
Molen “De Bol” in Varik
Er bestaat al heel lang een molen in Varik.
Toen er nog een kasteel was aan de Waalbandijk bezat de heer een molen.
In een oorkonde van rond 968 staat Dat Keizer Otto I een curtis (hof) Feldrike (Varik) schenkt aan 
graaf Widergeld. Bij dat hof hoorde het molenrecht met maaldwang, het visrecht in de Waal, het 
recht om een veer te hebben en het collatierecht (recht om een priester te benoemen).
Dus de heer had een molen, waar alle pachters van zijn landerijen hun graan moesten brengen om te 
laten malen.
In het begin van de 13e eeuw wordt er nog gesproken van “huys ende slot tot Vauderich, met de 
hofstat en de bongert binnen sijnen cingel daerto behorende, ende den wind ende windmeulen to 
Vauderich”
In het midden van de 17e eeuw wordt er zelfs gesproken van “Het slot Molenhuyse” Dus het kasteel 
als onderdeel van de molen.
Op oude kaarten is ook goed te zien dat de molen er lang geweest is.
Hieronder een kaart uit 1517. Hierop zie je het kasteel met de molen op de dijk. Op de tekening lijkt 
het een standaardmolen. Later is er in ieder geval een wipmolen gekomen
Zo’n soort molen heeft er gestaan tot 1865. Toen is hij afgebrand. In 1867 is de huidige molen ge-
bouwd.



Hieronder een kaart uit 1642 met de molen van varik en die van Heerewaarden, waarvan de eigenaar Jan van 
Bommel was.

Hieronder een kaart uit 1657
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In 1810 zorgt Napoleon ervoor dat alle woningen en percelen in kaart worden gebracht.
Hieronder de kaart uit 1832 met de percelen van de molenaar. Op B89 staat de molen. Antonie Verweij, de 
molenaar heeft de percelen B86, 87, 88, 89, 90 en 91. Op perceel 91 is zijn huis met schuur, want in een wip-
molen is weinig woonruimte.



We zien hieronder dat in de Franse tijd de rechtzaken goed gedocumenteerd werden.
In 1810 was Arie Verhagen (1762-1822) hier de bakker. Hij had van een zekere R.O. twee zakken  rogge ge-
kregen om te laten malen. Één zak bracht hij naar de molen, maar hij  had de andere zak verduisterd op zijn 
zolder. 
Hij kreeg hiervoor een boete van 300 gulden. Wat in die tijd wel erg veel moet zijn geweest. Hij moest ook de 
kosten van procedure betalen.



Het is heel slecht te lezen, maar we zien hier de leggerartikel waarin staat dat Antonie Verweij (1791-1865) 
deze percelen bezat en nog andere percelen. Hij was in 1823 getrouwd met Steijntje Verweij en zijn woonden 
in het huis op perceel B91. 
In 1853 neemt Jan Verhagen samen met Jacoba Verhagen het stokje over als molenaar/bakker. Jan is geboren 
in Varik maar beheerde de molen in Deil. Deze molen was in de middeleeuwen ook bezit van de heer van 
Varick. 



Maar in 1865 brand de molen helemaal af.

Twee jaar later in 1867 wordt een nieuwe molen gebouwd, meer landinwaarts. Niet op dezelfde plek, dat werd 
niet toegestaan omdat de karrenpaarden van de zwaaiende wieken zouden kunnen schrikken.
Deze keer wordt het een stellingmolen, omdat hij niet meer op de dijk staat en toch genoeg wind moet van-
gen.

Hieronder een tekening van 1867 waarop de molen is verdwenen aan de dijk. Het huis op B91 is ook verdwe-
nen en het huis op B92 is vergroot en is nu B1688. Het dient tevens als herberg.

En hier een tekening uit 1868 met de nieuwe molen op perceel B1725



Jan Hendrik Verhagen (1818-1910), de broer van Jan Verhagen gaat de molen overnemen. Hij is tevens 
herbergier en bakker, landbouwer en gemeenteontvanger. Hij is getrouwd in 1844 met Weintje van Waarden 
(1820-1901).
We zien op regel 12 dat op B86 een nieuwe molen is gebouwd in de boomgaard. Op regel 15 zien we dat de 
molen is afgebrand. Op regel 17 is het huis en de schuur verbouwd.
Op regel 21 krijgt de molen nummer B1725

Jan Hendrik Verhagen en Weintje van Waarden hebben een zoon: Jan Marinus Verhagen (1864-1952) deze 
gaat in 1910 de molen overnemen en is de nieuwe molenaar. Jan Marinus Verhagen trouwt ook in 1910 met 
Maria Hendrika Hol uit Ophemert. 
Hij blijft de molenaar tot 1950 dan neemt Jan Hendrik van Waarden(1907-??) de zoon van Roelof van Waar-
den in de Kerkstraat (nu openluchtmuseum) het over.

Advertentie 18 aug. 1890



De molen in 1930

De molen in 1950



In 1956 verkoopt Jan hendrik van Waarden de molen weer aan Huibert Knobbout, veehandelaar.
Het adres is dan Waalbandijk A37 
Hij bezit de molen tot 1961. Dan verkoopt hij hem aan Peter van Galen

Als Van Galen het koopt is het al een bouwval. Zo staat het hier ook bij regel 2: molenbouwval en erf



De bouwval in de jaren ‘50, de stelling is al 
aardig kapot

De molen in 1960 vlak voor de restauratie. Nu helemaal 
zonder stelling.
 De roeden van de wieken kwamen nog uit de molen van 
Est die in 1924 werd afgebroken. Zij werden toen bij het 
installeren 2,5 m ingekort tot 21,5 m. Dus de molen van 
Est had een vlucht van 24 m.
De firma Coppes uit Bergharen doet de restauratie in 
1964.

De molen in 1966 na de restauratie van 1964
1966



In 1963 verkoopt Van Galen het aan het Prins Bernhardfonds.
In 1964 werd deze molen als hoofdprijs van een loterij van het fonds aangeboden. De winnaar was iemand 
in een rolstoel. Die zag de molen niet zitten. En kreeg een vergoeding van 16.000 gulden. Toen werd besloten 
dat mevrouw S.C. Bouwman-Kingma, één van de subsidieverstrekkers van het fonds de nieuwe eigenaar van 
de molen  zou worden. Zij kocht de molen voor 19.000 gulden





Het Prins Bernhardfonds liet de molen enigszins restaureren als zomerhuis.
Mevrouw Kingma wilde er in wonen en liet de molen in 1964 verder restaureren en verbouwen door Werner 
uit Varik. Zo werd er een grote open haard met een schoorsteen dwars door alle zolders heen gemaakt. Ook 
werden er nieuwe deuren geplaatst. Maar het bleef een tochtig geheel.
Na de verbouwing krijgt de molen een ander perceelsnummer: B2263 
Na één winter had ze het al gezien en vertrok naar Ibiza. Ze verhuurde de molen eerst aan de kunstenaar Wil-
lem den Ouden. Tot die het huisje aan de dijk kocht en daarna zat haar broer Mr. Tj.H. Kingma er tijdelijk in. 
Een bankdirecteur uit Leeuwarden.

In 1976 verkoopt ze de molen weer aan de huidige eigenaar P. Hulsbosch. Deze liet molen in 1981 weer res-
taureren, zodat hij weer kon malen en draaien, maar deze werd toch ook voornamelijk gebruikt als woning.
In 2009 was de molen weer toe aan een opknapbeurt en er werd een woning vast aan de molen gebouwd.
In 2010 werd vanwege de dijkverhoging en de komst van huizen in “het Molenblok” de molen compleet met 
woning zo’n 2,5  m omhoog gevijzeld.



Hier het opvijzelen van de molen met wo-
ning in december 2010

Het totale gewicht van de molen 
met huis is 476 ton

De firma Bresser met ervaring in de  molenwereld 
heeft de klus geklaard.

Hier staat het geheel nog maar een paar decimeter van de grond



In 2020 waren er weer enkele kleine mankementen die verholpen moesten worden. Zoals een rot Kruihaspel 
en een wigklem van een roede die los zat en nog een aantal probleempjes. 
Molenmaker Berkhof heeft deze werkzaamheden verricht. En nu kan de molen weer draaien als de wind 
gunstig is.

De huidige molen op een terp. Gefotogra-
feerd door Otto Brinkkemper.

Op de stelling met het nieuwe kruihaspel 
staan Alex Olzheim en de eigenaar Piet 
Hulsbosch. Samen draaien ze de molen af 
en toe.
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