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VII. 

DE WATERMOLENAAR, ZIJN WERK EN ZIJN BIJVERDIENSTEN. 

 

Integraal overgenomen uit “Molenleven in Rijnland” van A. Blicker 
Caarten, 1946 (in NOM-bibliotheek aanwezig) 

Opmerking. 

Een aantal van de originele zwart-witfoto’s zijn door mij ingekleurd via 

deze link. Andere zijn voor de duidelijkheid iets opgewerkt. 

Het is bekend, dat de watermolenaar zijn beroep van vader op zoon 

uitoefent, soms wel eenige eeuwen lang. Er zijn zelfs heel wat 

watermolens, die langer dan een eeuw door eenzelfde familie 
worden bemalen. Van vele molens weten we dit bij overlevering, 

doch van enkele zijn er de bewijzen. Zoo is op den houten 
gangwand in den achtkanten rieten molen van den Grooten 

Westeindschen polder bij Zoeterwoude sedert het jaar 1771 door 

inkerving aangeteekend wie den watermolen bemaalde.  

 

 

Foto W. J. van Varik (1944). 

Een gedeelte van een door inkerving aangebracht opschrift in Fden molen 

van den Grooten Westeindschen polder bij Zoeterwoude, waaruit blijkt, dat 
vier leden van het geslacht. Kerkvliet den watermolen van 1771 tot 1915 

bemaalden. 

  

about:blank
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Blijkens deze vermelding bemaalden van 1771 tot 1915 vier leden 

van het geslacht Kerkvliet den molen. 

 

 

Foto Archief Ver. De Hollandsche. 

De molenaar van den bovenmolen van den Driemanspolder  

bij Stompwijk is bezig den molen op den wind te kruien. 

De watermolenaar Cornelis W. Vrolijk van den Vrouwgeestpolder 
bezit een brief, waarbij „Dijkgraaf en Heemraden van den 

Gnephoekse en Vrouwegeestpolder onder Oudshoorn" d.d. 
25 November 1797 aan zijn overgrootvader Cornelis Vrolijk 

mededeelden, dat hij met a.s. Kerstmis op den (toen nieuw 

gebouwden) molen werd verwacht. 
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In den loop der jaren is er een gilde van molenaars ontstaan, die 
hun vak verstaan, met liefde het ongeregelde werk volbrengen, die 

leven met en voelen voor het oude maalbedrijf en veelal met 
kundigheid het gewone onderhoudswerk aan de windmolens 

verrichten. 

Voor het goed bemalen van een windmolen komt heel wat 
vakmanschap kijken. Met recht kan men dan ook zeggen, dat de 

glorie van het oude ambacht bij den windmolenaar nog steeds 
hoogtij viert. Wanneer de windwatermolens eens zouden zijn 

vervangen door een gering aantal mechanische 
bemalingsinrichtingen zouden tevens vele bekwame vaklieden, 

molenaars zoowel als ambachtslieden, verdwijnen, hetgeen ook uit 
een sociaal oogpunt bezien zou zijn te betreuren en het is jammer, 

dat het molenvraagstuk van uit dit oogpunt niet of vrijwel niet is 
bekeken. Het voortbestaan van de windmolens is ook om deze reden 

een plattelandsbelang. 

Het bedienen van een windmolen vereischt, behoudens bij een zeer 

regelmatigen wind, groote oplettendheid ; bij zwaar weer is. het 
malen zelfs geenszins ongevaarlijk. Een molenaar met kennis van 

zaken en zelfvertrouwen haalt heel wat meer uit zijn windmolen dan 

één, die al te voorzichtig van aard is. Is men in een streek met veel 
windmolens, dan moet men er maar eens op letten hoe verschillend 

er wel gemalen wordt. 

Onder het malen let de molenaar steeds op het regelmatig geluid 

van het draaien der wieken en spillen, op het eventueel klapperen 
der molenzeilen en vooral houdt hij het oog op het weer. Steeds let 

hij op of er niet moet worden gezwicht (zeilen moeten worden 
verminderd) en of de molen nog wel op den wind staat. Het is in dit 

verband grappig te zien, dat de windmolenaar steeds bij harden 
wind let op malende windmolens in zijn omgeving; vooral let hij op 

de windmolens, die staan in de richting waar de wind vandaan komt. 
Hij let dan op het aantal enden, dat een andermans molen maalt en 

bij toenemen-den storm wordt vooral gekeken of de buurmolen al 
zwicht of wordt stilgezet. In Rijnlands polderland met zijn vele 

watermolens is het dan ook tijdens een opkomenden storm steeds 

letten op de malende windmolens, die staan in de richting waar de 
wind vandaan komt en die dus eigenlijk als een windmeter dienst 

doen. 

Iedere molenaar heeft zijn eigen wijze van malen, aangepast aan 

zijn windmolen. We kunnen dit het beste met een voorbeeld 
aantoonen. Indien het polderwater erg hoog staat loopt een forsche 

schepradmolen nog al moeilijk aan; vijzelmolens doen dat veel 

beter.   
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Maalt nu de schepradwatermolen bij harden wind met volle zeilen, 
dan loopt deze wel behoorlijk aan, maar hij zou al gauw teveel 

zeilbespanning hebben en om te zwichten moet de molen worden 
stilgezet; na zeilvermindering zou de molen evenwel moeilijk weer 

op gang zijn te krijgen. Wat doet nu een molenaar in zoo'n geval? 

Hij maalt aanvankelijk „met volle" (zeilen) pal in den wind. De 
molen loopt dan, zooals opgemerkt, goed aan en wanneer deze ten 

gevolge van te harden wind al te snel loopt, kruit hij het wiekenkruis 
wat uit den wind, waardoor de wieken iets minder wind vangen. Op 

deze wijze haalt hij bij hoog water het meeste uit een wat zwaar 

aanloopenden watermolen. 

Het molenaarsvak is een ongeregeld bestaan, niet het minst voor de 
watermolenaars. Volgens de dagelijksche aanteekeningen aan 

Rijnlands Observatorium te Oudewetering hebben de watermolens, 
die daar gezien kunnen worden, in 1942 volgens waarnemingen des 

morgens om acht uur gedurende 35 en volgens de waarnemingen 
des middags twaalf uur gedurende 152 dagen gemalen. Het hoogste 

aantal maaldagen bedroeg sinds 1913 resp. 86 (1918) en 170 

(1916) 1). Soms hebben de watermolens een of meer maanden niets 

te doen, dan weer moeten zij gedurende eenige weken bijna dag en 

nacht malen, ten einde zoo spoedig mogelijk den polder droog te 
maken. Bij enkele watermolens, die vaak en langdurig hebben te 

malen, is een assistent-molenaar aangesteld, die den molenaar zoo 
nu en dan, b.v. des nachts, kan vervangen. Doch dit zijn 

uitzonderingen. Het „nachtmalen" komt vooral in het najaar en het 
vroege voorjaar voor. Ook kan het noodig zijn, dat er des Zondags 

wordt gemalen. Hiertegen is in de 18de eeuw van de zijde van de 
watermolenaars wel eens verzet gekomen. Gedachtig aan de 

spreuk: „De polder op peil is des landmans heil", werd een 

molenaar, die geweigerd had des Zondags bij hoog water te malen, 
door het polderbestuur ontslagen (polder Vierambacht en 

Jacobswoude in 1767). Deze aangelegenheid wordt thans evenwel 
niet meer op de spits gedreven. Zoo noodig wordt er des Zondags 

gemalen, uitgezonderd onder kerktijd. Er zijn echter enkele 
molenaars, die gewetensbezwaar hebben des Zondags arbeid te 

verrichten en zoo komt het voor, dat deze molenaars tot 
Zaterdagavond kwart voor twaalf malen en op Zondagnacht te 12 

uur den watermolen weder in bedrijf stellen. 

 

1) Verslag Hoogheemraadschap van Rijnland over 1942, tabel XXI. 
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Foto H. H. Everwijn. 

Holland op zijn best. Geen foto toont zóó goed wat het zeggen wil, dat een 
watermolen een diep gelegen polder van zijn overtollige water moet 
bevrijden. De hier afgebeelde molen stond op den Ringdijk van den 

Veenderpolder aan de Wijde Aa bij Woubrugge en had tot taak het water 
± 5 meter op te voeren. Hij is in 1926 gesloopt, waarna in 1934 ter 

plaatse weder een windwatermolen is gebouwd. Zie de foto op blz. 106. 

 

Dat het bemalen van windmolens — water- en korenmolens op 

Zondag oudtijds, indien noodzakelijk, in Holland niet verboden was 
(eventueele stedelijke keuren uitgezonderd), blijkt uit een resolutie 

van de Staten van Holland en West-Friesland van i8 Mei 16o1. Naar 
aanleiding van moeilijkheden, die zich ter zake in Kennemerland 

hadden voorgedaan, verklaarden de Staten van Holland en West-
Friesland n.l., dat het binnenshuis op Zondag verrichten van 

bepaalde werkzaamheden, daaronder begrepen het malen van 
molens, niet mocht worden bekeurd, indien deze „gedaen sullen 

moeten werden" 1). 

1) Deze resolutie werd genomen naar aanleiding van een verzoek van Schepenen 

van eenige dorpen van Kennemerland, waarbij was verzocht o.a. het volgende 

goed te vinden : „Item, dat sonder onderscheyt van dagen / alle Molens sullen 

mogen malen / te weten die Water-molens / als er noodt van water is; de Wint-

molens / als 'er gebreck van Meel is / ende generalijck sonder onderscheyt van 

dagen zal mogen geschieden / 't welck notoirlijck geen delay of vertreck sal 

mogen lijden;" enz. Zie Willem Gerritsz. Lams, Het Groot Previlegie en Hantvest 

Boeck van Kennemerlandt en Kennemer-Gevolgh (1664), blz. 128. 
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Hoog is het loon van den watermolenaar niet. „Honderd 
rijksdaalders" per jaar, vrij wonen in den watermolen of in het naast 

den molen gelegen zomerhuis en soms vrij licht (b.v. twee vaten 

petroleum per jaar) en het gebruik van een karig stukje tuingrond, 

is wel de gebruikelijke belooning 1).  Vele watermolenaars 

ontvangen bovendien een jaarlijksch bedrag van f 15.— tot f 20.— 
aan „smeerloon", waarvoor zij de daarvoor in aanmerking komende 

molenonderdeelen moeten smeren en zelf de middelen daartoe 

moeten aanschaffen 2). 

Menig watermolenaar heeft verder nog van ouds het recht op het 

afvalhout bij een molenherstelling. Wordt b.v. de groote spruit of 
een andere molenbalk vernieuwd, dan komt deze als brandhout aan 

den watermolenaar toe, voor zoover het hout voor geen andere 
doeleinden ten behoeve van den windmolen, b.v. voor kruipalen, 

moet worden aangewend. Dit oude gewoonterecht wordt jammer 
genoeg niet altijd nageleefd, zoodat dit reeds eenige malen tot eenig 

verschil van meening tusschen polderbestuur en watermolenaar 
aanleiding heeft gegeven, doch ten gunste van den molenaar werd 

beslist. 

Het spreekt vanzelf, dat de vermelde belooningen niet toe- 

reikend zijn om van te leven. De molenaar weet zich dan ook van 

andere bronnen van inkomsten te voorzien. Soms is hem de 
bediening en het toezicht op een bij den watermolen aanwezig 

sluisje opgedragen.  

 

1) Als tegemoetkoming in de moeilijke levensomstandigheden ontvingen de 

molenaars van den Drooggemaakten polder aan de Westzijde van Aarlanderveen 

— voor zoover zij niet tegelijk boer waren — in het oorlogsjaar 1945 boter, kaas 

en melk van iederen boer-ingeland van dien polder. Voorts ontvingen in vermeld 

jaar alle watermolenaars van het polderbestuur een hakrijpen boom voor 

brandhout ten behoeve van het verwarmen van het woonvertrek tijdens het 

nachtmalen. 

2) Oorspronkelijk was het gebruikelijk bijenwas voor de houten kammen en reuzel 

voor de molenassen te bezigen. Met betrekking tot het in een watermolen 

bewaren van smeerolie, waarmede de taats wordt gesmeerd (zie blz. 61), vernam 

ik van den timmerman-molenmaker Gerrit Vesseur te Hazerswoude-Rijndijk een 

merkwaardig verhaal. Vele jaren geleden kwam het voor, dat de in den 

onbewoonden wipmolen van den Hoogewaardschen polder bij Koudekerk 

bewaarde flesch smeerolie op onverklaarbare wijze spoedig leeg was. 

Vermoedende, dat een of ander beest zich van de olie meester maakte, hing men 

de flesch met een touw aan een balk in den molen, doch ook toen was de flesch 

weldra leeg. Eindelijk werd de schuldige op heeterdaad betrapt: Vesseur zag n.1., 

dat een rat zich langs het touw, waaraan de flesch hing, liet zakken — de kurk 

was reeds verwijderd —, waarna de rat zijn staart in de flesch stak en vervolgens 

op een balk dezen aflikte ! 

about:blank
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Velen verhuren zich als daglooner bij boeren of werken voor zichzelf 

als veehouder 1) of tuinder, anderen maken turf en klompen, vangen 

mollen 2) en oefenen de vischvangst uit. In laatst vermelde 

werkzaamheden vinden en vonden vooral velen een behoorlijke 
bijverdienste. Het molenaarsbedrijf biedt n.l. aan 

velewatermolenaars een gunstige gelegenheid om visch te vangen. 

Vooral als er 's nachts moet worden gemalen, want dan is er in vele 
watermolens paling te vangen, want paling zwemt alleen des nachts. 

Het is eenige malen voorgekomen, dat in één enkelen „palingnacht", 
wanneer de watermolen hard maalde, ruim honderd pond paling 

werd gevangen 3) (o.a. op één van de molens aan de Westvaart en 

één van de molens aan de Oostvaart bij Hazerswoude). Zooals men 

weet, zwemt de paling met den stroom mee, zoodat deze wanneer 

de watermolens malen, met het polderwater meekomende, bij het 
verlaten van den watermolen kan worden opgevangen. Hoe harder 

de molen maalt en dus ook het polderwater naar den molen 
stroomt, des te meer paling wordt er gevangen, want bij harden 

stroom kan de paling niet terug en moet zich dus in den watermolen 
laten vangen. Wanneer tegen donker worden de watermolenaar nog 

wat meer zeilbespanning aanbrengt, weten de ingewijden, dat de 
molenaar belust is op palingvangst ! Ook komt het wel voor, dat de 

watermolenaar ter wille van den palingvangst het malen, indien dat 

mogelijk is, tot des nachts uitstelt ! 

Dit gaat natuurlijk niet op bij het malen in getrapte bemaling (zie 
blz. 69) en het was vroeger bij die bemaling voor den 

ondermolenaar, die verreweg de meeste paling ving, een hard 
gelag, dat hij bij het bereiken van het polderpeil zijn molen moest 

stilzetten, want de overige molenaars van den molengang, die 

weinig of geen paling tijdens het malen vingen, hadden uiteraard 

geen lust bij avond, nacht en ontij onnoodig te blijven doormalen. 

 

1) In een van de watermolens bij Aarlanderveen bevindt zich een karninrichting 

voor het bereiden van boter. 

2) Een van de watermolenaars te Aarlanderveen vangt jaarlijks 500 tot 1000 

mollen. Vroeger vond in menigen polder het vangen van mollen, die aan de 

weilanden vaak groote schade veroorzaken, door den molenaar plaats op kosten 

van den polder. 

3) Na de zeer koude winters van 1941 en 1942 is de palingvangst aanmerkelijk 

teruggeloopen, doordat de paling in de poldersloten is doodgevroren. Het zal jaren 

duren aleer de vangst in de polders weer op het oude peil is teruggekomen. De 

palingvangst was trouwens in vroegere jaren ook zeer verschillend. Luidt een oud 

gezegde onder de watermolenaars niet: „Paling komt om de tien jaar los ?" 
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De drie molens van den Driemanspolder malen bij goeden 
palingvangst echter wel door, indien het polderpeil is bereikt. Maar 

daar geldt de gewoonte, dat de op den ondermolen gevangen paling 

gelijkelijk onder de drie watermolenaars wordt verdeeld! 

 

 

Foto G. van der Mark (1943). 

De sierlijke wipmolen van den Hoogmadeschen polder. De kop, eindigende 
in een makelaar met windvaan, is met witte randen afgezet. De wipmolen 

is het oudste type watermolen. Stand der wieken: overhek. 

Links van den watermolen staat een door den molenaarszoon gebouwd 

„kleinmolentje", dat zeker evenveel draait als zijn grooten broer; rechts 
van den molen is de forsche achtkante molen van den Blauwenpolder nog 

juist zichtbaar. (link molen nu) 

De palingvangst bij watermolens is evenwel zeer ongelijk, aangezien 

deze volkomen afhankelijk is van de gesteldheid van het vischwater. 
Molens, bemalende goed vischwater, worden daarom wel 

„palingmolens" genoemd. Voorbeelden hiervan zijn de molen 
„Zelden van passe" van den Grooten Westeindschenpolder bij 

about:blank
about:blank
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Zoeterwoude, die van den Hondsdijkschenpolder bij Koudekerk, en 
vooral de in 1917 afgebroken achtkante watermolen aan de Ziende 

bij Zwammerdam, de v.m. noorder-bovenmolen (molen nr. 1) aan 
de Oostvaart en de beide ondermolens (molens nr. 7 en 8) aan de 

Westvaart bij Hazerswoude (zie blz. 72 en 73). Bij den molen aan de 

Oostvaart kwam het voor, dat des ochtends na één nacht malen de 
roode estrikken vloer van het zomerhuis geheel met levende paling 

was bedekt, die des nachts door den watermolenaar over de 

onderdeur naar binnen was gestort! 

Ving men paling tijdens het nachtmalen dan was het natuurlijk erg 
jammer als de wind zoodanig afnam, dat de molen niet meer kon 

malen. Vele jaren geleden wist de molenaar van den achtkanten 
watermolen aan de Ziende bij Zwammerdam daar echter wel raad 

op. Deze zond dan zijn zoon en dochters naar den middenzolder, 
waar zij met behulp van aan den koningspil bevestigde latten den 

molen over het doode punt heen draaiden en dus weer op gang 
brachten. Zoo was des nachts het geheele gezin in touw ter wille 

van de palingvangst. 

Het spreekt vanzelf. dat de meeste watermolenaars zeer veel visch 

eten. Schrijver dezes weet daarvan mee te praten. Hij zal de 

kostelijke paling, snoek en zeelt — om de voornaamste soorten 
slechts te, noemen — die hij in den hongerwinter 1944—'45 

opgediend kreeg, toen hij bij watermolenaar J. Verheul te 
Aarlanderveen logeerde, om het nachtmalen mede te maken, 

nimmer vergeten! 

Behalve van de gesteldheid van het vischwater is de palingvangst 

afhankelijk van het jaargetijde en niet minder van het weer. 
Wanneer het in het najaar een keer gehageld heeft verdwijnt de 

paling in de modder om niet meer gedurende de wintermaanden te 

voorschijn te komen. 

Eerst bij de z.g. „zomerluchten" in April (zoel weer) verlaat zij haar 
schuilplaats, maar dan is het nachtmalen niet meer aan de orde. 

Des najaars vangt de watermolenaar paling. Wanneer dan in 
donkere nachten het weer ruw is en kort te voren veel regen in den 

polder is gevallen, is het best paling vangen. Maar dan moet het niet 

weerlichten, want dan laat de paling zich niet zien. Licht in de 
duisternis maakt de paling schuw, zoodat de „los gekomen" paling 

weder in de modder kruipt. 
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Foto G. van der Mark (1943). 

Het onbewoonde wipmolentje van den Kikkerpolder bij Leiden maalt met 
volle zeilen. Op den achtergrond het bosch van het kasteel Oud-

Poelgeest". Deze watermolen heeft het omtimmerde scheprad eenige 

meters buiten den molen (op de foto rechts). 

We kunnen niet nalaten in dit verband melding te maken van een 
voorval, dat zich vele jaren geleden op een van de bovenmolens van 

de Hazerswoudsche Droogmakerij aan de Oostvaart heeft 
afgespeeld. Beide bovenmolens, die een zeer palingrijke 

tusschenboezem bemaalden (zie de kaart op blz. 73) verrichtten een 
geheel gelijke taak en men zou dus denken. dat bij beide molens 

tijdens het nachtmalen evenveel paling zou worden gevangen. Niets 
is minder waar. De paling zwemt steeds met den langsten stroom 

mee, zoodat de verst gelegen noord-bovenmolen alleen de paling 

ving. Welnu, vele jaren geleden, zoo vertelde mij molenaar Knelis 
Endeveld van molen nr. 4 aan de Oostvaart, moet dit den molenaar 
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van den zuid-bovenmolen (molen nr. 2) een doorn in het oog zijn 
geweest ; op zekeren nacht plaatste hij tijdens het malen een 

lantaarn even voorbij zijn molen, ten einde de paling te verhinderen 
naar buurmans molen (molen nr. 1) te zwemmen! Of hij hierdoor 

zelf de paling ving, valt te betwijfelen; de lantaarn heeft er trouwens 

maar korten tijd gestaan ter wille van de goede harmonie tusschen 

de beide molenaars. 

Behalve de nachtelijke palingvangst beoefent menig watermolenaar 
ook overdag de gewone vischvangst uit. Zoo vangt hij overdag 

tijdens het malen bij zijn molen wel snoek, die, zooals bekend, 
gaarne tegen den stroom inzwemt en dus in het boezemwater, 

waarop de watermolen uitslaat, wordt gevangen. 

De watermolenaar knoopt zelf zijn zegens en fuiken, alsmede de bij 

zijn molen te gebruiken speciale palingnetten, raamnetten genaamd. 
Menig net is tijdens het nachtmalen door den watermolenaar 

geboet. 

De zegennetten, die een zeer groote afmeting hebben, worden door 

de molenaars wel aan de molenwieken gedroogd, waarbij de zegens 
aan de vier wiekeinden worden bevestigd 1); ook fuiken en 

raamnetten worden wel aan de wieken te drogen gehangen. 

Door sommige watermolenaars wordt met de vischvangst heel wat 
meer verdiend dan des molenaars jaarwedde groot is. Met dat al 

heeft het meerendeel der watermolenaars een vrij karig bestaan en 
slechts met hard werken en zuinig zijn weet hij zich voorbeeldig 

staande te houden. We hebben hen leeren kennen als eenvoudige, 
stoere, eerlijke menschen en daarom mogen we, na dit te hebben 

opgemerkt, wel melding maken van een geval, dat een minder 

mooien trek van een watermolenaar naar voren brengt.  

Alvorens echter dit te doen, dienen we iets mede te deelen omtrent 
een onderdeel van een windmolen en wel over den koningsspil. De 

koningsspil, meestal de „koning" genoemd, is de verticale molenspil, 
die in watermolens de - draaiende beweging op den vijzel of het 

scheprad overbrengt; bij korenmolens brengt deze spil de 
maalsteenen in beweging. Deze spil nu staat met zijn stalen 

ondereind, de „taats" genaamd, in een stalen pot met olie. Ten 

einde de slijtage bij staal op staal te voorkomen is het bij 
„heetloopers" gebruikelijk in vermelden pot, dus onder het draaipunt 

van den koningsspil, een zilveren muntstuk te leggen. 

 

1) Watermolenaar J. Verheul te Aarlanderveen, die tot voor kort zijn zegens 

op deze wijze droogde, liet dit gedurende de laatste oorlogsjaren na, 
omdat zoodra hij zijn vischnetten aan de molenwieken te drogen hing, de 
dorpelingen wisten, dat hij de zegen getrokken had, met het gevolg, dat 

zij zich naar den watermolen spoedden ten einde te trachten een zootje 
visch machtig te worden. Hier sprak dus de windmolen een duidelijke tale! 
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Al naar de grootte van pot en taats, een rijksdaalder of een 

gulden1). Bij korenmolens, die een kleinere taats hebben, wordt een 

kwartje of ook wel een halve gulden gebruikt. Welnu, vele jaren 
geleden is het een keer voorgekomen, dat een ondeugende 

watermolenaar — tevens een nog al bekend strooper — kans zag de 
koningsspil met een stuk hout zoodanig op te lichten, dat hij de door 

den molenmaker aangebrachte zilverling uit de vetpot kon nemen! 
Hij deed dat, terwijl de molen maalde, omdat dan de koningsspil 

neiging tot naar boven loopen vertoont. 

 

De bewoonde twaalfkante steenen watermolen uit het jaar 1780, 
bemalende den Drooggemaakten Veender- en Lijkerpolder en staande aan 

de Koppoel bij Oud Ade; de polder wordt door twee gelijkvormige molens 
bemalen; het zijn de eenige twaalfkante molens, die ons land heeft. 

De molens malen het water op door middel van een vijzel met een 
opvoerhoogte van meer dan vier meter. 

Men kan niet zeggen, dat watermolenaars stroopers zijn, maar toch 
hebben we een molenaar gekend, die het maar niet kon laten in de 

polders uit stroopen te gaan en menig haas, wilde eend, patrijs, 
hermelijn, bunzing en zootje paling wist hij thuis te brengen. Werd 

hij bij zijn palingvangst op heeterdaad betrapt, dan keerde hij vlug 

zijn net met de gevangen paling boven de sloot om, zoodat de 
paling de vrijheid herkreeg, tot groote woede van den dienaar van 

het gerecht.  

 

1) Toen men vóór eenige jaren den wipmolen van den Achthovenschen 

polder bij Leiderdorp herstelde, vernieuwde de molenmaker den versleten 
rijksdaalder. 

about:blank
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„Ik niets, hij ook niets," aldus redeneerde deze watermolenaar-
strooper!De verhouding tusschen de watermolenaars onderling is 

doorgaans uitstekend. Zij bezoeken elkaar nog al eens; wanneer de 
vaarten toegevroren zijn is daarvoor per schaats een mooie 

gelegenheid, vooral ook omdat er dan weinig arbeid voor de 

bewoners van het platteland valt te verrichten. Vaak bieden zij 
elkaar de helpende hand bij het „rondsmeren van het kruiwerk". 

Eens per jaar, in het najaar, vindt op iederen bovenkruier het 
uitnemen en insmeren van de achtenveertig houten rollen plaats, 

waarop de molenkap bij het kruien loopt. Bij enkele windmolens, die 
heel veel malen, b.v. bij den Dikke-molen onder Zwammerdam, 

vindt het rondsmeren zoowel in het vóórjaar als in het najaar plaats. 
Dit smeren geschiedt met paardenvet, vermengd met potlood 

(grafiet).  

Ten einde de rollen te kunnen smeren moeten deze één voor één 

van hun plaats worden genomen en daarvoor is het noodig, dat 
telkens de molenkap iets wordt gekruid en wel in het geheel 

tweemaal rond, een zeer zwaar karwei, dat, zooals bekend, met 
behulp van het kruirad op den grond geschiedt. In molenrijke 

streken en in het bijzonder bij watermolens, die in getrapte 

bemaling malen, is (was) het gebruikelijk, dat de molenaar bij het 
rond-smeren door de .molenaars in zijn buurt wordt geholpen. B.v. 

twee aan het kruirad en twee in de molenkap. Deze hulp wordt bij 
alleenstaande windmolens meestal door de molenmakers verleend. 

De watermolenaar, op wiens molen het rondsmeren plaats vindt, 
tracteert zijn helpers op een borrel of op koffie met koek. Ook de 

molenaars van de thans verdwenen zeven watermolens aan de 
Westvaart bij Hazerswoude boden elkaar vroeger bij het rondsmeren 

de behulpzame hand. Dit karwei vond bij alle zeven watermolens 
plaats op den eersten Dinsdag in October, op z.g. Hazerswoudsche 

Kermis. Na het smeren gebruikten de molenaars op iederen 
watermolen drie kopjes koffie met janhagel. Een enkele maal 

werden borrels in plaats van koffie aangeboden. Bij het rondsmeren 
van de acht watermolens aan de Oostvaart werden zelfs niet minder 

dan vierentwintig koppen koffie met koek gebruikt. 

Hiermede is in het kort het bestaan van den watermolenaar 
geschetst. Het watermolenaarschap eischt op bepaalde dagen hard 

werken in wind en weer, soms bij nacht en ontij, temidden van 
eenzame polderlanden en de vrije natuur. Voor hen, die daarvoor 

gevoelen, een mooi bestaan! 

Een enkel woord over de windwatermolens in Rijnland moge hier ten 

slotte volgen. Hoewel niet zóó vroeg als de windkorenmolens trof 
men in ons land in de late middeleeuwen al windwatermolens aan. 

Het waren zeer bescheiden wipmolens, uitgerust met een open 
scheprad. We vermeldden reeds (blz. 12), dat de eerste 

windwatermolens kort na 1400 in ons land in gebruik zullen zijn 
gekomen. Mr. S. J. Fockema Andreae deelt daarover mede, dat de 
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eerste polderbemaling in Rijnland, waarvan gewag wordt gemaakt, 
is die van den Romolenpolder onder Haarlemmerliede, gesticht in 

1456. Dit zal wel geen windbemaling betreffen, maar spoedig zal 
deze zeker zijn gevolgd zij het lang niet algemeen, want de hand- 

en paardewatermolens bleven hier nog geruimen tijd naast de 

windwatermolens voorkomen. Dit blijkt o.a. uit een relaas uit 1570. 
In dat jaar stelden het Hof van Holland en het Hoogheemraadschap 

van Rijnland een onderzoek in naar den waterstaatkundigen 
toestand van Rijnland, waarbij bleek, dat door den hoogen 

boezemstand de toestand slecht was. In een verbaal van 17 October 
1570, opgemaakt door Mr. Jacob Du Quesnoy, Raad, en Willem Van 

Berendrecht, Secretaris van het Hof van Holland, komt een 

merkwaardige getuigenis voor1), die hier niet onvermeld mag 

blijven, aangezien daarin gegevens worden vermeld over de wijze 

van de bemaling van de landen in de omgeving van Leiden. We 

lezen daarin n.l. het volgende : 

„Den voorsz. VJen Juny zijn wy . . . . getreden in de Schuyte, ende 
zyn geroyt uyter Stede van Leyden . . . . ende hebben gezien dat 

alle die Landen, aen beyden zyden van de voorscreven Wateringhen 
gelegen, ende onbekaet wesende, noch heel diep mit Water stonden 

zulcx dat die geene die wy op de voorsz. Landen lieten loopen, tot 
eenige plaetsen tot over die cuyten toe noch in 't Water ginck : Ende 

de andere Landen die bekaet laeghen, ende enighe van dien met 
Wintmolenkens, enighe met Paerdemolenkens, ende enighe met 

Hantmolenkens gemaelen waeren, hebben bevonden meest al noch 

mede nat te wesen, zulcx dat die Beesten daer'inne gaende, 't Water  

met haer voeten voort smeten, ende dattet gras met haer monden 
opgehaelt, heel nat ende oock geel was, ende dat het Water aen 

veel van de selve bekaede Landen, buyten aen staende, ongelyck 

hooger was, dat 't Landt als bij ooge, merckelick bekendt mochte 

worden". 

Het kan niet anders of de windwatermolens hadden in het midden 
van den 16de eeuw in Rijnland nog maar een bescheiden taak te 

vervullen. In den loop van de 17de eeuw kwamen de 
windwatermolens echter reeds tot een zekere volmaking en blijkens 

de nu nog in Rijnland aanwezige, alleroudste watermolens had men 
toen reeds hier de drie bekende typen van kapitale watermolens, 

n.l. de wipmolens, de ronde steenen molens en de achtkante, met 
riet afgedekte, molens op steenen voet, alle drie molentypen zoowel 

bewoond als onbewoond. 

 

1) Ir. J. C. Ramaer, De omvang van het Haarlemmermeer enz., in:  

Verhandelingen der Kon. Akademie van Wetenschappen, 29ste deel 
(1892), blz. 157 (ontleend aan Bijlage A van de Memorie van Van de 

Wijnpersse). 
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Foto Archief Ver. De Hollandsche Molen. 

De in 1938 gesloopte middelmolen van den Benthulzer Noordpolder, een 
achtkante rieten watermolen met laag steenen onderstuk, het z.g. Zuid-

Hollandsch type. 

De wiekstand vertolkt vreugde. 
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Het is wel merkwaardig, dat deze drie molensoorten zich in den loop 
der eeuwen hebben kunnen handhaven. Zoo treffen we thans in de 

kuststreek — ten westen van de lijn VlietZijl —De Kaag — nog al 
eens ronde steenen molens aan, in midden-Rijnland tamelijk veel 

wipmolens en in het overige deel het meest voorkomende type: de 

kloeke achtkante rieten molens. Een tweetal twaalfkante bewoonde 
steenen watermolens bij Rijpwetering (Drooggemaakte Veender en 

Lijkerpolder) vormen een uitzondering op de vermelde molentypen. 
Verscheidenheid is er dus genoeg en juist die verscheidenheid geeft 

aan Rijnlands polderland zulk een groote bekoring. 

-.-.-.-.- 

 

VIII. 

 

MERKWAARDIGHEDEN RONDOM DE GETRAPTE BEMALING. 

 

Integraal overgenomen uit “Molenleven in Rijnland” van A. Blicker 
Caarten, 1946 (in NOM-bibliotheek aanwezig) 

 

De diepte van de polders is zeer verschillend. In het algemeen 
bevinden zich de minst diepe polders in het westelijk gedeelte van 

Rijnland en de diepste polders, n.l. de droogmakerijen van 
verveende vroegere polders en van drooggemaakte meren, in het 

oostelijk deel van genoemd Hoogheemraadschap. De diepe polders 
zijn van lateren tijd, omdat er eerst sedert eenige eeuwen 

werktuigen bestaan om deze te bemalen. 

Oorspronkelijk werkten de watermolens — zoowel de wind-als 

paardemolens — met een scheprad. Eerst in de 17de eeuw is de 

vijzel, die vele voordeelen boven het schilderachtige scheprad biedt, 
toegepast geworden. Een schepradmolen heeft n.l. in het algemeen 

slechts een opvoerhoogte van ongeveer 1½ meter en is niet in staat 
bij zwakken wind aan te loopen; bovendien kan een schepradmolen 

niet voldoende water verzetten, vooral niet indien in den polder een 
betrekkelijk lage waterstand is bereikt. Bij een vijzelmolen, die een 

maximum opvoerhoogte van ongeveer 5 meter heeft, is het 
vermogen daarentegen veel gunstiger. Het is daarom wel 

merkwaardig, dat nog steeds vele watermolens met een scheprad 

zijn uitgerust. 

Aan den Leidenaar Symon Hulsbos is op 25 April 1634 een octrooi 

verleend voor een door wind- of paardekracht bewogen 
wateropvoerwerktuig, dat overeenkomt met de tegenwoordige 

vijzel.  
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Aangenomen wordt dan ook, dat genoemde Leidenaar de vijzel voor 
het opvoeren van water heeft uitgevonden. Opgemerkt wordt nog, 

dat de tonmolen toen reeds bestond. Het octrooi betreft een 
„waterwerck . . .  t'welck door den Wint oft peertscracht het water 

soo hooch brengen can als de jegenwoordige acht cante wintmolens 

met haer tween doen jae eer meerder als minder quantiteyt van 

Water uytlosen connen" enz. 

 

Het nieuwe systeem heeft in den beginne nog niet zoo doeltreffend 

gewerkt als in het octrooi wordt voorgespiegeld, hetgeen uit het 
volgende moge blijken. De Participanten van de Dijkagie van den 

Driemanspolder besloten op 5 September 1670, „dat omtrent de 
Stompwijkerweg sullen gestelt werden ses agtkante Waatermoolens, 

gaande met een Schroef, en zijnde van de grootste soort die te 
maaken sullen zijn, van dewelke drie sullen werden gestelt om het 

Waater te maalen in een boesem, waar uit de verdere drie het 
Waater sullen werpen uit de gemelde Driemanspolder" enz. Op 12 

November d.a.v. werd evenwel met intrekking van vermeld besluit 
besloten naast den bestaanden watermolen nog zeven 

„schepmoolens" te bouwen en wel op grond van de inlichtingen, die 

zij hadden bekomen van degenen, die het toezicht hadden op de 

bemaling „in de honderd mergen" 1), waar zoowel schroef- als 

schepmolens in gebruik waren. Weliswaar bleken daar de 
vijzelmolens het water hooger te kunnen opvoeren, maar door 

„minder operatie" was het effect gelijk aan dat van de scheprad-
molens, zoodat alsnog de voorkeur aan den bouw van deze molens 

werd gegeven 2). 

Het spreekt van zelf, dat in den allereersten tijd van de toepassing 
van de watermolens alleen polders bemalen konden worden waar 

het verschil tusschen het polder- en het boezempeil niet groot was. 
Doch reeds vroeg — omstreeks of wellicht reeds vóór 1600 — heeft 

men er iets op gevonden om ook die polders te bemalen, waarvan 
de diepte grooter is dan de opvoerhoogte van één 

schepradwatermolen. Men bouwde n.l. eenige watermolens op 
verschillende hoogten, zoodat elke molen het water in een hooger 

gelegen tusschenboezem opvoert, waardoor dus de bij elkaar 

behoorende molens het water als het ware aan elkaar doorgeven. 
Het polderwater wordt dus op deze wijze trapsgewijze door eenige 

molens gezamenlijk opgevoerd. Dit stelsel van bemaling heet „een 
gang molens" en men spreekt van een gang van twee, drie of vier 

molens, al naar gelang de gang groot is. Dit stelsel wordt ook wel 

„getrapte bemaling" genoemd.  

Daar een groot gedeelte van Rijnlands polderland een laag peil 
heeft, werd vóór de invoering van de mechanische bemaling menige 

polder of droogmakerij door getrapte bemaling bemalen, hetzij door 

scheprad- hetzij door vijzelmolens. 



 

DE WATERMOLENAAR, ZIJN WERK EN ZIJN BIJVERDIENSTEN, uit Poldermolens in Rijnland, A. Bicker Caarten 1946 -  18 

 

 

1) De polder De Honderd Morgen of Wilde Veenen bij Moercapelle werd tot 

dat de "windbemaling werd vervangen door een mechanische, bemalen 

door zeven watermolens, n.l. vijf schepradmolens en twee vijzelmolens. 

2) Octroyen, Reglementen, contracten, mitsgaders resolutien enz., 

specteerende tot de Driemanspolder (1737), blz. 20. 

 

 

Foto 1911—'13. 

Vier van de groep van zeven-molens van de Hazerswoudsche 
Droogmakerij (Westvaart), gezien van uit het Noord-Oosten. De molens 

vormden een dubbele getrapte bemaling, een gang van drie en een gang 
van vier watermolens. Met het sloopen van deze watermolens in 1913—'14 

is landschapsschoon van de eerste orde te niet gegaan. Een zoo fraaie 
molengroep als deze heeft Rijnland niet meer. 

Aangezien deze polders in het algemeen een groote oppervlakte 

hebben kon niet worden volstaan met één gang molens, maar 
moesten eenige molengangen te zamen, doch onafhankelijk van 

elkaar, den polder op peil houden. Zoo geschiedde vroeger de 
bemaling van de Nieuwkoopsche Droogmakerij door zes 

molengangen, n.l. drie gangen vijzelmolens, twee hoog malende, en 
drie gangen scheprad molens, vier hoog malende, in het geheel dus 

door niet minder dan 18 watermolens 1). 

We kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe fraai deze forsche 
molengroepen zijn geweest, maar gerechtvaardigd is het zeker 

wanneer wij onzen spijt uitdrukken, dat deze waterbouwkundige 
monumenten van den eersten rang, die zoo'n fraai en harmonisch 

geheel vormden, ons niet bewaard zijn gebleven. Want bijna alle 
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molengroepen zijn ons in Rijnland ontvallen en daarmede is 

weergalooze schoonheid, voor altijd verloren gegaan. 

 

1) Jhr. Ir. L. F. Teixeira de Mattos, De Waterkeeringen, Waterschappen en 

Polders van Zuid-Holland, deel I (1906), blz. 190. 

 

 

Foto Mej. C. E. S. Bijleveld (± 1940). 

De drie molens van den Driemanspolder bij Stompwijk, malende in 

getrapte bemaling. De watermolen op den voorgrond is de ondermolen; bij 
dezen molen bevindt zich het scheprad in den onderbouw (zie blz. 71). 

Slechts twee bescheiden molengroepen met getrapte bemaling zijn 
in Rijnland overgebleven, n.l. die van den Driemanspolder bij 

Stompwijk en van den Drooggemaakten Polder aan de Westzijde 
van Aarlanderveen. Beide polders hebben één gang van drie 

schepradwatermolens, met dien verstande dat de vermelde 

Droogmakerij ten gevolge van peilverschil in den polder een 
tweeden ondermolen met vijzel heeft, zoodat deze polder in totaal 

door vier windmolens wordt bemalen. 

Een merkwaardigheid bij den molengang van den Driemanspolder is, 

dat de molenerven op eenzelfde hoogte liggen en dus de 
watermolens niet, zooals hier boven is beschreven, op verschillende 

hoogten zijn geplaatst. Jhr. Mr. F. L. J. van Rijckevorsel wijst er op, 
dat de diepte der maaltrappen hier is gevonden in het verschil van 

den onderbouw van de drie watermolens.  
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Zoo vindt men bij den ondermolen het geheele scheprad met 
aandrijving benedengronds, bij den middelmolen vindt men dit voor 

een klein gedeelte bovengronds en bij den bovenmolen bevindt zich 
het scheprad geheel bovengronds, dus zooals dat bij alle 

schepradmolens gebruikelijk is 1). Bij de vele getrapte bemalingen, 

die eertijds in ons land werden aangetroffen, vond men, voor 

zooveel bekend, nergens een dergelijke opstelling. 

Wij merkten reeds op, dat de groote polders meer dan één 
molengang hadden. Ook kwam het voor, dat een polder bemalen 

werd door een „dubbelen molengang". De bijna 5 Meter diepe 
Hazerswoudsche Droogmakerij werd tot 1913 / '14 aan de 

Westvaart bemalen door een tweetal afzonderlijke molengangen en 

aan de Oostvaart door een dubbelen, gemeenschappelijken, 
molengang. Van de beide Westvaartsche molengangen maalden de 

westelijke gang vier hoog, de oostelijke drie. Zie afb. op 72 en 73. 
Beide gangen hadden dus hun eigen afzonderlijken 

tusschenboezem. Dat was niet het geval bij den dubbelen 
Oostvaartschen molengang, want daar maalden de acht 

watermolens twee aan twee op gemeenschappelijke 
tusschenboezems. Hoe jammer, dat dit alles tot het verleden 

behoort ! 

Er valt nog iets van deze Hazerswoudsche molengangen op te 

merken. Deze bestonden uit een „zwaren" en uit een „lichten" gang. 
De zware watermolens hadden breedere schepraderen en breedere 

hekken (molenwieken). Bij weinig wind konden de molens met den 
lichten gang spoediger op dreef komen dan die van den zwaren 

gang, doch bij hevigen wind verwerkten de watermolens van den 

zwaren gang het meeste water. 

Indien het water vrij laag in den polder stond, konden de beide 

ondermolens aan de Oostvaart niet voldoende water in den 
tusschenboezem malen, omdat schepraderen bij lagen waterstand 

weinig water verplaatsen kunnen, waardoor één molen van de 
overige molenstellen kon worden stilgezet; in dat geval plaatsten de 

molenaars de uitgeschakelde watermolens „overhek" (zie ook blz. 
129). De overhek geplaatste watermolens hadden, tenzij er een zeer 

harde wind stond, de zeilbespanning behouden. Deze stand 
rechtvaardigde den molenaar zich eenigen tijd van zijn molen te 

verwijderen. 

 

 

1) In 1944 is het scheprad van den ondermolen van den Driemanspolder 

vervangen door een centrifugaalpomp, waardoor de opvoering van het 

polderwater aanmerkelijk verbeterd is. 
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Het spreekt van zelf, dat indien de ondermolen van een molengang 
aanving met malen ook de andere molens van denzelfden gang aan 

den slag moesten. Bij verschillende molengangen stonden de 
molens vrij ver uit elkaar. Soms zelfs op een afstand van één of 

meer kilometers. Bij de getrapte bemaling van den Drooggemaakten 

Polder aan de Westzijde van Aarlanderveen bedraagt de afstand van 
den middelmolen naar den bovenmolen ongeveer 1200 meter. 

Indien nu overdag de onder- en middelmolen beginnen te malen, 
kan de molenaar van den bovenmolen dit gemakkelijk waarnemen, 

doch bij duisternis is dat uiteraard niet het geval. Door middel van 
een vernuftig uitgedacht klopsignaal, de „klopper" genaamd, weet 

bij duisternis de molenaar van den middelmolen aan die van den 
bovenmolen mede te deelen, dat met het malen is aangevangen. De 

werking van den klopper is aldus: Indien er kans bestaat, dat er in 
den komenden nacht gemalen moet worden — het wordt aan de 

hand van peilschaal en windsterkte bepaald door den ondermolenaar 
— schakelt de bovenmolenaar het aan zijn molen aangebrachte 

kloptoestel in door in den krimp van den molen een daartoe 
aangebracht plankje, een vlotter, juist ter hoogte van den 

waterstand in den tusschen den boven- en den middelmolen gelegen 

boezem in te stellen. Indien nu de middelmolen aanvangt met 
malen, loost deze het water op den genoemden tusschenboezem en 

na ongeveer negen minuten wordt de vlotter door de aankomende 
golf naar boven gedrukt, waardoor de zich in den watermolen 

bevindende klopper in werking komt. Door middel van een afloopend 
zwaar gewicht loopt vervolgens een katrol af, waardoor gedurende 

eenigen tijd een tweetal houten hamers op den wand van het 
woonvertrek des molenaars slaat en wel zóó luid, dat de Meest vast 

slapende molenaar er wakker van wordt. Een dergelijke klopper had 
ook de in 1913 / '14 gesloopte bovenmolen no. 2 van de 

Hazerswoudsche Droogmakerij (Oostvaart). 
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Foto's G. van der Mark (1944) 

De wachtstokken van de 
Hazerswoudsche 
Droogmakerij. Links de 

wachtstok van de Westvaart, 
rechts die van de Oostvaart. 

 

Knelis Endeveld te Hazerswoude, een der 
molenaars, die tot de slooping van de 
watermolens van de Hazerswoudsche 

Droogmakerij in 1913—'14, gedurende vele 
jaren den wachtstok van de molens aan de 

Oostvaart deed rondgaan. In zijn hand houdt 
hij den wachtstok. 

Ook hier geschiedde dus de nachtelijke berichtgeving met behulp 

van den klopper. Maar wie was er in dezen polder des nachts belast 
met het nagaan of er gemalen moest worden? Hier boven merkten 

we reeds op, dat de molenaar van den ondermolen bepaalt of dit 
moet geschieden, maar bij de beide molengroepen van de 

Hazerswoudsche Droogmakerij (Oosten Westvaart) was dat niet het 
geval. De ondermolenaars zouden dan wel zeer zwaar met 

nachtelijken arbeid zijn belast, want de watergesteldheid in dezen 
polder was zóó, dat er eigenlijk steeds gemalen moest worden als 

dat kon, zoodat het nachtmalen er veelvuldig voorkwam. 
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In de beide molengroepen nu moest één van de molenaars bij 
toerbeurt des nachts waken en wel hij, die de rouleerende 

„wachtstok" bij zich op den watermolen had. Kwam de wind des 
nachts opzetten en eischte de stand van het polderwater het malen, 

dan vervoegde de molenaar, op wiens molen de wachtstok berustte, 

zich bij den naast wonenden molenaar, klopte op deur of venster en 
riep het gebruikelijke: „Malen" ! De aldus gewekte molenaar 

waarschuwde zijn buurman en deze op zijn beurt weder een anderen 
molenaar enz. Het malen mocht evenwel niet plaats hebben indien 

de „seinmolen voor het peilmalen" een brandende lantaarn in de 
molenwiek had hangen (zie blz. 132), zoodat de wakende molenaar 

ook op den seinmolen moest letten. Nadat een molenaar des nachts 
had gewaakt, bracht hij den anderen dag den wachtstok naar zijn 

buurman. Werd er echter des nachts doorgemalen, nadat er 
eveneens overdag was gemalen, zoodat alle molenaars doorloopend 

in touw waren geweest, dan bleef den volgenden dag de wachtstok 
op den molen staan en zoo gebeurde het wel, dat de wachtstok om 

deze reden wel een week of langer op denzelfden watermolen bleef 
rusten. Ook wanneer des zomers in den polder een lage waterstand 

was en er dus niet gemalen behoefde te worden, „ging de wachtstok 

niet". 

De beide wachtstokken, die gelukkig bewaard zijn gebleven in de 

verzameling oudheden, berustende op het Hazerswoudsche 
Raadhuis, zijn ongeveer 1½ meter lang, groen geverfd met zwart 

onderstuk en een ijzeren punt; aan de bovenzijde bevindt zich een 
groote vierkante kop met aan iederen zijkant een opschrift. Die van 

de Oostvaart, welke aan het einde van de vorige eeuw werd 
vernieuwd, heeft een zwarten kop met wit opschrift. die van de 

Westvaart, een veel oudere stok — vermoedelijk eind 18de eeuwsch 
— heeft een kleineren, wit geverfden kop met zwarte letters. De 

opschriften luiden als volgt : 

POLDER / HAZERSWOUDE / WACHTSTOK / OOSTVAART. 

en 

DROOGMAKERIJ / HAZERSWOUDE / WAGT STOK / WEST VAART. 

Ten slotte nog iets over de berichtgeving bij beëindiging van het 

nachtmalen. Indien de ondermolenaar het tijdstip gekomen acht met 
het malen te eindigen moeten de molenaars van de andere 

gangmolens dit uiteraard weten. De seingeving hiervan is hier en 
daar verschillend. Het aangeven van het stilzetten van den 

ondermolen geschiedt te Aarlanderveen met het sluiten van de 
blinden van het woonvertrek van den ondermolen, zoodat er geen 

lichtuitstraling meer plaats vindt. Dit is dus het bericht voor den 
middelmolen. De molenaar van dezen molen hijscht vervolgens een 

lantaarn in den hoogsten molenwiek, daarmede het bericht 
doorgevende aan den op veel grooteren afstand gelegen 

bovenmolen. 


