De molen werd in 1869 gebouwd door Jos van der Steijn.
Reeds na enkele jaren nam mulder Antoon Jetten de molen over.
Diens nazaten zouden tot op heden de molen in bezit houden.
Antoons zoon Piet nam de molen in 1920 van zijn vader over.
Diens schoonzoon J. van Kempen werd in 1951 eigenaar.
In 1954 en in 1987 onderging de molen een restauratie.

De Lindense/Katwijkse molen
De molen is gelegen aan de verbindingsweg tussen Linden en Katwijk. Bij hoog water werd de molen vooral
gebruikt door de boeren die de molens in Beers en Cuijk niet bereiken konden.

De huidige molen is gebouwd rond 1835. De toenmalige vijzelmolen
bemaalde bij Gouda de Zuidplas-polder. Deze taak werd door een
stoomgemaal overgenomen.
In 1869 werd de molen verkocht, en op een vlot naar Katwijk vervoerd.
Hier werd de molen opgericht op een vierkant woonhuis. De molen is een
8-kantige stellingmolen en wordt als korenmolen gebruikt.

Reeds na enkele jaren nam mulder Antoon Jetten de molen over. Diens
nazaten hebben tot op heden de molen in bezit. Antoons zoon Piet nam de
molen in 1920 van zijn vader over; diens schoonzoon J. van Kempen werd
in 1951 eigenaar.
In 1954 en 1984 onderging de molen een restauratie. Die laatste ingreep was zeer noodzakelijk: de molen was al
jaren buiten bedrijf en verkeerde in zeer slechte staat. De werkzaamheden logen er dan ook niet om: nieuwe kap,
gevlucht, stelling, tafelementen en riet op romp en kap.
Over het merkwaardige uiterlijk is een theorie in omloop: sommigen denken dat de molen oorspronkelijk zou zijn
herbouwd als beltmolen. Bij de verbouw (waarbij de molen onder de nieuwe stelling de functie van woonhuis
kreeg toebedeeld) zou o.a. het gevlucht fors te zijn ingekort. Een dergelijke drastische ingreep lijkt evenwel niet
zo waarschijnlijk. Bovendien zou
het drastisch inkorten van het
gevlucht ook een enorme
vermindering van het vermogen
van de molen hebben betekend.
Wegens een aangebouwde loods
kan de molen niet uit alle
richtingen draaien.

Uniek aan deze molen:
Omdat het bovenachtkant zonder tussentafelement rechtstreeks op de onderbouw is aangebracht, heeft deze
molen een zeer eigen aanblik. De lange schoren zijn door middel van een soort klein 'galghoutje' verbonden aan
de staartbalk, waarschijnlijk om te voorkomen dat ze door het riet van het achtkant schuren.

Sinds de laatste restauratie (1987) wordt de
molen draaiende gehouden door vrijwillige
molenaars.
De molen heeft nu een monumentale functie. Op
zaterdag, als de blauwe wimpel waait, kunt u de
molen bezoeken.

Huidige molenaar is Peter Simoms,
openingstijd is zaterdag tussen 09.30 - 12.30 uur
en op afspraak.

Molen Linden / Katwijk

Lange Linden 30, 5433 NC Linden / Katwijk
aan de Maas

Info
0485-313673
peterentrees.simons@tiscali.nl
www.

