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• VAN DRIE MOLENS EN EEN STOOMGEMAAL * • * • * 
*************************************** 

De gesch iedenis van de mo lens en de sluis bij de Schell inkhoute rdijk (Westfriese Omringd i j k) 
moet al erg oud zijn, getu i ge het f e i t dat in de overwelving van de pe rs leiding onder deze 
dijk tot 1977 een s t een i ngemetseld zat met het jaarta l 1561 (zie foto). 
Deze bijdrage - voor zover uit de archieven van het Waterschap de Oosterpo l der in 
Drechter land bekend - begint in het jaar 1812. Voornoemd Wate r schap was overigens voorheen 
het ove rkoepelend orgaan van de Banne Hoorn, de Banne Blokker en de Banne Zwaag. 

De Oosterpolder - vroot 1669 ha en 82 are -
werd in die tijd bem3len door drie vijzel
windmolens, al Jen staande in de onmiddel-
1 ijke nabijheid van de uitwateringssluis 
aan de Zuiderzee, op de banscheiding 
tussen Hoorn en Westerb l okker. 
Het betreft hier de Laanmolen (aan het eind 
van de Veenenlaan)., de Middelste of Kleinste 
Molen (d ie op de plaats van het l atere 
stoomgemaal was gebouwd) en de Dijkmolen 
(die beneden de Sche l linkhouterdijk stond, 
vlakbij de thans nog in gebruik zijnde 
s 1 ui s). 
Eeuwen lang hebben deze drie molens het over
tol I ige water vanuit de Oosterpolder in de 
Zuiderzee gemalen. Omstreeks 1870 stelde 
het Molenbestuur echter voor om op de 
plaats van de Mi ddelste of Kleinste Molen 
een stoomgemaa l te laten bouwen. 
Wel, dat werd lang niet door iedereen in 
dank a fgenomen. Zoiets kostte puur zo 1n 
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zoot geld en daar moest je zonder bewijzen 
niet bij de Westfriezen mee aankomen. 
Een petitie van 135 belanghebbenden werd 
ingediend: 11 De drie bestaande molens kon
den de zaak heel b(~St aan! 11 

Maar het Bestuur g;if geen krimp en op 
17 apri l 1873 vond de aanbesteding plaats 
in het Nederlandsche Koffiehuis van 
Cornelis Reinderhoff aan de Kaasmarkt te 
Hoorn. 
Er waren elf inschrijvingen. De hoogste 
voor een bedrag van rond f 33 . 000,-- en 
de l aagste voor f 25.990,-- . Aan Pieter 
Jan Blaauw, aannemer te Hoorn, werd het 
werk gegund. 

De bouw begon: Het gemaal we rd voorzien 
van een v i jze l stoomtuig p l us Gal lowai
kete~ met een verwarmingsoppervlak van 
60 m alsmede een imponerende schoorsteen . 
De vijzel had een middel 1 ijn va n 1.80 m. 
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Een van de drie vijzelmolens die de Oosterpolder bemaalden: 
de Dijkmolen aan de Schellinkhouterdijk (afgebroken in 1915). 
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en een wateropbrengst per minuut van 20 m3• 
(Thans in 1980 is dat 300 m3 voor beide 
elektrische gema l en tesamen .) 
In die tijd was het zomerpeil 1.82 en het 
winterpeil 2.02 meter; beide onder AP 
uiteraard. 
Wel: de secretaris van de Oosterpolder -
Barend Leopold Jung - kon met gepaste 
trots het nieuwe stoomgemaal aan alle, 
óók de aanvankelijk zo sceptische, belang
hebbenden laten zien. 

Voordien - op 17 mûart 1873 - was reeds 
overgegaan tot openbare verkoop van de 
Middelste of Kleinste Molen "hebbende een 
vlucht van 78 voet met deszelfs fundee
r ing staande onder Westerblokker, even 
buiten de Oosterpoort te Hoorn, met daartoe 
behoorende roeden, zeilen en touwwerk". 
Koper werd voor f 680,-- C. Blankevoort. 

In 1874 werd G. Koops aangesteld tot 
machinist van het gloednieuwe stoomgemaal. 
Het traktement? f 10,-- per maand voor de 
zes wintermaanden en f 5,-- voor de zes 
zomermaanden, terwijl het uurloon 19 cent 
bedroeg, indien de machine niet in bedrijf 
was. De twee molenaars van respectievelijk 
de Dijkmolen en de Laanmo len moesten het 
ieder in dat jaar doen met een jaarwedde 
van f 99,--, alsmede gratis turf ter 
waarde van f 15,--. 
De Laanmo l en - aan het eind van de Veenen
laan tegenover de fruittuin van C. Visser 
(waarin dat bord stond met de welluidende 
tekst "Een nijdig mens heeft veel gekwel, 
indien het gaat zijn naaste wel'') raakte 
in 1880 buiten gebruik. 

Op de loonlijst van het Waterschap de 
Oosterpolder komt dan nog maar-één water
molenaar voor, die van de Dijkmolen. 
\.lat er gebeurd is met de Laanmolen? 
Het was niet goed meer te achterhalen. 
De volksoverlevering spreekt van brand 
door blikseminslag, maar of dat juist is? 

Oude rekeningen van de molenaars van de Oosterpolder. 
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Het stoomgemaal van het \-Jaterschap "De Oosterpolder" (gebouwd 
1873) v6ór en tijdens de sloop in 1953. De vierde foto geeft 
een kijkje in de machinekamer van dit voormalige stoomgemaal. 
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Fei t i s dat na de sloop van het stoomgemaal 
in 1953 b ij het egaliseren van de kolk de 
ach tkant ige fundamenten van de Laanmolen 
werde n opgegraven (zi e foto) en • • • uit er
aard verde r ges lecht . 

In 1915 was de capaciteit (wateropbrengst) 
van het gemaa l al 110 m3 per minuut , het 
geen te danken was aan een reconst ruktie 
ui t 1904, waa rbij o . m. de schoo rsteen 
gesloopt werd en vervangen doo r een n ieuwe. 
Het betekende tevens het e inde van de 
Dijkmo le n , die - nu overbodig geworden -
in 1915 werd afgebroken. 
Toch zou deze molen, ruim 60 jaa r later, 
nog eens van zich doen laten sp reken! 
In 1974 - toen geb leken was dat de capa
ci teit van he t e l ekt risch gemaal aan de 
\li 1 lemsweg (bouwjaa r 1953) niet meer opge
voerd kon worden - werd een tweede elek
trisch gemaal gebouwd en een tweede 
pers le iding aangelegd . En jawel hoor -
het kon nauwelij ks anders - me n stu itte 
op de f undamenten van de Di jkmo len. 

Een achtkant van metersd ikke gele steentjes 
met daaronder de tal loze heipalen van 
3 à 4 me ter lang. Het kostte de aannemer 
(Egas B.V. u i t Amsterdam) een week extra 
want "de troep was gewoon ni et uit de 
grond te branden". 
t~ee, leuk was anders ". 

Maa r voor alles is op deze aa rde een t ij d 
van komen en gaan . Ook voor stoomgemal en . 
En zo kwam in 1953 aan het voor vele 
Hoornaars zo vertrouwde beeld van 11hun 11 

stoomgemaal, die overigens dr ie watermolens 
had verdrongen, een einde . 
De machtige tot ieders verbee l ding spreken
de rookpluim boven de schoo rsteen bleef uit . 
Een fonkelnieuw elektrisch gemaal werd 
gebouwd èn het stoomgemaa l verviel tot een 
proo i voor de slope rs (Anno 1980 zouden we 
er zonder meer een museum van gemaakt 
hebben!). 

Die laatste machini st/opz ichter van d i t 
roemruch te stoomgenaal was W. Enge l s, en 
wel van 1946 tot 1~53, waarna hij - noodge 
dwongen - tot aanzijn pens ione r ing in 1970 
deze funkti e vervulde op het nieuwe elek
tr i sche gemaal . Hij werd opgevolgd door de 
hee r P. Haak. 

Niet alleen de dri e wate rmo lens en het 
stoomgemaal, óók het Wate rschap zelf bl eek 
n iet het eeuwige leven te hebben . 
Per 31 december 1972 werd het Wate rschap 
"De Oosterpolder" in Drechter land opgeheven 
en ging op in he t "Waterschap West - Friesland". 
En daarmee waren de laatste herinneri ngen 
voor deze Hoorn en omstreken zo typerende 
"monumenten van welee r" def initief voltooid 
ver leden t ijd geworden . 

K. Korpershoek Jr . 

De Kolkdijk me t op de ach te rgrond het houten bruggetj e dat 
de verbin ding vormde t ussen de Veenenlaan en de Ho l enweg . 
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