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DE BRAKEPOLDER WATERMOLEN OP DE RIJKSMONUMENTENLIJST

Omstreeks 1980 stond er een bericht in de krant, nl. dat het Waterschap de Brakepolder watermolen 
in de Brake zou schenken als monument aan Lelystad. Maar deze karakteristieke Amerikaanse 
windmolen mocht toch zomaar niet verdwijnen?

Daarop ben ik ver
schillende malen 
naar het water
schap in Hoorn 
gegaan om te 
pleiten voor het 
behoud van deze 
molen voor Me- 
demblik. Uiteinde
lijk kreeg ik mijn 
zin; het water
schap zou een an
dere molen aan 
Lelystad schen
ken.

Er werd een stich
ting gevormd, 
waarin enige Me- 
demblikkers zitting 
namen en werd de 
molen officieel op 
22-09-1980 aan de 
nieuwe stichting 
overgedragen.

Echter ....... geld
voor de in slechte 
staat verkerende 
molen was er niet. 
Er gebeurde dus 
niets en de molen 
ging verder in ver
val.

Gevolgd met een vordering, dat de molen wegens gevaar voor de omgeving, moet worden afgebro
ken. Daarop contact gezocht met de gemeente of deze iemand wist, die de molen zou kunnen restau
reren. De opgegeven bedrijfjes bestonden echter niet meer. Het bestuur zei: “Slopen die molen

Toen kwam ik in contact met dhr. Slaman uit Onderdijk, die mij vertelde, dat hij dit soort molens had 
onderhouden en ook deze molen wel kende. Daarop heb ik hem opdracht gegeven. De Windroos 
werd gelicht, nieuwe bladen gemaakt en Kroon- en Pioenwiel vernieuwd. Het geheel werd geschilderd 
en opnieuw opgebouwd en de molen stond er weer prachtig bij.
De kosten van deze restauratie heb ik toen zelf betaald. Dhr. Slaman zou de molen verder onderhou
den en de smeerpotten regelmatig bijvullen.

Enige jaren later word ik gebeld door een verontruste dame, die dichtbij de molen woont. “De molen 
staat te schudden, we worden er gewoon bang van!” Dus naar de molen.
Het bleek dat de tandraderen over elkaar liepen en afgesleten waren en de oliepotten leeg stonden!

Op 24 maart 1983 
komt een aan
schrijving van de 
gemeente.

De Brakepolder Watermolen
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Slaman opgezocht. Hij bleek ziek te zijn en reageerde niet op mijn klacht. Ik heb daarna de staart 
vastgezet, waardoor de molen niet meer kon draaien. De zoon van Slaman bood aan de oliepotten te 
vullen en onderhouden. De tijd gaat verder.... Er moet toch wat gebeuren.

Het probleem in een vergadering van de meelmolen naar voren gebracht en spontaan meldden en
kele medewerkers zich om de Brakepolder watermolen te onderhouden. Deze medewerkers zijn nu 
ondergebracht in de aparte Brakepoldermolen Stichting.
Verheugend is het onlangs gekregen bericht, dat de Brakepolder watermolen op de Rijksmonumen
tenlijst is geplaatst.

De omschrijving van het Rijksmonument luidt:
“Vermoedelijk t.b.v. de polder Brake in 1927 gebouwde windmotor, welke thans nog in ge
bruik is. De motor is geleverd door de Eerste Nederlandse Windmotorfabriek in Groningen. 
Verder vermeldt men:
Waardering.
De windmotor is van algemeen belang vanwege cultuurhistorische en civiel-technische waar
de als gaaf gebleven en bewaard gebleven en zeldzaam geworden voorbeeld van een geïnno
veerde vorm van windbemaling, die na ca. 1910 vanuit Amerika in Nederland geïntroduceerd 
werd. De windmotor is door ligging en hoofdvorm van beeld bepalende waarde in het open 
polderlandschap”.

Momenteel onderzoeken wij de molen weer maalvaardig te maken en zijn wij in gesprek om de tand
wielen te vervangen. De vrijwilligers zullen achterstallig onderhoud verzorgen. Wij zijn bij het Water
schap geweest en deze heeft toegezegd een nieuwe schoeiing te slaan, een oud betonnen blok te 
verwijderen, een nieuwe watertoeloopbuis aan te leggen met daarbij een vlotterinstallatie, waardoor 
de molen weer kan malen zonder dat het kleine poldertje leeggemalen wordt.

Geld hebben we niet voor het opknappen van de molen. Het is een zelfstandige stichting, die finan
cieel geheel los staat van de meelmolen “De Herder”. Gelukkig prijzen wij ons, dat vrijwilligers van de 
meelmolen zich voor deze watermolen willen inzetten.

En, vroegen wij ons af, wat voor molen stond er dan vóór 1927?
In de collectie van de 
vroegere Geneesheer 
Directeur Doctor T.E. 
Frijlink van omstreeks 
1900 vonden wij de, 
hiernaast geplaatste, 
prachtige foto van 2 
nonnen op een brug 
in de Brake, met 
daarnaast een fraaie 
Weidemolen ....

Het Waterschap kon 
hier niets over ver
tellen, doch toevallig 
vond ik in de bundel 
van het Historisch 
Genootschap “Oud 
West-Friesland” uit 
het jaar 1989 een uit
gebreid artikel van 
dhr. G.H. Keunen 
over de “voormalige 
molenmakerij Wage- 
maker en de weide- 
molentjes rond Oost- 
woud”.

De Weidewatermolen in de Brake - (coll. Vrijlinck)
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Hierin staan verschillende weidemolens afgebeeld, overeenkomend met de foto van Dr. Vrijlinck. We 
moeten dus aannemen, dat deze de voorloper was van de Amerikaanse windmotor uit 1927.
Opnieuw is dus weer een stukje geschiedenis naar voren gekomen, In ieder geval zijn wij verheugd, 
dat de toekomst en het behoud van de molen in de Brake verzekerd is.

J.C. van Leverink

Naschrift:
Onlangs ontmoette ik iemand, die mij vertelde, dat de vervangende Amerikaanse windmolen, die ge
schonken werd aan Lelystad, daar nog immer ingepakt ligt en nog steeds niet is opgebouwd!

* * * * *

Het zéér bekende interieur van kapsalon Ruiter 
(foto: P.P. Ruiter)
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