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it nummer is om meer dan een reden een heel bijzonder nummer: het is het
honderdste nummer van dit tijdschrift en tevens het eerste van de tiende jaargang.
Dat vormt de aanleiding om het uiterlijk van het tijdschrift te vernieuwen. We hopen
dat het bij u evenzeer in de smaak valt als bij ons. Verder is het papier iets dikker dan
u gewend bent, gedaan om het doorschijnen van het papier dat vooral bij foto’s
hinderlijk kan zijn te voorkomen. Wij vinden Molenwereld in zijn nieuwe uitvoering in
ieder geval een compliment aan het adres van de drukker, Drukkerij Vis Offset in
Alphen a/d Rijn, zeker op zijn plaats; in het bijzonder de vormgever-DTP-er van dit
bedrijf die als regel de opmaak van ons blad verzorgt, de heer van A. van Triest. Dat
geldt niet alleen de verzorging van dit nummer, maar ook voor alle voorafgaande 99.
We zijn zeer dankbaar met de perfecte samenwerking zoals die is gegroeid tussen de
redactie en de drukkerij en dat mag best eens openlijk gezegd worden.
In dit nummer treft u naast de gebruikelijke rubrieken weer een diversiteit aan artikelen aan.
De manier van restaureren van molens is een discussie zonder eind. Veel staat en valt
bij de uitgangspunten. Op dat punt is zo ongeveer het ‘zoveel hoofden, zoveel zinnen’
van toepassing. Dat vergroot de duidelijkheid niet. Nummer 100 van Molenwereld
probeert bij te dragen tot wat meer helderheid over dit onderwerp.
Nummer 100 is feest. Molens kunnen ook uitdrukking geven aan een feeststemming. Of
dat altijd in overeenstemming is met de molentraditie van weleer is vers twee. Het heeft
geleid tot een wat prikkelend artikel met een nog prikkelender titel.

Dankbaarheid
Bij nummer 100 is dankbaarheid alleszins op zijn plaats. Een blad als dit kan alleen maar
bestaan dankzij samenwerking. In de eerste plaats de samenwerking vanuit het
‘molenveld’. Zonder die medewerking is het bestaan van een blad als dit onmogelijk.
We noemden hierboven al de dankbaarheid aan het adres van de drukker. Dan is er
ook dank aan het adres van abonnees, donateurs en adverteerders. Zij leggen financieel de basis voor het blad. Zonder hen geen Molenwereld; dat is klip en klaar.
Daarnaast is er een grote kring aan medewerkers: mensen die voor informatie zorgen,
artikelen schrijven, foto’s aanleveren enz. enz. Zonder hun actieve inbreng zou
Molenwereld geen schijn van kans maken. Het bestuur van de Stichting Molenwereld
mag uiteraard ook niet ontbreken in dit dankwoord; per slot draagt dat de eindverantwoording. Het noemen van namen is gevaarlijk, omdat het risico van vergeten
groot is. Daarom doe ik het ook niet; op één uitzondering na. Dat is Bart Mols, de man
die de rubriek ‘Molensactueel’ verzorgt. Ik wil daarin heel kort zijn. Hij is een redder in
de nood geweest. Zonder zijn inbreng zou het blad al ter ziele zijn om de simpele reden
dat de door omstandigheden tot het absolute minimum teruggebrachte redactie het
in zijn eentje niet langer kon volhouden. Bart; zeer, zeer veel dank voor je inzet en de
doeltreffende samenwerking die er in de loop der jaren is gegroeid. Dank aan mijn
gezinsleden is zeker ook op zijn plaats, al was het maar vanwege het accepteren van
‘Molenwereld-buien’ en niet te vergeten hun morele en daadwerkelijk steun.
Zelf kijk ik terug op tien hectische jaren welke begonnen op 13 december 1996 toen het
besluit viel om met een zelfstandig molenblad uit te komen nadat de uitgever van De
Molenaar die dag (niet onverwacht) meedeelde de uitgave van de molenkatern in
dat blad te staken. Persoonlijke omstandigheden zorgden voor een start die gepaard
met zeer, zeer grote zorgen. Ook later zijn er dingen gepasseerd waarbij het water wel
eens tot aan de lippen is gekomen. Toch is het gelukt om elf maal per jaar stipt op tijd
met een nieuw nummer uit te komen, nu dan nummer 100. Ik beschouw dat zeker niet
als een verdienste van mijzelf. Daarvoor weet ik mij te veel afhankelijk; afhankelijk van
de medewerking, de inbreng en de steun van anderen, maar bovenal afhankelijk van
de steun van Eén die mij door alle moeilijkheden heen de kracht, de inspiratie gegeven heeft om door te gaan; juist daarom is mij aangaande bovenal het aloude ‘soli
Deo gloria’ op zijn plaats, alleen God de eer.
JSB
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Fijke Liemburg bij de opening van het
Groninger Molenhuis op 10 juni 2005
(foto: H. Noot).

Rias Bakema dertig jaar
vrijwillig molenaar te Winsum
Op 16 oktober werd de heer R. (Rias)
Bakema (73) officieel gehuldigd vanwege het feit dat hij dertig jaar als vrijwillig molenaar verbonden is aan korenen pelmolen De Vriendschap te Winsum.
Bakema leste bij instructeur Bernard Dijk
op de molen van Vierhuizen en slaagde
in 1975 als vrijwillig molenaar. Op 18
oktober 1976 werd De Vriendschap door
burgemeester Kleemans en gedeputeerde Post feestelijk in gebruik genomen na een omvangrijke restauratie.
Dijkema werd toen als eerste vrijwillig
molenaar aangesteld. Na in 2000 een
koninklijke onderscheiding en in 2002 de
vrijwilligersprijs van de gemeente Winsum te hebben ontvangen was het nu
de eer aan het bestuur van Molenstichting Winsum Bakema in het zonnetje
te zetten. Namens en in aanwezigheid
van het bestuur overhandigde de heer
Tinga op de stelling een molenboek en
een boeket bloemen voor de vele jaren
dat Bakema zich in heeft gezet en nog
steeds inzet voor molen De Vriendschap
in het bijzonder. De collega-vrijwillige
molenaars van De Vriendschap en De
Ster overhandigden een medaille.

Nadat de molen van Edens in
Winschoten is opgevijzeld hebben
metselaars de stenen onderbouw
aangepast aan de nieuwe sitiatie
(foto H. Noot, 6 december 2006).

In memoriam Fijke Liemburg
Op 25 november 2006 is de voorzitter
van de Stichting Het Groninger Molenhuis, de heer F. Liemburg op 54-jarige
leeftijd plotseling overleden. Liemburg
was slechts korte tijd voorzitter van Het
Groninger Molenhuis sinds de oprichting
ervan op 10 juni 2005. Liemburg had
ervaring opgedaan als bestuurslid van
de molenstichting Gorecht, alwaar hij
zich inzette voor restauratie van de Witte
Molen te Glimmen. Mede door zijn
contacten heeft hij er voor gezorgd dat
Het Groninger Molenhuis een vliegende
start kon maken. Liemburg was vanaf
april 2004 een jaar burgemeester van de
gemeente Menterwolde. In de periode
voorafgaand aan zijn burgemeesterschap was hij tien jaar lang wethouder
van de gemeente Haren, de plaats
waar hij ook woonachtig was. Liemburg
laat een vrouw en twee kinderen na.
Over de gepassioneerde inzet van Fijke
Liemburg zal niet alleen in Haren maar
ook binnen het Groninger Molenhuis
nog lang worden gesproken.

Molenaar Rias bakema bij de kruilier van De Vriendschap in Winsum
(foto H. Noot, 17 oktober 2005).
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Saillant detail is dat de molen eind 2006
is stil gezet vanwege de slechte staat
van het gevlucht.

Kleine verbouwing De
Sterrenberg te Nijeveen
In december 2006 is de verbouwing van
de begane grond van De Sterrenberg te
Nijeveen ter hand genomen. De vrijwillige molenaars en bezoekers kunnen na
gereedkomen in een afgescheiden
keuken met zitje terecht en daar koffie
nuttigen, Tevens worden de bestaande
sanitaire voorzieningen verplaatst en
uitgebreid. De voorbereidingen duurden
wat langer dan gepland, aangezien de
kosten van de door werkvoorzieningschap Reestmond uit te voeren verbouwing hoger uitvielen dan geraamd. De
vergunningen voor de verbouwing
waren met de gemeente snel geregeld
men ook het Drents Plateau had geen
bezwaren tegen de aanpassingen zolang deze sober, simpel en functioneel
zouden worden uitgevoerd.

Biotoopverbetering vooruit lopend op complete Molen
Massier
Op 29 november 2006 is door het
bestuur van de Stichting Molen Massier
tijdens een informatieavond uitleg
gegeven over de plannen. Zo heeft het
Oversticht een plan opgesteld voor de
inrichting van de omgeving van de
molen, dat ook betrekking heeft op het
(selectief) snoeien van beplanting. Nu
de restauratie daadwerkelijk is begonnen (Molenwereld 2006-6-196) wil men
de biotoop zodanig aanpassen dat
vanaf 2008 de condities voor een draaiende molen optimaal geregeld zijn.
Aangezien het niet alleen bomen

De op 14 februari 1964 afgebrande Puurveense molen van Brons in
Kootwijkerbroek. Al zo’n 35 jaar wordt gepraat over herbouw, waarbij de
locatie een bottle-neck bleek.

betreft die op het molenerf staan, maar
ook bomen op andermans grondgebied is een goede communicatie vooraf
de juiste keuze in het zoeken naar
mogelijke oplossingen zonder direct in
conflict te geraken. De stichting geeft
aan te denken aan selectieve kap van
minder goede bomen en met oog voor
het natuurlijke evenwicht. Met betrekking tot de niet op het eigen grondgebied staande bomen wil men een
principe-uitspraak van de provincie, pas
nadat met omwonenden tot overeenstemming is gekomen. Wanneer de
overeenstemming wordt bereikt kan de
stichting een vergunning aanvragen bij
de gemeente Dalfsen en kunnen de
werkzaamheden, inclusief een herplantingsplicht, in de zomer van 2007 worden
uitgevoerd. Verder kwam tijdens de
bijeenkomst het eerste initiatief ter
sprake tot de oprichting van een vrijwilligersorganisatie te komen. De molenromp zelf is op 28 november ingepakt in
plastic folie, nadat eerder het rietdek is
afgenomen, om zo tijdelijk weerstand te
kunnen bieden aan weersinvloeden.

Raadsvragen over herbouw
Puurveense Molen te
Kootwijkerbroek
De gemeente Barneveld stelt pogingen
in het werk subsidies te verkrijgen voor
de in 1964 afgebrande Puurveense
Molen te Kootwijkerbroek. De gemeente
had herbouw van de oorspronkelijk uit
1827 daterende stellingmolen al opgenomen in haar prioriteitenlijst voor het
provinciale uitvoeringsprogramma 20012006 (Molenwereld 2002-10-259). Voor
die herbouw verwierf men het molenachtkant van de voormalige molen De
Vrees te Winterswijk. Het achtkant
aldaar werd met vrijwilligers op 7 augustus 1992 gedemonteerd. Alles leek voorspoedig te gaan, maar de geplande
herbouw liep in 1997 vast op gebrek aan
medewerking voor de gekozen locatie
van de molen. In de raadsvergadering
van 14 november 2006 zijn door de politieke partijen vragen gesteld hoe het
staat met de mogelijkheden subsidie te
verkrijgen. Wethouder Van den Hengel
liet weten op de hoogte te zijn van de

Met de biotoop van de molen van Massier in Nieuwleusen lijkt niet veel mis, maar... oorlogsbepalingen moet men maken in
vredestijd. (foto J. Vendrig, mei 2006).
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Nieuwe procedure voor biotoop
De Vlijt Wapenveld
Nadat in juni 2006 een aangepast
ontwerpbestemmingsplan industrieterrein Wapenveld werd gepresenteerd
(Molenwereld 2006-7/8-239/240) volgend op een in december 2005
verschenen eerder verbeterd ontwerpbestemmingsplan uit 2002, staat de
gemeente Heerde opnieuw voor een
procedure. Al 18 jaar is er strijd tussen de
gemeente Heerde en de Vereniging De
Hollandsche Molen, plus de plaatselijke
molenliefhebber A. van Dijk. In 1988
werd verzocht om een obstakelvrije
zone rond molen De Vlijt te Wapenveld.
Het meningsverschil spitst zich nu toe op
bestaande legale beplanting en bebouwing in de directe nabijheid van de
molen, waarvan de gemeente Heerde
vindt dat hiervoor niet met terugwerkende kracht een verbod kan worden
opgelegd. De Hollandsche Molen kan
met de gang naar de Raad van State
bogen op de reeds eerder in 1995 in
haar voordeel uitgesproken kwestie en
hopen dat ze de rechter opnieuw aan
haar zijde vindt. De gemeente Heerde
vindt opnieuw dat de rechter maar
duidelijkheid moet scheppen en is van
mening dat niet alles hoeft te wijken
voor de inmiddels wel goedgekeurde in
het
bestemmingsplan
opgenomen
biotoopzone.

De Daams’ molen in Vaassen (foto G. Barendse, 18 september 2005).

(gewijzigde) wet- en regelgeving en
intensief te onderzoeken naar mogelijkheden.

Daams’ Molen zorgt voor
patstelling
De enige manier om de bouwplannen in
het centrum van Vaassen doorgang te
laten vinden is het verplaatsen of het
met vier meter verhogen van de molen.
Het eerste is onbespreekbaar en het
tweede is vooral de Stichting Vrienden
van Daams’ molen een doorn in het
historische oog (Molenwereld 2006-3121/122). Omwille van min of meer
emotionele redenen werd het plan tot
verhoging in april 2006 dan ook door de
gemeenteraad afgeschoten en het
bestemmingsplan onveranderd ingediend, dus zonder aanpassingen in
bouwhoogtes passend binnen de
molenbeschermingszone te doen. Hoe

dan ook; in elk geval moet het bestemmingsplan volledig opnieuw in procedure
worden gebracht, nu Gedeputeerde
Staten van de provincie Gelderland op
28 november het totale bestemmingsplan voor het centrum van Vaassen
heeft afgekeurd. Daams’ molen in haar
huidige vorm staat alle verdere ontwikkelingen in het centrum van Vaassen in
de weg. Wil de gemeente het centrum
toch drastisch renoveren, dan zal het
college de gemeenteraad opnieuw
moeten voorstellen om toe te staan de
molen toch met vier meter te verhogen
in de wetenschap dat dan eveneens
bezwaren te verwachten zijn. De vraag
wordt gesteld of bouwen met een
hoogte van tien meter wel noodzakelijk
is. Het antwoord hierop lijkt eensluidend
bevestigend, aangezien de ruimte
beperkt is en laagbouw de prijs
opschroeft voor een doelgroep die dit
niet kan veroorloven (in het bijzonder
senioren en starters).

De heer Van Oosten toont de oorkonde
van de biotooppluim de gemeente
Zuthpen op 24 november 2006
ontving van het Gilde van Vrijwillige
Molenaars voor de zorg om de biotoop
van de Warnsveldse molen. (foto:
D.J. Abelskamp, 24 november 2006).
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Windrad Amerikaan Zutphen
gehalveerd
Het verval van de gerestaureerde
Amerikaan in de Zutphense uiterwaard
Stokebrandsweerd gaat nog sneller dan
in eerste instantie gedacht (Molenwereld 2006-12-412). Was er eerst slechts
sprake van overmatige slijtage aan
enkele lagers nu is eind november 2006
de helft van het windrad al verdwenen.
De molen kwam pas medio 2006 gereed
ter plaatse nadat eind 2005 een bedrag
van 24.000 euro beschikbaar was
gesteld
(Molenwereld
2005-11-313).
Eigenaresse gemeente Zutphen heeft
tot op heden nog geen (zichtbare)
oplossing gevonden om verder verval
tegen te gaan.

Tasting Oostzijdse molen te
Abcoude vergroot
Molenmakerij Kistemaker en Korver is
eind 2006 gestart met herstelwerkzaamheden aan de Oostzijdse molen te
Abcoude. Korte spruit en achterkeuvelens zijn hersteld en nadien is de verdieping van de achterwaterloop ter hand
genomen. Het scheprad is 45 centimeter
omlaag gebracht en de schepradbladen zijn vijf centimeter verlengd, waardoor dus vijftig centimeter meer tasting
is ontstaan. Om de belasting van de
molen niet te zwaar te laten worden zijn

De Oostzijdse molen bij Abcoude in restauratie (foto: D. Kenbeek, 21 november 2006).

de bladen versmald. Het spreekt voor
zich dat om alleen al de bak van het
onderwiel te verdiepen er heel wat haken breekwerk is uitgevoerd.

Lokale partijen wijzen plan
molenterrein Amerongen af

Het sintelstuk (verbastering van
centerstuk, de ‘kern’ van het scheprad)
op de uit 1860 daterende wateras in de
Oostzijdse molen (foto: D. Kenbeek,
21 november 2006).

6

10e jaargang 2007 nr. 1

Als het aan vier Amerongse partijen ligt
zal het ontwikkelde bouwplan voor het
molenterrein in de kom van Amerongen
volledig
moeten
worden
herzien
(Molenwereld 2006-11-366). In het voorliggende plan wordt de molenromp
verplaatst naar de hoek van het terrein,
waardoor ruimte ontstaat om een
omvangrijk complex van 36 appartementen te kunnen realiseren. Volgens de
woordvoerder van gemeente Utrechtse
Heuvelrug is een pragmatische aanpak
gevolgd om tot een financieel haalbaar
plan te komen, waarbij concessies niet
konden worden vermeden. In vergelijkbare bewoordingen hebben stichting
Amerongen Intact, Vereniging Dorp en
Natuur, de stichting de Amerongse
Molen en een comité van omwonenden
aan het gemeentebestuur laten weten
dat zij het voorliggende herontwikkelingsplan resoluut afwijzen. Kern van de

bezwaren is dat het bouwplan wat
betreft vorm, structuur en volume volstrekt niet past in de kleinschalige historische kern van Amerongen en niet
voldoet aan de eisen voor nieuwbouw
in de beschermde dorpskern. Op veel
punten is het bouwplan aantoonbaar in
strijd is met het beeldkwaliteitsplan voor
de kom van Amerongen dat nu juist
bedoeld is om op een zorgvuldige wijze
het authentieke Amerongse open
dorpsbeeld te behouden. Geconstateerd wordt verder dat de kostbare
verplaatsing van de molen voor het
plangebied geen enkele meerwaarde
oplevert voor de beeldkwaliteit en
uitsluitend bedoeld lijkt om meer woningen te kunnen realiseren. Ook de windvang is door de hoogte van het
complex onvoldoende verzekerd waardoor het twijfelachtig is of de windmolen
goed en veilig kan functioneren.
Amerongen Intact, Dorp en Natuur, de
molenstichting en de omwonenden
storen zich tenslotte aan de communicatie. Plannen zijn binnenskamers door
projectontwikkelende partijen in samenspraak met gemeente ontwikkeld.
Lokale partijen en bewoners zijn niet
betrokken geweest bij de planvorming
en maar karig geïnformeerd. Om niet te

MOLENSACTUEEL
verzanden in tijdrovende procedures
zoeken de vier lokale partijen het overleg bewust op. De gemeente heeft
toegezegd binnenkort een afspraak
voor overleg te plannen om bezwaren
en standpunten uit te wisselen.

hebben. Het onderzoek is mogelijk
gemaakt dankzij financiële bijdragen
van de provincie Noord-Holland en het
Prins Bernhard Cultuurfonds.

Evert Smitbiotoopprijs 2006
uitgereikt
Molenbiotoopinventarisatie
Noord-Holland gereed
Op 7 oktober 2006 is tijdens de molencontactdag de molenbiotoopinventarisatie Noord-Holland 2006 aangeboden
aan
de
gedeputeerde
van
de
provincie
Noord-Holland,
mevrouw
Rinske Kruisinga. In opdracht van de
Provinciale
Molencommissie
NoordHolland is een hernieuwde inventarisatie
gemaakt van alle Noord-Hollandse
molenbiotopen. Dit is gebeurd met een
nieuwe technische methodiek, waarbij
de gegevens zijn de gebruikt die door
Rijkswaterstaat landsdekkend zijn ingewonnen met behulp van laser-altimetrie.
Hierop zijn analyses uitgevoerd door te
bepalen welke invloed bijvoorbeeld
bomen en hoge bebouwing op de
molenbiotopen hebben. Nadat de resultaten hiervan bekend waren is de
uitkomst hiervan vergeleken met de
werkelijke situatie in het veld. In het
rapport is per molen een beschrijving
gemaakt, voorzien van foto’s van de
omgeving van de molen. Met de inventarisatie is er de komende jaren een
bruikbaar instrument voor alle partijen
die met molenbiotopen te maken

Op 15 december 2006 is in het Molenmuseum te Koog aan de Zaan de Evert
Smitbiotoopprijs uitgereikt. Het Gilde van
vrijwillige molenaars heeft de Evert
Smitbiotoopprijs tijdens een officiële
bijeenkomst
uitgereikt
aan
het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Provinciale Molencommissie Noord-Holland. Zij ontvangen
deze prijs voor hun grote inzet bij de
biotoopprojecten rond de Sluismolen en
Molen de Viaan in Alkmaar. Gezamenlijk
hebben zij door deze projecten de vrije
windvang van deze molens sterk verbeterd. De Evert Smitbiotoopprijs is overhandigd aan de dijkgraaf van het
Hoogheemraadschap, mevrouw De
Vries, en de voorzitter van de Provinciale
Molencommissie, mevrouw Van der
Stroom -van Ewijk.

Vage plannen bouw molen in
Graft-De Rijp
Op 7 november 2006 is door de PvdAfractievoorzitter het plan ‘Bouwen aan
een vitale toekomst’ gepresenteerd. Het
plan voorziet in het met 300 woningen

bebouwen van het gebied De Pauw,
waarbij als klap op de vuurpijl een nieuw
te bouwen molen bij de haven moet
verschijnen. In combinatie met kleinschalige horeca zou dit een aanwinst
zijn door Graft - De Rijp. In totaal zijn 6
hectare van de 14 hectare bestemd
voor woningbouw in diverse prijsklassen
en het resterende oppervlak is voor
wegen, groen, recreatie en water. Het
plan is gepresenteerd als een raamwerk
waarbinnen
diverse
aanpassingen
gedaan kunnen en zullen worden. Met
het plan wil de PvdA Graft-de Rijp op de
kaart zetten en daarmee uitsluiten dat
het in de toekomst aansluiting moet
zoeken bij de Beemster of de Schermer.

Nieuw bestuur De Krijgsman
meteen aan de slag voor
onderhoud
Stichting Molen de Krijgsman in
Oosterblokker heeft na tien jaar een
nieuw bestuur. Tien jaar geleden
dreigde De Krijgsman aan de Noorderdracht te verkommeren en zette de
heer P. Schouten en een aantal anderen
op 2 december 1997 de schouders
onder het oprichten van een stichting
voor de molen. Nadien werd de molen
inwendig volledig heringericht, een kostbare restauratie waarvan een groot
deel door de provincie werd gesubsidieerd. Verder werden een groot aantal
donateurs geworven die de molen de
afgelopen jaren steunden. Nu is er een
nieuwe bestuur aangetreden dat
bestaat uit K. Greuter en P. Deken uit
Oosterblokker, T. Lakeman uit Blokker en
molenaar E. Dudink ; een vijfde bestuurslid wordt nog gezocht. Het nieuwe
bestuur is meteen aan de slag gegaan
met een onderhoudsplan voor het exterieur van de molen, de kosten hiervan
zijn begroot op circa 250.000 euro. Men
hoopt in het voorjaar 2007 te kunnen
beginnen met het (groot) onderhoud.

Molen De Huisman krijgt
oorspronkelijke vorm terug

De Huisman in zijn oorspronkelijke uitvoering aan het Blauwepad in Zaandam. De
molen werd gebouwd als snuifmolen, later ingericht als mosterdmolen. In 1912
werd de molen ingericht als zaagmolen voor een kistenmakerij. Na de oorlog
kwam de molen tot stilstand en raakte in verval. In 1955 volgde de verplaatsing
naar de Zaanse Schans.

Met het in volle gang zijn van de
(her)bouw van Het Jonge Schaap
wacht De Zaansche Molen een volgende omvangrijke klus. Met het verdwijnen
van de (machinale) mosterdproductie
uit De Huisman (Molenwereld 2006-12412) is de weg vrij De Huisman te
reconstrueren naar de situatie zoals die
voor 1955 aan het Blauwe Pad te
Zaandam heeft gestaan. In 1955 werd
De Huisman aan de Kalverringdijk
herbouwd bovenop het voormalige
papierpakhuis De Haan. Uit het dak van
dit pakhuis werd een stuk gezaagd,
waarna molenlijf en kap hierop werden
geplaatst. Hierdoor ontstond een minder
hoge molen dan De Huisman oorspronkelijk was en in feite was dan ook sprake
van een niet waarheidsgetrouwe kopie.
De Huisman werd ingericht met het
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maalwerk van specerijmolen Indies
Welvaren, die voorheen aan het Mr.
Cornelispad stond en later werd
herbouwd als De Jonge Dirk in het
Westzijderveld. Rond 1960 werd in De
Huisman een elektrische mosterdmalerij
ingericht. Nu is gebleken dat de schuur
en de draagconstructie van de
molen verzakkingsverschijnselen vertonen wordt dit moment meteen aangegrepen om de molen in oorspronkelijke
staat terug te brengen, dus op een
hogere onderbouw. Gelijktijdig wordt de
molen weer ingericht om als een
volwaardige windmolen de productie
van specerijen weer te hervatten, het
doel waarvoor De Huisman oorspronkelijk was gebouwd.

Werkgroep voor goede
biotoop De Dog
Nu het waterschap Het Lange Rond met
andere waterschappen is gefuseerd tot
het
Hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier is er een sterke organisatie ontstaan die de regels strikter wil
naleven. Zo hebben de afzonderlijke
waterschappen
windbelemmeringen
rond molens (te) lang gedoogd, zoals bij
molen De Dog te Uitgeest. Eind 2006 is
een werkgroep bestaande uit de
Stichting
Uitgeester
en
Akersloter
Molens, Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, de provinciale molencommissie en een delegatie van omwonenden opgericht die zich in gaat
zetten voor aanpak van de biotoop. De
werkgroep wil een plan opstellen dat de
hoogte van de bomen en struiken rond
De Dog doet verminderen.

Molenaar gewond tijdens
uitspannen te Kinderdijk
Op 25 november 2006 is vrijwillig molenaar J. van Dijke uit Goes gewond
geraakt op molen nummer 2 van de
Nederwaard te Kinderdijk toen tijdens het
uitspannen de wind achter het zeil sloeg.
Van Dijke is molenaar te Middelburg en
viel deze dag in als molenaar op de
bezoekersmolen. Van Dijke wilde het zeil
wegrollen en werd daarbij in de lucht
geslingerd en is vervolgens ongelukkig
ten val gekomen. Na het voorval werd
direct 112 gebeld. Een traumahelikopter
was binnen zes minuten ter plaatse. De in
eerste instantie niet aanspreekbare Van
Dijke werd na drie kwartier met de ambulance afgevoerd naar het Erasmus te
Rotterdam. Tijdens het ongeval brak de
molenaar zijn linkerbovenarm en liep een
zware hersenschudding op. Het herstel
verloopt spoedig.

Provincie Zuid-Holland tegen
verplaatsing Dekkermolentje
De Provincie Zuid-Holland wil in principe
het Dekkermolentje voor Rijnsaterwoude
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In Delft wordt gewerkt aan het opknappen van het zomerhuis bij de stomp van de
van de molen van de Bieslandse Bovenpolder. In dit zomerhuis zijn nog de restanten aanwezig van een waterfornuis en bakoven. Of zij de renovatie ‘overleven’is niet
bekend (foto E.G.M. Esselink, 26 november 2006).

behouden. Dit in navolging van de
Stichting Oud Leimuiden en Rijnsaterwoude en tegen de zin in van Stichting
Industrieel Erfgoed te Uitgeest, die daarmee een tweede zaagmolen dreigt mis
te lopen (Molenwereld 2006-9-290).
Volgens het provinciebestuur is er geen
sprake van dwingende redenen om de
molen te verplaatsen. Als er al sprake
van zou zijn dat de molen een andere
plaats moet krijgen omdat de eigenaar
er van af wil dan geniet de molenmakerswerkplaats van Verbij te Hoogmade
absolute voorkeur. Daar mee blijft de
molen dan in ieder geval in de
gemeente Jacobswoude.

Windlust te Westmaas aan de
ketting gelegd
Op 18 november 2006 heeft molen
Windlust te Westmaas voorlopig de laatste omwentelingen gemaakt in afwachting van de komende restauratie. De
molen is de laatste jaren in slechte staat
komen te verkeren en langer draaien is
niet meer verantwoord. Niet alleen het
gevlucht maar ook de stelling verkeren
in deplorabele staat. Zo brak begin
november zelfs een stellingschoor af
doordat het muuranker was doorgeroest
en de kop van de ligger ingerot. Hierbij
was gelukkig geen sprake van lichamelijk letsel en ook de materiele schade
was minimaal. De molen is met uitgenomen stormborden op het zuidwesten
weggezet en de restauratie vindt zoals
het zich nu laat uitzien op korte termijn
plaats (Molenwereld 2006-6-198).

Herstel van watermolen
Bergen op Zoom hervat
Aannemer H. Smeenk restaureerde al
enige tijd geleden het hoofdgebouw
van de voormalige getijdemolen te
Bergen op Zoom (Molenwereld 2004-19). Hij had ambitieuze plannen met de
rest van het terrein, zo zou er een leerwerkplaats worden opgericht en zou de
molen zelf in ere worden hersteld. De
restauratieplannen kwamen echter stil

MOLENSACTUEEL
te liggen omdat volgens Smeenk de
gemeente niet mee wilde werken. In
november 2006 werden vragen gesteld
in de gemeenteraad en nu blijkt dat de
gemeente water bij de wijn wil doen om
de kwestie alsnog op te lossen. De
gemeente wil haar standpunt met
betrekking tot het inrichten van een
kantoor alsnog heroverwegen en acht
het ook mogelijk dat ter plaatse geproduceerde goederen worden verkocht.
De gemeente schrijft de ideeën van
Smeenk te willen betrekken in de inrichting van het gebied waarin een recreatieve inrichting centraal moet staan.
Op de tekeningen van Smeenk staat
ook de heraanleg van het oude spaarbekken met behulp waarvan de toenmalige molen vroeger kon draaien,
gebruik makend van eb en vloed. Dit
gedeelte van de plannen past volgens
de gemeente goed in de recreatieve
invulling.

Europese subsidie Kilsdonkse
Molen gegarandeerd
Nadat circa zeventig procent van de
benodigde subsidies voor de herbouw
van De Kilsdonkse Molen Beugt is
binnengehaald (Molenwereld 20006-9293), is nu ook de Europese subsidie van
circa 468.000 euro vrijgekomen. Door
goede samenwerking tussen de betrokken partijen is de subsidie, evenals de
subsidie voor de ecologische verbindingszone tussen de Heeswijkse Bossen
en de Bedafse Bergen, beschikbaar
gesteld. Aangezien alle procedures
doorlopen zijn kunnen beide projecten
dus snel van start, aldus een opgewekte
directeur van Stimulus Programmanagement die de subsidieaanvragen
begeleidde. De Europese subsidie is
verstrekt in het kader van de Ceres-

Burgemeester H. Hellegers van Werkendam zaagt onder toeziend oog van molenmaker K. Straver de hekstokken door aan de Zuid-Hollandse Molen in Hank;
molenmaker P. Straver kijkt toe (foto H. Van Steenbergen, 8 december 2006).

gelden, een Europees subsidieprogramma voor de regio Noord-oost
Brabant.

Geen finaleplaats
Antoniusmolen in programma
Restauratie
In de eerste aflevering van het programma BankGiro Loterij Restauratie op
18 november werden de eerste drie
kandidaten voor de finale gepresenteerd. Aan het eind van elke aflevering
stemmen de kijkers welk gebouw doorgaat naar de grote finale op zaterdag
23 december. Tijdens de finale wordt
gestreden om een bedrag van maximaal 1 miljoen euro. Het restant van de
Sint Antonius te Eerde moest in de eerste
aflevering de strijd aangaan met Kasteel
Staverden te Ermelo en Scheepswerf
Wolthuis te Hoogezand-Sappemeer. De
Sint Antonius te Eerde bereikte de finale
niet. Eerste finalist werd Scheepswerf
Wolthuis. Scheepswerf Wolthuis is een
historische plaats waar sinds het eind
van de zeventiende eeuw vele honderden houten en stalen boten zijn
gebouwd. Het is de enige overgebleven

De Kilsdonkse molen; rechts de stomp
van de windkorenmolen die ook door
waterkracht kon worden aangedreven;
links de wateroliemolen. In de muur is
in het metselwerk de doorgang voor de
as van het onderslagrad nog te zien
(foto H. van Steenbergen, november
2006).

werf in de veenkoloniën. Sinds 1922 is de
werf in handen van de familie Wolthuis
die nu al drie generaties lang aan het
roer staat. Door de kleinschaligheid van
deze werf is het sinds begin vorige eeuw
nauwelijks gemoderniseerd. Het vertoont ernstig achterstallig onderhoud en
dient geheel gerestaureerd te worden.
In de toekomst zal de scheepswerf een
museum en educatief centrum moeten
worden. Op 9 december was in aflevering 4 het complex van de Kilsdonkse
Molen te Dinther een van de drie kandidaten. Het molencomplex moest de
strijd aangaan met het tractiegebouw
van de stoomtrein Goes-Borsele en het
Mariapark te Sittard. Tot en met woensdag 13 december kon er gestemd
worden op de kandidaten uit aflevering
vier en de uitslag is bij het ter perse gaan
van het januarinummer nog niet
bekend.

Restauratie Zuidhollandse
Molen te Hank officieel gestart
Op 8 december 2006 is door burgemeester Hellegers van de gemeente
Werkendam het officiële startsein gegeven voor de restauratie van de
Zuidhollandse Molen te Hank. In aanwezigheid van molenmaker Kees Straver
werd door Hellegers met een hoogwerker op geringe hoogte een aantal
hekstokken afgezaagd. De officiële
opening werd bijgewoond door voormalig molenaar H. de Heus (82), die de
molen tot vier jaar geleden nog bemaalde. Het andere eind van de buitenroede was in november al kaalgezet.
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Restauratie Windlust
Vorstenbosch
Ondanks een eerder voorstel op korte
termijn noodzakelijke werkzaamheden
aan molen Windlust te Vorstenbosch uit
te voeren (Molenwereld 2006-2-49), is
door het College van B & W toch besloten het onderhoud van de gehele
molen te regelen. De in 1970 voor het
laatst gerestaureerde molen staat al
weer een jaar stil, nu draaien niet meer
verantwoord is. Het College wil dat de
molen in 2007 weer draaivaardig wordt
gemaakt en heeft voorafgaand hieraan
een beheersovereenkomst opgesteld en
voorgelegd aan de molenaar. Eenzelfde
overeenkomst werd onlangs gesloten
met de drie vrijwillige molenaars van de
standerdmolen te Nistelrode, die B. Sommers opgevolgd zijn. Met de beheersovereenkomst(en) wil de gemeente na
restauratie het beheer van de molens in
meerdere opzichten goed geregeld
hebben.

Molen Windlust in Vorstenbosch is duidelijk buiten bedrijf (foto H. van
Steenbergen, november 2006).

Tevens zijn in november duikers in de
sloot geplaatst en is de nieuwe stuw
geslagen. Pas in het voorjaar zullen de
roeden worden uitgenomen en de kap
worden afgenomen. De herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd door
Straver uit Almkerk. In de winter vinden
de voorbereidingen plaats en wordt
gewerkt aan onder andere de kozijnen
en ramen. Euforie over het officiële startsein van de restauratie maakt binnen de
gemeente Werkendam echter ook
gedeeltelijk
plaats
voor
zorgen
Molenstichting Land van Heusden en
Altena heeft bij monde van penningmeester Janssen laten weten dat het
zeer waarschijnlijk is dat een nagenoeg
volledig beroep op de garantiesubsidie
van de gemeente Werkendam moet
worden gedaan. Ondanks verwoede
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pogingen heeft de stichting ‘slechts’
50.000 euro bij elkaar weten te verzamelen, daar waar bij het aangaan van de
garantiesubsidie werd verwacht dat de
stichting ook dit bedrag van 100.000
euro op termijn gefinancierd zou kunnen
krijgen
(Molenwereld
2006-4-125).
Zeventig procent van de restauratie
wordt vergoed door het Rijk, maar de
andere dertig procent dient de eigenaar bij te dragen. Voorzitter Snoek
gemeld dat dit bedrag wellicht lager uit
zou kunnen vallen. Dit zou echter alleen
maar kunnen zonder tegenvallers. De
eerste tegenvaller is voor aanvang van
de restauratie al bekend, te weten dat
het aanleggen van de toegangspad
1.500 euro duurder is uitgevallen dan
begroot.

MOLENSACTUEEL

Bezwaren tegen bescherming
molenrompen:
Zevenbergschen Hoek
De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM)
is bezig met een selectieproces voor het
op de rijksmonumentenlijst plaatsen van
waardevolle molenrestanten. Zoals in de
voorgaande nummers van Molenwereld
al was te lezen, worden deze plannen
soms met gemengde gevoelens maar
vaak ook positief ontvangen. De molenromp aan de Hoge Zeedijk te Zevenbergschen Hoek is alsnog benoemd tot
beschermd
rijksmonument
(Molenwereld 2004-2-87/2.10.2). De Federatie
Noordbrabants
Monumentenoverleg
ziet deze toekenning als een overwinning, aangezien zij het destijds negatieve advies van de gemeente Moerdijk
(Molenwereld 2003-12-335) aan heeft
gevochten. Dat de bescherming van
cultureel erfgoed soms een kwestie van
een lange adem is blijkt wel uit het feit

Het gereconstrueerde
pakhuis bij de molen te
Princenhage is in december
2006 nagenoeg gereedgekomen (foto W. van Breenen,
10 december 2006).

De molen van Gronsveld in de steigers voor herstel van het metselwerk
(foto H. van Steenbergen, 17 oktober 2006).

dat tussen het voornemen tot aanwijzing
over te gaan en de uiteindelijke
uitspraak ongeveer drie jaar verstreken
zijn. De eigenaar van de molen overweegt alsnog in beroep te gaan tegen
de gewijzigde status van de molenromp,
aangezien hij van mening is beperkt te
worden in het gebruik. Laatstgenoemde
is in negen van de tien gevallen overigens geen argument om de besluitvorming te herzien, zo is gebleken bij de
diverse eerder ingediende bezwaren
ten aanzien van andere benoemingen.
Bovendien was juist dit het argument in
het bezwaarschrift van de gemeente
Moerdijk.

Woningbouw redding De
Nieuwe Molen te Rothem
De plannen van eigenaar Habets om De
Nieuwe Molen te Rothem te restaureren,
uit te breiden en te voorzien van nieuwe
gebruiksfuncties dateren alweer van
enige tijd geleden. De plannen zorgden
tegelijkertijd voor stagnatie, aangezien
door in eerste instantie de gemeente en
in tweede instantie de RACM niet
akkoord werd gegaan met delen uit het
plan (Molenwereld 2006-2-47/48). Tevens
worstelt Habets Bouw met de financiering van de restauratie, die zonder subsidies niet mogelijk is. De gemeente
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De Strijthagermolen in Schaesberg
(foto H. Noot,15 juli 2005).

De heemkundevereniging zelf staat
vooralsnog sceptisch hiertegenover en
acht de kans klein dat de molen als
nieuwe behuizing zal worden gekozen.
Als belangrijkste argument worden te
ingrijpende aanpassingen aangevoerd.

In ‘t kort
- Op 24 november 2006 ontving de
gemeente Zuthpen de biotooppluim
van het Gilde van Vrijwillige Molenaars
(Molenwereld 2006-12-407/408).
- Op 8 december 2006 is de restauratie
van de Achterlandse Molen te GrootAmmers gedeeltelijk afgerond.
- In februari 2007 zal de restauratie van
de Amerikaanse windmotor te Genderen worden aanbesteed; de molen
moet in 2008 weer ter plaatse staan.
- Op 8 december heeft een delegatie
van het afgetreden bestuur van
Molenstichting Noord-Brabant de overdracht gedaan aan het nieuwe bestuur,
waarin F. Buijserd (burgemeester Aalburg), J. Pommer (burgemeester SintMichielsgestel) en B. Snoek (voormalig
dijkgraaf) zitting hebben.
- Met de in oktober gerealiseerde
verkoop van de Strijthagermolen in
Schaesberg heeft Monte Verde 278.000
euro van de nog openstaande schuld
bij de gemeente Landgraaf af kunnen
lossen (Molenwereld 2005-9-276).

Molenkalender 2007
Meerssen heeft ten behoeve van deze
financiering het plan bedacht door met
de bouw van zes woningen opbrengsten te genereren waarvan Habets in
staat wordt gesteld de restauratiewerkzaamheden voort te zetten. De
gemeente hoopt dat de provincie in wil
stemmen met woningbouw buiten de
bebouwde kom op de plaats van de
bijgebouwen, die geen rijksmonument
zijn.

Gewijzigde bestemming De
Uffelse Molen te Haler?
De Uffelse molen in Haler gaat mogelijk
onderdak bieden aan de Heemkundevereniging Hunsel. In eerste instantie werd gedacht dat de vereniging in
het gemeentehuis ondergebracht kon
worden. Dit bleek echter geen haalbare
kaart vandaar dat de Uffelse Molen als
alternatief naar voren werd geschoven.

A L M E N U M
Houthandel

Voor molenrestauraties

Zagerij
Import

EIKEN- EN BILINGA STAMMEN IN VOORRAAD
In te zagen volgens bestek en tekening
Verder:

Iepen • Bolletrie • Steenbeuk • Douglas
Larix • Azobé • Noord Noors Grenen
Kanaalweg 108 • 8861 KJ Harlingen • Tel. 0517 - 41 33 77 • Fax 0517 - 41 48 73 • www.houtcompagnie.nl
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25 november 2006 t/m medio 2007:
Expositie ‘Molenrijkdom in de Alblasserwaard c.a.’ in Historisch Centrum Ons
Molen Verleden te Zevenhuizen.
27 januari 2007 t/m 28 mei 2007: Expositie ‘Molens’ Noordbrabants Museum te
‘s-Hertogenbosch.
17 maart 2007: Jaarvergadering Vereniging De Hollandsche Molen.
25 maart 2007: Westbrabantse Molendag.

MOLENSACTUEEL

België
Limburg
Verplaatsing Leyssensmolen
in Lommel
De Leyssensmolen in Lommel, ongeveer
25 km ten westen van Weert, werd in
1797 gebouwd in Olmen om zeven jaar
later verplaatst te worden naar Lommel.
In 1960 kocht de gemeente de molen
die omstreeks 1955 buiten bedrijf was
gekomen, en liet deze in 1963 verplaatsen naar het Kattenbos, evenwel zonder
binnenwerk. Dat was toch overbodig. In
1988/1989 volgde alsnog een restauratie
tot maalvaardige molen. Malen lag
evenwel moeilijk, want het Kattenbos
heet niet voor niets bos. In 2003 werd de
molen stilgezet in afwachting van een
nieuwe,
noodzakelijke,
restauratie.

De Hoosmolen in Gent in het hedendaagse landschap (foto W.J.G. Bakker, maart 2005).

Monumenten en Landschappen stelde
de subsidiëring ervan afhankelijk van de
biotoop: of verbeteren van de huidige
locatie of verplaatsen. Kappen van een
deel van het bos was niet acceptabel,
dus bleef verplaatsen over. De molen
staat nu vooraan in de Zandstraat in
Lommel en als alles doorgaat dan krijgt
de molen binnenkort een nieuwe plaats
op een open plaats in de Katterijen,
achteraan dezelfde straat in een heidelandschap.

Oost-Vlaanderen
1316: Vlaamse poldermolen
bij Gent

In de aanbouw op de plaats van het
vroegere scheprad van de Hoosmolen
bevindt zich de centrifugaalpomp uit
1897 (foto W.J.G. Bakker, maart 2005).

Het jaar 2007 is uitgeroepen tot ‘Jaar
van de molen’ omdat in 1407 voor het
eerst sprake zou zijn van windwatermolens. Uitgerekend in de aanloop tot dat
molenjaar komt de Vlaamse molenkenner Lieven Denewet met de ontdekking
dat al in het jaar 1316, een negentig jaar
eerder, al een watermolen bestaat bij
Gent. Ergo de eerste poldermolen stond
bij Gent (Molens 2006-84-14). Nu is die
conclusie wel heel erg kort door de
bocht. Het is per slot nog maar de vraag
of dat de eerste is geweest in de Lage
Landen.
In mijn (jsb) bespreking van het boek
Middeleeuwse watermolens in Hollands
polderland van Bicker Caarten in De
Molenaar 1991-15-459,460, 461 zette ik
de nodige vraagtekens bij de ‘oerpoldermolens’ in Holland aan het begin
van de vijftiende eeuw en maakte
aannemelijk dat de geschiedenis verder
terugging; dat windbemaling in Holland
aan het begin van de vijftiende eeuw
ouder en algemener was dan door
Bicker Caarten werd aangenomen, al
kon ik dit niet met feiten onderbouwen.

Bicker Caarten was zichzelf van zijn
beperkingen bewust en karakteriseerde
zijn boek dan ook als ‘een aanzet voor
anderen tot nader onderzoek, opdat
onze kennis van de ontwikkeling en de
verspreiding van de Middeleeuwse
watermolens in Holland wordt vergroot.’
Helaas moet meer dan vijftien jaar later
worden geconcludeerd dat niemand
die handschoen heeft opgepakt en we
in Nederland nog altijd maar aan het
herkauwen zijn met alle gevolgen van
dien.
Het betekent wel dat Denewet een punt
heeft. In een oorkonde van 10 februari
1316 staat over een perceel grond:
‘en(de) an tstic lands daer de hoesse
molen up staet’. Daaruit blijkt niet direct
dat het om een watermolen gaat, maar
Denewet maakt wel aannemelijk dat dit
het geval is geweest met als sterke
punten: de naam, de ligging en de
continuïteit. Aangaande het laatste: op
de plaats van de molen staat nog
steeds een onttakelde achtkante stenen
watermolen, gebouwd in 1701 als opvolger van een houten achtkante molen
die in 1597 gebouwd zou zijn. In 1852
werd deze molen ‘verstoomd’ en in 1897
maakte het scheprad plaats voor een
centrifugaalpomp (fabrikaat Phoenix)
welke sinds 1945 elektrisch wordt aangedreven. De Hoosmolen is sinds 1985
eigendom van de stad Gent die de
molen als gemaal in maalvaardige staat
liet restaureren. Daarmee werd in 1997
begonnen en begin 2005 kon de pomp
weer water uitslaan.
Dat neemt niet weg dat er nog vragen
genoeg en te over zijn, zowel over de
Hoosmolen zelf als over de ontwikkeling
van de windwatermolen in het algemeen. Denewet heeft in ieder geval de
geschiedenis van de watermolen
aantoonbaar met bijna een eeuw verlengd.
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Henk Berends

Molen in
Sebaldeburen
loopt weer met
twee benen
De Eendracht in helikopterview; de beide vijzels, waarvan één ‘in de maak’ zijn
duidelijk te herkennen.

sprak een openingswoord. Daarna
verrichtte de heer Endedijk de officiële
openingshandeling door de vang van
de molen te lichten. Hierdoor begonnen
de wieken ondanks de zwakke wind te
draaien waardoor de herstelde schroef
in werking werd gezet.

Plannen

De gesloopte schroefbak.

W

e schrijven 10 november 2006.
Op deze dag is na een grondige restauratie de tweede
schroef weer in gebruik gesteld door de
directeur van De Hollandsche Molen, de
heer L. Endedijk.
Met deze restauratie is de bemaling
hersteld, zoals die tot 1926 functioneerde, zij het met andere materialen
en middelen.
De voorzitter van Molenstichting Westerkwartier e.o., mevrouw I. Martens,

14
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De wens om te komen tot een herstel
van de windaandrijving van de tweede
schroef ontstond nadat het waterschap
Westerkwartier had besloten de elektrische bemaling van de polder uit de
molen te halen. Die functie werd overgenomen door een nieuw gemaal aan
de Woldweg. Hierdoor kwam de tweede
schroef stil te liggen.
Een groot nadeel voor de realisatie van
deze restauratie lag in het feit dat de
schroefbak niet diep genoeg was en de
schroef dus te weinig diepte (tasting)
had. Uitvoering van het restauratieplan
betekent verwijdering van de bestaande schroefbak, uitgraven en storten van een nieuwe! Dit brengt extra
kosten met zich mee.
In 1988 werd het idee geopperd en in
1997 werd het daadwerkelijke plan ingediend bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Door de vasthoudendheid
van het bestuur van Molenstichting
Westerkwartier e.o. kan nu het resultaat
worden bewonderd.
De kosten voor deze restauratie bedroe-

gen ruim 152.000 euro. Het geld voor
deze restauratie is toegezegd door de
volgende organisaties, overheden en
instellingen:
Rijksdienst voor Monumentenzorg
Gemeente Grootegast
Stichting Prins Bernhardfonds / Anjer fonds
BankGiroLoterij
Stichting Scholtenfonds
Stichting VSB Groningen Drenthe
Rabo-bank Zuidelijk Westerkwartier
Dinamofonds

Uitvoering
Bij een openbare aanbesteding kwamen de firma’s Oosterhof-Holman uit
Harlingen (voor het betonwerk) en
molenmakerij Molema v.o.f. uit Heiligerlee (voor de aandrijving) als laagste
uit de bus. De uitvoering van de werkzaamheden zijn tot volle tevredenheid
uitgevoerd.
Tijdens deze ingrijpende restauratie
heeft ook de vrijwillige molenaar menig
uurtje vrije tijd aan de molen gespendeerd. In augustus werd de molen met
de hogedruk-reiniger schoon gespoten
en geheel geverfd. Van één wiek
werden de loop- en treklatten vervangen. Nadat het grote betonwerk was
uitgevoerd werd het molenerf opnieuw
ingericht en de begane grond in de
molen voorzien van bestrating en
nieuwe vloerdelen.

De nieuwe schroefbak.

Beton storten van de nieuwe schroefbak. De buis dient als mal en wordt later weer
verwijderd.

Aanvoer van het gaande werk.
Het steken van de nieuwe schroef.

Molens Moeten Malen
Dit gezegde kent meerdere betekenissen, maar de oorspronkelijke betekenis
komt in deze molen thans ondubbelzinnig tot uiting. Bij voldoende wind kan er
met twee schroeven worden gemalen.
In de provincie Groningen zijn er op dit
moment van de 27 poldermolens nog 4
molens met twee werkende schroeven.
Gelukkig heeft nu ook het Westerkwartier weer de beschikking over een
molen met twee werkende schroeven.

Terug in de tijd
In 1895 werd door het polderbestuur
besloten om een tweede schroef te
laten aanbrengen in poldermolen De
Eendracht te Sebaldeburen. Hiertoe
werd de spil ingekort en voorzien van
een takrad. De bestaande schroefbak
werd verwijderd en er werden 2 nieuwe
schroefbakken gemaakt.
In 1926 besloot hetzelfde polderbestuur
om de oostelijk gelegen houten schroef

door een elektromotor te laten aandrijven. De maalspil werd verwijderd en
door de firma Loningh uit Helpman werd
een elektrische aandrijving geplaatst.
Hiervoor moest een kilometer middenspanningskabel vanaf de Provincialeweg naar de molen worden
aangelegd. De kosten hiervan bedroegen destijds 2974 gulden, maar werd
met nog eens 1000 gulden overschreden. De aandrijving voldeed blijkbaar
niet, want na 5 jaar vonden er aanpassingen plaats door de fa. Landeweer &
Zonen uit Hoogezand.
Naast het molenerf verrees een transformatorgebouwtje. Rond 1954 verdwijnt
het transformatorgebouw en krijgt de
molen een directe aansluiting op
220/380V over dezelfde kabel. In 1970
wordt de elektrisch aangedreven
schroef vervangen door de huidige
stalen schroef van de firma Spaans.
Tevens wordt de aandrijving hiervan
geautomatiseerd.
Deze
situatie
is
ontstaan doordat de molen het sinds
1970 zonder vaste molenaar moest stellen. Bovendien was de elektrisch aange-

dreven houtenschroef niet meer bruikbaar. In januari 1987 gaat de polder (en
molen) over naar het waterschap
Westerkwartier. Dit waterschap besluit in
1988 een nieuw gemaal te bouwen aan
de Woldweg. Hierdoor wordt het elektrisch gemaal in de molen overbodig.
Na voltooiing van het nieuwe gemaal in
1990 komt de stalen Spaans-schroef niet
meer in actie. De aansturing van de
motor wordt verwijderd, evenals de
aandrijving en de elektromotor.
Op dat moment ontstaan de plannen
om de schroef weer zijn oorspronkelijke
aandrijving terug te geven. En bijna 20
jaar later is het heugelijke feit daar. Na
een ingrijpende restauratie kan de
stalen schroef weer water malen!

Meulfrans
Takrad: spoorwiel (Groninger term).
Schroef: vijzel (vroeger algemene term, later
meer en meer verdrongen door vijzel, de term
schroef wordt nu nog de noordelijke provincies gebruikt).
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Restauratie

Garstermolen
D

e molen van het voormalige
waterschap Garsten is in 1876
gebouwd na het afbranden van
zijn voorganger. De nieuwe molen is een
typisch 19e-eeuwse vijzelmolen en in
veel opzichten te vergelijken met de
Hoekermolen in Vreeland die uit
diezelfde tijd dateert. De molen was tot
omstreeks 1950 in bedrijf, waarna een
elektrisch gemaal naast de molen de
bemalingstaak overnam. In 1957 is de
molen inwendig nog compleet maar
niet lang daarna werd de molen op het
bovenwiel na uitgesloopt voor de inrichting als recreatiewoning. In 1964 werd
de molen als haar derde molen aangekocht door de Stichting De Utrechtse
Molens, waarna de molen draaivaardig
werd gerestaureerd. Nu, onder de vlag
van de Stichting Het Utrechts Landschap
ondergaat de molen een zeer grote
restauratie die de molen opnieuw tot
leven brengt, niet alleen als draaiende,
maar ook als malende molen omdat de
molen weer voorzien wordt van binnenwerk. De restauratie wordt uitgevoerd
door molenmaker Verbij uit Hoogmade.
Zodoende dient er heel veel gebeuren.
Vanwege de verlaging van het polderpeil moet de achterwaterloop worden
verdiept en de vijzel een meter langer

De Garstermolen in restauratie.

Wat de Friezen de ‘utskoat’’ noemen.
De wachtdeur die het teruglopen van
water moet verhinderen is als een
dubbele puntdeur uitgevoerd.
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worden. Van het voorste deel van de
vloer van de voorwaterloop waren de
palen verrot. Er zijn daarom nieuwe
betonpalen geheid. Verder was een
nieuw windpeluw evenals, nieuwe spruiten; verder de versterking van de
voeghouten met glasfiberstaven. Eén

voeghout krijgt een nieuwe kop in
epoxy, een nieuw kruiwerk (de kap staat
nu op blokken), nieuwe roeden, nieuw
rietdek op de romp en natuurlijk
completering van het binnenwerk waar
op het bovenwiel na niets meer van
over is. (Restauratie-informatie en foto’s:
Dick Kenbeek.)

De gerestaureerde en te verlengen
De palen van het buitenste deel van
vijzelkom.
de voorwaterloop waren verrot,
zodat een nieuwe fundering noodzakelijk was.
De staatconstructie
dient als tijdelijke
opvang voor de
Stichting Het Utrechts Landschap zet
waterloopmuren.
zich in voor een betere leefomgeDe opgevangen
as wegens
vernieuwing van
de windpeluw.
Opvallend zijn
de zeer lange en
dunne vulstukken
van de as.

ving voor mens, dier en plant in de
provincie Utrecht. Ze heeft circa
4700 hectare natuurgebied en 150
historische gebouwen en bouwwerken in eigendom, variërend van
buitenplaatsen en tabakschuren tot poorten en bruggetjes.
Sinds 1 januari 2005 beheert Het Utrechts Landschap de 23 molens,
welke in bezit zijn van Stichting De Utrechtse Molens.
Het Utrechts Landschap heeft een eigen timmerwerkplaats en
houtopslag, waar drie timmermannen werkzaam zijn. Zij werken
onder leiding van de bouwmeester. Het onderhoud aan de gebouwen en bouwwerken gebeurt zoveel mogelijk in eigen beheer. Ook
het onderhoud aan de molens willen we zoveel mogelijk in eigen
beheer doen.
Daarom zijn we op zoek naar een

ALL-ROUND TIMMERMAN (m/v)
(4 dagen per week)
met aantoonbare kennis van molentechniek en molenonderhoud,
die onze timmerploeg komt versterken en zijn/haar kennis gaat
delen met de collega’s.

Wij bieden
salariëring conform de schalen van DE LANDSCHAPPEN en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Bos en Natuur.
Uw sollicitatiebrief, met een overzicht van opleidingen en
werkervaring, kunt u tot uiterlijk 22 januari 2007 sturen naar Stichting
Het Utrechts Landschap, de heer W. Wijsman (bouwmeester),
postbus 121 3730 AC De Bilt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer Wijsman
(tel. 0654 961 996).
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DE LAKERMOLEN
Verder wijst Waltman op nog een bijzonderheid: Bij de Knipmolen te Voorschoten komt eenzelfde versnijding in
het metselwerk, op vrijwel de zelfde
hoogte voor als bij de Lakermolen. Hij
verwijst hiervoor naar blz. 60 van het
boek Molenbouw van Anton Sipman
(Zutphen 1975). ‘Puur toeval?’ zo vraagt
hij zich terecht af. Daar komt bij dat
deze molen ook omstreeks 1800 zou zijn
gebouwd, de tijd waarin Dorn Seiffen
met zijn experiment bezig was. De
verhoudingen van de romp van de
Knipmolen en het zo te zien homogene
metselwerk maken het niet direct waarschijnlijk dat ook deze molen een molen
met horizontale wieken is geweest, maar
opvallend is het in ieder geval wel.
Ook provinciaal molendeskundige Jan
Hofstra komt met aanvullingen en correcties. Hij schrijft: ‘Op blz. 430 heeft het
tekstprogramma van de drukker in de
stuwdrukformule de griekse letter [ p =
rho] omgezet in een r. Omdat er achter
staat wat het is, is dit helemaal geen
ramp.’
Ook wijst Hofstra op het foutieve kammenaantal in het bovenwiel van de
Zuidwijkse molen; evenals Waltman wijst hij
er op dat dit geen 61 maar 41 dient te zijn.
Verder wijst Hofstra er op dat een wel
heel erg storende fout is geslopen in de
berekening op blz. 432. Op de verticale
as zat een wiel dat twee maal groter
was dan het wiel op de wateras. De
wateras draaide dus tweemaal sneller
dan de verticale as. Indien het scheprad
10 omwentelingen per minuut moet
maken dan moet de verticale as 5
omwentelingen per minuut maken, of
wel 20 enden.’ Waarvan acte!
Beide heren worden ten zeerste bedankt voor hun waardevolle opmerkingen. jsb.

De Knipmolen bij Voorschoten heeft inwendig, evenals de Lakermolen, inwendig
een versnijding in het metselwerk op circa anderhalve meter hoogte. In tegenstelling tot de Lakermolen toont de gemetselde romp van de Knipmolen wel als één
geheel. Opvallend is ook de hoek in de waterloop (foto J.A. van Krimpen, augustus
1977)

H

et artikel over de Lakermolen heeft
enige reacties opgeleverd die we
maar al te graag doorgeven. De
Aarlanderveense
molenaar
Willem
Waltman bevestigt mijn veronderstelling
dat de gegevens over het bovenwiel
van de Zuidwijkse molen bij Wassenaar
in de molens van zuid-holland niet kloppen. Hij schrijft: ‘De diameter van de
steekcirkel is geen 239 cm, maar 160,6
cm.
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Het bovenwiel van de Zuidwijkse molen
heeft n.l geen 61 maar 41 kammen! [een
aantal jaren geleden door mij zelf nageteld].
Als je dan de steekcirkel uitrekent: 41
maal 12,3 : 3,14 kom je op 160,6. De
verhouding tussen vlucht en bovenwiel
wordt 14,5 : 1,6 en zo kom je op 1: 9,06!
De overbrengingsverhouding van de
Zuidwijkse molen is dan geen 1,47 : 1
maar 2,18 : 1.=

De Lakermolen.

Stellinginstructie
“Vandaag een speciale les”, zei ik tegen
mijn leerling, “stellinginstructie!”
“Waar is dat nu goed voor?”
“Beste jongen, dat maakt het verschil
tussen dood en leven!” Ja, bij stellingverkeerd kan je er zelfs het leven bij
inschieten! Als je bijvoorbeeld op een
verkeerde manier aan de foute kant
van het hek komt! Om te beginnen: loop
maar eens een rondje over de stelling.”
Verbijsterd keek hij me aan, alsof ik gek
geworden was en met een gezicht als
een oorwurm deed hij het gevraagde.
“Fout, helemaal fout, levensgevaarlijk!
Je liep rechtsom en dat hoor je linksom
te doen.”
“Achterlijk hoor, wat maakt dat nou uit?”
“Als je linksom loopt dan heb je het
beste gezicht op inkomende wieken en
dat kan pijnlijke verrassingen voorkomen. Bovendien liep je dicht langs het
hek; dat is ook verkeerd. Je hoort zo
dicht mogelijk langs de romp te lopen,
zo is mij dat in mijn jeugd geleerd.”
“Achterlijk hoor, wat maakt dat nou uit?”
“Wel eens gehoord van hefboomwerking? Dan kan je nagaan waarom je zo
dicht mogelijk bij de romp moet blijven,

zeker op een mogelijk wat onbetrouwbare stelling en nog meer op een onbekende molen.”
Mijn leerling wilde zich op het stellinghek
neerzetten, hetgeen mij een kreet van
afschuw ontlokte: “Daar is dat hek niet
voor. Dat dient alleen om aan te geven
hoe ver je kan gaan; de scheiding
tussen dood en leven zoals ik al zei en jij
gaat er doodgemoedereerd op zitten!”
Zuchtend kwam hij overeind: “Je mag
op zo’n molen ook niks; alles is gevaarlijk, achterlijk hoor!”
“Je deed nog iets heel gevaarlijks, je
zette je voeten neer tussen twee liggers.
Je hoort zoveel mogelijk je voeten neer
te zetten boven de liggers”.
“Achterlijk hoor, wat maakt dat nou uit?”
“Als een plank van de balie breekt dan
doet hij dat tussen de liggers.”
“Overdreven zeg!”
“Ja, en toch is het mij vroeger allemaal
zo geleerd, zoals bijvoorbeeld ook om
op een onbekende molen achter de
molenaar aan te lopen en je voeten
neer te zetten waar hij dat doet. Hij weet
tenminste waar hij gaan kan.”
“Achterlijk hoor!”

“Niks te achterlijken; als je eens wist hoe
vaak in het verleden stellingen geheel of
gedeeltelijk naar beneden zijn gekomen
dan weet je dat dit helemaal niet overdreven is. Weet je wat ik achterlijk vind:
de veiligheidsmaatregelen van nu.
Baliehekken worden lomp hoog en
bederven het uiterlijk van een molen.
Het lijken wel ruiven. Zijn er nu echt
ongelukken door een te laag stellinghek
bekend? Schopplanken? Inzakkende
stellingen kan ik je zo een serie noemen,
maar van onder het hek doorschuiven
nooit. Weet je wat dan veel beter zou
zijn: sterkteberekeningen voor een stelling en een groot instructiebord met
onder andere vermelding van de maximale belasting.”
“Achterlijk hoor!”
“Wat is nu achterlijker: inspelen op vrijwel
louter theoretisch ongelukken of op de
praktijk die in het beste geval wat
achterhaald is?
Balie Kluiver

To u w t j e d ’ ro m ; k l a a r i s K e e s !
Bewaart u de Molenwereld ook zo? Of op een stapeltje? In een doos?
Dan bieden wij u een aantrekkelijker oplossing met de magi-clip. Met deze strips kunt u de Molenwereld gebruiksvriendelijk
bewaren in ordners, een tweerings-, of (beter) een vierrings-ringband; die keus laten we aan u.
Voordelen:
*Eén jaargang of zelfs meer jaargangen als boekwerk voor het grijpen.
*Geen perforatiegaten in het tijdschrift, dat u daarmee onbeschadigd houdt.
*Gemakkelijk in- en uitnemen van de losse tijdschriften om, bijvoorbeeld, iets te kopiëren.
*Niet alleen toepasbaar voor de Molenwereld, maar voor alle tijdschriften
op A4-formaat (292 x 210 mm).
De prijs?
Abonnees of donateurs betalen e 4,50 exclusief porto, niet- abonnees e 5,65 voor 1 set van 12 clips
(de twaalfde kunt u gebruiken voor de index).
Wijze van bestellen:
Als u als abonnee/donateur 1 set van 12 stuks wilt
ontvangen, dan dient u e 5,60 (inclusief porto) over te
maken op Post bankrek.no. 4506935 of bankrek.no.
3750.30.867 t.n.v. Stichting Molenwereld te Moerkapelle.
Wilt u 2 sets dan
e 10,-, 3 sets e 15,-, 4 sets e 19,50. Als u 5 sets wilt dan
betaalt u e 22,50. Wilt u nog meer sets, dan betaalt u het
gewenste aantal maal e 4,50.
Niet-abonnees dienen respectievelijk e 6,50; e 12,-; e 18,-;
e 23,- en gewenste aantal x e 5,50 te betalen.
Voor overige landen in Europa zijn deze bedragen te
vermeerderen met e 0,5 in verband met de hogere
portokosten.
N.B. Wij leveren alleen de magiclips, aangezien de verzendkosten voor de
ringbanden te hoog zijn.
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(foto Joop Vendrig,
De Rietveldse molen
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bij Hazerswoude).

J.S. Bakker

Molenherstel

en monumentenzorg?
Restauratie-ethiek:
Salomo plus Simson
‘Al had ik Salomo’s wijsheid
en Simsons gewin.
Zo kan ik niet malen naar
iedermans zin’.

D

it fragment uit een gedicht, dat
ooit te lezen is geweest in de
korenmolen van Sint Philipsland is
niet alleen van toepassing op het molenaarsvak, maar ook op de restauratiepraktijk.
Er is op het gebied van monumentenzorg niet iets als een ‘objectieve waarheid’, om het met een term uit een
politiek systeem te zeggen. Zo’n objectieve waarheid zou in één opzicht
makkelijk zijn, want het maakt veel
discussie overbodig; immers iedereen
weet waar hij zich aan te houden heeft.
Maar om het ontbreken van een niet mis
te verstane richtlijn aan te duiden als vrijheid: blijheid schiet veel te ver door naar
de andere kant. Het spanningsveld
tussen de twee uitersten biedt in ieder
geval ruimte voor discussie. Monumentenzorg in de zin van restauratiewerk is in de praktijk als regel de
resultante van verschillende krachten
als: kennis, beschikbare middelen, de
uitgangssituatie, de opdrachtgever of
toekomstig gebruik. Daarbij speelt ook
een soort restauratie-ethiek mee: wat
mag (of zelfs moet) wel en wat niet.

Molen ‘De Adriaan’ in Haarlem in de vorige eeuw, nog met een houten as. In de
gemetselde onderbouw van de molen zijn de ‘spekbanden’ - de witte rijen steen
van de oude waltoren zichtbaar.

Ethiek
Nu is ethiek al snel aan veranderingen
onderhevig: wat gisteren afschuw wekte
wordt morgen geaccepteerd en omgekeerd. Dat proces zal, zonder het algemeen accepteren van een ‘objectieve
waarheid’ ook nooit tot een einde
komen, ook niet bij monumentenzorg of
molenbehoud, twee zaken die elkaar
trouwens niet dekken. Een klein uitstapje
naar het verleden maakt zowel het een
als het ander duidelijk. De Vereniging
‘De Hollandsche Molen’ is al tachtig jaar
een fervent voorvechter van molenbehoud. In de beginjaren gold als stelregel
dat men zich alleen inzette voor het
behoud van in bedrijf zijnde molens. De
redactie van het vakblad De Molenaar
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De tijden veranderen: in 1952 kon voor de Weesper zaagmolen ‘De Eendracht’ wel
wat voor ‘De Herder’ in Leiden niet mocht: een ingrijpende verbouwing tot
woning. Let op het rietmatten windscherm op de balie en de waslijnen aan de
andere kant (foto 1953).

BEHOUD

De onderbouw van de molen van
Speelman in Sassenheim, inmiddels
gerestaureerd, kon op de valreep
gered worden dankzij de plannen
om er weer een complete molen van
te maken (foto Stichting Oud
Sassenheim, oktober 1997).

toren, tot op de grond toe werd afgebroken. Het lijkt mij aannemelijk dat de
dikke muren van die voormalige vestingtoren door de brand niet onherstelbaar
beschadigd waren en best een andere
achtkante molen hadden kunnen
dragen. Zo’n sloop is vandaag aan de
dag voor zowel molen- als monumentenzorgers totaal onbegrijpelijk! Dat
geldt ook het herbouwplan. Nu kunnen

De ‘1200 Roe’ aan de Haarlemmerweg bij Amsterdam, beeld van de ontwikkelingsgang van de molenomgeving in de
nabijheid van steden.

onderschreef het streven van de vereniging, maar vond die stelregel veel te ver
gaan: waarom geen behoud van stilstaande molens als ‘natuurmonument’
(!). Het streven van de Vereniging ‘De
Hollandsche Molen’ naar modern uitgeruste molens die een maximum aan
bedrijfszekerheid boden was een onmisbaar element in de genoemde stelregel

en dat kon erg ver gaan. Toen in 1932
‘De Adriaan’ in Haarlem afbrandde was
het niet de bedoeling om ‘De Adriaan’
in de vorm van voor 1932 te herbouwen,
maar als een moderne stenen windmolen die voldeed aan de toenmalige
eisen van de tijd! Vandaar, dat de overgebleven stenen onderbouw van ‘De
Adriaan’, de Middeleeuwse Goê Vrou-

we achteraf makkelijk zeggen: stom; dat
had nooit mogen gebeuren. We vergeten daarbij wel dat die moderne molen
ingegeven was door de wens, eigenlijk
de noodzaak, om het (voort)bestaan
van de molen een economische basis te
geven.
Hier staat het molenbehoud in onze
ogen als het ware haaks op monumen-
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omdat de molen als werktuig grotendeels buiten spel was komen te staan en
de cultuurhistorische benadering de
werkelijke basis voor het molenbehoud
werd. Het ‘natuurmonument’ van De
Molenaar werd zo cultuurmonument.
Het ‘alles mag, als de molen maar in
bedrijf blijft’ was niet vanzelfsprekend
meer en zo verschoof de restauratieethiek in de richting van het benadrukken van het behoud van historische
vormen.

Monumentenzorg
Dit proces ging gepaard met een
toenemende rol van de formele
Monumentenzorg, terwijl die van De
Hollandsche Molen verminderde ten
gunste van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg. De Monumentenwet
met de eruit voortvloeiende regelingen
gingen zo een steeds grotere rol in het
molenbehoud spelen. In die regelingen
ligt de volle nadruk op de te volgen

‘De Put’ in Leiden: een teruggefokte
oeros (foto Joop Vendrig, 27 april 2005).

tenbehoud. Nu is dit een extreem voorbeeld, maar er is meer. In de afgelopen
eeuw verschoof in grote delen van ons
land het loongemaal van de molenaar
naar handelsgemaal. Het loongemaal
eiste verhoudingsgewijs weinig opslagruimte. Het handelsgemaal veel meer;
ruimte die er in heel veel molens niet
was. Om die reden werd alles wat overbodig was uit de molen gesloopt, een
proces dat doorging tot in de jaren zestig. Zo verdwenen in veel molens alle
stenen op het ene koppel voerstenen na
en werd in de Westermolen in Dalfsen
het oliewerk om genoemde reden er
pas na de oorlog uitgesloopt, zodat we
nu alleen nog maar kunnen raden hoe
het geweest is. Het is duidelijk, dat het
behoud van de werkende molen
voorop stond en de cultuurhistorische
waarde van de molen in zijn totaliteit of
op onderdelen minimaal aandacht
kreeg. In de praktijk bleek het vaak niet
meer dan een argument voor het
behoud van de molen dat in de praktijk
erg weinig handen en voeten kreeg. Dit
voorop stellen van de functionaliteit van
de molen torste het molenbehoud nog
lang als erfenis mee, ook in een tijd
waarin de praktische betekenis van de
molen in ijltempo minder werd.
Langzamerhand vond er een kentering
plaats en won de historische benadering veld. Dat was niet zo verwonderlijk

De herbouw van ‘De Ster’ na een
verwoestende brand op 13 juli 1962
was het begin van een serie
gereconstrueerde molens.
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procedures voor bescherming, bij
restauraties
en
voor
onderhoud.
Inhoudelijke richtlijnen worden er totaal
niet gegeven. De wezenlijke inhoud van
de Monumentenwet is de vergunningplicht van de eigenaar van een
beschermd
monument.
Hij
moet
toestemming hebben om te verbouwen,
te veranderen, te slopen of wat dan
ook. Daardoor berust het beantwoorden van vragen over wat wel en niet
mag bij degene die de vergunning
afgeeft. Door de decentralisatie van de
Monumentenzorg is de beslissingsbevoegdheid bij de gemeente, bij burgemeester
en
wethouders
terecht
gekomen, met dien verstande dat het
rijk (RACM) en provincie (voor monumenten buiten de bebouwde kom)
adviezen verstrekken. Deze adviezen
zullen, gelet op het specialistische karakter, bijzonder zwaar wegen bij een
gemeente. Het betekent ondertussen
wel dat de praktijk van de monumentenethiek bij de formele beslissers
(eigenaar, gemeente) berust en indirect

De ‘Onverwacht’ in Krimpen a/d IJssel, gebouwd in 1853 en
uitgebrand in mei 1930, waarna de romp zijn bestaan verder
sleet als silo.

bij de RACM en de provincie. Velen
zullen die macht misschien onevenredig
groot vinden, vooral omdat de mogelijkheid tot een objectieve toetsing
ontbreekt. Als de direct betrokken
partijen het eens zijn over het hoe van
een restauratie, dan kan niemand daar
een speld tussen krijgen en moeten
buitenstaanders volstaan met lof of
kritiek. Als ze het niet eens kunnen
worden dan is daar een probleem en
dan rest eigenlijk alleen maar een juridische procedure. De gang van zaken
rond de molen ‘De Herder’ in Leiden is
daar een goed voorbeeld van (zie
Molenwereld 1998-6). Monumentenzorg
ging hier met succes in beroep tegen
een door de gemeente Leiden goedgekeurd verbouwingsplan voor deze
molen tot woning. Deze verbouwing
paste niet in de molenethiek van
vandaag aan de dag. Maar aan zo’n
rechtsgang zitten veel haken en ogen
en het is daarom ongeveer wel het laatste wat de betrokken partijen wensen.
Zo kon de gemeente Grootegast toch
de bouwvergunning verstrekken voor de
verbouwing van de molen van Bombay
(zie ook Molenwereld 1998-6 en 200610). Deze verbouwing vernietigde het
belangrijkste deel van de waarde van
dit molenrestant als eventueel monument. De vraag rijst trouwens hierbij of
een gemaltraiteerd monument op de

In 1992 werd de romp van de ‘Onverwacht’ gesloopt om
plaats te maken voor zijn opvolger. De nieuwe molen heeft
met de oude niet veel meer dan het type gemeen.

rijkslijst moet blijven. Waarschijnlijk moet
het niet, maar kan het wel (door de
decentralisatie). Het is een weinig
bevredigende zaak dat men voor de
ethiek van een restauratie is aangewezen op jurisprudentie. Men zou een pleidooi kunnen voeren voor ‘objectieve
restauratiemaatstaven’, maar die zijn
praktisch onmogelijk, omdat deze maatstaven altijd subjectief zullen zijn:
morgen kan men er anders over
denken. Ik zou zo’n keurslijf persoonlijk
niet toejuichen, noch principieel, noch
om praktische redenen. De enige bruikbare maatstaf zou mijns inziens zijn: recht
doen aan het verleden van het monument. Dat is vaag, maar enerzijds geeft
dit toch een (gewenste) beperking,
anderzijds (voldoende?) bewegingsvrijheid voor direct belanghebbenden.
Zo’n optiek maakt een verbouwing als in
Doezum onmogelijk, want die doet in
geen enkel opzicht recht aan het verleden van het gemaal of de molen. In die
optiek past niet alleen behoud als
gemaal, maar ook herstel tot volwaardige molen. De vrijheid hierin gun ik de
belanghebbenden graag; niet zozeer
vanuit cultuurhistorisch besef, maar
meer uit begrip voor de wensen of
respect voor de vrijheid van betrokkenen. Anderen vinden dit te ver gaan. Ik
respecteer hun gedachtegang en ik kan
er ook in meegaan, maar molenbehoud

of monumentenzorg is mijns inziens meer
dan een hulpwetenschap voor de
geschiedenis. De objecten maken ook
deel uit van ons leefmilieu.

Molens en leefmilieu
Waarom vallen mensen voor molens?
Waardoor zijn er molenliefhebbers?
Omdat die molens zo’n belangrijk deel
uitmaken van ons cultuurbezit? Zo’n
grote cultuurhistorische waarde hebben? Ik geloof er niets van; of hooguit
een héél klein beetje. Nee, het is de
uitstraling van het gebouw, de plaats
ervan in het landschap, of het dorps- of
stadsbeeld. Molens nemen een opvallende plaats in ons leefmilieu. De molen
in het dorp is ‘onze’ molen, maken deel
uit van een plaatselijke identiteit. Dat is
dan ook vaak het motief voor behoud
en herstel. Het feit of de molen een
monument is of niet zal de meesten een
worst zijn. Deze reden om zich in te
zetten voor het behoud van die molen is
net zo legitiem als het verdedigen van
het behoud op cultuurhistorische gronden. Het is juist ook deze reden waarom
mensen warm lopen voor herstel van
onttakelde of gedeeltelijk gesloopte
molens of zelfs de reconstructie van
geheel verdwenen molens (De Adriaan
in Haarlem!).
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De molen van Volkel die wel herbouwd werd, maar niet terug kwam.

Om diezelfde reden zullen mensen wel
warm lopen voor de ‘Pluk met kop’,
terwijl het behoud als ‘Pluk zonder kop’
nauwelijks
bijval
zal
krijgen.
In
Sassenheim is de onderbouw van de
korenmolen, restant van een mede voor
bewoning gebouwde dorpskorenmolen
en als zodanig zeldzaam, op het allerlaatste nippertje gered en inmiddels
gerestaureerd. Waarschijnlijk hebben er
alleen mensen de schouders onder
gezet om de molen uiteindelijk compleet te herstellen en juist daaraan is zijn
voortbestaan te danken.
Inderdaad, als het gaat om het geschiedenislesje van de molen, dan moet het
‘Pluk zonder kop’ blijven en verdiende
de ‘Gaaspermolen’ voor alles behoud in
de combinatie onttakelde molen annex
gemaal. Om diezelfde reden moet men
dan ook een molen van de Schoter
Veenpolder in Haarlem rustig in zijn park
tussen de bomen laten staan en moet
men zich vooral niet druk maken om de
biotoop van een molen van de
Eendrachtspolder bij Alkmaar, want dat
park en die woonwijk hebben toch even
zo goed de geschiedenis van die molen
bepaald? Op grond van diezelfde
reden is het verplaatsen van molens dan
ook vollédig uit den boze. De ‘1200 Roe’
tussen de flats bij Amsterdam maakt
toch prachtig duidelijk hoe de stad in
het platteland oprukte? En hoe mooi illustreert ‘De Konijnenbelt’ in Ommen
tussen zijn flats niet hoe men bedrijven
uit de bebouwde kom wegwerkte ten
gunste van woningbouw?
Het hoeft in dit blad geen betoog dat
deze zeeën zelfs de meest cultuurhistorisch bewuste molenliefhebber te hoog
gaan. Kortom molenbehoud kan verder
gaan dan monumentenzorg en kan er
zelfs wel eens haaks op staan.
Vanuit de ivoren toren van allerhande
logen, -gogen en -ici wordt vaak geringschattend neergekeken op het streven
naar reconstructie van verdwenen historische objecten: oubollig, kneuterig,
nostalgie,
volksverlakkerij,
nep
en
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namaak, ja noem maar op, zoals
bijvoorbeeld bleek bij de plannen voor
het AKZO-terrein in Delfshaven (zie
Molenwereld 1998-3). Nieuwbouw moet
eigentijds zijn, al contrasteert het nog zo
sterk met zijn omgeving (Zaans Museum,
uitbreiding Rembrandthuis) om niet te
zeggen dat het ermee vloekt. Het wordt
haast gebracht als een soort objectieve
waarheid om dat begrip uit de stal van
Lenin en Stalin maar weer eens te hanteren.
Nu vind ik dat allemaal prima, zolang ik
het er maar niet mee eens hoef te zijn.
Dat geldt uiteraard ook voor anderen.
We leven in een vrij land en daarom
mag iemand rustig voor of tegen het
completeren van molenrestanten zijn, al
of niet met historische argumenten. Om
diezelfde reden heeft iedereen het
recht om een molen te bouwen, mits hij
zich maar aan de spelregels houdt.

Gemeente mogen dat ook en als
Haarlem een miljoen over heeft voor zijn
Adriaan, het zij zo. De stad heeft zelfs de
vrijheid om te kiezen voor een getrouwe
kopie van de molen van voor 1932 of
voor een volslagen ander model zoals in
1932 de bedoeling was, al zou ik het
laatste niet toejuichen. ‘Jeder muß nach
seiner Façon selig werden’, ieder moet
op zijn eigen manier zalig worden,
beweerde de Pruisische koning Frederik
de Grote. Als men dus ergens een onttakelde romp of minder wil herbouwen
dan heb ik daar niets op tegen, niet als
mens en ook niet als molenliefhebber, al
geef ik het herstel van een historische
situatie de voorkeur, zowel voor wat
betreft de plaats als de uitvoering. Als
de historie als argument wordt aangedragen voor herstel en meer dan moet
dat wel vertaald worden in het hierboven beargumenteerde ‘recht doen aan
het verleden van de molen’. De
herbouw van de molen in Woudrichem is
daar een heel mooi en goed voorbeeld
van; De Schelvenaer in Krimpen a/d
IJssel het voorbeeld van het tegenovergestelde. Maar nogmaals, we leven
in een vrij land en ook een Schelvenaer
zal wel een positieve uitstraling in het
dorpsbeeld hebben. Ter plaatse geloven sommigen zelfs dat hij is uitgeroepen tot de mooiste molen van Europa!
Die wens van ‘recht doen aan het verleden’ krijgt zelfs een dwingend karakter,
wanneer het molenrestant een zekere
monumentwaarde is toegekend door
plaatsing op de een of andere monumentenlijst.

Recht doen aan het verleden
Hoe doet men recht aan het verleden?
In geval van restauratie in ieder geval
door het zoveel mogelijk sparen van

Van de maalwerktuigen na de klassieke korenmolen staat in vergelijking met de
windmolens vrijwel niets op de Rijksmonumentenlijst zoals bijvoorbeeld deze
stoommolen ‘De Draak’ in Schiedam uit 1855.

De door molenmaker Chr. Bremer voor De Hollandsche Molen ontworpen Adriaan lijkt in niets op zijn voorganger (tekening
Stichting Molendocumentatie).

oud, oorspronkelijk materiaal. De moder ne conserveringsmethoden bieden
hiertoe veel meer mogelijkheden dan
twintig, dertig jaar geleden (kunstharsen). Maar een molen is een werktuig en

terecht streeft men om die reden naar
functioneel herstel. Dat betekent dat
onderdelen of constructies om te
kunnen functioneren vernieuwd moeten
worden, omdat anders gevaarlijke situa-

ties kunnen ontstaan. In zo’n situatie zou
men dan in principe, ja zelfs uit principe
een exacte kopie moeten maken van
het te vervangen deel, ook al zouden er
wellicht argumenten voor zijn om het
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Het echte zaagmolenland in de Zaanstreek: de polder met v.l.n.r.: De Vergulde
Hoorn (✝ 1908); De Roode Jager (✝ 1903); De liefde alias De Pik (✝ 1904) en
De Gekroonde Harp (✝ 1908).

recht komt, zelfs al gaat dit gedeeltelijk
ten koste van de historische toestand.
Recht doen aan het verleden van een
molen betekent ook terughoudend zijn
met toevoegingen. Waarom zou je een
molen die vrijwel altijd voor de prins
maalt uitrusten met Ten Have-wieken die
hij nooit bezeten heeft? In het geval van
de Venemansmolen in Winterswijk was er
best wat voor te zeggen geweest om
die weer uit te rusten met zelfzwichting,
al was het maar op één roe. De molen
heeft namelijk vroeger ook zelfzwichting
gehad en bovendien kwam het systeem
achter de IJssel vrij frequent voor, maar
het is overal verdwenen. Zo’n toevoeging doet daar wel recht aan het verleden van de molen. Het omgekeerde
kan ook: het aanbrengen van zelfzwichting en zelfkruiing op ‘De Widde Meulen’
in Ten Boer (zie Molenwereld 1998-5)
doet geen recht aan de geschiedenis
van deze molen en kan zelfs geschiedvervalsing genoemd worden,
aangezien deze molen deze systemen
nooit gekend heeft en tot het laatste
toe zelfs met een houten as gemalen
heeft. Inmiddels zijn de wilde plannen in
het ‘ronde archief’ verdwenen en is de
molen in klassieke vorm hersteld.
Dit recht doen aan het verleden van de
molen houdt ook in dat aan de molen
later toegevoegde zaken gehandhaafd
blijven, en zeker die uit de tijd waarin de
molen nog functioneel was. Hierbij valt
te denken aan zaken als pakhuisruimte,
hulpmotoren, of machines.
In het verlengde hiervan ligt documentatie, zeker van onderdelen die ver nieuwd worden, verwijderd zijn of
toegevoegd worden.

Reconstructies

De Plukkopmolen bij Lexmond als ‘Pluk zonder Kop’.

anders te doen. Toch zijn er voor dit kopieren wel grenzen. Daarbij valt te denken
aan onevenredige kostenstijgingen die
door deze eis ontstaan, bijvoorbeeld het
dwingend vervangen van geklonken
roeden door nieuwe geklonken dito in
plaats van gelaste. Verder kan men van
mening verschillen over het kopiëren
van gebruikssporen die niet functioneel
zijn. Neem bijvoorbeeld een bovenwiel,
dat vernieuwd moet worden en waarvan de plooien via kepen duidelijk
maakt dat het wiel pas later vermaakt is
tot een stropwiel met dubbele kruisarmen. Persoonlijk zou ik er een voorstander van zijn om zulke constructiedetails
over te brengen op het nieuwe wiel,
zodat het wiel ‘het verhaal van zijn voor-
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ganger blijft vertellen’. Documentatie
van het oude wiel is onbevredigend
omdat die waarschijnlijk een slapend
bestaan krijgt in de een of andere kast.
Anderen zullen dit geschiedvervalsing
dienen, want het nieuwe bovenwiel
heeft nooit zo dienst gedaan. Het
compleet bewaren van het oude wiel is
een compromis, maar waar laat je de
eeuwenoude kast van een opgemalen
standerdmolen?
Een derde begrenzing is het gebruik van
de molen. Als deze nog een functie
heeft dan staat die voorop. Schepraderen mogen aangepast worden en
siloruimte mag ingebouwd worden
omdat de molen, ook historisch gezien,
als werkende molen het best tot zijn

Bij reconstructies ligt de zaak veel moeilijker. Niemand kan de garantie geven
dat de gereconstrueerde zaak oorspronkelijk zo is geweest. Toch kan men
met foto’s, bouwsporen, archiefmateriaal plus kennis een heel eind in de
goede richting komen, zeker wanneer
de betrokkenen in dit opzicht zich integer opstellen.
Vaak wordt gesteld dat de gereconstrueerde molen of onderdelen replica’s
vormen van het oorspronkelijk materiaal. Is dat nu zo erg? In geval van
restauratie maakt vrijwel niemand zich
daar druk om, maar wanneer het een
herbouw is dan wordt er zuinig gekeken:
het is niet echt. Is het werkelijk zo dat
een bij een restauratie noodzakelijk
vernieuwd bovenwiel echter is dan de
consciëntieus doordachte soortgenoot
in een herstelde, gedeeltelijk gesloopte
molen?
En waar zit dat ‘echte’ van een origineel
deel dan in: in de vorm plus materiaal?
of in de leeftijd? Als het laatste het geval
was, dan zou men het bij een restauratie
ook niet kunnen vervangen. Als het in
echter in de vorm zit, dan kan men het
rustig vervangen mits de oorspronkelijke

Uit het ‘motortijdperk’ dateert deze bijzondere onderaandrijving van een molensteen in de Widde Meuln van Ten Boer. Tien, twintig jaar geleden zou het geheel
als ‘wezensvreemd’ in een molen waarschijnlijk zonder meer naar het schroot zijn
gegaan (foto H. Noot, 6 oktober 2006).

vorm bewaard blijft. Het oorspronkelijke
onderdeel is immers het werk van een
mens geweest, die er als het ware het
auteursrecht van heeft, er de geestelijke
vader van is. Als iemand twee eeuwen
later er een kopie van maakt, dan kan

men de kopiist kwalijk de geestelijke
vader van de replica noemen; hij heeft
die vorm niet uitgedacht, de oorspronkelijke maker heeft dat wel en dat blijft
voortleven in de replica. Om die reden
ben ik bereid om een bij restauraties

verantwoorde replica’s te accepteren,
vooral omdat het originele werkstuk de
tand des tijds niet heeft kunnen doorstaan. In theorie zou men een aan de
hand van een origineel bestek of op
basis van andere gegevens gereconstrueerde molen een volwaardig en
zelfs geregistreerd monument kunnen
zijn. Dat gaat wel weer erg ver, alhoewel
er een categorie molens is waar dit
inderdaad in de praktijk opgaat: na
brand geheel herbouwde molens zoals
‘De Ster’ in Rotterdam, de standerdmolen van Volkel of de ‘Hemriksmolen’ in
Tietjerk. ‘De Distilleerketel’ in Delfshaven
past ook in dit rijtje. Maar met name de
standerdmolen van Volkel wijkt zelfs sterk
af van zijn voorganger (recht doen aan
het verleden???).
Hierboven werd reeds gewezen op de
vrijheid die men heeft om een molen te
bouwen. Op grond van diezelfde vrijheid mag men ook het hoe of wat
uitmaken: als een alternatief voor een
tuinkabouter of een molen die 99 cm
groter moet zijn dan de molen in
Princenhage. Het kan twijfelachtige
ontwikkelingen in de hand werken, zeker
wanneer
de
plannenmakers
een
beroep op de geschiedenis doen (recht
doen aan het verleden???). Zo zijn de
Zuidhollandse standerdmolens in Brielle
en Leiden puur staaltjes van geschiedvervalsing, een soort teruggefokte
oerossen. In Zuid-Holland was dit type
molen immers al ‘uitgestorven’ voor het
echte
‘molensterven’
begon.
De
aanwezigheid van deze molens staat
daarom haaks op de Zuid-Hollandse
molenontwikkeling, al neemt dit niet
weg dat de manier waarop de Brielse
standerdmolen
gereconstrueerd
is
respect afdwingt.
Iets dergelijks speelt momenteel in de
Zaanstreek waar men werkt aan de
reconstructie van een zeskante zaagmolen naar het model van de in 1942
gesloopte molen ‘Het Jonge Schaap’
(Zie MW 1998-4). Deze molen krijgt een
plaats aan de Kalverringdijk, buitendijks.
Nu stond er maar een enkeling van de
Zaanse zaagmolens direct aan de Zaan,
het overgrote deel stond in het veld. Om
die reden zou een plaatsje in de
Kalverpolder of aan een van de paden
historisch gezien beter zijn. Om diezelfde
reden is De Gekroonde Poelenburg
letterlijk en figuurlijk misplaatst op het erf
van ‘De Grootvorst’. Maar dit soort afwijkingen is dan de tol die we aan de vrijheid moeten betalen, al neemt dit niet
weg dat de molenwereld (met een
kleine ‘m’) kan proberen om bij zulke
plannen mee te werken aan een verantwoorde oplossing.
Toch kunnen deze gereconstrueerde
molens wel degelijk historisch waardevol

Oude Ottevanger-hamermolen in De
Drie Koornbloemen in Schiedam, nu
los object en los gemaakt van zijn
context.
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Het einde van de Deutzmotor bij
de korenmolen van Arnemuiden in
augustus 1978. Deze was met de
machinekamer bij de brand van 1977
gespaard gebleven, maar ‘hoorde’ er
niet bij (‘Als de wind niet waait Deutz dieselmotor draait’)

zijn, ook al voldoen zij misschien niet aan
de geldende opvattingen over cultuurhistorisch waardevol in verband met het
ontbreken van ouderdom. Wellicht zou
men daarom kunnen spreken van
educatiefhistorisch. Iets dergelijks geldt
bijvoorbeeld ook voor de ‘Batavia’, de
gereconstrueerde Oostindiëvaarder uit
Lelystad.

Molens, monumentenzorg en
cultuurhistorie
Molens zijn cultuurmonumenten, maar
het gaat veel te ver om de cultuurhistorische factor een soort monopolierol te
laten spelen in het molenbehoud. Het is
er maar één, ook al weegt hij zwaar.
Toch kan ik mij niet aan de indruk
onttrekken, dat het cultuurhistorische
kant vanaf de kant van de molenbeweging te veel nadruk krijgt. Het ‘historisch

De inmiddels naar het model van voor
1932 gereconstrueerde Adriaan in
Haarlem, zij het dat de historische
werkelijkheid op sommige punten toch
geweld is aangedaan. De molen is niet
zo sierlijk van verhoudingen als zijn
voorganger (kap!), maar sluit beter aan
bij get verleden dan zijn in 1937
ontworpen maar nooit gebouwde voorganger (foto J. Vendrig, 27 juli 2002).
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waardevol’ is niet van de lucht. Nu wil ik
best de laatste zijn om de historische
waarde van molens te ontkennen. Maar
ik ben er ook van overtuigd dat er ook
wel eens een tikkeltje opportunisme bij
komt. Het instandhouden van molens is
kostbaar, vrijwel niet te doen zonder
openbare middelen. En het overheidsgeld ervoor komt vrijwel altijd uit één
bron: monumentenregelingen. Om uit
die fontein te kunnen drinken krijgt de
historische component de volle nadruk.
Dat is niet verkeerd of onjuist, maar er is
meer zoals ik hierboven heb willen
aantonen. Juist het in de praktijk slordig
omgaan met de historie van een molen
toont aan dat men aan de geschiedenis
van de molen in wezen maar lippendienst betuigt. Daar komt bij dat het
molenbehoud als het ware verzeild is
geraakt
in
monumentenzorg.
Het
voorop stellen van de werkende molen,
hoe dan ook, heeft daarbij nog een
lang naijleffect gehad, en zelfs wel eens
ten koste van de molen als monument.
Het overmatig accentueren van de
cultuurhistorische waarde van de molen
kan men op een boosaardige manier
ook interpreteren als snobisme: het
verheven ideaal waarvoor men vecht.
Maar naast overmaat is er ook ondermaat. Men zou verwachten dat de
cultuurhistorisch bewuste molenliefhebber ook een open oog heeft voor wat er
na de molen kwam en dit voor zowel de
gebouwen als de toegepaste techniek.
Zelfs voor veel gepokte en gemazelde
molenliefhebbers houdt het leven na de
molen echter op. Hooguit bepleit men

het bewaren van machinerieën voor
zover ze nog in molens aanwezig zijn.
Maar waar vindt men nog een ‘Miracle’
hamermolen of, of een ‘Zwart’ koekenpers?
Het is te hopen dat zij die voor alles de
historische waarde van de molen benadrukken, ook een open oog en respect
hebben voor de motieven van anderen
en uit hoofde daarvan bereid zijn om
compromissen te accepteren. Daar naast zou het, om het maar eens voorzichtig te zeggen, geen kwaad kunnen
als er meer oog was voor de ontwikkeling van malen en molens na het tijdperk
van de klassieke molen: door de
eeuwen heen ging het om het malen:
de molen was een hulpmiddel.
Verder is het zelfs zo dat molenbehoud
volledig op de kaart van monumentenzorg griezelig eenzijdig is en het kan
beslist geen kwaad dat die basis
verbreed wordt. Dat mag en hoeft niet
te leiden tot concessies aan historisch
kwaliteit: vrijwel alle molens staan op de
een of andere monumentenlijst. Op
grond daarvan kan en mag men
verwachten dat de manier waarmee
met molens wordt omgegaan recht
doet aan de geschiedenis van de
molen of de bedrijfstak. De mensen die
met de molens omgaan hebben de
plicht om die geschiedenis te bewaren.
Dat dit niet altijd eenduidig of eenvoudig is blijkt uit het bovenstaande. Het
vereist kennis, wijsheid; respect en integriteit, kortom de wijsheid van Salomo
en de kracht van Simson.

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’.
Om welke molen gaat het?
Reacties a.u.b. te richten aan de
redactie van de Molenwereld,
Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle,
fax 079-5931303, e-mail:
redactie@molenwereld.nl

D

e ‘Zoeker’ in het decembernummer wordt door de heer
Esselink uit Delft thuisgebracht als een Rijngezicht in
Bodegraven. Hij schrijft: ‘Volgens mij geeft de tekening uit
Molenwereld 2006-12-419 een gezicht op Bodegraven weer vanuit
het westen. In de verte de nog bestaande molen ‘De Arkduif’, in het
midden de Oude Rijn en links achter de bomen de Hervormde Kerk
van Bodegraven. Uiterst rechts is zelfs de brug te zien over de voorboezem waarop drie molens van de polder Reeuwijk uitmaalden en
die daar uitmondt in de Oude Rijn. Tot zover klopt het allemaal
precies, alleen de achtkante stellingmolen in het midden kwam mij
niet bekend voor. Enig zoekwerk leverde het volgende op. In een
transportakte uit 1730 is sprake van de verkoop van een huis, erf,
grutterij en inventaris gelegen aan het westeinde van het dorp
Bodegraven. Dit erf grenst aan de oostzijde aan de tuin en molen
van de erven Gerrit Blonk en aan de zuidzijde aan de Rijn.
Bovendien zijn er in de akte afspraken vastgelegd over een vrije
windvang voor de molen. Hieruit kan opgemaakt worden, dat er
aan de westzijde van Bodegraven aan de Oude Rijn een windmolen gestaan moet hebben. Dat zou dus best de molen op de tekening geweest kunnen zijn of een voorganger. De achtkante molen
moet al lang geleden verdwenen zijn. Ik heb deze molen op geen
enkele oude kaart aangetroffen. Over de datering van de tekening
is nog het volgende te zeggen. Als er op de torenspits een haan te
zien is, dan is de tekening van voor 1748, is er een leeuw met pijlenbundel te zien, dan is de tekening van na 1748.’ We danken de
heer Esselink hartelijk voor zijn reactie; een indrukwekkende prestatie, en niet alleen deze keer!
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J.S. Bakker

Landverraders
zijn het
allemaal!
Het lijkt wel alsof het
draaien met een molen met
vlaggetjes in de wieken een
bijzonder soort molengeluksgevoel oproept. Het is
iets van de laatste jaren. Voor
twintig, dertig jaar kwam
het niet of nauwelijks voor.
Dat geldt ook voor het
draaien met de vaderlandse
driekleur in de wieken. Dat
laatste riep evenwel de
verbolgenheid van menige
molenaar van het oude
stempel op die het zag als
een schaamteloze vertoning
die van weinig respect voor
het nationale dundoek
getuigt.

D

e eerste die uitvoerig de folklore
rond molens heeft beschreven is
drs. H.A. Visser in zijn Zwaaiende
Wieken (Wor merveer 1946). Verder ook
Bicker Caarten in zijn onvolprezen De
molen in ons volksleven (Leiden 1958).
Zij reppen met geen woord over het
draaien met een versierde molen. Ware
het wel zo geweest dan hadden zij dat
zeker gedaan. Hooguit stond er bij een
malende molen een vlag op de kap.
Dat de versierde molen stilstond is in
feite logisch. Het is feest en om die
reden wordt de molen versierd. Op een
echte grote feestdag werk je niet en
staat de molen dus stil.
Het is de vrijwillige molenaar geweest
die deze logica doorbreekt. Het omgekeerde geldt: omdat hij niet hoeft te
werken kan hij met de molen draaien.
Dat opent de weg tot allerlei toeters en
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De molen van Harreveld, draaiend met vier natievlaggen (foto L. van Lambalgen,
september 1972).

bellen die de beroepsmolenaar vanuit
zijn traditie vreemd zijn en waar hij ook
de tijd niet voor over heeft. Er moet ook
nog eens gewerkt worden.
Bij de vrijwillige molenaar is die verplichting niet aanwezig: de molen is zijn liefhebberij en hij kan zich daar op allerlei
manieren op uitleven naar het goeddunken van zijn eigen hart. De enige
vraag is of hij zich wil laten leiden door
tradities. Er is geen wet die hem daartoe
verplicht en we leven in een vrij land.
Vrolijk draaien met vlaggetjes? Dat
moet toch kunnen! In feite is daarmee
het eind zoek, maar het is niet verboden
om wasgoed, visnetten of beddegoed
in de wieken te hangen. Een kerstversiering: moet kunnen. Met een beroep op
de hoog geroemde democratische vrijheid moeten spandoeken of vlaggen
van een politieke partij toch ook
kunnen, afhankelijk van de wil van de
molenaar/eigenaar. Reclame; waarom
niet? Stilstaand of draaiend, het maakt
niet uit. Zo stond enige jaren geleden de
Eendragtsmolen bij Zevenhuizen te
malen met een Feijenoordvlag op de

kap. Of dit allemaal verstandig is, van
respect getuigt is een tweede, maar
verboden is het niet. De creativiteit van
de molenaar of een te hulp geroepen
kunstenaar kan zelfs tot bezienswaardige scheppingen leiden.
Het komt er op neer dat alles kan en
alles mag mits men maar bereid is oude
tradities of wat het ook zij aan de laars
te lappen. De een zal er helemaal geen
boodschap aan hebben of misschien
een klein beetje, terwijl het voor een
ander een regelrechte gruwel is. De
kerstversiering is inmiddels op sommige
molens niet weg te denken in de
adventtijd, terwijl dit in feite nog maar
een betrekkelijk recent gebruik is.
Sommige vrijwillige molenaars nemen
het zelfs voor lief om de molen met de
kerstversiering maar stil te laten staan.
Niet iedereen hoeft daar gelukkig mee
te zijn.
Dat zulk soort creaties zich ook nog eens
kunnen verheugen in de belangstelling,
de waardering van het grote publiek en
de media vergroot alleen de pret maar.
Zoals een molenaar eens schreef: “Ik

TA A L E N C U LT U U R

ben mediageil...” De lading wordt
gedekt met de overtuiging dat al deze
meer en minder kunstzinnige uitingen
bijdragen tot een grotere waardering
voor het verschijnsel molens en het
molenbehoud. Dat is dan in ieder geval
te hopen.

Eerbiedig, fatsoenlijk en netjes
Met de vlag in de zin van de natievlag,
de driekleur ligt het toch anders. Het
alles mag is daar niet bij. Het rood-witblauw is meer dan drie banen textiel.
‘De Nederlandse vlag is het symbool
van de eenheid en de onafhankelijkheid
van het Koninkrijk der Nederlanden. De
vlag behoort overal waar zij op het
Nederlands grondgebied wordt ontplooid, de ereplaats te hebben. Bij de
Nederlandse vlag gaat het om traditie,
wellevendheid en etiquette. Met symbolen van de Staat ga je eerbiedig,

fatsoenlijk en netjes om’, zo laat de
Bond van Oranjeverenigingen weten in
het kielzog van de Rijksvoorlichtingsdienst.
De driekleur achter op de kap zal
niemand een probleem vinden, noch bij
een malende, noch bij een stilstaande
molen.
De vragen rijzen pas bij het bevestigen
van vlaggen op andere plaatsen aan
de molen. Bij sommige baliemolens
werden ook wel vlaggen aan de balie
vastgemaakt. Toch is het speciaal het
wiekenkruis dat aandacht verdient.
Als men oude afbeeldingen bekijkt dan
ziet men dat vlaggen aan de wieken
vrijwel zonder uitzondering aan een stok
zijn bevestigd, zodat vlag plus vlaggenstok een plaats in het kruis kregen. Dat
kan bij iedere willekeurige wiekstand:
recht, in ‘t kruis en in de vreugd. Dat
laatste kwam men in Rijnland heel veel
tegen.
Wat men eigenlijk zelden of nooit tegen-

Op zijn Rotterdams in de vlaggen:
oliemolen De Reus aan het Boerengat.
Het is de Rotterdamse versiering in
zijn meest uitbundige vorm. Boven de
balie zijn niet minder dan 54 vlaggen
te tellen!. Behalve het rood-wit-blauw
zijn ook oranje vlaggen te zien en de
oude Rotterdamse vlag: groen-witgroen in zeven banen. Verder ook nog
vlaggen op de begane grond. De foto
is vermoedelijk gewmaakt bij de
troonsbestijging van koningin
Wilhelmina in 1898.

kwam dat was dat de vlag stokloos aan
de wieken werd bevestigd. Dat kan
natuurlijk heel makkelijk: twee touwtjes
en je bent klaar. Daarentegen vraagt
het zorgvuldig vastmaken van een vlaggenstok aan een wiek heel wat meer
inspanning en moeite. Blijkbaar had
men dat er toch wel voor over, want
afbeeldingen met vlaggen aan een stok
op een molenwiek zijn er legio, zowel uit
het verleden als het heden en uit vrijwel

Spinnenkop bij Grouw, versierd ter
gelegenheid van een trouwpartij op
10 september 1942: een vlag op de
staart, drie met stokken op de roeden
en twee aan lijnen tussen de roeden,
alle Nederlandse vlaggen. Een identieke
versiering kwam bij Grouw meer voor.
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Het goed vastmaken van vlaggenstokken aan een roe is nog een heel gedoe,
zeker als de molen in het kruis komt te
staan, zoals hier op De Ster in
Kralingen op 30 april 1980.

De molen van Wateringen bij de opening op 1 mei 1972: draaiend met een grote
vlag op de kap.

een rol dat de vlag niet vrij hangt en
gemakkelijk tegen de wiek kan slaan.
Dat zou dan weer van weinig respect
voor het nationale dundoek getuigen.
Of is het alleen maar om beschadiging
te voorkomen?

gaan om daar dieper op in te gaan.
Ook in deze versiering is de natievlag
nadrukkelijk aanwezig, maar de molens
staan in de vlaggen wel stil.

Landverraders
Rotterdam
Visnetten in de roeden; Kinderdijk
omstreeks 1935.

alle delen van het land.
Waarom deed men zo moeilijk als het
makkelijk ook kan? Daar is eigenlijk maar
een antwoord op: men vond het van
weinig fatsoen getuigen dat een vlag
stokloos aan een wiek werd vast
gemaakt. Mogelijk speelt daarbij ook
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De meest uitbundige versiering met
vlaggen kwam voor in Rotterdam.
Tussen de uiteinden van de wieken
werden in de ‘basisuitvoering’ lijnen
gespannen met daaraan grote vlaggen. Hier komen dus geen stokken aan
te pas. (De vlaggen die nu op de
Rotterdamse molens gebruikt worden
zijn veel te klein.) Er was vrij veel variatie
in de Rotterdamse versiering, maar het
zou het bestek van dit artikel te buiten

Uiteraard is het niet mogelijk om met de
molen te draaien wanneer vlaggen met
vlaggenstokken aan de wieken vast
zitten. Immers de stok en/of de vlag zou
de grond of de balie raken. De molenaar ontkomt er niet aan om de vlaggen direct aan het hekwerk vast te
zetten. Dan kan de pret beginnen!
De oudste mij bekende afbeelding van
een met vlaggen draaiende molen is
een foto van de molen van Harreveld.
Deze foto is gemaakt bij een excursie
van de vereniging De Hollandsche

staande vlaggen een soort draaiend
hakenkruis.
“Er zijn glad geen normen en fatsoen
meer”, zo stelde een Zeeuwse molenaar
doelend op deze praktijk.
Waarom maakten zij zich daar druk over.
Het is toch een leuk gezicht?
Een van de oudere molenaars uit het
zuiden maakte een vergelijking met het
vendelzwaaien. Daarvoor zal men nooit
de natievlag gebruiken. Die moet met
meer respect behandeld worden. (Of is
op dat terrein soms de ‘zedenverwildering’ ook al toegeslagen?) Om dan aan
een molen een vlag met een snelheid
van zo’n vijftig kilometer per uur of meer
rond te slingeren was bij de wilde konijnenbeesten af.
Er is geen wet, verordening of wat dan
ook die het draaien met landsvlaggen in
de wieken verbiedt. Het is een kwestie
van fatsoen. Nu zijn fatsoensregels ook
niet vaak echt gecodificeerd. Je voeten
op tafel, waarom niet? Boeren laten in
gezelschap? Niet verboden. Zo hoorde
ook het niet draaien met natievlaggen
in de wieken tot ongeschreven fatsoensregels, tot een traditie die gebaseerd
was op respect voor de driekleur als
symbool van de natie.
Natuurlijk kun je daar als (vrijwillige)
molenaar
geen
boodschap
aan
hebben, zoals er mensen zijn die lak
lijken te hebben aan elementaire
fatsoensregels. Dat kan natuurlijk voortkomen uit onkunde, er niet bij opgevoed
zijn. Kwalijker is het wanneer men willens
en wetens het algemeen burgermansfatsoen overschrijdt. Om het draaien
met de driekleur aan de wieken als
asociaal te bestempelen gaat wellicht
te ver. Laten we het maar op onkunde
houden. Maar iemand dat die èn rekening wil houden met de aloude molenaarstradities èn respect heeft voor de
vlag als natiesymbool zal het zeker niet
doen.

Zeilenkunst op De Palmboom in Schiedam (foto H. van Steenbergen 8 april 2006).

Molen op 16 of 23 september 1972.
Vanaf omstreeks die tijd is het gebruik
hand over hand toegenomen. Was het
voorheen zo dat wanneer een molen
met vlaggen versierd was bij een molenopening dat voor het lichten van de
vang eerst de vlaggen van de wieken
werden afgenomen. Dat werd als
normaal ervaren. Ik kan mij nog de
verbazing herinneren toen dit een keer
niet gebeurde en de molen met
bevlagde wieken in bedrijf werd
gesteld. Oudere molenaars ervoeren
malen met natievlaggen aan de wieken
als onbehoorlijk. Voor molenaars die dit
deden hadden ze geen goed woord
over: “Landverraders zijn het, allemaal!”
verweet een van hen in een tijd waarin
dat nog meer dan nu een zeer beladen
uitdrukking was. Mogelijk herkende hij in
een draaiend wiekenkruis met uit-

Bedenkelijk vlagvertoon: bij de rijksdagverkiezingen op 5 maart 1933 behaalde
Hitler een enorme overwinning. Een Nederlandse molenaar was daarmee kennelijk
gelukkig en poseerde (toen al!!!) met een hakenkruisvlag op zijn molen.
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A C T I E F
wat een prachtig uitzicht je over de
Zaan hebt! De molen staat ‘opperdan’
ten opzichte van De Zoeker en De Os.
Momenteel is rietdekkersbedrijf Johan
Kolijn de molen aan het dekken.
We hebben de laatste tijd gewerkt aan
molen De Vier Winden in de gemeente
Opmeer. Daar zijn alle ondertalefementen vernieuwd. De molen wordt verder
door een aannemer verbouwd, zodat
de nieuwe molenaar Coen Rood de
molen volgend jaar kan betrekken.
Verder kreeg de Dorregeester molen
een nieuwe roed. Dat ging nog ouderwets met een lier. Dat was een leuke
uitdaging, al was de oorzaak ronduit
ergerlijk. De landeigenaar wilde op het
laatste moment geen overpad verlenen. Nu hadden we met een Japanse
filmploeg afgesproken dat we de roe
woensdag 22 november met een kraan
zouden steken. Halverwege het pad
werd de kraan echter teruggestuurd
door de eigenaar van een deel van het
pad. Dat is vijfhonderd meter lang en
grotendeels eigendom van het waterschap op een dertig meter na dat
toebehoort aan genoemde grondeigenaar en die voor dat stuk het overpad
weigerde. We hadden het steken van
de roe toegezegd aan de Japanners en
aan molenaar Jan van Diepen. Beloofd
is beloofd: Dus als we niet met een kraan
over het pad mogen komen we morgen
terug met een lier met toebehoren. Zo
gingen wij donderdag weer naar de
molen. Nu zat het hek op slot en mochten we er weer niet door. Toen werd het
menens; erop of eronder! Wij hebben
met spoed een boot geregeld van het
waterschap en zo zijn wij met de hele
groep op de boot over het Alkmaardermeer naar de molen gegaan inclusief alles wat we nodig hadden als lier,
takels, mallejan. Zo hebben we donderdagmiddag en vrijdag de roed gestoken: molenaar blij Japanners blij en wij
ook!

De zaagschuren van Het Jonge Schaap
staan overeind op weeghout en deuren
na. De stelling met z’n stutten, schoren,
raamstukken, leggers, delen en hek zit er
omheen. Als je dan op de pas getimmerde stelling staat, besef je pas goed
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Afgelopen maanden is er door ons
gewerkt aan de volgende molens: aan
- molen De Hoop te Veen (o.a enkele
stellingliggers vernieuwd);
- De Twee Gebroeders te Wijk & Aalburg
(verven plus bovenwiel afhangen;
- de Noordeveldse molen te Dussen
(Verf- en teerwerk; tevens zijn enkele
verbreedsellatten aan scheprad ver nieuwd);
- de molen Op Hoop van Beter te Ingen
een nieuw druklager aangebracht
onder de spil;
- de Uitwijkse molen te Sleeuwijk
(onder houdswerk);
- de molen van Brasser te Biggekerke:
steenzolder gedeeltelijk vernieuwd
plus twee zolderbalken;
- de korenmolen van Oosterland (bovenwiel afhangen en wiggen ver nieuwd).

Voor de restauratie van de Bolwerksmolen in Deventer mochten wij diverse
onderdelen maken en aanbrengen. Zo
is het complete gevlucht en de staart
door ons geleverd en aangebracht.
Daarnaast is er veel giet- en smeedwerk
geleverd, o.a. voor de nieuwe zaagsleden en de winderijen. Ook werden alle
krukaslagers door ons onder handen
genomen. De bronzen schalen waren
versleten en zijn vervangen door nieuw
gegoten exemplaren. Bij de molen van
de Marsch in Lienden werd een nieuwe
penbalk aangebracht. Dit is altijd weer
passen en meten voordat een en ander
op de plek zit. Natuurlijk hebben we aan
nog veel meer molens gewerkt. Op onze
website www.vaags.nl zijn nog meer
recente werkzaamheden te bekijken.

Meulfrans
Ondertafelement: muurplaat, basis van de
houten romp van een wipmolen, zes of
achtkante molen, bestaande uit houten
balken die de stijlen verbinden en dragen.
Weeghout: houten ‘bekleding’ van de
wanden (Zaans: weeg ‘wand’).
Verbreedsellatten: latten aan de zijkanten
van de bladen van een scheprad,
dienend om het scheprad zo nauwsluitend
mogelijk tussen de muren van de krimp te
laten draaien om teruglopen van het
water te voorkomen.
Penbalk: balk voor het achterste lager van
de molenas.

3.

2.

4.

1. Molenaar Jan van Diepen met medewerker Piet Mosch (r.) bij het steken van de
nieuwe roede aan de Dorregeester molen. (foto J.K. Poland b.v.).
2. Jan Poland sr. (l.) met medewerker Eduardo vernieuwen de ondertalefementen
van De Vier Winden van de polder De Lage Hoek bij Opmeer (foto J.K. Poland
b.v.).
3. Het aanhangen van een lange schoor aan de Bolwerksmolen in Deventer (foto
Vaags Molenwerken).
4. Molenmaker André Nibbelink van de firma Vaags bij het op zijn plaats brengen
van de penbalk in de molen van de Marsch bij Lienden (foto Vaags Molenwerken).

1.
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Molens restaureren en onderhouden vraagt om
vakmanschap en jarenlange ervaring.
Die vindt u bij de leden van de Nederlandse
Vereniging van Molenmakers.
De bedrijven die het logo van de NVVM voeren staan
borg voor.....

kwaliteit en deskundigheid.
Doornbosch B.V.
Adorp 050-3061724
Fa. Dunning-Bremer B.V.
Adorp 050-3061221
Jellema CV
Birdaard 0519-332357
Molema V.O.F.
Heiligerlee 0597-591660
Bouw ‘75 B.V.
Workum 0515-542133
J.K. Poland B.V.
Broek op Langedijk 0226-333440
Kistemaker & Korver
Middenbeemster 0299-683743

Anbo B.V.
Alkmaar 072-5110025

Wintels
Denekamp 0541-351210

Saendijck B.V.
Zaandijk 075-6285602
Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-421568

Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478
De Gelder Favier B.V.
Sliedrecht
0184-425040
Coppes
Bergharen 0487-531239

Herrewijnen VOF Spijkenisse
0181-634558

Vaags
Aalten 0543-473359

Beijk B.V.
Afferden 0485-531910
Gebr. Straver v/h M. Straver
Almkerk 0183-401415

Nederlandse Vereniging
Van Molenmakers
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De
iedere maand
per post thuis
kan op drie manieren:
1. Door het nemen van een abonnement.
Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment ingaan en worden automatisch
verlengd tenzij een abonnement uiterlijk 1 december van het lopende abonnementsjaar
schriftelijk wordt opgezegd.
De in het lopende abonnementsjaar (van januari t/m december) reeds verschenen
nummers worden na ontvangst van het abonnementsgeld direct toegezonden, indien
nog voorradig.
Abonnementsprijs: Nederland ƒ 47,50 per jaar (incl. 6% BTW).
Overig Europa ƒ 65,- per jaar (incl. 6% BTW).
Overige landen op aanvraag.
De abonnementsprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2. Door u aan te melden als donateur.
Donateurs in Nederland van de Stichting Molenwereld ontvangen het
blad gratis bij een minimum-donatie van ƒ 62,50

3. Door een cadeau-abonnement.
U kunt ook een abonnement cadeau doen. U geeft dan via onderstaande bon aan wie
u de 'MOLENWERELD' wilt toesturen en met ingang van wanneer. Na ontvangst van het
abonnementsbedrag sturen wij u een cadeaubon voor de ontvanger.
Een cadeau-abonnement kan voor een heel of voor een half jaar aangegaan worden.
De prijs voor een heel jaar is ƒ 49,-, voor een half jaar ƒ 24,50. Na afloop van de periode
wordt het cadeau-abonnement automatisch door ons beëindigd.

✂
B O N
❏ JA1, ik meld mij aan als abonnee op de ‘Molenwereld’ m.i.v. 1 januari 2007
❏ JA1, ik meld mij aan als donateur van de Stichting Molenwereld tegen een donatie van
ƒ ................... Ik maak mijn donatie over op Postbank rek. 4506935 of Rabobank
rekeningnr. no. 3750.30.867 t.n.v. de Stichting Molenwereld.
Als molenliefhebber/beroepsmolenaar/molenmaker/vrijwillig molenaar2 ben ik speciaal
geïnteresseerd in:...........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
❏ JA1, ik wil graag een cadeau-abonnement aanvragen voor:
Naam:..............................................................................................................................................
Uw mooiste molenfoto ook in kleur
op de achterpagina van de
Molenwereld? De achterpagina
reserveren wij voor lezers die hun
mooiste molenfoto’s graag met
anderen willen delen. Inzending kan
zowel per post als per e-mail. In het
laatste geval is wel een voldoend
hoge resolutie vereist: minimaal 300
dpi. Inzending kan geen plaatsing
garanderen. Er zijn per jaar immers
maar elf mogelijkheden en bovendien streeft de redactie naar spreiding per regio en molentype. U kunt
uw foto (‘s) insturen of mailen naar
de redactie van Molenwereld.

Adres:...............................................................................................................................................
Postcode:.............................Plaats:................................................................................................
Datum van ingang:........................................................................................................................

Handtekening:
Afzender (s.v.p. in drukletters)
Naam:..............................................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................................
Postcode:.............................Plaats:................................................................................................
Tel.:..............................................Fax:...........................................E-mail:........................................
Deze coupon kan, desgewenst, portvrij ingestuurd worden aan:

Stichting MOLENWERELD Antwoordnummer 12104 NL-2740 WD MOERKAPELLE
1 S.v.p.

aankruisen hetgeen door u gewenst wordt. / 2 Doorhalen wat niet van toepassing is.

Indien u de bon niet uit de Molenwereld wil knippen, maak dan een kopie en stuur deze in een envelop aan ons op.

Bij de omslag voorzijde: De Korenbloem in Zoelen draait met vlaggen en vlaggetjes. Waar men een vlag zou verwachten is hij niet
aanwezig: aan de vlaggenstok! Andere tijden, andere zeden! (foto Dick Kenbeek, mei 2006).
Bij de omslag achterzijde: Na een herfst met voor de tijd van het jaar extreem hoge temperaturen is een winter met sneeuw en ijs
onvoorstelbaar. Sneeuw zorgt ook vaak voor sfeervolle winterfoto’s van windmolens zoals deze van molen 2 van de Nederwaard
in Kinderdijk (foto Rienk van den Berg).

