krukbochten staan t.o.v. elkaar in een zuivere drieslag (ze maken 

met elkaar een hoek van 120°). Het voorraam (borstraam) bestaat uit 

twee ramen: één voor het zagen en één voor het kantrechten.  
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Als de zaag neerwaarts gaat, ligt 

de te zagen boomstam stil. Bij 

het opwaarts gaan, verschuift de 

boomstam naar voren. Bij het 

kantrechten wordt de stam 90° 

gedraaid, dwars op de 

oorspronkelijke zaagsnede. De 2 

andere ramen zijn zaagramen. 

Dit type molen heeft een grote bijdrage geleverd aan de Hollandse 

scheepbouw, evenals aan de dijkbouw en de huizenbouw in de steden. 

Sneller zagen betekende sneller en meer bouwmaterialen beschikbaar en 

minder kosten. Vóór die tijd moest hout verwerkt worden met 

bijvoorbeeld een tweemanszaag (zaagstelling en bok, zie de afbeelding 

hiernaast), waarmee het werktempo veel lager lag.  

Paltrokmolens stonden aanvankelijk ook wel op vlotten, maar dat 

voldeed niet. Onze molen is de enige overgeblevene uit Zuid-Holland en is 

relatief klein. De Zaanse paltrok is meestal groter. Deze grote exemplaren 

bleven ook langer in functie. Men zag echter ook hier kleinere zoals die in 

het museum. 

Bomen 

De te zagen stammen of balken werden 

geïmporteerd uit Duitsland of uit de Baltische 

landen door kooplieden uit de Zaanstreek. 

De Hindeloper vrachtschippers speelden 

hierbij een belangrijke rol. Belangrijkste 

houthavens waren Amsterdam, Rotterdam en 

Dordrecht. Transport was de belangrijkste 

factor, daarom vond men de houtzaagmolens 

in waterrijke streken. Water was ook nodig 

voor het "wateren"(uitlogen) van hout, wat 

enkele maanden duurde. De meest 

voorkomende houtsoort was grenenhout (van 

dennen). 

In de Zaanstreek stonden honderden paltrokmolens, maar ook andere 

typen windmolens voor verf, papier, olie, tabak, specerijen etc. 
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Aan hout was grote behoefte voor scheeps-, boerderij-, en huizenbouw, 

evenals voor waterkeringen. Aan hout was grote behoefte voor scheeps-, 

boerderij-, en huizenbouw, evenals voor waterkeringen. Bijgebouwen 

waren de houtloodsen, zoals bv. onze houtloods Haarlem die ooit bij het 

Spaarne in Haarlem stond. 

Werken  

Het personeel van een dergelijke molen bestond uit een baas, een knecht 

en enkele jongens. Bij gunstige wind en een lange arbeidsdag (van 5 uur 's 

ochtends tot 8 à 10 uur 's avonds, soms nog later) kon men 75 à 80 balken 

van 5 tot 6 meter lang tot planken zagen. 's Winters werd bij goed weer 

ook in het donker gewerkt. Zo nodig ging één van de jongens bij de huizen 

langs om eten te halen. In de zomer was er (meestal) weinig wind en dan 

was er dus tijd voor reparatie. In de loop van de 19e eeuw kwamen de 

veranderingen aan de molen. 

In 1854 werden twee houten ramen vervangen door gietijzeren 

exemplaren. 

In 1887 werd de houten bovenas vervangen door een gietijzeren as. Het 

fabricant was Pen en Bauduin uit Dordrecht. Steeds vaker werden de 

molens voorzien van een stoommachine (als aanbouw). Stoommachines 

kon men overal plaatsen, windmolens niet! Voor de molens betekende 

dit het begin van het einde. 

Wateren van bomen en drogen van gezaagd hout 

Rond of bij een houtzaagmolen ligt een zogenaamd ”balkengat” ( ook 

”balkgat” genoemd), de plek waar de boomstammen in het water 

bewaard worden om te wateren. Afhankelijk van de hardheid van het 

hout is dat gemiddeld één tot drie jaar. Transport over water droeg ook 

bij aan het wateren van de boomstammen. 

Het wateren van hout is het gedurende langere tijd, gewoonlijk negen 

maanden tot drie jaar, bewaren van vers gekapte, ongezaagde 

boomstammen in water, met als doel de verwerkbaarheid te verbeteren, 

de duurzaamheid van het hout te verhogen en het werken van hout na 

droging te verminderen waardoor er duurzaam, goed bewerkbaar en 

rustig (weinig werkend, kromtrekkend) timmerhout ontstond. De 
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Chinezen waterden hun bouwhout al 

in het jaar 100 voor Chr. Ook in 

Europa en in Nederland is het 

wateren van hout een oeroude en 

beproefde techniek.  

Door het wateren worden trek- en 

krimpscheuren voorkomen. Tevens is 

tijdens de opslag in het water de 

kwaliteit van het hout gewaarborgd. 

Na het wateren is het ontschorsen, 

verzagen en schillen makkelijker. Het 

drogen gaat sneller en gelijkmatiger, daarnaast heeft het hout een beter 

absorptievermogen. 

Door het wateren wordt het hout ook zetmeelvrij gemaakt, waardoor het 

minder vatbaar is voor aantasting door schimmels. Blauw- en andere 

schimmels leven uitsluitend van de inhoud van deze cellen, ze kunnen de 

celwand niet aantasten. Aangezien de voeding voor de schimmels, fungi 

en insecten is uitgeloogd en omgezet, wordt het hout ook na wateren 

minder aangetast. Hierdoor blijft de kwaliteit en dus de duurzaamheid 

van het hout over een langere periode behouden. 

Na het zagen is het op een juiste manier drogen van hout belangrijk. 

Zowel de manier van opstapelen als de plek zijn van belang. Het hout 

moet op een droge plek worden ”opgelat”, latjes tussen de planken, en zo 

dat luchtstromen goed tussen het hout komen. 

Omdat hout vooral in de breedte werkt en niet in de lengte, was het voor 

gebintbalken minder belangrijk om echt heel goed te drogen. Dat ze een 

beetje werkten was voor hun doel niet echt belangrijk. Indien nodig 

zouden de wiggen en pennen nog wat aangeslagen kunnen worden. 

Linken 

- Werken in de paltrokmolen, NOM op  Youtube.com, link 

- Paltrokmolen, wikipedia.nl, link 

- De Paltrokmolen, (o.a. Ons Genoegen), Youtube.com, link 

- Het juffertje, Canon van Nederland, link 

- Het wateren van hout, UVA probos.nl, link  

Balkengat bij de houtzaagmolen. 

about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=7cVBwlNAo7M
about:blank
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paltrokmolen
about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=TenAvfTsN7w
https://www.canonvannederland.nl/nl/noord-holland/zaanstreek/juffertje
http://www.probos.nl/images/pdf/overig/HetWaterenVanHout.pdf
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- Animaties bouw en gebruik Paltrokmolen Johanna Catharina: 

deel 1  _  deel 2 

deel 3  _  deel 4 

 

Artikelen en scans 

- Paltrokmolen algemene korte beschrijving BenM 8-dec. 1926, link 

- Paltrokmolen historie BenM 1983-1, link 

- Techniek rond houtzaagmolens, platform houtzaagmolens, link 

- Het leven op de houtzaagmolen, link 

Literatuur 

- B. en M. 

1963: no. 2 - pag. 36; 

1983: no. 1- pag. 21 en 32; 

1985: no. 2 - pag. 92; 

1989: no. 1 - pag. 6 

- Gids 2014 pag. 20 

- Techniek in het Nederlands Openluchtmuseum voor details van de 

molen en aandrijving 

 

 

 

  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
//0_nom/bestanden_extrainfo_locaties/2.03%20Paltrokmolen%20algemene%20korte%20beschrijving%20BenM%208-dec.%201926.pdf
//0_nom/bestanden_extrainfo_locaties/2.03%20%20Paltrokmolen%20historie%20BenM%201983-1.pdf
//0_nom/bestanden_extrainfo_locaties/2.03%20Techniek%20rond%20houtzaagmolens.pdf
//0_nom/bestanden_extrainfo_locaties/2.03%20Het%20leven%20op%20de%20houtzaagmolen.pdf
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Afbeeldingen 

 

Het werken met een raamzaag. Soms zat er onder de bok een gat, 

waardoor de onderste man lager stond en de boom minder omhoog getild 

hoefde te worden. 
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Molens aan de Weeskinderendijk in Dordrecht rond 1850. De molen rechts 

is Het Spinnewiel. Geschilderd door Frans Lebret. 

 

 

Het Spinnewiel door Frans Lebret. 
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Tekening Numansdorp met achteraan de paltrokmolen. 
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Situatie in het museum vóór 1960, want de poldermolen staat er nog niet. 
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Doorsnede van de paltrokhoutzaagmolen. 


