De molen in Groenveld
alle discussies overleefd

heeft

AAN HET BESTUUR

VALKOOG

VAN DE BANNE

0 mannen van bestuur, van deez' Valkooger banne.
Weer houdt er menigeen op u het oog gespannen,
En gansch niet zonder reën zien zij weer hopend uit
Dat gij gevolgen geeft aan vroeger raadsbesluit.
Er is tot heden toe nog geen gevolg gekomen,
Al is door uw bestuur een vast besluit genomen
Aan wateroverlast te stellen perk en paal
Door 't stichten van een goed en krachtig stoomgemaal.
Al moeten wij wat meer aan polderlasten geven,
Wij zullen van ons land veel ruimer kunnen leven
Als 't door een stoomgemaal van water blijft bevrijd.
't Wordt beter in gewas en ook in vruchtbaarheid,
Eén gulden op het gars, slechts meerder te betalen,
Dan bleef 't geheele jaar ons land goed drooggemalen.
Acht centen maar voor 't snees, 'wat is 't een kleinigheid' ,
Bracht welzijn en geluk en 't land in veiligheid.
Bij 't goede herfstgetij kon onze molen malen.
Hij had een goede wind en kon 't water halen
Uit d' uitgediepte sloot, het ging zoo mooi en goed.
Zelfs greppels liepen droog, wat was dat uitzicht zoet.
Daar komt de winter aan, de sneeuw bedekt de wegen
Onz' erven en ons land, en 't strekt somwijl tot zegen.
Want is 't bevroren land met zachte sneeuw bekleed
Dan doet een felle vorst het daardoor minder leed.
M.aar nu de sneeuw weer smelt, door dooiweer en door regen
En zonder molenwind, nu loopt het bijster tegen.
Het water rijst gestaag, het land wordt dras en nat.
En de banne van Valkoog is weer een watergat.
De polder Schagerwaard, die lager is gelegen
Heeft van de onze weer veel water ingekregen.
En rijst ons water mee, dat niet onmooglijk waar,
Dan krijgt van ons ook nog de Westerend gevaar.

