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lan Marsman jr.

Or*rp címzingen hli d[* voo*pnaaÉ

Zo rcnd het jaar 1900 heeft fotograaf Cornelis Levendig
uit Oudkarspel een mooie, rustige maandag in het najaar
uitgekozen om een foto te maken van poldermolen I op
het noordeinde van Oudkarspel. Dat de foto in het najaar
is genomen, blijkt aan de uienhopen op de voorgrond en
links op de foto en de kale bomen in de verte. En dat het
maandag is, blijkt uit de was die buiten hangt, niet alleen
op de voorgrond, maar ook in de verte.

Duidelijk is te zien dat de fotograaf enkele meters boven
de waterspiegel van de Voorburggracht stond, vermoe-
delijk stond hij op een brug. Op een uitsnede van een
kaart uit circa 1900 (www.topotijdreis.nl) is te zien dat
de eerste huizen van Engelenburg omstreeks die periode
zijn gebouwd en dat daar een brug ligt.

Uitsnede uit kasrt, situatie circn 1900, WrM = Wntermolen

Poldermolen I was een van de 11 poldermolens die ooit
de polder Geestmerambacht bemaalden. Van deze 11 pol-
dermolens zrjn er nu nog 2 over, namelijk de TWuyver-
molen (molen A) en de molen van Zwaantle (molen D).
Volgens de database van verdwenen molens (molendata-
base.org) werd poldermolen I al vóór 1626 gebortwd. Van
de sloop, begin 1903, is in ons beeldarchief ook een foto
te vinden (Gemeentearchief - Oudkarspel - OK-00037).

ke veilfurg e*Ég*k*rht v**r d*n prij*. v'x"n §ËËË3,

*loopten wptermol*n 
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€ë§ F*ïder #eest*
meràmiracht, [Oosterdijk en [Iolongeerzen] is
&cor ** gem**xt* *ïJ$*AR*:}Ë:L iu pnïriie-

De wntermolen nabij de oaerhaal in Oudkarspel
wordt afgebroken in 1903

Schager Courant,14 mei 1903

De reden waarom deze molen op dat moment werd ge-
sloopt, is niet bekend, wellicht dat archiefonderzoek hier
helderheid over kan brengen.
De molen staat op een duidelijk zichtbare verhoging,
door de watergang die onder de molen en de Dorpsstraat
door loopt. Het water werd van de lager gelegen polder
(links op de foto) naar de hoger gelegen ringvaart ge-
pompt (achter de huizen rechts op de foto).
De laatste molenaar op deze molen was zeer waar-
schijnlijk Jacob Moeijes (geb. 14 oktober 1864). Volgens
het bevolkingsregister van 1900 - 7910 was zTjn beroep

**
H*t b*ctnnr Ya:l S*n pold*r Gee*tm+r
mb*.cht {*o*t*rdijk en Molengeerze*) he§f

beelctea, {en *lhi*r *ta.*nrlen w*ierm*lex
te eloepen e:r h*t mole*srf à1Ë beuwterreil
ten verkoop Ban te bieden.

Iiet aanial molens va.n gerroemden polde
bedraagt thans nog 8, terwiil vroeger 1

molens voor de maling ïsa,ren bestemd.

Schager Courlnt,22 januari 1903
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