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r zijn in het recente verleden vrij veel molens verplaatst en het zal in
de toekomst ook nog wel eens gebeuren. Er zijn verplaatste molens
waarvan de verhuizing al zo lang geleden is dat de herinnering totaal
verbleekt is. Een mooi voorbeeld daarvan is molen No. 6 van de polder
De Honderd Morgen of Wilde Veenen aan de Rottedijk in Moerkapelle.
Die staat daar al meer dan 350 jaar en geen mens had er maar een
flauw idee van dat deze molen bij de bouw aan de Rottedijk in of omstreeks 1653 al een leven achter zich had in Aalsmeer, zij het kortstondig,
maar een paar jaar. Nu was het bekend dat de bedijkers van de Wilde
Veenen voor het droogmaken van de polder gebruik hebben gemaakt
van elders opgekochte molens. Het verklaart de onderlinge verschillen
tussen de zeven molens van deze polder, een uitzondering in droogmakerijen. De eerste die opperde dat molen No. 6 weleens uit Aalsmeer kon
komen en dienst zou hebben gestaan in de Stommeerpolder was Jan
Lunenburg uit die plaats, een jaar of tien, vijftien geleden. Recent kwam
het bewijs boven water en dat is de aanleiding geweest voor Jan
Hofstra om het verhaal dat deze bijzondere molen vertelt op papier te
zetten. Het is een illustratie van de stelling dat sommige onttakelde of
gedeelte gesloopte molens historisch waardevoller zijn dan hun
complete broeders of zusters. Het zou zelfs niet eens moeilijk zijn om van
alle zeven molenstompen in Moerkapelle apart een artikel te maken. Ze
zijn allemaal verschillend en de een is nog opmerkelijker dan de andere.
Het is volslagen onbegrijpelijk dat Monumentenzorg dit bijzondere
complex enige jaren geleden niet in zijn geheel heeft beschermd als
een soort ‘archeologisch park’ van watermolens. Dit artikel onderstreept
deze misser van de eerste orde alleen maar.
Dit nummer wordt ook verzonden aan de relaties van de Rijnlandse
Molenstichting vanwege het eigen orgaan van de stichting in dit blad.
Die stichting is eigendom van de Stommeermolen in Aalsmeer welke
met liefde en enthousiasme wordt bemalen door Jan Hofstra, de auteur
van het bovengenoemde artikel. De keuze om in ‘Molens Rijnland’ de
bestaande Stommeermolen voor het voetlicht te halen ligt voor de
hand. Ook deze molen is overgeplaatst en was van huis uit niet voor de
Stommeerpolder gebouwd. Zo is dit nummer grotendeels gevuld over
een Stommeermolen die het was en niet is (Moerkapelle) en een
Stommeermolen die het is en niet was (Aalsmeer)!
Helaas moeten wegens ruimtegebrek een aantal zaken blijven liggen,
maar wat ik het vat zit verzuurt niet.
JSB
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Opnieuw luidt de noodklok voor
een molen De Hoop
De Hoop te Middelstum is een waar
zorgenkind voor eigenaar Molenstichting
Fivelingo. De molen staat al geruime tijd
stil vanwege slecht hekwerk en de slechte
staat van de schoren. Hoe langer het
herstel op zich laat wachten, des te meer
zullen de kosten stijgen. De molenstichting, die in totaal acht molens bezit is
doordrongen van het achterstallige
onderhoud maar ontbreekt het aan geld
om er op korte termijn iets aan te doen.
De molenaar van De Hoop heeft het idee
geopperd om een soort ‘Vrienden van de
molen-organisatie’ op te richten en de
schouders onder werving van middelen
te zetten, net zoals reeds eerder in de
jaren zeventig gebeurde toen herstel
noodzakelijk was.
De molen is al eerder langs de rand
gegaan. Nadat de windmolen in januari
1954 tot stilstand was gekomen raakte hij
in diep verval. Eerst verloor hij een roe,
vervolgens ging de stelling eraf en in 1962
werd ook de andere roe uit de molen
gehaald. In 1972 kocht de gemeente
Middelstum het grotendeels uitgesloopte
molenwrak en liet deze vervolgens in 1977
uitwendig, maar draaivaardig restaureren. Deze restauratie werd afgesloten met

een officiële ingebruikstelling op 7
december 1977. Later werd de molen
door de gemeente ondergebracht in de
molenstichting Fivelingo. Het is niet te
hopen dat de molen nogmaals door het
diepe dal van een halve eeuw geleden
moet.

In memoriam Jaap van Dijk
Op 28 januari 2007 is op 82-jarige leeftijd
Jaap van Dijk overleden. Hij was als vrijwillig molenaar actief op de Krimstermolen
en was betrokken bij zowel de Vereniging
Vrienden van de Groninger Molens als de
Stichting
Groninger
Molenvrienden.
Tevens was hij penningmeester en oprichter van de Stichting De Groninger Molen.
Als eerbetoon aan Jaap van Dijk is de
Krimstermolen in de rouw gezet. Jaap van
Dijk is op 1 februari 2007 in Groningen
gecremeerd.

De Fleringse molen toont inwendig
opmerkelijke zaken zoals deze windas
en ook het restant van een pelwerk die
deze molen tot een van de opmerkelijkste molens van Overijssel maken
(foto jsb, 4 september 1999).

Voorlopig geen zicht op herstel
molen Fleringen
Het College van B en W van de
gemeente Tubbergen tekent bezwaar
aan tegen de afwijzing van restauratiesubsidie voor herstel van de Grobbenmolen tussen Albergen en Fleringen.
Het RACM heeft de subsidie afgewezen
omdat de subsidiabele kosten lager
werden vastgesteld dan benodigd voor
een vergoeding uit de extra middelen. De

De Grobbenmolen in Fleringen is ook
uitwendig wegens zijn vorm en ligging
zowel een opvallend bijzondere als een
bijzonder opvallende molen die het
verdient gekoesterd te worden.

Molen De Hoop in Middelstum in ruïneuze staat in november 1973
(foto J.A. van Krimpen).

gemeente diende een verzoek in van
meer dan 300.000 euro, hetgeen door de
RACM naart beneden werd bijgesteld tot
225.180 euro. De gemeente heeft een
pro-forma bezwaar ingediend en onderzoekt nu of het terecht is dat de subsidiabele kosten lager zijn vastgesteld om
wanneer dit huns inziens niet het geval is
een bezwaarschriftenprocedure te volgen.
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1. Een spandoek op de statige voorgevel van het Noordbrabants Museum en de Jaar van de molens-vlag attenderen op de
tentoonstelling ‘Molens’ en uiteraard het Jaar van de Molens.
2. Aandachtig gehoor in het Noordbrabants Museum voor mevrouw Van Diepen-Oost, de voorzitter van de Stichting Het jaar
van de molens.
3. Tijdens deze officiële opening van het Jaar van de Molens kwam minister Van der Hoeven met een toezegging die
‘molenminnend Nederland’ nog lang zal heugen als de ‘dag van vijftien miljoen’.
4. Tijdens de rondgang door het museum kreeg minister Van der Hoeven het boek Kinderdijk, land, wind, water aangeboden.
5. De op de tentoonstelling aanwezige baard van de molen De Zon uit Amersfoort is zowel een kunst- als gebruiksvoorwerp
van een molen.
6. Op deze openingsdag van het Jaar van de molens draaiden veel molens met de speciale voor deze gelegenheid gemaakte
vlag, zoals hier op de molen van Aalburg (Alle foto’s foto Joop Vendrig).

Extra geld voor molenbehoud bij openng Jaar van de Molens

M

et de opening van de dubbeltentoonstelling ‘Leven van de Wind’en
‘Meesters en Molens’ in het Noordbrabants Museum werd op 27 januari
2007 ‘Het Jaar van de Molens’ officieel
geopend (Molenwereld 2007-2-43). Vele
honderden molens draaiden deze zaterdag met de speciaal voor dit jaar ontworpen vlag. Ter gelegenheid van dit Jaar
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van de Molens maakte Minister van der
Hoeven (OCW) tijdens de opening
bekend dat er 15 miljoen euro extra wordt
uitgetrokken voor het onderhoud en
behoud van historische molens. Dit
bedrag is afkomstig uit het extra budget
van 140 miljoen euro dat het kabinet eind
2006 beschikbaar stelde voor het
wegwerken van achterstanden in monu-

mentenzorg. De Vereniging De Hollandsche Molen was zeer verheugd met deze
toekenning die een goede stap is in de
richting van het streven naar een goed
geconserveerd molenbestand in Nederland. Aanvullend is zeker nog 10 miljoen
euro benodigd van provincies, gemeenten en particulieren.
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De Rat middelpunt van
toeristische herinrichting IJlst
De gemeente Wymbritseradiel wil in IJlst
de passantenhaven uitbreiden en op de
oever van de Geeuw appartementen
bouwen, om zich als watersportdorp en
daarmee toeristisch aantrekkelijk op de
kaart te zetten. Het bestuur van Stichting
Houtzaagmolen De Rat is echter een
andere mening toegedaan en vindt dat
IJlst meer rendement zou kunnen halen uit
het laten herleven van de houtindustrie
van weleer. IJlst was in de achttiende
eeuw namelijk de houtstad van Friesland
en kende zes scheepstimmerwerven en
drie houtzaagmolens, waarvan De Rat de
enig overgeblevene is. De stichting denkt
onder andere aan verplaatsing van het
Doe- en Kijkcentrum van de vroegere
schaatsenfabriek Nooitgedagt naar een
locatie dicht bij De Rat en het inrichten
van een informatiecentrum bij de molen.
Het bestuur van Stichting Houtzaagmolen
De Rat bespreekt de plannen op korte
termijn met de gemeente.

ander bij de RACM (Rijksdienst Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten) en de molenmaker in onderzoek. De
breuk lijkt op grond van de roestvorming
niet van recente datum maar eerder een
oude scheur die is gaan werken. De
plaats van de breuk komt opmerkelijk
overeen met die van de molen in
Wieringerwaard welke ook een flink eind
achter de hals is afgebroken. Een andere
overeenkomst is dat het beide sloopassen
betreft. De as voor De Vlijt is afkomstig
van de molen van IJsseldijk in het nabijgelegen Wijhe. De as werd daar door de
toenmalige molenaar Kelderman gekocht bij de onttakeling en gestoken in
De Vlijt in 1932.
Al met al is de breuk toch een strop voor
de eigenaar van de molen, de Stichting
De Wijhese Molen, maar evenals in
Wieringerwaard mag men er ontzettend
dankbaar voor zijn dat het kruis tijdens het
draaien of vangen niet uit de molen is
gevallen.

Onderhoud aan molens in het
Openluchtmuseum te Arnhem
Marle: nog een gebroken as
Recent zijn molenliefhebbers opgeschrikt
door twee gebroken bovenassen: in
Wervershoof en Wieringerwaard. Aan dit
tweetal kan er nog een worden toegevoegd: de as van de molen De Vlijt in
Marle. Het euvel openbaarde zich medio
november vorig jaar. Terwijl de vang erop
lag, kon de roe nog ongeveer een meter
in de draairichting heen en weer worden
bewogen! Nader onderzoek wees de
oorzaak uit: een gebroken bovenas. De
breuk zit onder het vulhout, tussen het
bovenwiel en de roeden, circa tien centimeter achter de stroppen van het
vulhout. Om het vulhout zit nog weer
extra “kleedhout” om de ruimte op te
vullen tussen het vulhout en het spiegelgat van het bovenwiel. Om ongelukken
te voorkomen is de as ondersteund en
met sjorbanden vastgezet.
Op dit moment is de oorzaak van een en

In de winterperiode hebben de molenmakers van Vaags regelmatig onderhoudswerkzaamheden aan de molens in
het Openluchtmuseum te Arnhem uitgevoerd. Zo is in februari van de wasserij /
blekerij uit Overveen het lager van de
wentelas gerepareerd. Deze wasserij
staat sinds 1938 in het Openluchtmuseum
in Arnhem. Een wasserij zal niet zo snel
geassocieerd worden met een molen,
maar deze heeft wel dezelfde tandwielen, lagers en assen als in een wind-,
water- of uiteraard rosmolen. Van 1817 tot
1932 was deze blekerij in het bezit van de
familie Gehrels. Het was de laatste wasserij in Nederland die op paardenkracht
werkte.

De nu vleugellamme molen De Vlijt
in Marle is een smaakmaker in het
IJssellandschap (foto G.H. Varwijk,
3 mei 2004).

Man maakt val in kap Aurora te
Dichteren
Tijdens werkzaamheden in de kap van
molen Aurora te Dichteren is op 12 februari een medewerker van Groot Wesseldijk
uit Lochem ten val gekomen. Bij de val
liep de medewerker een gebroken been
op, waardoor hij niet in staat was op
eigen kracht de kap te verlaten. De
brandweer van Doetinchem werd om
hulp geroepen om de man met een
brancard uit de kap te ‘bevrijden’. Door
een hoogwerker naast de molen op te
stellen kon de medewerker uiteindelijk
worden afgevoerd naar het Slingeland
Ziekenhuis te Doetinchem.

Doek voor Oostermolen op
huidige locatie valt
Gebrek aan volharding kan een groot
deel van de Nijkerkers niet worden
aangeleund ; zelfs nu het doek voor de
De Oostermolen bijna is gevallen woedt
de strijd om behoud van de molen nog
even in alle hevigheid (Molenwereld
2006-11-366). Zo heeft L. Harding het
gemeentebestuur eind 2006 een brief
geschreven waarin hij oproept vaart te
zetten achter het herontwikkelen van het
Molenplein, en als het even kan daarin de
molen alsnog een plek te geven. Harding
vindt dat de gemeente het Jaar van de
Molens juist aan zou moeten grijpen
alsnog tot inkeer te komen voor wat
betreft het behoud van de Oostermolen,
al dan niet aan het Molenplein. Nadat de
gemeente met de projectontwikkelaar
een jaar geleden een accoord bereikte
laat de planuitwerking nog steeds op zich
wachten. Volgend op een vertrouwelijke
vergadering van de gemeenteraad was
zij nog niet bereid openheid van zaken te
geven, aangezien met het project veel
(deels reeds uitgegeven) geld gemoeid is
en met niet op de zaken vooruit wil lopen
voordat financiële en juridische details
ingevuld zijn. Op 1 februari is de kogel
definitief door de kerk gegaan en heeft

De breuk in de as van de molen van
Marle (foto J.A. Arink).
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niet zo kan zijn dat een project van 80
miljoen door een zeer beperkte groep
kan worden tegengehouden. Op 7 februari 2007 heeft de gemeenteraad zich
gebogen over de niet te betwisten afkeuring van de bestemmingsplanwijziging en
hoe nu verder te gaan. Wanneer de
molen niet wordt verhoogd zal er geen
sprake zijn van nieuwbouwprojecten zoals
die nu ter tafel liggen, hetgeen echter
een non-optie is voor de gemeente. Op
12 februari 2007 heeft wethouder Nuys
richting de gemeenteraad uitgesproken
dat de molen verhoogd moet worden,
om zo de nieuwbouwplannen alsnog vlot
te trekken.

De Hoop in Loenen a/d Vecht
kan weer malen
De Dolphijn aan de haven van Nijkerk, in 1808 overgeplaatst vanuit Bovenkarspel
en in 1900 verplaatst naar de Hoogenhof in Nijkerk om daar als Westermolen
verder door het leven te gaan. In 1917 zou de molen naar Limburg zijn verplaatst,
maar de verdere lotgevallen zijn onbekend. Als het aan Nijkerk Sterk ligt komt op
de plaats van de Dolphijn een remplaçant voor de Oostermolen.

de gemeenteraad zich achter de verder
uit te werken richting van de plannen
geschaard. Dat hierin geen plaats is voor
de molen werd met gemengde gevoelens geaccepteerd, waarbij het idee om
de molen dan elders te herbouwen als
niet onmogelijk werd beschouwd. Nijkerk
Sterk pleitte in 2006 voor herbouw aan de
Oostkadedijk, waar tot 1900 De Dolphijn
stond voordat deze als Westermolen werd
verplaatst naar de Hoogenhof aan de
westkant van Nijkerk waar zo de basis
werd gelegd voor de bekende mengvoederfabriek van Van de Bunt-Rijnsburger,
later ook eigenaar van de stomp van de
Oostermolen en de Holkermolen.
Een op dezelfde avond gevoerd stil
protest op het Molenplein heeft uiteindelijk weinig kracht bij kunnen zetten. De
Stichting Stadsgezicht Nijkerk heeft de
hoop laten varen en stelt vast dat het
inconsequente monumentenbeleid dat in
het plan tot uitvoer is gebracht, is ingegeven door eisen van de projectontwikkelaar aangezien de molen(romp) heel
Nijkerk nauw aan het hart ligt danwel is
komen
te
liggen.
De
Stichting
Oostermolen heeft aangegeven alle
middelen aan te zullen grijpen om het
verlies van de molen tegen te gaan en
daarmee een mogelijk start van het plan
te vertragen.

Discussie rond Vaassense
Daams’ Molen gaat
onverminderd voort
Vaassen is in 2006 al enige tijd in de ban
van Daams’ molen en de rol van de
molen volgens het te wijzigen bestemmingsplan
(Molenwereld
2006-4-122
/2007-1-5). De hele discussie met betrekking tot het wel of niet verhogen van de
molen, waarbij de Vereniging Vrienden
van Daams’ Molen lijnrecht tegenover de
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eigenaar Stichting Vaassens’ Molen staat,
wordt in 2007 dan ook over de volle
breedte voortgezet. Op 16 februari 2006
heeft het College van B en W het verzoek
ingediend de molen met vier meter te
willen verhogen om hogere bebouwing in
het centrum mogelijk te maken. De
Vereniging Vrienden van Daams’ Molen
laat weten hier bezwaar tegen te
hebben, daarin gevolgd door een groot
deel van de politieke partijen, waardoor
de nieuwbouwplannen in gevaar komen.
Op 11 april 2006 neemt de gemeenteraad in tweede instantie het besluit de
bestemmingsplanwijziging
goed
te
keuren, met doorhaling van het plan voor
het verhogen van de molen. Op 28
november wijst Gedeputeerde Staten het
plan af omwille van genoemde doorhaling. Dan haakt een projectontwikkelaar
af en moet de procedure overnieuw. Nu
de molen diverse ontwikkelingen in het
centrum tegenhoudt is de vereniging
bereid haar ingenomen standpunt te
heroverwegen om zo de weg te openen
tot een versnelde hernieuwde aanvraag.
De vereniging heeft hiertoe een enquête
gehouden onder haar leden en zal zich
conformeren aan de uitkomst hiervan.
Tegelijkertijd heeft de gemeente Epe de
strategie gehanteerd om de Gelderse
Molenverordening ter discussie te stellen,
echter het provinciebestuur piekert er niet
over om de lokale bouwplannen te laten
prevaleren boven een provinciaal vastgestelde verordening. Gedeputeerde
Staten geeft aan dat Vaasen zelf min of
meer schuldig is aan het afkeuren van het
bestemmingsplan. Immers men heeft zelf
een streep door de verhoging van de
molen gezet. De op 23 januari 2007
bekendgemaakte resultaten wijzen uit
dat een meerderheid van de geënquêteerden (van in totaal 85% respons) tegen
verhoging van de molen is. Andere
betrokken partijen stellen echter dat het

Na een restauratie van ongeveer een
jaar, uitgevoerd door molenmaker Vaags
uit Aalten, is de korenmolen van Loenen
a/d Vecht nu weer maalvaardig.
Woensdag 31 januari is het eerste graan
gemalen. De molen is nu weer voorzien
van twee (nieuwe) koppel stenen, twee
regulateurs, een wind- en een elektrisch
luiwerk, en boven elke steen is een voor-

De Hoop in Loenen a/d Vecht was
waarschijnlijk de laatste molen in
Nederland die met zijn lange, hier al
ingekorte maar nu geheel verdwenen
schoorsteenpijp de herinnering aan een
verleden als ‘wind- en stoommolen’
levend hield. Het ketelhuis en de
machinekamer zijn nog aanwezig,
maar in 1938 had een 30 pk
Blackstonemotor het werk van de
stoommachine al lang en breed overgenomen. Merkwaardig is het ronde raam
of ronde ramen in het achterkeuvelens,
al decennia lang ‘genormaliseerd’. Ook
heeft de kap nog geen rietdek.
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partijen verzocht tot overeenstemming te
komen over een uit te voeren onderzoek
naar de zaagvaardigheid op de huidige
locatie. Mochten partijen er niet uitkomen, dan wordt de behandeling voortgezet. De eigenaar kan nu gebruik maken
van de mogelijkheid door objectief
onderzoek aan te tonen dat ze al die tijd
in haar gelijk heeft gestaan. De kans dat
De Otter nog naar Uitgeest gaat is door
de uitspraak echter nagenoeg nihil,
aangezien door het uitstel de Europese
subsidie
voor
Stichting
Industrieel
Erfgoedpark De Hoop in het gedrang
komt wanneer er voor 1 juli niets is
gebeurd.

Verdachten brandstichtingen
Alkmaar voorgeleid

De romp voor De Windhond in Soest in aanbouw (foto D. Kenbeek).

raadkaar aangebracht. Verder zijn boven
de stellingzolder alle vloeren vernieuwd,
en zijn een aantal vloerbalken gerepareerd met kunsthars. Enkele vloerbalken
zijn vernieuwd. Eind vorig jaar werd de
korte spruit al vernieuwd en een nieuwe
staartbalk met korte schoren aangebracht. In het bovenwiel zijn nieuwe
kammen gezet; de bonkelaar is geheel
vernieuwd, evenals de steenspillen met
de steenrondsels. Het spoorwiel is gerepareerd en voorzien nieuwe kammen, en
van een extra stel nieuwe kruisarmen
boven op de velg.

Opschorting uitspraak verplaatsing De Otter uit Amsterdam
Op 1 februari 2007 was het voor De Otter
erop of eronder, althans dat was de
verwachting. Op die dag werd door de
Raad van State het door de eigenaar
aangetekende beroep behandeld tegen
de stadsdeelraad Westerpark, dat
weigert een vergunning voor verplaatsing
naar een meer windrijke omgeving af te
geven (Molenwereld 2007-2-47). Vooralsnog schortte de Raad van State de
uitspraak drie maanden op en werd aan

Voor de rechtbank in Alkmaar heeft de
Officier van Justitie op 7 februari celstraffen tot 12 jaar geëist tegen twee uit
Alkmaar afkomstige verdachten van
meerdere brandstichtingen in Alkmaar
(Molenwereld 2005-11-308). Tegen de ene
verdachte is een celstraf van 12 jaar
geëist en tegen de andere in verband
met verminderde toerekeningsvatbaarheid 10 jaar en dwangverpleging. De
zeventien brandstichtingen en aanslagen
die in verband zijn gebracht met het
tweetal vonden plaats in de periode van
mei 2002 tot en met augustus 2005. Justitie
houdt het tweetal ook verantwoordelijk
voor de brand die op eerste Kerstdag
2004 Molen C te Oudorp nagenoeg volledig in de as legde. Het motief van de
verdachten die hebben bekend samen
en afzonderlijk de branden te hebben
gesticht was om onrust te veroorzaken.
De rechtbank heeft op 21 februari
uitspraak gedaan, waarbij de beide
mannen veroordeeld werden tot respectievelijk 10 jaar cel en 7 jaar cel met TBS.

Molenromp De Windhond te
Soest nadert voltooiing
Februari 2007 is halfweg wanneer de
molenromp van De Windhond te Soest als
een paddestoel uit het niets verschijnt. De
metselaars hebben inmiddels zo’n
honderdduizend stenen verwerkt en de
romp is al over de helft van de totale
hoogte. Molenmaker Verbij is ter plaatse
bezig de balklagen te leggen en de
raamkozijnen te stellen. In de werkplaats
van Verbij wordt gewerkt aan de kap van
de molen, waarvan begin februari
boventafelement, overring en kuipstukken gereed waren. Naar verwachting zal
de romp eind maart compleet zijn en
volgt oplevering van de complete molen
in het vierde kwartaal van 2007. Wekelijks
wordt de molen door vele belangstellenden bezocht, evenals het in het kader
van de restauratie ingerichte bezoekerscentrum. Zo kunnen bezoekers elk weekeinde de bouwplaats en de steigers op
om de vorderingen van dichtbij te bekijken.

Het uitgebrande karkas van molen C van de Raaksmaatsboezem in AlkmaarOudorp (foto jsb, 31 mei 2005).
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Wieringerwaard is gelukkig niet hopeloos, maar De Hoop staat er na de asbreuk van 18 januari wel treurig bij met het gevlucht
in het talud van de dijk (foto Willem Bakker).
Een klein stuk van de gebroken as van de molen van Wieringerwaard steekt in de grond. Als assen breken doen ze dat als regel
niet ver achter de kop. Hier (en ook in Marle) zit de breuk verhoudingsgewijs ver naar binnen. Het lijf van de as is vrij licht van
constructie (foto Willem Bakker).

Bouwplannen bedreigen biotoop
molen De Haas in Benthuizen
Op 22 januari 2007 heeft woningbouwvereniging Habeko aan de gemeente
Rijnwoude, waartoe Benthuizen behoort,
haar plan gepresenteerd voor de
herbouw van woningen ten zuiden van
molen De Haas. Het plan voorziet in een
wand van appartementen op een
afstand van ongeveer 40 meter, met een
hoogte van omstreeks 9,5 meter,
derhalve 3,5 meter boven de hoogte van
de stelling. Weliswaar is in het bestemmingsplan
de
biotoopbescherming
opgenomen maar, zo werd door de
wethouder opgemerkt, hiervoor kan de
gemeenteraad
ontheffing
verlenen.
Zowel Stichting Molen De Haas als de
Vereniging Benthuizer Molenaars waren
bij de presentatie aanwezig en hebben
duidelijk laten blijken dat dit volstrekt
onaanvaardbaar zou zijn. De stichting
heeft intussen Vereniging De Hollandsche
Molen, het Gilde van Vrijwillige Molenaars
en de Provincie Zuid-Holland geïnformeerd. Vereniging Benthuizer Molenaars.

politie
denken
aan
brandstichting
getuige het feit dat ook braakschade is
aangetroffen. De brand is waarschijnlijk
vanuit een rieten windscherm naar de
rieten bedekking van de molen overgegaan. Doordat het riet nat was en het niet
waaide kon erger worden voorkomen.

De Klucht van de Molenaar in
Kinderdijk!
De Stichting Werelderfgoed Kinderdijk
organiseert in samenwerking met stichting
Jaar van de Molens 2007 en Vereniging
de Hollandsche Molen in mei en juni 2007
veertien voorstellingen van De Klucht van
de Molenaar van Bredero (1585-1618). Dit

gebeurt in het kader van het ‘Jaar van de
Molens’. De komedie wordt gespeeld
door theatergroep De Kale, die het stuk
met veel succes al eerder in 2002 en 2003
opvoerde. Speciaal voor het ‘Jaar van
de Molens’ neemt het gezelschap de
voorstelling in reprise en speelt het twee
maanden op een unieke buitenlocatie:
te beginnen bij de bezoekmolen van
Kinderdijk met een kleine tribune en
uitzicht op de molens.
In het toneelstuk uit 1613 schetst Bredero
een molenaar, die het met de huwelijkse
trouw niet zo nauw neemt, maar die
uiteindelijk in zijn eigen kuil valt. De Klucht,
die afsluit met Bredero’s beroemde lijfspreuk ‘’t kan verkeren’, is geschikt voor
een breed publiek.

Beginnende brand Bieslandse
Molen in kiem gesmoord
Zaterdagochtend 3 februari werd de
Randstad getroffen door een reeks van
branden. Een daarvan was de brand in
het restant van de molen van de
Bieslandse Bovenpolder te Delft. Om de
beginnende brand te blussen moest de
brandweer warmtebeeldcamera’s gebruiken. De brandweer werd bijgestaan
door korpsen uit Rijswijk en Maasland.
Dankzij opmerkzaamheid van twee voorbijgangers zijn de bewoners tijdig
gewaarschuwd en konden zij ongedeerd
de molen verlaten. Zowel bewoners als
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De doorbrand beschadigde molen van de Bieslandse Bovenpolder in Delft
(foto E.G.M. Esselink).
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De landelijke première is op 11 mei aan
de vooravond van de nationale geldinzamelingsactie voor de instandhouding van
de molens. Voor de voorstelling wordt een
tijdelijke tribune gebouwd met een capaciteit voor 246 personen.
De voorstelling vormt de kern van een
tiental gesponsorde (besloten) avonden
in Oud Hollandse sfeer die in de anderhalve week na de première ( tot en met
19 mei) en de laatste week van juni (23
t/m 30 juni) zullen plaatsvinden.
Naast deze avonden worden tenminste
drie algemeen toegankelijke voorstellingen opgevoerd en wordt er naar
gestreefd de beschikbare tribune ook
voor een aantal andere passende culturele activiteiten te benutten. Deze laatste
activiteiten, die een ‘polderbrede’ opzet
hebben, worden in samenspraak met de
stichting door een initiatiefgroep met den
Hâneker en de Kamer van Koophandel
Rotterdam als trekker ontwikkeld in de
periode tussen 20 mei en 22 juni.
De Stichting hoopt zo aan deze activiteit
een aansprekend bedrag over te houden
voor de instandhouding van haar werelderfgoed en streeft ernaar met deze
donatie molen Overwaard-4, de zogeheten contramolen, volledig in ere te
herstellen.
De kaartverkoop aan particulieren zal
vanaf 2 april a.s. geschieden. Voor nadere informatie: www.stichting-kinderdijk.nl en van de VVV Zuid-Holland Zuid:
www.vvvzhz.nl. Stichting Werelderfgoed
Kinderdijk.

Vochtproblemen De Valk te
Leiden aangepakt
Molen De Valk te Leiden kampt al jaren
met ernstige vochtproblemen en is tevens
onvoldoende brandveilig. De gemeenteraad heeft 30 januari 2007 ingestemd met
het voorstel van het College van B en W
om een bedrag van 767.500 euro
beschikbaar te stellen om de noodzakelijke werkzaamheden te verrichten. Door
ouderdom en door in het verleden aan
de romp verrichtte herstelwerkzaamheden is de molen momenteel zo lek als een
zeef. De vochtproblematiek zal worden
aangepakt, evenals het brandveilig
maken van de molen. Ook wordt de
molen voorzien van een nieuwe stelling.
Aangezien de molen van beeldbepalend
belang is in de Leidse binnenstad en een
molenmuseum herbergt, verdient de
molen alle aandacht aldus de gemeenteraad. Met een bezoekersaantal van
25.000 personen per jaar is de molen een
belangrijk toeristisch trekpleister. Voor de
financiering van het bedrag put de
gemeente uit eigen voorzieningen en
reserves.

Nieuwbouwplannen bij Hof van
Souburgh aangepast
Ondanks dat de molen Hof van Souburgh
in vervallen staat verkeert, is de molen

Het gezelschap De Kale bij een van de Kinderdijkse molens bijgevoegd.
(foto Eppo W. Notenboom).

een sta-in-de-weg voor nieuwbouwplannen aan de overzijde van de Alblas
(Molenwereld 2007-2-50). De gemeente
Alblasserdam was voornemens om daar
woningen te bouwen met een hoogte
van 11 meter, hetgeen volgens de
geldende biotooprichtlijnen niet is toegestaan. Door de bouwhoogte te verlagen
van 11 meter naar 9 meter wordt voldaan
aan de richtlijnen van de molenbiotoop.
Hiermee staat niets de nieuwbouw van
woningen aan de Lange Steeg meer in
de weg. Over de toekomst van de vervallen molen(romp) wordt overleg gepleegd, waarbij de intentie van weleer
hopelijk nog dezelfde is en dat is bekostiging van herstel uit de (meer)opbrengsten van de woningbouw.

Jaar van de molens in Zeeland
Op maandag 5 maart heeft gedeputeerde drs. H. van Waveren op ludieke
manier het startsein gegeven voor het
Jaar van de molens in Zeeland op de
Seismolen in Middelburg, waar de directeur van De Hollandsche Molen, de heer
L. Endedijk, een korte toelichting verstrekte over het hoe en waarom van de
molens, terwijl de heer A. Verbree, voorzitter van de Vereniging De Zeeuwse Molen,
in ging op de activiteiten die in het kader
van het Jaar van de Molen in Zeeland
worden gehouden. Gedeputeerde Van
Waveren gaf een toelichting op het
molenbeleid van het Zeeuwse provinciebestuur. Ook in Zeeland is er een grote
restauratieachterstand
welke
wordt
geraamd op niet minder dan 9 miljoen
euro. Het provinciaal bestuur erkent de
problematiek en wil daarom het molen-

behoud in deze relatief zeer rijke molenprovincie krachtiger gaan ondersteunen.
In geen enkele provincie zijn zo veel
molens behouden gebleven als in
Zeeland. Ze vormen dan ook niet weg te
denken elementen in het Zeeuwse dorpsen stadsbeeld, variërend van De Lelie in
Elkerzee, een grondzeiler met 18,5 m
vlucht, als een van de kleinste korenmolens in Nederland tot De Hoop in
Middelburg die met een vlucht van 25 m
en een baliehoogte van 13,70 m tot de
grootste behoort.

Westlandse Molendag op
30 juni 2007
Op Zaterdag 30 juni organiseren de
Westlandse molenaars van 09.00-17.00
uur de veertiende Westlandse Molendag.
Op deze dag is het mogelijk acht korenmolens en zes poldermolens in werking te
zien en te bezichtigen. De korenmolens
zijn De Hoop te Maassluis - De Korpershoek te Schipluiden - De Roos te Delft Windlust te Wateringen - De Korenaer te
Loosduinen - De Vier Winden te Monster De Korenmolen te ‘s Gravenzande - De
Drie Lelies te Maasland. De poldermolens
zijn: De Wippersmolen te Maassluis - De
Dijkmolen te Maasland - De Nieuwlandsche Molen te Hoek van Holland - De
Groeneveldse Molen te Schipluiden - De
Schaapweimolen te Rijswijk - De Oude
Liermolen te De Lier. Evenals voorgaande
jaren doet ook de “Crossley” dieselmotor
van de Oude Lierpolder Laan van
Adrichem 32 te De Lier weer mee. Tevens
zijn er langs de Gaagweg te Schipluiden
bij nummer 11 enige mobiele dieselmotoren opgesteld, die werktuigen aandrijven.
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In de daarnaast gelegen karnmolen is
een particulier gereedschapsmuseum
gevestigd, dat eveneens te bezichtigen
is. Ter hoogte van de Oostgaag nummer
23 is het mogelijk om de fundering van de
Kleine Kralingermolen te bezichtigen. Ook
dit jaar is het mogelijk de molens en het
museum per fiets te bezoeken. U kan starten bij elke deelnemende molen en een
aanbevolen en tevens vernieuwde fietsroute met stempelkaart kopen voor 2,50
euro. De hele tocht is ongeveer 60 kilometer lang. Bij het behalen van minimaal
vijf stempels (molens) komt u in aanmerking voor het tegeltje van de in dit jaar in
de schijnwerpers staande molen.
Voor meer informatie over de deelnemende molens en de molendag:
w w w . We s t l a n d s e m o l e n s . n l

Opening in aankoop molen
Blazekop Ovezande
Een stichting zet zich al geruime tijd in
voor behoud en herstel van molen te
Ovezande-Blazekop (Molenwereld 200611-369). Onlangs heeft het bestuur van de
stichting een gesprek gevoed met een
provinciaal bestuurder. Hierin zijn mogelijkheden aan de orde geweest om bij de
molen die in het buitengebied staat,
kleinschalige nieuwbouw te plegen.
Hiervoor moet eerst goedkeuring worden
afgegeven, aangezien dit volgens het
huidige bestemmingsplan niet is toegestaan. De provinciaal bestuurder heeft
aangegeven mee te willen denken in de
weg tot herstel van de zwaar vervallen
molen. De aankoop van de molen zal
240.000 euro kosten en hiervoor heeft de
stichting een eerste subsidie van 75.000
euro ontvangen uit de gereserveerde
middelen ‘vitaal platteland’.

Restauratie De Volharding te Best
van start
De plannen om de ronde stenen romp
met stelling van molen De Volharding te
Best te completeren dateren alweer van
ruim vijf jaar geleden (Molenwereld 20019-218). De gemeente die sinds 1998 eigenaar is van de molen heeft aangegeven
voor 1 mei 2007 te willen starten met
verdere uitwendige completering van de
molen. Zodoende kan worden voldaan
aan de voorwaarde die het Rijk heeft
gesteld voor subsidieverstrekking dat in
2007 een aanvang moet zijn gemaakt
met de restauratie. De gemeente heeft
zelf in 2000 reeds een bedrag hiervoor

De molen De Volharding in Best zoals
hij tot 1936 in bedrijf was. Na de
onttakeling in 1938 bleef een kale romp
over die binnenkort weer het uiterlijk
van voor zeventig jaar herkrijgt.
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gereserveerd. Zodoende moet de in Best
beter als Molen van Den Otter bekend
staande korenmolen weer een draaivaardig visitekaartje worden van Best, een
van de weinige monumenten die de
plaats nog telt; aldus de wethouder in de
vergadering van 12 februari 2007 als reactie op vragen vanuit de partij Puur Bests
Belang.

Definitief besluit omgeving
Johanna te Huijbergen
Op 25 januari 2007 is het Huijbergse
Dorpsplatform gevraagd om na te
denken over de ontwikkelingen rond
molen Johanna te Huijbergen. Er liggen
namelijk twee alternatieve plannen op
tafel: enerzijds een plan van de
Huijbergse
Ondernemersvereniging
(Hover) en anderzijds een van de
gemeente Woensdrecht en de Stichting
Dagen
Woonvoorzieningen.
De
gemeente voelt uiteraard het meeste

MOLENSACTUEEL

De molen van Sint Hubert na het ongeluk. De dekplaat van de inrit ligt scheef op
de verschoven zijmuur (foto Rini Cornelissen).

voor laatste optie, waarbij de oude melkfabriek plaats zal maken voor de bouw
van een (lager) appartementencomplex
ten behoeve van SDW (Molenwereld
2006-12-410/411), doch stelt dat alle
scenario’s nog mogelijk zijn. Volgens de
ondernemersvereniging is Huijbergen
meer gediend bij plannen die het
toerisme stimuleren. Dit zou tevens uitstraling naar de bestaande ondernemers
kunnen hebben. Begin februari heeft de
gemeente besloten in zee te gaan met
het SDW en haar verzocht de plannen
verder uit te werken. De gemeente staat
slechts laagbouw toe in plaats van
eerdergenoemd
appartementencomplex en bij de molen kan een kleine horecagelegenheid komen die wordt gerund
door het SDW in het kader van dagbesteding. Het idee van de ondernemersvereniging met aandacht voor oude
ambachten, vruchten- en kruidentuin en
horeca in de vorm van een theehuis is
hiermee van de baan.

ment aangewezen molenromp al gecompleteerd kunnen zijn. De Stichting
Molen Victoria Oosteind was namelijk
betrokken bij een beperkt woningbouwplan voor de molen en zijn directe omgeving, dat in de bouw van een beperkt
aantal woningen rond het restant voorzag. Met de opbrengst van het bouwproject zou het herstel van de in 1929
uitgebrande stellingmolen worden gefinancierd. Na afketsen van deze plannen,
feitelijk ten gevolge van een niet af te
geven milieuvergunning, heeft de stichting een deel van het perceel aan een
particuliere
eigenaar
doorverkocht.
Alleen de molen en de nabijgelegen
voormalige leerlooierij is in het bezit van
de stichting gebleven. Wel zijn met de
nieuwe eigenaar afspraken gemaakt
omtrent recht van overpad en het mogelijk toekomstig in gebruik nemen van een
draaivaardig opgeleverde molen. De
stichting wil nu via sponsorgelden en
andere giften trachten voldoende
middelen binnen te krijgen om de plannen alsnog te verwezenlijken.

Hernieuwde poging herbouw De
Hoop te Oosteind
Wanneer eerdere plannen tot herstel van
molen De Hoop te Oosteind niet door de
gemeente Oosterhout van tafel waren
geveegd, had de inmiddels als rijksmonu-

Inrijpoort Heimolen te St. Hubert
ingestort
Met een gebroken as in Wervershoof en
Wieringerwaard, een omgewaaide stan-

Detailopname van de inrit van de
Heimolen. Een circa 25 cm brede kloof
gaapt tussen de muur en de eigenlijke
belt. (foto H. van Steenbergen).

derdkast te Geffen is het Jaar van de
Molens 2007 weinig florissant van start
gegaan. Op 17 februari 2007 werd
wederom een molen getroffen door het
noodlot. Tijdens werkzaamheden is de
linkerzijde van de inrijpoort verschoven,
waarna de bovenzijde van de inrijpoort
gedeeltelijk instortte. Brandweerkorpsen
uit Mill en Wanroij zijn ter plaatse geruime
tijd bezig geweest de constructie te stutten om verder instortingsgevaar te voorkomen. Nadien kon molenaar W.
Cornelissen, die werkzaamheden onder
de inrijpoort verrichtte en daarbij onder
het vallend puin terecht kwam, worden
bevrijd uit zijn benaderde positie om
vervolgens door de ambulancedienst te
worden gestabiliseerd en naar het ziekenhuis te worden gebracht. Op kneuzingen
na maakt molenaar Walter Cornelissen
het weer goed.
Samen met Harrie Daverveld was
Cornelissen langs de muur een sleuf aan
het graven voor de aanleg van waterleiding en riolereng. Door de druk van de
muur gleed deze zijwaarts de sleuf in en
brak waarbij de brokken gedeeltelijk op
Cornelissen terecht kwamen.
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Toekomst Moergestelse
standerdmolen afhankelijk van
woningbouw

prestatie omdat subsidies, zoals voor de
meeste Nederlandse molens verkrijgbaar
zijn, niet ter beschikking staan.

Gemeente Belangen stuurde in december 2006 een brief aan de gemeente
Oisterwijk omtrent de zorg die zij zich
maakt over de toestand van de standerdmolen te Moergestel (Molenwereld
2006-12-412). Het College van B en W wil
eerst afwachten wat de definitieve plannen zijn voor de nieuw te bouwen woningen op het speelveld naast de molen. De
opbrengsten van deze woningbouw wil
de gemeente namelijk aanwenden voor
verplaatsing en restauratie van de molen.
Wanneer de woningbouw geen doorgang vindt zal het college andere maatregelen nemen zodat het binnen
afzienbare tijd toch tot restauratie van de
standerdmolen komt.

Restauratieplan Zandwijkse
molen gekort
De Molenstichting Land van Heusden en
Altena heeft een restauratieplan ingediend voor de Zandwijkse Molen te Uppel
en wil daarmee ook in aanmerking
komen voor beschikbaar gestelde
middelen voor het wegwerken van
restauratieachterstanden. De restauratie
van de molen, die met de dag noodzakelijker wordt (Molenwereld 2006-11-373),
was begroot op 424.236 euro. De RACM
heeft de subsidiabele kosten echter met
ruim 130.000 euro naar beneden bijgesteld tot 293.726 euro. Hiermee viel de
restauratie buiten de boot door het niet
halen van de ondergrens van drie ton (zie
ook hierboven molen Fleringen). Burgemeester Petter wil een gesprek met de
RACM. Tevens richt hij een comité van
aanbeveling op. De molenstichting heeft
bezwaar gemaakt tegen de beslissing en
heeft met de Monumentenwacht NoordBrabant een herziene begroting opgesteld, die eveneens boven de 300.000
euro uitkomt. Mocht de subsidie uiteindelijk rondkomen dan moet de molenstichting aanvullend 30 procent binnen zien te
halen. Het College van B en W van
Woudrichem wil zich garant stellen voor
het verschil, doch dit dient nog door de
gemeenteraad goedgekeurd te worden.

Studiedag over vochtproblemen
in massief metselwerk

De molen van Foxton in NieuwZeeland (foto the Foxton Windmill
Trust).

hij voor de prins, vandaar het hoge
aantal omwentelingen. Dat komt neer op
zo’n 800.000 omwentelingen per jaar, iets
dat dan het overgrote deel van de
Nederlandse molens niet wordt gehaald.
Totnogtoe houdt de molen zich uitstekend en zijn er geen moeilijkheden ondervonden. Alleen zijn de inkomsten maar
net voldoende om de zaak aan het
draaien te houden, aldus stichtingsvoorzitter Jan Langen. Dat is toch een knappe

Op woensdag 4 april a.s. houdt de
Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen van de TU Delft in samenwerking met de Rijksdienst voor Archeologie,
Cultuurlandschap en Monumenten een
studiedag over de aanpak van vochtproblemen in massief metselwerk, waar
onder andere de ontwerprichtlijnen voor
‘restauratiebaksteen’ en ‘metselmortels
in kalk’ zullen worden gepresenteerd. De
studiedag is bestemd voor alle betrokkenen bij restauraties van gebouwd stenen
erfgoed. Tijdens de studiedag worden
de vochtproblemen in massief metselwerk vanuit theoretisch oogpunt en
praktijkoptiek belicht door zeer ervaren
deskundigen op dit gebied. Daarbij
komen de volgende onderwerpen naar
voren: aspecten van vochttransport en
zoutschade; bakproces en hygrische
eigenschappen van bakstenen; hydrofoberen; beregeningsproeven sterk- en
zwak-zuigende proefmuren; detectie
holten en lateraalscheuren; methoden
en preparaten voor injecteren metselwerk; opleiding en kwaliteitsborging op
de werkvloer. Verder worden de
ontwerp-richtlijnen ‘restauratiebaksteen’
en ‘metselmortels in kalk’ zullen worden
gepresenteerd. Ook de tussentijdse resultaten van de binnen het onderzoekspro-

Drie miljoen omwentelingen voor
molen Foxton
Sinds 2003 staat in Foxton, Nieuw-Zeeland,
een echte molen naar Nederlands model
(zie Molenwereld 2002-3 en 2003-10). Op
16 februari heeft de molen de 3.000.000
omwentelingen gepasseerd; een mijlpaal, twee maanden voor de vierde
verjaardag van de molen op 13 april! Er
ongeveer 800 kg meel per maand gemalen; tarwe, rogge, maïs en boekweit op
kunststenen gemaakt door Hans Titulaer
in Plasmolen. Alles loopt daar in Foxton
nog steeds heel goed. De molen is dagelijks open voor bezoekers, meestal draait
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De Bolwerksmolen in Deventer zaagt voor het eerst weer (foto A. Nibbelink, 2
februari 2007).

MOLENSACTUEEL

Het zeer kleine spoorwiel in De Jonge Sophia in Groot-Ammers. Toch is dit
oorspronkelijk zo geweest, goed te zien aan het gat voor het staakijzer rechts van
het wiel. Het is, gelet op de hartafstand van de beide staakijzers nauwelijks voorstelbaar dat de molen op windkracht twee koppel zestiender stenen had, maar volgens
overlevering zou dit toch het geval zijn geweest (foto J. Vendrig).

- Nu de gemeente Tiel accoord is met
verplaatsing van de poldermolen te
Wadenoijen (Molenwereld 2007-2-46) is
het aan de RACM om voor eind maart
hiermee in te stemmen.
- Wanneer alles volgens plan verlopen is, is
de romp van Maallust te Amerongen op
26 februari 2007 opgevijzeld om een dag
later op zijn nieuwe plaats te staan.
- De eind november 2006 voor een deel
omgevallen en inmiddels herstelde keermuur bij de Binnenmolen te Rhenen wordt
voorzien van een gemetselde muur, ter
verbetering van het stadsaanzicht.
- In Groot-Ammers vordert het maalvaardig maken van De Jonge Sophia, ‘de
vermomde wip’ (zie Molenwereld 2004-118 e.v. en 2004-4-172 e.v). De molen
wordt uitgerust met één koppel zestiender
stenen.
- De gemeente Schouwen-Duiveland is
bereid een monumentenvergunning te
verlenen voor vervanging van de uit 1975
daterende
binnenroede
van
De
Graanhalm te Burgh-Haamstede op het
moment dat dit noodzakelijk wordt.
- Om De Graanhalm te Gapinge van de
het verval te redden wil de gemeente
Veere meewerken aan het oprichten van
een aparte stichting (Molenwereld 20032-44).
- Naar verwachting wordt binnen enkele
maanden een start gemaakt met restauratie van molen De Deen te Luyksgestel
(Molenwereld 2006-7-242).
- De gemeente Valkenburg aan de Geul
stelt minder zware eisen (?) aan de
brandveiligheid van de Oude Molen aan
de Sint-Pieterstraat.
- De provincie Limburg gaat accoord met
de bewoning van de molen te
Blitterswijck wanneer de eigenaar een in
het buitengebied aangekochte boerderij
sloopt.

Molenkalender 2007
De Jonge Sophia is met zijn deuren op het hoog gelegen tafelement een van de
merkwaardigste korenmolens van Nederland (foto J. Vendrig).

ject ‘Aanpak vochtproblemen in massief
metselwerk’ in uitvoering zijnde onderzoeken ‘detectie & injectie’ worden
gemeld. Tenslotte zullen de onderzoeksrapporten van de afgeronde deelonderzoeken ‘mortel en steen’ worden
gepresenteerd, waartoe de bovengenoemde ontwerp-richtlijnen ‘restauratiebaksteen’ en ‘metselmortels in kalk’
behoren.
De studiedag wordt gehouden in het
gebouw van Faculteit Civiele Techniek &
Geowetenschappen, Stevinweg 1, Delft.
De dagvoorzitter is dr.ir. Caspar Groot. De
kosten voor deelname bedragen i 175,p.p. (studenten op vertoon van collegekaart i 30,-). Nadere informatie: het
secretariaat van de faculteit, tel. 0152783174, e-mail: j.h.meijer@citg.tudelft.nl.
Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen van de TU Delft.

In ‘t kort
- De verhoogde molen Edens in
Winschoten wordt ten dele ingericht als
kantoorbestemming voor een grensoverschrijdend onderwijsproject.
- De Bolwerksmolen in Deventer heeft
afgelopen vrijdag 2 februari voor het
eerst weer gezaagd; op motorkracht
weliswaar. De restauratie is hiermee
grotendeels afgerond, hoewel momenteel nog wordt gewerkt aan de winderijen
van de andere twee zaagsleden.
- De Wittebrinksemolen te Zelhem heeft in
2006 een nieuwe (bilinga) lange spruit
gekregen, alsmede twee nieuwe lange
schoren. Verder zijn reparaties aan het
linkervoeghout en hekwerk uitgevoerd,
alsmede schilderwerk aan de korte spruit.
Ook is het nodige gedaan om overkruien
tegen te gaan en is de vang afgesteld.

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.
31 maart 2007: Molenruilbeurs Dordrecht.
12 mei 2007: Nationale Molen- en Gemalendag.
9 en 10 juni 2007: Groninger Molenweekend.
30 juni 2007: Westlandse Molendag.

Molenkalender buitenland 2007
29 april 2007: Vlaamse Molendag (B).
26 mei 2007: Zwitserse Molendag.
28 mei 2007: Deutsche Mühlentag.
17 juni 2007: Deense Molendag.
24 juni 2007: Provinciale Molendag Limburg (B).
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België
Vlaams Brabant
Daverende turbine in
Hoegaarden?
In Hoegaarden (Vlaams-Brabant, veertig
kilometer ten oosten van Brussel) ligt de
Grote Molen op de Grote Nete. Het was
in oorsprong een korenmolen waarvan
de geschiedenis teruggaat tot 1249. In
het 19e-eeuwse molengebouw, een kapitaal pand dat eerder aan een meelfabriek dan aan een molen doet denken
wordt al in geen decennia meer gemalen. Een suikerfabriek gebruikte de molen
voor de watertoevoer naar de fabriek om

bieten te wassen. In 1990 kocht Ecowatt
nv het vervallen molengebouw en
verbouwde het tot een woonappartementen, nu bewoond door dertien gezinnen. In 1996 nam Ecowatt ook de stuw
enz. over waardoor molen met toebehoren weer in één hand kwamen. De
pompinstallatie wordt door Ecowatt
vervangen door een turbine waarmee
elektriciteit wordt opgewekt, goed voor
de stroombehoefte van 25 gezinnen. In
2003 wordt de installatie na een overstroming stilgelegd. In 2004 wordt de kleine
waterkrachtcentrale overgenomen door
Ecopower dat de stroomopwekking weer
ter hand wil nemen. In de herfst van 2007
zou een en ander zijn beslag moeten krijgen, waarmee een investering van 75.000
euro is gemoeid. Niet iedereen staat te
juichen over deze opwekking van groene
stroom. De bewoners van het molengebouw vrezen overlast: ‘Een draaiende
turbine doet het gehele gebouw daveren’. Ook vrezen de bewoners afkalving
van de oevers, vuil en overstromingen. Nu
is dart laatste niet ten onrechte, want in
1993, 1996 en 2002 ging het inderdaad
fout omdat de doorstroming van het
water niet voldeed. Tot overmaat van
ramp vormt de Gete ter plaatse de grens
tussen Vlaanderen en Wallonië. De molen

staat op Vlaamse grond, de stuw etc. Is
Waals. Het bevordert een vlotte oplossing
van de problemen niet. De buurtbewoners willen eerst waterdichte afspraken
alvorens de vergunning wordt verleend.

West-Vlaanderen

Kast Oostmolen Gistel geplaatst
Op 13 februari werd de kast van de
Oostmolen weer teruggeplaatst op de
zetel van de Oostmolen in Gistel. Eerder
werd deze op 7 november vorig jaar van
zijn plaats gehaald door molenmaker
Adriaens uit Weert ten behoeve van
restauratie (zie Molenwereld 2006-12-414).
Na het herplaatsen van de kast volgt
uiteraard het steken van de roeden het
aanhangen van de trap en de verdere
afwerking. Het is te hopen dat nu een
einde is gekomen aan een lijdensweg die
in 1977 begon met een brand, vervolgens
een roedenbreuk en niet te vergeten een
weinig hartverheffende discussie over de
uitvoering van de restauratie, met name
het materiaal waar de roeden van
gemaakt zouden moeten worden: hout
of ijzer; in dit blad wel aangeduid als de
Gistelse molenoorlog. Hopelijk kan er nu,
na dertig jaar, getekend door narigheid,
tot in lengte van jaren storeloos gedraaid
worden met deze bijzondere koren- en
oliemolen. Als oliemolen vormt hij met de
molens van Deerlijk en de in restauratie
zijnde molen van Moorsele een uniek trio,
herinnerend aan een eens zo belangrijke
bedrijfstak in West-Vlaanderen.
In deze Vlaamse provincie staat trouwens
in Lichtervelde de grootste lijnzaadperser
van Europa, de Oliefabriek Lichtervelde
van de familie Haeck, waar nog met

Met trap en staart nog meer
Oostmolen (foto Benoït Delaere, 2
februari 2007).
De kast van de Oostmolen herkrijgt
zijn plaats (foto Benoït Delaere, 2
februari 2007).
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mechanische wringers lijnzaad wordt
uitgeperst. In tegenstelling tot extractie
worden hierbij geen chemische producten gebruikt. Het gaat zodoende om een
natuurlijk productieproces. De fabriek
verwerkt 80.000 ton lijnzaad per jaar,
waaruit zo’n 26.000 ton lijnolie wordt geproduceerd.

Duitsland
Niedersachsen

Molen Spetzerfehn een tijdje
zonder wieken
De meest malende molen van héél
Duitsland, de Steenblocksche Mühle te
Spetzerfehn (12 km ten zuiden van
Aurich), staat momenteel zonder roeden.

De stalen borstroeden uit 1961 van onvervalst Krupp-ijzer hebben een leeftijd
bereikt dat ze aan vervanging toe zijn.
Molenmaker Vaags uit Aalten wordt met
het karwei belast. De oude buitenroede
had op de plaats van eindborden korte
zelfzwichtingskleppen, terwijl de binnenroede gewone borden had. Op de
nieuwe roeden komen op allen vier
enden korte zelfzwichtingskleppen op de
plaats van eindborden. Tot zolang wordt
er met de motor gemalen, die een
koppel kunststenen van 1,80 meter doorsnee aandrijft. Naar verwachting zullen
de werkzaamheden in maart 2007
gereed zijn. Wij hopen van harte dat
vader Theodor en zoon Heyo Steenblock
nog jarenlang met de bekende Oostfriese
molen zullen malen!

De tijdelijk wiekenloze molen van
Spetzerfehn (foto David Reitsema).

‘t Betere Werk

VLAGGEN
AAN DE WIEK
Gerrit Kouwenhoven, bewoner van het
molenhuis in Veessen en vrijwillig molenaar op de korenmolen aldaar schrijft
naar aanleiding van het artikel over
vlaggebruik in Molenwereld 2001-1 het
volgende:
‘Als reactie op het gegeven dat het
fatsoenlijker is om de nationale driekleur
niet te gebruiken in een draaiend
gevlucht en die bij stilstaande molen
ook niet rechtstreeks aan de wiek vast te
maken, maar aan een stok, wil ik graag
het volgende doorgeven.
Bij de molen in Veessen heb ik een kolossale vlag ‘geërfd’ van mijn voorgangers,
de beroepsmolenaars Bats en Jan
Langevoord. Zij waren de derde generatie van een geslacht dat sinds 1850 met
deze molen maalde en dat zeker nog
twee generaties daarvoor in de omgeving (Windesheim) molenaar is geweest.
Het is een erg oude vlag van maar liefst
2,5 x 3,2 meter, die volgens zeggen van
de buurvrouw, Joke Langevoord, nichtje
van de molenaars, door hen aan de
bovenste wiek werd vastgemaakt
zonder dat er een stok bij te pas kwam.
Wel is deze vlag uiteraard alleen met stilstaande molen te gebruiken. Draaien
ermee is ondenkbaar. Ik zie ook niet zo
voor me hoe je deze vlag eerst nog aan
een stok en dan aan een wiek zou vast
maken. Zelf heb ik hem nu twee keer
gebruikt. Eerst heeft mijn vrouw nog een
aantal van de dertig lusjes vervangen
door nieuwe exemplaren. Deze vlag is in
top gegaan bij het behalen van het
middelbare school diploma door mijn
twee oudste kinderen. Uiteraard kun je
bij een stilstaande molen het zo regelen

De grote vlag aan de molen van Veessen (foto G. Kouwenhoven).

dat de vlag niet in de knoop komt met
het hek. Op de foto staat de molen op
het zuiden en is de wind uit noordwest,
dus schuin van achteren. Daarom heb ik
de vlag aan de voorkant van het hek
geknoopt. Toegegeven... de onvermijdelijke schooltas hangt ook bovenin. En
dat vind ik persoonlijk nou weer een
belediging van de nationale driekleur,
maar ja, men wil dat. Ik heb overigens
geen aanwijzingen dat deze manier van
vlaggen in molens in de omgeving

gebruikelijk was en aangezien Veessen
volgens de omliggende dorpen altijd vol
‘ampa’tigheid’ zat en zit, kan het ook
wel een solo-aktie van de Langevoords
zijn geweest. Het is ook best mogelijk dat
deze vlag oorspronkelijk bij het huis
hoorde en er op de oud-Hollandse
manier mee werd gevlagd: aan een
horizontale stok zo hoog mogelijk uit het
huis steken en dan liefst zo’n grote vlag
loodrecht laten afhangen dat je er net
onderdoor kon lopen.’
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FORUM
De zaagmolen De Dikkert
was een der weinige origineel
direct aan de Zaan staande
zaagmolens; tevens de
laatste, gesloopt in 1896.

M

et interesse het artikel gelezen over
de restauratie-ethiek betreffende
windmolens. Het is een onderwerp waar
veel meningen over bestaan. Ik ben het
met de auteur eens dat bij het restaureren van bestaande molens er nogal
eens vreemd wordt omgesprongen met
de historie van het object. Een goed
voorbeeld daarvan is de voormalige
Zaanse molen te Winterswijk. Er staat
een molen maar hij lijkt in niets op wat
het geweest is. Zo zijn er natuurlijk vele
voorbeelden.
Maar waar ik nu over schrijf is de opmerking over de herbouw van Het Jonge
Schaap op de Zaanse schans.Dat wordt
een slechte plaats gevonden zo langs
De Zaan. Toch zijn er veel argumenten
voor die plaats. Ten eerste stonden er
vroeger wel meer houtzagers langs de
Zaan. Op nog geen 400 meter van
elkaar stonden langs De Zaan De
Eikenboom, De Grauwe Beer en De
Dikkert. Ook de Poelenburg aan De
Schans had een voorganger aan de
Zaanoever. Er stond vroeger een paltrok
aan de Kalverdijk ten noorden van De
Bonte Hen. Een andere reden voor de
plaatst van het Jonge Schaap is een
financiële. De tienduizenden bezoekers
die jaarlijks de Schans bezoeken brengen geld in het laatje wat de Zaanse
molen hard nodig heeft om het bezit
van alle molen in goede staat te
houden. Ook is er met het oog op steeds
uitbreidende bebouwing voor deze
plaats gekozen. Na jaren van touwtrekken heeft men bereikt dat de polder bij
de Schans open blijft. Het is daarom zo
triest dat de Zaanse Molen vereniging
niet heeft kunnen voorkomen dat er pal
naast De Ooievaar zo een grote fabriek
gebouwd is. De hele Zaanse Schans en
de molens is behouden door particulier
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ZAAGMOLENS
aan de Zaan

initiatief. Als het aan de gemeente
Zaandam had gelegen was er nooit een
Zaanse Schans geweest. Als geboren
Zaandammer ben ik nog steeds aan
mijngeboorteplaats gehecht ondanks
dat er in de loop van de jaren ontzettent
veel van de structuur van de stad is
vernield.
Pieter C. de Groot.
Inderdaad hebben er aan direct aan de
Zaanoever zaagmolens gestaan. In het
artikel wordt dat ook gesteld. Daar
wringt de schoen dan ook niet. Het pijnpunt zit hem in het niet-representatieve
beeld. Er hebben in de Zaanstreek zo’n
350 zaagmolens gestaan. Daarvan
heeft misschien 2% direct aan de rivier

gestaan. De Zaanstreek telt nu met inbegrip van het Jonge Schaap nog drie
grote zaagmolens. Daarvan staan er
twee direct aan de Zaan, 2/3. De Held
Jozua vormt de rest; zijn omgeving is ook
niet bepaald representatief voor het
Zaanse molenland. In dat opzicht
betreur ik dat er bij de Zaanse Schans
geen locatie is gekomen die beter
aansluit bij die van 98% van de vroegere
zaagmolens.
De verhouding tussen De Ooievaar en
de moderne fabriek is mijns inziens ook
bepaald niet oogstrelend. Behoud van
De Wachter als voorbeeld van een
stoomoliefabriek had uitstekend aangesloten bij de bedoeling van de Zaanse
Schans. Maar als hadden komt... jsb.

Oliemolen De Ooievaar naast de fabriek van Duyvis (foto jsb, 6 augustus 1997).

VIJFTIEN MILJOEN

H

et ‘Jaar van de molens’ kan voor mij niet
meer kapot. Zegge en schrijf vijftien
miljoen euro’s, bijna vijfendertig miljoen
degelijke oud-Hollandse guldens stelt de
regering beschikbaar voor het wegwerken
van de restauratie-achterstand aan molens.
Jarenlang, wat zeg ik, decennialang, hier
geld te kort, daar geld te kort, verval en
verrotting, altijd maar minder en moeilijk en
dan nu ineens de zilvervloot in moderne
gedaante. Hulde, ja driewerf dank aan allen
die aan dit resultaat hun steentje hebben
bijgedragen en de dienaar van de Kroon
hebben weten te overtuigen dat het water
tot aan de lippen stond en dat doortastend
optreden is geboden.
Minister Van der Hoeven, ik kon ze wel om de
hals vallen. De tranen van dankbaarheid
biggelden zowat over mijn wangen toen ik
dit blijde nieuws vernam. Zoals u ongetwijfeld
weet ben ik ook eigenaar van een erfstuk,
een molen met gebreken. Drie ton is er nodig
en ik heb ze niet. Het rijk geen geld, de
provincie en de gemeenten voelen zich niet
verplicht om bij te dragen aan een monument-van-het-rijk en nu VIJFTIEN MILJOEN. Ik
kan werkelijk mijn vreugde niet op.

Natuurlijk wilde ik gelijk de molenmaker
bellen, maar het was mijn vrouw die mij met
liefde maar hardhandig weer met beide
benen op de grond zette. Floep zei de roze
wolk.
‘Kun je wel rekenen?’
‘Uitstekend, altijd hoge cijfers voor op
school.’
‘Je realiseert je dat die vijftien miljoen
bestemd is voor het rijksaandeel in de totale
restauratiekosten? Je weet dat dit geldt voor
zestig procent van de subsidiabele kosten’
Even schoot de gedachte door mij heen dat
het totale restauratievolume dus geen vijftien miljoen euro was maar vijfentwintig
miljoen, zo ongeveer neerkomend op de
totale geraamde achterstand. De huiver
van geluk verging mij snel.
‘Je weet toch ook dat een deel van het
werk wat er aan onze molen moet gebeuren
helaas niet subsidiabel is? Maar het moet
wel betaald worden!’
Zo werd ik door een liefdevolle hand weer
terug geleid naar de werkelijkheid. Je hoeft
niet eens goede cijfers op school te hebben
gehaald met rekenen om tot de conclusie
te komen dat al zou het rijk volgens zijn eigen
maatstaven keurig netjes over de brug
komen - wie twijfelt daaraan - ik toch nog
een bedrag van anderhalve ton bijeen
moet zien te sprokkelen. Wat betreft mijn
inkomen mag ik echt niet klagen, maar
anderhalve ton heb ik niet voor het grijpen
liggen als eenvoudig broodvechtertje, als u

begrijpt wat ik bedoel. En waar haal ik
150.000 euro vandaan????
Natuurlijk drie ton is nog moeilijker bij elkaar
te sprokkelen, maar anderhalve ton is voorwaar toch ook geen kattendrek. Daar kun je
een heleboel meer mee doen dan alleen
een molen restaureren.
Er zullen ongetwijfeld projecten zijn die met
het geld van de minister uitstekend geholpen zijn, of zoals mijn moeder placht te
zeggen: ‘de duvel schijt altijd op ene hoop’.
Ik ben er nog niet met die vijftien miljoen en
dat zit hem niet in die vijftien miljoen maar in
die tien.
Natuurlijk ben ik dankbaar en niet zo’n klein
beetje ook. Maar ook andere straatarme
moleneigenaren, molenstichtingen ‘die
helemaal poldermeester zijn’* zullen bang
zijn dat ze het schip met dubbeltjes meewarig en met tranen in de ogen moeten nastaren. Wat ons betreft had de minister ook 150
miljoen of 1500 miljoen kunnen toezeggen.
De problemen zitten niet allen in het geld,
maar meer in het systeem. Vroeger hadden
we een systeem wat goed werkte maar
geen geld en nu lijkt het alsof het geld er is
en werkt het systeem tegen. Het is ook altijd
wat.
Balie Kluiver
*‘hij is helemaal poldermeester’ betekent
platzak of ook: dronken, maar dat laatste
wordt hier toch niet bedoeld.
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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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Een onovertrof fen

M O L E N
- Welke watermolen in Noord-Holland heeft de langste wieken?
- Welke watermolen in Noord-Holland voert het water het hoogste op?
- Welke watermolen maalt in Noord-Holland het meest?
- Welke watermolen in Noord-Holland is als enige van de Rijnlandse Molenstichting?

H

Het langst; het hoogst; het meest; enig:
dat moet wel een unieke molen zijn, de
molen van de Stommeerpolder in
Aalsmeer. In dit nummer van Molenwereld speelt zijn voorganger een rol als
zus van een molen die nu in Moerkapelle
staat. Dat is een mooie aanleiding om
onze eigen Stommeer molen onder de
loep te nemen.
Met de voorganger liep het slecht af. Hij
werd op 4 december 1919 door de bliksem getroffen en brandde tot de grond

C O L O F O N
Rijnlandse Molenstichting
Torenlaan 10
2215 RW Voorhout
Tel. 0252-245353
Fax 0252-245385
Bankrekening no. 5665.47.163
K van K Leiden S 165575
De Rijnlandse Molenstichting is
opgericht op 11 maart 1959
Waar draait het bij de Rijnlandse
Molenstichting om:

- Om de molens
Molens hebben een staart om hem op de
wind te zetten én te houden. Aan die staart
wordt stevig getrokken. Het is van levensbelang om hem in orde te houden en dat is
dan ook gebeurd in mei 1995, het eerste
grote karwei toen Jan Hofstra op de molen
kwam.

Wij herstellen en onderhouden molens
in Rijnland. Al onze molens worden
door vrijwillige molenaars bemalen,
waarbij wij ernaar streven om deze
molens zo mogelijk en zo nodig in te
kunnen zetten voor de bemaling.

- Om het landschap

De malende Stommeermolen met links ervan
het in 1967 gestichte gemaal.
(foto J. Vendrig; alle overige foto’s J. Hofstra).

toe af. Dat betekende in die tijd als regel
einde verhaal voor bemaling met een
windmolen. Maar niet voor de Stommeerpolder! Kolen, olie, gas; het kostte
allemaal geld. Er zou nooit een spetter
water de polder uitgaan zonder dat het
geld kostte. Wind was nog altijd gratis.
Met dit argument kreeg de Stommeerpolder toch weer een windmolen.
De polder kocht de overbodige molen

Wij bewaren het karakteristieke
Hollandse landschap voor nu en later.
Bij dat landschap horen de molen en
hun omgeving.
“Molens Rijnland” is een uitgave van
de Rijnlandse Molenstichting en
verschijnt eens per kwartaal in het
maandblad “Molenwereld”.
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No. 1 van de Griet- en Vriesekoopsepolder en liet die op de plaats van de
afgebrande molen herbouwen. De
nieuwe molen werd - en is - een juweel.

Schone schijn
In 1927 wilde het polderbestuur het
rendement van de molen verhogen
door de wieken te stroomlijnen, te
verdekkeren. Het kwam er niet van. Op
26 december 1927 brak de as tijdens het
malen in een sneeuwbui en viel het
wiekenkruis van de molen. Het molenaarsgezin Zwartendijk zal niet van de
witte Kerst genoten hebben! Deze schadepost bekoelde de liefde voor de
molen die nu voor de tweede keer
binnen nog geen tien jaar een groot
ongeluk overkwam. De polder besloot
tot het stichten van een elektrisch
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gemaal in de molen. Dat was niet van
de ene op de andere dag geregeld en
gemalen moest er worden! Zo werd de
molen toch hersteld met de as en
wieken van een sloopmolen en in 1929
kwam er een elektrisch gedreven centrifugaalpomp in de molen. Draaien was
er nu niet meer bij, de molen diende
puur als onderkomen voor het gemaal.
In 1967 werden de Stommeer- en de
Hornmeerpolder met elkaar verenigd en
voor de gecombineerde polder werd
een nieuw elektrisch gemaal naast de
molen gebouwd. De molen bleef dienst
doen als woning voor de machinist.
Omdat het Waterschap Groot-Haarlemmermeer - waarin de Stommeerpolder in
1979 opging - voor zich geen taak zag in
het behoud van de molen werd deze in
1987 overgedragen aan onze stichting.
Onmiddellijk werd allerlei noodzakelijk
herstel uitgevoerd en na bijna zestig (!)

jaar roerloos stil gestaan te hebben
draaide de molen weer regelmatig.
Echt malen kan niet omdat in 1929 de
vijzel uit de molen was gesloopt om
plaats te maken voor de centrifugaalpomp en de elektromotor. Dat zou
veranderen nadat Jan Hofstra in mei
1995 in de molen trok.

Een Hollandse Fries
Hofstra groeide op in Schraard, vlak bij
de Afsluitdijk, aan de Friese kant wel te
verstaan. De bouw van een tuinmolen
als jongen werd het begin van een
opmerkelijke molencarrière. Het bracht
hem in contact met een Friese molenaar
die hem inwijdde in de geheimen van
de molen en het molenaarsvak. Van het
een kwam het ander, ook in zijn dagelijks
leven: van LTS via de MTS naar de HTS
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Het wooninterieur werd door Hofstra ‘gestript’ voor de reconstructie van een authentiek moleninterieur. Dat leverde
informatiemateriaal over de oorspronkelijke situatie. De grijs geverfde planken zijn van de vroegere bedstee. De deur
rechts achteraan was de oorspronkelijk kelderdeur. Het grote raam links is er pas in 1965 ingezet.
2. In de molen stond nog steeds de bemalingsinstallatie uit 1929. Een Stork-centrifugaalpomp uit 1929, aangedreven door
een 60 pk Heemaf elektromotor. Hofstra kon het niet nalaten ook deze nog eens te laten werken: op 17 november 1998
voor het laatst.
3. Aan de hand van gevonden sporen en de oorspronkelijk situatie bij andere molens reconstrueerde Hofstra eigenhandig
de bedsteewand. Het grote raam is weer vervangen door het oorspronkelijke kelderraam.
4. Aan de voorwaterloop waardoor het opgemalen water in de boezem van Rijnland stroomt moest ook veel gebeuren.
5. De toestand van de achterwaterloop waardoor het water de molen inkomt stemde niet vrolijk. Na het verwijderen van
de latere betonnen achterwand oogde een en ander ruïneus.
6. Ploeteren in de bagger voor de goot waar de vijzel in komt.
7. Oud en nieuw metselwerk in één verband.
8. Zorg voor details: het oude klompenhok zat gedeeltelijk voor de gevelsteen die nu weer compleet zichtbaar herinnert
aan de herbouw in 1920.
9. De nieuwe ‘schroef van Archimedes’ ligt klaar. Hij moet het water maar liefst 4,5 m omhoog ‘schroeven’. De lengte is er
dan ook naar. Als deze vijzel rechtop naast de molen zou staan dan zou hij ongeveer even hoog als de molen zijn! Op
30 januari 2001 ging hij de molen in.
10. De wiek drijven de vijzel aan. De spil die aangedreven werd door de wieken was na 1928 verdwenen. Op 20 februari
werd een nieuw spil gestoken door een gat in de kap. Dankzij het moderne hijsmateriaal is dat geen probleem.
11. Zo werkt de molen vijzel voor het eerst sinds 1929 het water weer omhoog op 27 maart 2000.
12. In 2001 staat de molen ‘naakt’ op nieuw rietdek te wachten. Nu dat is aangebracht kan de molen als herboren worden
genoemd.

(bouwkunde en weg- en waterbouw).
Na de afronding van zijn studie trad hij in
dienst van een bouwbedrijf dat ook
molens restaureerde. Zijn talenten
bleven niet onopgemerkt. De ZuidHollandse provinciale molendeskundige
I.J. de Kramer ging met de VUT en per 1
mei 1991 trad hij in dienst als diens opvolger. Een paar jaar later zocht de
Rijnlandse Molenstichting een molenaar/bewoner voor de Stommeermolen
met als resultaat dat Jan Hofstra in de
molen ging wonen. Het kon niet beter.
Hofstra had enorm veel kennis en ervaring en door zijn vestiging buiten
Zuid-Holland kon hem nooit belangenverstrengeling worden verweten. Hij was
vast besloten om de Stommeermolen te
revitaliseren, zoals dat tegenwoordig
heet, en de Rijnlandse Molenstichting
dacht daar niet anders over.

Van ideaal tot werkelijkheid
Hofstra heeft eigenhandig enorm veel
werk aan de molen verricht en herstelde
vrijwel geheel eigenhandig het oorspronkelijke moleninterieur. Om de
molen weer echt tot een werkende
molen te maken kwam meer kijken. Het
binnenwerk van de molen ontbrak
grotendeels: geen spil, geen vijzel, niks.
Ook verder was er nog wel het een en
ander te doen. Dat laatste is nog maar
zachtjes uitgedrukt. Hofstra ontwikkelde
de plannen om de molen weer compleet maalvaardig te maken en de
stichting ging op oorlogspad om de
financiën rond te krijgen. Dat lukte. Er
kwam een nieuwe vijzel in de molen die
het water uit de polder maar liefst 4,5
meter omhoog kon brengen, bij harde
wind zelfs 25 m3/min. Dat is 25.000 liter!
(Dat is het antwoord op de tweede

vraag). Op dinsdag 27 maart 2000
maalde de molen na 72 jaar ‘ijdel niets
doen’ weer echt water uit de polder. In
2002 kreeg de molen een nieuw rietdek
en in het zelfde jaar ook nog nieuwe
wieken. De vlucht, de wiekcirkel, heeft
een diameter van 28 m (antwoord
vraag 1) en wat malen betreft lijkt het
alsof de molen zijn schade moet inhalen: de molenas gaat sinds 2002 gemiddeld zo’n miljoen keer per jaar rond
(antwoord vraag 3) en dan wordt er, als
het even kan, ook weer water de polder
uitgemalen. Dat zijn heel wat spetters
water zonder dat het geld kost. (Nou ja,
nou ja denkt onze penningmeester, het
is maar hoe je het bekijkt.)
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Het ophekken van De Hoop doet Leven
(foto Verbij Hoogmade).

De overige molens
De molenmakers van Verbij hebben in
het achterliggende kwartaal niet op hun
lauweren gerust. Er is weer aan verscheidene molens gewerkt om ze tip top in
orde te houden; niet alleen voor het
mooi, maar ook opdat ze dienst kunnen
doen wanneer dat wenselijk is.
- Bij de Boterhuismolen aan de Zijl even
ten noorden van Leiden, maar staande in de gemeente Warmond is de
balklaag van de eerste zolder is
hersteld en een deel van het vloerhout vervangen. Daarnaast zijn er nog
wat kleine klusjes uitgevoerd.
- De nieuwe houten roede van de Hoop
Doet Leven aan de Haarlemmertrekvaart bij Voorhout, waarvan het
maken is beschreven in de vorige aflevering van ‘Molens Rijnland’, is gestoken en opgehekt. Tevens is er wat klein
herstel aan de kap uitgevoerd en een
deur hersteld.
- Van de Stevenshofjesmolen aan de
rand van de Leidse wijk Stevenshof zijn
alle vangstukken vervangen. De oude
waren ernstig aangetast door houtworm. De zolderbalken zijn waar
nodig voorzien van sleutelstukken.
- De Stommeermolen aan de Stommeerkade in Aalsmeer kreeg twee
nieuwe korte schoren, alsmede een
nieuwe springbeugel. In de werkplaats
ligt een nieuwe vangstok klaar.
- Voor de Vrouwgeestmolen aan de
Heimanswetering in Alphen a/d Rijn is
in de werkplaats een nieuwe windpeluw klaargemaakt.
- Ten behoeve van de Zuidwijksemolen
in Wassenaar, de buurmolen van de
Stevenshofjesmolen, zijn in de werkplaats de nieuwe roeden opgehekt. In
het voorjaar, als het land voldoende
droog is om bij de molen te kunnen
komen, zullen ze worden gestoken.

MEULFRANS
Ophekken: het aanbrengen van het latwerk aan de wieken van een molen.
Vangstukken: de ‘remblokken’ van een molen.
Sleutelstukken: verstevigingen van zolderbalken in de muur.
Springbeugel: beugel aan het einde van de molenas die een eventueel voorover dompen
van het wiekenkruis moet voorkomen.
Vangstok: de uit de kap stekende hefboom waarmee de vang, de ‘rem’ van de molen wordt
bediend.
Windpeluw: zware balk in de kap van de molen die het grootste deel van de as en de
wieken draagt. synoniem; windpeul (Zaanstreek).

Help ons de molen en daarmee ons landschap te bewaren. Wij hebben uw hulp hard
nodig. Het gaat ons daarbij niet alleen om geld, maar ook om uw steun als sympathisant.
Donateur worden mag natuurlijk ook! Uw gift wordt uitsluitend aan de molens besteed,
onze stichting werkt geheel pro deo.
❏ Ik geef mij daarom op als donateur van de Rijnlandse Molenstichting.
Mijn jaarlijkse bijdrage bedraagt:
❏ e 20,- (minimum bijdrage)

N
O
B
❏ e ............ (door uzelf vast te stellen)

p.s. giften en donaties aan de Rijnlandse Molenstichting zijn aftrekbaar van
uw inkomstenbelasting.

e
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n
e
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a
dra
S.v.p. deze bon uitknippen of kopiëren,
invullen en in envelop versturen naar de:

Naam: .......................................................................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................................

Postcode: ..................................

Woonplaats: ...................................................................................

Datum: .....................................

Handtekening:
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Wel lezer?
Geen
abonnee?
Vo o r d e l i g
veranderen!

e 25,-

Nieuwe abonnees betalen slechts
voor de laatste acht nummers Molenwereld van 2007.

info@molenwereld.nl
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Jan Hofstra

Een
ACHTKANTE
VIJZELMOLEN

I

bij Moerkapelle

In Friesland en Groningen vindt men al sinds enige eeuwen
nauwelijks meer schepradmolens. In Noord-Holland zijn nog
veel molens hun bestaan begonnen als schepradmolen, maar
de meeste daarvan zijn al lang vervijzeld zodat er nog maar
een handje vol schepradmolens over zijn gebleven. In ZuidHolland is de situatie echter geheel anders; daar zijn
vrijwel alleen in het noorden nog molens te vinden die als
vijzelmolen zijn gebouwd. In de rest van de provincie is het
scheprad nog steeds heer en meester. Het is daarom wel heel
merkwaardig te noemen dat er al kort na 1650 in de Wilde
Venen, bij Moerkapelle, midden in een ‘schepradgebied’, een
vijzelmolen verschijnt. Zelfs vandaag de dag zijn er in dit
gebied nergens vijzelmolens te bekennen.
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Molen No. 6 aan de Rottedijk.
Inzet: dezelfde molen in Aalsmeer,
afgebeeld op de kaart rechts.
Nu wil het toeval dat deze molen, zij het
als romp, nog steeds bestaat. Sinds kort
heeft deze onttakelde molen de status
van beschermd monument in de zin van
de Monumentenwet.
Hij is daarbij gewaardeerd als ‘incomplete molen’, een molen waarvan men
vindt dat die het waard is om weer
geheel maalvaardig en in oude luister
hersteld te worden. De molen is particulier eigendom en staat na het vertrek
van de voorlaatste eigenaar leeg. Dit
heeft mij de gelegenheid gegeven om
deze molen eens goed te bekijken en
op te meten. Over de oorsprong van de
molen deden al diverse geruchten de
ronde, maar na het combineren van
archiefonderzoek van verschillende
mensen is duidelijk geworden hoe de
vork in de steel zit. Verder zijn er bij het

PORTRET

Rechts: Kaart van Claes Vastensz. Stierp
van de Stommeer uit 1650.

onderzoek naar de historie van deze
molen nog andere interessante feiten
boven water gekomen, die ik de lezer
niet wil onthouden.

De vijzel
Zoals waarschijnlijk wel bekend is geldt
Symon Jacobsz. Huls(e)bos(ch) als de
uitvinder van de vijzelmolen. Nu bestaat
de vijzel al veel langer, want zelfs
Archimedes (287-212 voor Chr.) beschrijft een dergelijk werktuig al.

Fragment van de kadastrale minuutkaart van de Sectie Poel van de
gemeente Lisse, getekend in 1812 en
herzien in 1818 door de landmeter
M. Hogerzeil waarop de oude bovenmolen nog staat aangegeven. De kronkel in de molensloot geeft de plaats
weer van de ondermolen. Het erf van
de allang verdwenen ondermolen is
dan als weiland nog eigendom van de
Lisserpoelpolder. Opvallend is dat de
erven van beide molens exact even
groot is: 94 m2. Merkwaardig is bij
zowel de dan nog bestaande als de
verdwenen vijzelmolen de hoek van
135 graden in de waterloop. Ook de
bestaande Lisserpoelmolen staat niet
recht voor de tocht. De plaats van de
verdwenen molens ligt ongeveer waar
nu de 2e Poellaan uitkomt op de Anne
Frankstraat.

Overigens claimt Archimedes niet dat hij
de uitvinder zou zijn, hij beschrijft het
werktuig, dat er blijkbaar al eerder was,
alleen maar. Niettemin wordt de vijzel in
Engels sprekende landen Archimedean
screw, of wel schroef van Archimedes
genoemd.
Het werktuig dat Archimedes beschrijft is
duidelijk een tonmolen; een vijzel of
schroef met meedraaiende wand. Het
nadeel van een tonmolen is dat alle
gewicht van het water dat zich in de ton
bevindt gedragen moet worden door
de spil, ton en de lagers. Dit beperkt de
grootte van een tonmolen. Hulsebosch
liet zijn vijzel in een passende goot
draaien, met weglating van de ton.
Hierdoor komt het meeste gewicht van
het water op de goot te rusten en niet
op de lagers of de spil van de vijzel zelf.
Dergelijke vijzels kunnen daarom veel
groter en langer worden gemaakt en
zijn zo geschikt te maken om grote of

diepe polders te bemalen. Op 25 april
1635 kreeg Hulsebosch octrooi op deze
uitvinding. Al op 28 april van dat jaar
gaat hij een contract aan met Jan van
Baerle, waardoor deze mederechthebbende wordt.

Jan van Baerle
Jan van Baerle was koopman te
Amsterdam en kwam uit een rijke familie. Reeds in 1623 kwam hij in contact
met Symon Hulsebosch, die hij verder
onder zijn hoede nam. Jan van Baerle is
heel actief geweest op het gebied van
de droogmakerijen. Bij de droogmaking
van Lisserpoel in 1624 wordt hij eigenaar
van een flink deel van de polder, samen
met zijn jongere broer David. Ook in de
Heerhugowaard bezit hij 6 kavels grond.
Na de droogmaking van de Hemmeer
onder Warmond, kort na 1623, is hij al vrij
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De molens aan de Rottedijk in
Moerkapelle in vogelvlucht.
Na de sloop schreef burgemeester
A. Verheul Az in Moercapelle voorheen en
thans: dat ‘door het verdwijnen van de
molens een der mooiste stukjes landschapsschoon uit ons land is
verdwenen’ (Tekening Jan Lunenburg
aan de hand van het kadastrale
minuutplan; rechts de tekening van
Bas Koster met de verdeling tussen
scheprad en vijzelmolens).

Doorsnede en plattegrond van de oude
Stommeermolens, getekent volgens het
bouwbestek van 1650. In de plattegrond zijn de waterlopen gestippeld
zoals thans aanwezig in molen Nr. 6.

snel de grootste landeigenaar.
Het hoeft dan ook geen verbazing te
wekken dat in de Lisserpoel en de
Hemmeer spoedig vijzels op het toneel
verschijnen. De Lisserpoel bestond
oorspronkelijk uit een complex van
meertjes, zoals de Noordpoel, de
Zuidpoel, het Geestwater, de Kleipoel en
het Hellegat. Deze meren behoorden tot
de zogenaamde Vroonwateren, dat wil
zeggen ze waren eigendom van de
graaf. Na de overstap van Amsterdam
naar het prinsgezinde kamp tijdens de
Tachtigjarige Oorlog in 1578 werden ze
eigendom van de stad Leiden. Ook het
Stommeer onder Aalsmeer, wat eveneens tot de Vroonwateren behoorde,
werd eigendom van de stad Leiden. In
1621 werden deze meren door de stad,
bij wijze van subsidie, aan de drie hoofdkerken van Leiden geschonken. De kerkmeesters kregen op 23 juli 1622 octrooi
om deze plassen droog te malen.

De Lisserpoelpolder
Begonnen werd met de Lisserpoel. Na
het aanleggen van de ringdijk en de
ringvaart kreeg de polder een gedaante die uit twee ellipsen lijken te
bestaan. Tussen de noordelijke ellips en
de zuidelijke ellips werden twee wipmolens gebouwd. Deze wipmolens fungeerden als onderschepradmolen en als
bovenschepradmolen, maar al spoedig
moet men overgegaan zijn op vijzels,
want in 1645 wordt aan molenmaker
Bartholomeus Dircksz. Clinkenbergh een
oude vijzel verkocht. In 1628 maalden
de molens in ieder geval nog met
schepraderen, omdat er toen nog hout
was geleverd voor 16 lepels en ook 4
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In het voorjaar van 1992 liet eigenaar
J. Huber de stomp van zijn molen
(No. 4) op een nieuwe fundering
zetten vanwege de voorkomende
verzakkingen. Bij het uitgraven bleek
de fundering van een wel zeer merkwaardige vorm te zijn: achtkantig, met
op de hoeken beren, maar de beren en
de veldmuren waren aan de buitenkant
niet recht maar rond! Iedere molen aan
de Rottedijk in Moerkapelle vertelt zo
een bijzonder verhaal, ook nu nog.
De gemeente Moerkapelle ontwikkelde
een visionair plan voor de molens aan
de Rottedijk, maar dat ging na de
gemeentelijke herindeling roemloos
ten onder. (foto jsb, april 1992).

Tekening van de in 1816 herbouwde binnenkruier van de Beemster bij
Schermerhorn die grote overeenkomst laat zien in verhouding en opbouw met
molen No. 6 in Moerkapelle en die volgens het bestek van de Stommeerpolder
(Tekening F. Schoorl).

balken voor het vernauwen van de
waterlopen. Op 27 juni 1645 werd
publiek aanbesteed het bemalen van
de twee grote ‘watervijselmoolens’ en
het kleine molentje (voor onderbemaling) op het land van Josephus
Coymans. In 1664 wordt gemeld ‘dat de
vijsel van de lage moolen gans gebroocken was’..., dat oock de vijsel van
de hooge molen seer was ontramponeert, sulcx dat beyde de moolens stille
stonden’.
In 1664 was er dus nog sprake van een
tweegang vijzelmolens, die evenwel niet
helemaal in orde was. In 1675 kwam de
polder onder water te staan doordat de
Spaandammerdijk bij Halfweg was door-

gebroken tijdens een noordwesterstorm.
De ondermolen zal daarbij wel natte
voeten hebben gekregen, wat de
onderhoudstoestand geen goed zal
hebben gedaan. Op 25 maart 1675
werd in ieder geval besloten om er nog
een molen bij te bouwen. Men had
gehoord dat er in de Stommeerpolder
onder Aalsmeer nog een molen te koop
zou staan, maar nader onderzoek wees
uit dat daar ‘alsnoch geen molen te
becomen’ was. In 1676/77 werd daarom
de huidige achtkante molen gebouwd
aan de zuidzijde van de polder.
Waarschijnlijk is toen de onderwipmolen
opgeruimd, maar is de bovenwipmolen
ingericht om één hoog te kunnen malen.

Tekening van de fundering van de
bovenschepradmolen van de Wilde
Venen.
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Rookzolder molen Nr.6 Moerkapelle. Het achtkant is gebouwd van wankantig
eikenhout.

Op de eerste kadasterkaart van 1812
wordt deze molen nog als wipmolen
aangegeven. Hierop is nog goed te zien
waar de andere molen gestaan moet
hebben. De nieuwe molen voldeed blijkbaar zo goed dat de oude amper meer
nodig was. Gevers van Endegeest
vermeld in zijn Hoogheemraadschap
van Rijnland (1871) ‘Een tweede, meer
noordelijk gelegen molen, aan dezelfde
grens is sints lang in onbruik.’

De Stommeerpolder
De geruchten dat er in de Stommeerpolder nog een molen te koop zou
staan, was niet helemaal ongegrond.
Dezelfde kerkmeesters die de Lisserpoel
bedijkten, hadden namelijk ook het
recht om het Stommeer droog te
maken. Nadat bij de Lisserpoel gebleken was dat er aan het droogmaken
van meren nogal wat risico’s zaten
verkochten ze dat recht snel. De kopers
waren vrijwel allemaal familie van Jan
van Baerle. Bij het droogmaken van het
Stommeer speelde diens broer David
van Baerle de hoofdrol. Omdat de
oevers van het Stommeer te slap waren
om een ringdijk te dragen werd begonnen om de landerijen rond het meer op
te kopen, zodat zoveel mogelijk bestaande wegen als zodanig konden
fungeren. Dit kostte veel tijd zodat pas in
1650 begonnen kon worden met de
bouw van de molens. Het bouwbestek
blijkt van de hand van David van Baerle
te zijn. Gezien de contacten van de
familie Van Baerle met Symon Hulsebosch, hoeft het geen verbazing te
wekken dat het vijzelmolens moesten
worden. Aannemer werd Bartolomeus
Clinkenbergh, die we net ook al bij de
Lisserpoel tegenkwamen. Deze man had
natuurlijk ervaring met vijzels. Met hem
werd voor het vijzelgedeelte een apart
contract gesloten. Beneden het IJ zal de
Stommeerpolder wel de eerste droogmaking zijn geweest die met behulp van
vijzels tot stand is gebracht.
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Het bestek beschrijft twee identieke
achtkante molens, met hoekstijlen van
28 Rijnlandse voet lengte (8,76 m). De
molens van de Schermer hebben
bijvoorbeeld stijlen van 8,60m lengte,
die van de Beemster waren 9,70m lang.
Het werden buitenkruiers, maar de
lange schoren moesten aan twee
langere roosterhouten vastgemaakt
worden. De andere roosterhouten
worden in dit bestek spruiten genoemd,
zodat hiermee ook direct de benaming
lange spruit duidelijk wordt. Dit soort
molens zit nog een beetje tussen de
binnenkruier en de latere buitenkruier in.
In de kuip moesten ook keerschijven
worden aangebracht voor zowel de
overring als de rolring.
Nadat het meer is drooggemalen blijkt

dat één molen het werk wel af kan. Men
besluit daarom een molen te verkopen
en de andere molen in vlucht te vergroten door het metselwerk te verhogen en
de molen zo te rijzen. Hierdoor moest
ook de spil langer worden gemaakt.
Later ontstaan daardoor problemen
doordat het laseind niet stevig genoeg
was verbonden met de spil. Op een foto
van de molen valt te zien dat dit muurwerk niet al te hoog is, zodat het rietdek
van de molen voorheen bijna tot het
maaiveld moet hebben gereikt. De
vlucht zal eerst wel rond de 23 m
hebben gelegen en na de verhoging
rond de 25 m.
In 1652 wordt de meest zuidoostelijke
molen van de Stommeerpolder verkocht
aan Jan Herrewijn voor vijfentwintighonderd gulden en hiermee is de link
gelegd met de Wilde Venen.

De Wilde Venen
Binnen Schieland waren de Wilde Venen
het laatste aaneengesloten gebied dat
onder bemaling werd gebracht. Op de
kaart van Rijnland van Floris Balthasar
van 1614 is in de Wilde Venen dan ook
nog geen molen te bekennen en lijken
de sloten in de polder nog deel uit te
maken van de boezem. Op 22 oktober
1622 geeft het hoogheemraadschap
van Schieland toestemming voor de
bouw van een wipmolen. Vanaf die tijd
moet er dus sprake zijn van een polder.
Het land in de polder was slecht, zodat
zelfs grasland niet veel opbracht. Veel
lucratiever bleek het winnen van turf te
zijn. Een bezigheid waar men al voor de
bepoldering druk mee doende was. Na

Voor extra stevigheid zijn de hondsoren op de kapzolder van molen No. 6 later
versterkt met kruisen.

De ondermolen of hel van de
Moerkapelse vijzelmolen. De grote
zolderbalk is een oude molenroede met
‘Middeleeuws’ brede hekgaten; een
monument op zich.
De boog rechts is het begin van het
gewelf van de voorwaterloop. In de
hoek een pilaster met daarboven
vermoedelijk metselwerk van latere
datum. De muur rechts de rechter
muur van de voorwaterloop is; de
linker muur is gesloopt.

(moddermolen) en een pompmolen.
Van de pompmolen wordt in het octrooi
van 14 januari 1647 gezegd dat zes
pompen, aangedreven door slechts een
kleine wipmolen van 17 voeten vlucht, al
in staat zou zijn om met een redelijke
goede wind 300.000 tonnen water in 24

de bepoldering moet in vrij korte tijd al
het land grotendeels zijn vergraven tot
water. In die zelfde tijd was men in
Noord-Holland druk in de weer om vrijwel alle meren droog te maken. Het
succes van de droogmaking van de
Beemster kort na 1600 had een ware
hype tot gevolg gehad, waardoor
binnen veertig jaar de meeste meren
daar zijn drooggemaakt. In die tijd
waren velen door de handel rijk geworden en zagen in het droogmaken van
meren een goede belegging.
Hoewel het financiële succes van de
Beemster vrijwel nergens werd geëvenaard - er bestaan integendeel veel
aanwijzingen dat het droogmaken van
meren een verliesgevende bezigheid
moet zijn geweest -, ging men hier maar
mee door. Vooral het droogmaken van
kleine meren was relatief duur omdat de
verhouding aan te leggen en te onderhouden ringdijk en ringvaart met het te
verkopen oppervlakte immers ongunstig
was. Hoe groter de plas des te minder
lengte ringdijk er is per oppervlakte
eenheid. Dit weerhield de mensen
echter niet van het droogmaken van
dergelijke meertjes.
In 1644 werd bijvoorbeeld begonnen
met
het
droogmaken
van
het
Noordeindermeer en het Sapmeertje,
gelegen tussen de Schermer en de
Beemster. Deze meertjes waren nog niet
droog of de droogmakers keken al weer
uit naar het volgende project. Dit bleek
de veenplas te zijn in de polder de Wilde
Venen onder Moerkapelle. Diverse figuren die bij de droogmaking van het
Noordeindermeer waren betrokken zien
we tenminste ook weer terug in de Wilde
Venen. Een belangrijke participant in
zowel het Noordeindermeer als de Wilde
Venen was Balthasar Coymans, die
gehuwd was met een dochter van de
Haarlemse koopman Johan Herrewijn.
Zijn vader Joseph Coymans kwamen we
net al tegen als eigenaar van een
aantal kavels in de Lisserpoel. Johan
Herrewijn was ook betrokken bij het

Voorwaterloop molen No. 6. Het muurwerk vertoond gebreken.

droogmaken van het Noordeindermeer
en de Wilde Venen. Zijn zoon Johan
junior of Jan sticht in 1660 de nog steeds
bestaande hofstede Het Land van
Belofte in de noordwesthoek van de
drooggemaakte Wilde Venen. Hij is het
die de tweede Stommeermolen koopt.

Warnard van der Wel
Een andere belangrijke figuur die
betrokken is bij beide droogmakerijen is
jhr. Warnard van der Wel, die gezien kan
worden als de initiatiefnemer van de
droogmaking van de Wilde Venen. In: C.
de Jong, De droogmaking van de
Wildevenen in Schieland (Zuid-Hollandse
Studiën, deel VI, Voorburg, 1957), wordt
deze man afgeschilderd als een fantast.
Naast het droogmaken van meren
houdt Van der Wel zich ook bezig met
het promoten van uitvindingen. Zo bezit
hij een octrooi op een baggerwerktuig

uur tijd 12 á 15 voeten hoog op te
voeren. Uitgaande van een waterton
bestaande uit 6 kubieke rijnlandse
voeten, komt dit neer op een capaciteit
van 38,6 m3/min. Deze capaciteit is door
een molen te leveren, maar bij een
opvoerhoogte van 4 m moet men
eerder denken aan een vlucht van 30 m
in plaats van 51⁄2 m. Dat het hier niet om
een verschrijving gaat blijkt uit het feit
dat later wordt gezegd dat een grote
wipmolen wel thien maal honderdt
duyzent tonnen water (128,8 m3/min.)
onder dezelfde omstandigheden zou
kunnen uitslaan. Dit is met wat voor
opvoerwerktuig dan ook, bij traditionele
windmolens volslagen onmogelijk.
Deze Warnard van der Wel dacht met
een paar dergelijke pompmolens De
Wilde Venen in korte tijd te kunnen
droogmaken en met zijn moddermolen
op goedkope wijze de tochtsloten naar
de molens te kunnen maken. Eerst kocht
hij de ambachtsheerlijkheid Moerka-
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Voltooiing

De oren aan het ondertafelement van het achtkant; een zeer antieke constructie die
vrijwel overal is verdwenen.

pelle, die voor dit doel los werd gemaakt van Zevenhuizen. Van der Wel
mocht zich nu heer van Moerkapelle en
de Wilde Venen noemen. Op 8 oktober
1646 kreeg hij octrooi (tegenwoordig
zouden we zeggen concessie) om de
Wilde Venen te mogen droogmaken.
Met zijn mededroogmakers was hij overeengekomen dat hij als aannemer op
zou treden. Verder had hij bedongen
dat er bij de bouw van de molens rekening moest worden gehouden om zijn
pompen te kunnen plaatsen. Wanneer
de pompen niet zouden voldoen dan
zou op kosten van Van der Wel weer een
scheprad worden aangebracht.

worden ondermeer genoemd: twee
schepen met een moddermolen daer
op staende ende het recht van’t
octrooij van de selvige molen...., het
octrooij tot droogmackinge van de
Wilde veenen geinpeteerd..., een achtkante molen gaende met een scheprat
staende op de oude Leekade met sijne
seijlen..., Noch sodanige recht als Van
der Wel aende Wipmolen, mitsgaders
dat daer aengemaeckt ende in is, tot
pompen mitsgaders ‘t octrooij van dien
is hebbende.

Blijkbaar stonden er in 1651 nog maar
twee molens, de bestaande wipmolen
met pompen en een achtkante bovenmolen met scheprad. Veel water zal de
polder dan ook nog niet uit zijn gegaan.
Koper werd Daniël van Hogendorp, die
nu heer van Moerkapelle en de Wilde
Venen werd. Zijn familiewapen en dat
van zijn vrouw Ida Hooft prijken nog
steeds boven de ingang van de dorpskerk.
Met de overgebleven droogmakers
sloot deze een nieuwe overeenkomst
waarna het werk voortvarend werd
aangepakt. Achter de achtkante
schepradmolen werden in eerste instantie nog twee molens gebouwd. Later, in
1660, is deze driegang omgebouwd tot
een viergang, niet door nog een molen
achter de ondermolen te plaatsen,
maar door een molen excentrisch tussen
de ondermolen en de volgende te
zetten, waardoor er een wat eigenaardige viergang ontstond.
Op foto’s van deze molens valt duidelijk
te zien dat ze alle vier nogal verschillend
waren. Het blijkt dat men van tweedehands molens gebruik heeft gemaakt.
Een aantal jaren geleden, in 1992, heeft
de bovenmolen van de schepradgang
een nieuwe fundering gekregen. Bij die
werkzaamheden kwam een merkwaardige fundering van het achtkant te
voorschijn. Deze fundering was wel
achtkantig, met op de hoeken beren,
maar de beren en de veldmuren waren
aan de buitenkant niet recht maar rond.
De veldmuren van de molen zelf zijn
gewoon achtkant zonder hoekverzwaringen. Het lijkt er sterk op dat men de

Faillissement
De bestaande wipmolen werd voorzien
van de pompen. De molen werd
gekeurd en blijkbaar viel het resultaat zo
tegen dat Van der Wel onmiddellijk werd
aangezegd om met bekwame spoed
gewone achtkante molens met schepraderen te bouwen. Voor twee van
dergelijke molens was al aanbesteding
gehouden. Aannemer werd Cornelis
Jacobsz, meester-molenmaker te Voorschoten. Als model zou dienen de achtkante volmolen, die even buiten de
Rijnsburgerpoort te Leiden stond.
Om een lang verhaal kort te maken: het
werk schoot niet op en de mededroogmakers verloren het vertrouwen in Van
der Wel. Hij had vruchtbaar land in het
vooruitzicht gesteld maar in 1650 was
nog steeds sprake van een grote plas
water met dijken die nog niet eens helemaal gereed waren. Zij begonnen een
proces tegen hem, met als uitkomst het
faillissement van Van der Wel. Op 3 april
1651 werd de heerlijkheid geveild. In de
beschrijving van de te veilen goederen
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Het woonvertrek in molen ‘6’. De vloer ligt op ondertafelementshoogte. Het linkse
raam zit op de plaats van de vroegere zuiderdeur. De originele noorderdeur is nog
aanwezig.

ronde stenen schepradmolen (Nr.7), die
het meest oostelijk stuk van de polder
moest onderbemalen.
Tot de bouw van het elektrisch gemaal
in 1924 hebben deze zeven molens de
polder droog gehouden. Alle molens
bleven daarna dienst doen als woning
voor de laatste molenaars. De schepradmolens werden daarbij afgeknot tot
op de eerste legering, maar van de
vijzelmolens werd alleen de kap/kop
verwijderd. Tot vandaag de dag
bestaan al deze rompen nog. Het is een
soort archeologisch park op molengebied geworden, door de verscheidenheid aan molens meer dan alleen
herinnerend aan vergane glorie.

Verplaatsing

Molen ‘6’ in welstand met molenaarsvrouw Jenneke Hertog-Boevé en zes van
haar kinderen: v.l.n.r.: Maartje, Johanna, Ingetje, Willemijntje, Willem en Trijntje.
Om reden van het grote gezin Hertog werd de romp van deze molen niet,
zoals langs de Rotte schering en inslag was, tot op de eerste bintlaag afgebroken,
maar bleef compleet intact. Op de foto zijn tal van bijzonderheden zichtbaar als
de buitentrap naar de woonverdieping, de overkuip en de kleine raampjes ter
weerszijde van de schoorsteen; iets dat ook bij jongere molens in Schieland wel
voorkomt (foto coll. jsb).

vlucht van deze molen ooit eens flink
heeft vergroot door het achtkant te
rijzen. Daarbij zijn, waarschijnlijk in 1857,
de oude veldmuren tot onder het maaiveld afgebroken en heeft men de
huidige muren tussen de oude fundering
en het achtkant aangebracht.
Het westelijke deel van de polder viel
het eerste droog. In 1652 werden de
droogmakers het eens over de kavelcondities van dit deel. Op 1 mei 1655
kon de rest van de polder worden verkaveld, zodat de polder toen helemaal

droog moet zijn gemalen. De door
Johan
Herrewijn
gekochte
Stommeermolen werd rond 1653 als ondermolen achter de bestaande wipmolen
geplaatst. Hij werd later als Nr. 6 aangeduid. Het pompwerk werd uit de wipmolen gesloopt en ook deze molen werd
voorzien van een vijzel. Hij werd Nr. 5.
Uiteindelijk zou de polder bemalen
worden door een tweegang vijzelmolens, zoals op dat moment ook bij de
Lisserpoel het geval was, en een viergang schepradmolens plus nog een

De eerste die op de gedachte kwam
dat de ondervijzelmolen wel eens uit
Aalsmeer afkomstig zou kunnen zijn was
Jan Lunenburg. Hij leidde dat af uit het
model van de molen, dat erg leek op de
in 1919 afgebrande oude Stommeer molen, waarvan slechts één afbeelding
bekend is. Verder zou hiermee kunnen
worden verklaard waarom er in een
schepradgebied een vijzelmolen opduikt. (Dit is niet de enig mogelijke
verklaring. Bij droogmakingen in ZuidHolland ging men grosso modo uit van
van ruwweg een gang per 400 à 500 ha.
Dat betekent voor de Honderd Morgen
dat die met zijn 600 ha te klein voor
tafellaken is, maar te groot voor servet.
Twee schepradgangen is te veel en te
duur, één onvoldoende. Door nu gebruik
te maken van een schepradgang vier
hoog en een vijzelgang twee hoog vindt
een flinke besparing plaats.)
Ook het feit dat alle molens van de
polder verschillend waren en blijkbaar
tweedehands paste in deze theorie.
Tenslotte speelde nog de bemoeienis
van de familie Coymans met zowel de
Wilde Venen als met de Lisserpoel mee.
Vermoedelijk is de naam van de noordelijke hoofdtocht in de polder, de
Koemanstocht, afgeleid van de naam
Coymans. Deze aanwijzingen waren
goed maar een sluitend bewijs vormden
ze niet. Het bouwbestek van de molen
en de koopakte had hij niet kunnen
vinden. Dit kwam doordat het archief
van de Stommeerpolder verdeeld lag bij
het Hoogheemraadschap van Rijnland,
de gemeente Aalsmeer en bij het waterschap Groot-Haarlemmermeer, waar hij
niet heeft gezocht.
Op de kaart van de Stommeerpolder
die Claes Stierp in 1650 had gemaakt
staan twee molens aangegeven die erg
op binnenkruiers lijken. Lunenburg was er
dan ook vanuit gegaan dat deze
molens oorspronkelijk binnenkruiers zijn
geweest. Na een bezoek aan de
Moerkapelse molen kon ik door die
theorie een streep halen. Het achtkant
van deze molen is van ruw behakt eikenhout gemaakt Het ziet er erg oud uit,
maar omdat er van schaarstijlen geen
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Uitzicht vanaf molen ‘6’ op de overige molens van
De Honderd Morgen; v.r.n.l. de molen ‘5’ t/m ‘1’.
De molens zijn al buiten bedrijf en molen ‘1’, uiterst
links is al gedeeltelijk gesloopt. Er staat nog water in de
boezem tussen de molens ‘5’ en ‘6’, maar de waterstand
is laag (foto coll. jsb).

spoor valt te bekennen, lijkt het er toch
wel op dat deze molen gelijk van een
vijzel is voorzien. Verder zijn er opmerkelijke telmerken gebruikt, die met een
guds of iets dergelijks moeten zijn
gemaakt. Ook in het boventafelement
staan dergelijke telmerken, zodat dit het
oorspronkelijke tafelement moet zijn.
Omdat er van kruikrammen geen spoor
valt te bekennen moet deze molen als
buitenkruier zijn gemaakt. Hiermee leek
de verplaatsingtheorie overboord.
Een paar jaar geleden sprak ik iemand
die bezig was om de geschiedenis van
de Stommeerpolder te beschrijven. Hij
had bij Groot-Haarlemmermeer het
bouwbestek van de beide Stommeer molens aangetroffen. Hieruit bleek al
snel dat de molens helemaal niet als
binnenkruiers waren gebouwd. Verder
klopten de maten van het nog aanwezige achtkant in Moerkapelle vrijwel
geheel met die van het bestek. Als we
de molens, die Claes Stierp heeft getekend onder een vergrootglas leggen
valt er overigens nog iets van een staart
te bekennen. Als we de molen volgens
het bestek gaan tekenen en vergelijken
met de tekening van de in 1816
herbouwde binnenkruier van de Beemster bij Schermerhorn, dan is er een
grote overeenkomst te zien. De binnenkruiertheorie valt Lunenburg derhalve
niet euvel te duiden.
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Uitzicht vanaf molen 6 in dezelfde richting, tachtig jaar later.
‘Waar rees hoe vaak de moker klonk, iets schoner op dan dat er
nederzonk’ (foto jsb, 3 februari 2007).

Door de bocht gemalen
De ondervijzelmolen van de Wilde
Venen heeft verder nog iets opmerkelijks. De vijzel komt namelijk in een vals
veld naar binnen, terwijl de voorwaterloop de molen in een waar veld de
molen uitgaat. Binnen in de molen
maakt deze waterloop dus een bocht
van 45 graden. Op die manier sluiten de
waterlopen van de molen weliswaar
beter aan op de molentocht en de
tussenboezem, maar waterstaatkundig
gezien was deze constructie nergens

Albert Hertog had de molen graag
compleet intact gehouden, maar het
onderhoud woog hem te zwaar.
Zodoende werd de molen toch, als
laatste van de polder onttakeld. ‘Het
gruwelijk vandalisme’ zoals het
Algemeen Handelsblad het in 1925
noemde was compleet. In de
oorlog werd de molenromp verhoogd
om dienst te kunnen doen als
luchtwachtpost een functie die na
de oorlog werd gecontinueerd wegens
de Koude Oorlog. Het bovenste
kistraam zit tegen de onderkant
van het boventafelement aan. Op deze
foto van omstreeks 1965 staat de molen
nog recht op zijn benen (foto jsb).

voor nodig. Dit doet denken aan de
constructie van de huidige Stommeer molen, waar de vijzel ook onder een
hoek de molen binnenkomt. Op de
kaart van Stierp is het oorspronkelijke
Stommeer te zien, met daar omheen de
bedijking. Van het land tussen het meer
en de dijken is de oorspronkelijk verkaveling te zien. Op de kaart is ook de
toekomstige verkaveling aangegeven,
met de kavelnummers, die inderdaad zo

Uitzicht vanaf molen ‘6’ op de ondertoren van de wip. De tussenboezem is
nog duidelijk herkenbaar aanwezig.
Links de stomp van molen ‘1’, waar
lange tijd poldermachinist Wim Hertog
woonde, geboren op de ‘6’ (foto jsb) en
als 4-jarige jongen verhuisd naar de ‘1’.
Hij volgde in 1942 zijn vader op als
machinist.

tot stand zijn gekomen. De beide molens
heeft men niet op een bestaande sloot
willen bouwen maar er naast. Vanuit
deze sloten heeft men schuin naar de
molen een korte tocht gegraven. De
molens staan met hun achtkant evenwijdig met de Geylwijkerlaan en vermoedelijk heeft men de vijzels van beide
molens schuin in de molen geplaatst
richting tocht. Bij de bestaande molen,
die op de fundering is geplaatst van de
oorspronkelijke molen, is dat tenminste
het geval. Het lijkt er veel op dat het
idee om de vijzel schuin in molen Nr. 6 te
plaatsen hier is opgedaan.

Correctie
Bij het onderzoek van de geschiedenis
van de Stommeerpolder is overigens
nog een theorie van Jan Lunenburg
gesneuveld. Hij was er van uitgegaan
dat de getekende molens een ontwerp
was. Omdat ze slechts 40 roeden (150m)

De vijzelgang in Moerkapelle in volle
glorie, maar al wel buiten bedrijf.
De wipmolen is No. 5 en laatstelijk
bemalen door Henk Hertog. Het water
is het begin van de Rotte, die 18 km
zuidelijker in Rotterdam zijn einde
vindt (foto coll. jsb).
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De vijzelgang omstreeks 1965. Wie
toen op ‘molentocht’ ging aan de
Rottedijk wreef verbaasd zijn ogen uit.
De molens misten wat, maar verder
was eigenlijk alles nog als voor 1924:
echte molenwerven. Dat was niet zo
verbazend, want op vrijwel alle molens
woonden nog de oud-molenaars. Later
kwamen ze één voor één in handen
van mensen ‘van buiten’ en begon de
transformatie van de gewezen molens
en de erven, waarmee het authentieke
karakter sterk verminderde (foto coll.
Bas Koster).

uit elkaar zijn getekend kwam hij op de
gedachte dat de meest zuidoostelijke
molen wel eens in werkelijkheid verder
weg gezet kan zijn. In 1674 was het land
tussen de Legmeerdijk en de Stommeerpolder zover uitgeveend dat het droog
kon worden gemaakt. In tegenstelling
tot het Stommeer was dit Geylwijker meer of Hornmeer niet van natuurlijke
oorsprong. Voor deze droogmaking
werd een vijzelmolen gebouwd aan
dezelfde Geylwijkerlaan waar beide
Stommeermolens waren gebouwd en
wel in de vreemde uitstulping van deze
polder in de Stommeerpolder. Lunenburg ging er van uit dat deze molen op
de oude fundering van de verkochte
molen is gezet. Aangezien de schout
van Aalsmeer, Gerrit van Rietveld, in
beide droogmakerijen een rol speelde,
leek hierbij opzet in het spel.
Uit het archief van Stommeerpolder blijkt
echter duidelijk dat de verkochte molen
op kavel 14 stond en de andere op de
grens van kavel 14 en 15. Ook blijkt dat
de stenen van de fundering later zijn
verkocht en uitgegraven. De kaart van
Stierp geeft dus de werkelijk situatie
weer. De molen van de Hornmeerpolder
heeft dus gewoon een nieuwe fundering gekregen.

Het wegvallen van de boezems veroorzaakte verdroging van de ondergrond
waardoor de fundering van de molens wegrotte. Doordat de nieuwe eigenaren flink
aan het planten sloegen betekenden deze ‘drinkers’ ook nog eens een aanslag op
het toch al te schaarse water. Het resulteerde allemaal in verzakkingen zoals op
deze foto van de ‘6’ ook goed te zien is. Op de oude boezemkade lopen vooraan,
v.l.n.r. mevr. M. Hertog-Sleeuwenhoek; W. Hertog die op deze molen is geboren
(het jongetje op de foto van de complete molen) en Hans Spruit, de eigenaar
van de nabijgelegen stomp van hellend schepradmolen A-1 van Bleiswijk
(foto jsb, 12 december 1990).

Een schijnbare gelijkenis

De oude molen van de Stommeerpolder die op 4 december 1919 na blikseminslag
afbrandde.

In dit verband kan nog een theorie overboord worden gezet. Naar aanleiding
van de opening van de Lisserpoelmolen
in 1995 oppert J.S. Bakker in het blad De
Molenaar (Nr. 20 11 oktober 1995) dat
gezien de uiterlijke gelijkenis tussen deze
molen en die van vijzelmolen Nr. 6 van
de Wilde Venen en de oude Stommeermolen, dat ze wel eens volgens
hetzelfde bestek gebouwd konden zijn.
De mensen van de Poelpolder waren
immers naar Aalsmeer gegaan om daar

een molen te bekijken. Opmeting van
beide molens heeft doen zien dat de
molen van de Lisserpoel niet alleen veel
groter is maar ook verder in alles afwijkt.
Zo zitten de zolders verhoudingsgewijs
op andere hoogten en zijn de veldregels
en kruisen anders geplaatst. De
Lisserpoelmolen is daarom zeker niet
volgens het bestek van de Stommeermolen gebouwd.
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Type
Wel passen deze molens in een soort die
typisch is voor de oudste achtkante
molens van Zuid-Holland: laag ondertafelment met doorgaand rietdek. Te
denken valt ook aan de Heilige
Geestmolen te Rijnsaterwoude, de voormalige molens van de Wassenaarsepolder te Leimuiden, De Dikke Molen te

Alphen aan den Rijn, De Hondsdijksemolen te Koudekerk, De Rietveldsemolen te Hazerswoude, De Zelden van
Passe, de Barremolen en de Meerburgermolen te Zoeterwoude, De
Hoogeveense molen te Noorwijkerhout,
de voormalige Bieslandse bovenmolen
te Delft, de molens van de Driemanspolder te Leischendam, maar ook
de nog vrije jonge Doeshofmolen onder
Leiderdorp. Andere vrij oude achtkanten, zoals de Nieuwe Veenmolen te Den
Haag, de Vlieger te Voorburg en de
Nieuwlandsemolen te Hoek van Holland
in zijn oude vorm doen met potdekselwerk aan de onderzijde meer denken
aan de Noord-Hollandse molens.

In Moerkapelle doet zich zelfs de situatie
voor dat er in één gang drie varianten
van het achtkante Zuid-Hollandse
poldermolentype aanwezig zijn: riet tot
net boven de werf (No. 1), beschot (No.
2 en 3), gemetselde onderbouw (No. 4);
inderdaad, een archeologisch park op
molengebied. Het is volkomen onbegrijpelijk dat dit bijzondere complex in zijn
totaliteit bij het MIP voor molenrestanten
onbeschermd is gebleven en daardoor
min of meer vogelvrij is.
Vijzelmolen No. 6 wijkt af van de schepradmolens doordat - zoals bij andere
oude achtkante als vijzelmolen gebouwde molens in Zuid-Holland de woonverdieping op tafelementshoogte ligt.

Ik denk dat alle molens met lage tafelementen zijn begonnen. Om binnen te
komen moet je dus over het tafelement
stappen. Zo laag bij de grond is niet
goed voor het hout en het riet en men is
daarna begonnen om de veldmuren
steeds hoger te maken. Dit had tevens
als voordeel dat de stijlen niet zo lang
hoefden te zijn. In een schepradmolen
heeft men niet zoveel aan een ondermolen en bovendien is het handig dat je
onder het schijfloop door kunt lopen.
Het meeverhogen van de vloer heeft
hier dus voornamelijk nadelen: obstakel
bij binnenkomen en gebukt gaan onder
het schijfloop. Bij een vijzelmolen had
het verhogen van de vloer als voordeel
dat de gaande werken onder geheel of
gedeeltelijk onder de vloer weggewerkt
konden worden. Dat zal de reden wel
zijn om hier voor te kiezen.

De nog steeds bestaande molen van de Lisserpoelpolder aan de Ringvaart van de
Haarlemmermeerpolder bij de ingebruikstelling na restauratie op 8 juli 1995 en
eigendom van de Rijnlandse Molenstichting. De molen vertoont uiterlijk gelijkenis
met vijzelmolen Nr. 6 in Moerkapelle (foto J.L.J. Tersteeg).

De balken van molen ‘6’ dragen talloze
met een ritsijzer getrokken ‘telmerken’
(foto jsb, 26 oktober 1991).

De in 1660 gebouwde tweede middelmolen toont zeer oud. Het is een van
de beide molens met een aan de
onderzijde betimmerd achtkant. De
laatste molenaar van deze bijzonder
molen met zijn scheprad in de kelder
aan de ‘verkeerde’ kant was Jan Hertog.
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De achterwaterloop van molen ‘6’ als
huisvesting voor kippen (foto W. de
Hoog).

Oren
Een ander opmerkelijk detail aan molen
Nr. 6 zijn de oren aan het ondertafelement. De Hoogeveense molen te
Noordwijkerhout heeft ook een dergelijk
tafelement. Doordat het riet zover doorgaat hangen deze oren in principe
droog en dienen daarbij nog voor het
dragen van de duisplanken. Door het
gebruik van hoekberen rusten deze oren
ook nog gedeeltelijk op deze beren.
Voor molens met planken op het eerste
gedeelte lijken deze oren minder
geschikt. Bij molen De Vlieger en de
Nieuwe Veenmolen ziet men ze niet bij
het ondertafelement maar (voorheen)
wel weer bij het boventafelement. Deze
beide molens hebben dus geen blokelen, terwijl de Hoogeveense molen en
de oude Stommeermolens dat juist weer
wel hebben. Het kan ook zijn dat deze
molens wel oren hebben gehad bij het
ondertafelement, maar dat deze er al
na 100 jaar af zijn gerot. Bij de Vlieger zijn
de bovenste oren inmiddels afgezaagd
en onder de rietplanken verdwenen, bij
de Nieuwe Veenmolen bestaan ze nog
gedeeltelijk.

een binnenkruier gaat. Van de molens
van de Starnmeer bestaat een bestek
van de hand van Leegwater van 22 mei
1637 dat ook een buitenkruiers beschrijft
met twee lange spruiten, zoals in het
bestek van de Stommeerpolder. Deze
molens moesten iets groter worden,
maar verschilden verder ook niet veel.
De laatste molens van de Starnmeer, die
nog op de gevoelige plaat zijn vastgelegd, waren binnenkruiers. Misschien dat
gelijk is afgezien van buitenkruiing, maar
het kan ook zijn dat ze later verbouwd
zijn tot binnenkruiers. In ieder geval was
de veronderstelling van Jan Lunenburg
dat molen Nr. 6 als binnenkruier is
gebouwd zo raar nog niet.
De laatste bewoners van de molenromp
bezaten een opmetingstekening van
het achtkant. Aan de hand van het
bestek van de beide Stommeermolens
heb ik ook het achtkant van deze
molens trachten te tekenen. Zoals is te
zien bestaat er tussen deze molens grote
overeenkomst, maar is ook het verschil
met bijvoorbeeld de in 1816 herbouwd
Beemstermolen bij Schermerhorn klein.
Behalve de merkwaardige waterlopen is
er aan het metselwerk van de molen
nog wat vreemds te zien. In de ondermolen of hel, die door de laatste bewoners wat dieper is gemaakt, zijn in de

A: Van molen ‘6’ staat de complete
romp nog overeind en dat bezorgde
hem nog een plaatsje in de verdediging
van Hitlers Derde Rijk. De geallieerden
werden met het vorderen van de
oorlog oppermachtig in de lucht.
De Duitsers vreesden luchtlandingen.
Om dat te voorkomen werden polders
rond Rotterdam geïnundeerd en in
dit gebied werden luchtwachtposten
ingericht, een ‘eer’ die ook molen No.
6 ten deel viel. Waarom de keus op
deze molen viel laat zich raden. Voor
de verbouwing werden tekeningen
gemaakt. Deze laat de molen zien
na de onttakeling, maar voor de
verbouwing tot luchtwachtpost.
Bas Koster bewerkte een slechte kopie
van deze tekening. Opvallend is de
plaats van de schoorsteen tegen de
buitenzijde van de romp.

Molenbestekken
Uit het voorgaande verhaal is al gebleken dat men dezelfde rijke lieden overal
weer tegenkomt. Het ons kent ons
gehalte zal wel vrij groot zal zijn
geweest. Het ligt daarom voor de hand
om te veronderstellen dat ze veel
gebruik hebben gemaakt van dezelfde
molenbestekken. Vergelijking van verschillende bekende bestekken uit die tijd
bevestigen dat echter niet. Hoewel er
veel overeenkomsten zijn, vond toch
kennelijk iedereen zelf het wiel weer uit.
Vaak lopen de verhoudingen en afmetingen van onderdelen niet veel uiteen
maar zijn ze toch wel weer net even
anders. Zelfs vergelijking van het achtkant van molen Nr. 6 met bijvoorbeeld
de Schermermolens of de Hoogeveense
molen laat niet veel verschil zien,
ondanks dat het hier om buitenkruiers en
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hoeken pilasters te zien die plotseling
stoppen. Daarboven is het metselwerk
vrij strak en zuiver achtkant, terwijl het
daaronder wat rommelig aan doet.
Vermoedelijk heeft men ook hier de
vlucht van de molen eens vergroot door
de veldmuren te verhogen. Om geen
loodrechte muren te krijgen heeft men
de oude veldmuren een eind afgebroken om daarna nieuwe (minder
hellende muren) op te maken. Aan de
buitenzijde hebben deze muren overigens wel pilasters.
Bij het buiten bedrijf komen van al deze
molens heeft men de grote fout
gemaakt om alle tussenboezems te
dempen. Hierdoor is de grondwaterstand onder alle molens zover lager
komen te staan dat ze uiteindelijk allemaal funderingsproblemen hebben
gekregen. Ook molen Nr. 6 heeft al jaren
last van scheefzakken. De molen heeft
derhalve een nieuwe fundering nodig.
Aangezien de vijzelkom en de voorwaterloop, die beide gedekt zijn door een
gewelf, nog aanwezig zijn, zal dat geen
goedkope operatie worden, indien men
tenminste ook deze waterlopen zal
willen behouden. Dat zou toch eigenlijk
wel moeten want ze maken deze unieke
molen nog unieker.

Ongedateerde en ongesigneerde tekening van een wipmolen met pompen
in het archief van de polder De
Honderd Morgen of Wilde Veenen,
waarschijnlijk de wipmolen zoals
Jhr. Van der Wel die zich voorstelde.

B: Plantekening voor de verbouwing
tot luchtwachtpost. Het platte dak werd
vervangen door een nieuw. Op het
boventafelement werd een constructie
van 6 cm dik beton gemaakt, welke
waarschijnlijk bij een beschieting enige
bescherming moesten bieden aan de
waarnemers. Het riet werd aan
buitenzijde doorgetrokken tot aan de
bovenrand van de betonnen ‘kooi’ en
afgedekt met rietvorsten waardoor de
nieuwe functie van de molen werd
gecamoufleerd.
Bas Koster maakte op basis van deze
tekening een reconstructie.

M O L E N A A R S

M E U L F R A N S :

Wijlen de heer L. van den Bos uit Rotterdam vond de volgende gegevens over de
molenaars van molen No. 6. Deze werd bemalen
DOOR:
VA N
TOT
Leendert Pleune
?
3 maart 1706
Cornelis Vermeulen
3 maart 1706
?
Claes Paauw
?
?
Willem Smit
?
6 april 1726
Claes Willem Paauw
6 april 1726
6 april 1741
Joris Groen
6 april 1741
10 april 1744
Michiel de Knegt
1 april 1744
13 juli 1754
Willem de Raat
13 april 1754
23 april 1756
Gerrit Schalkwijk
23 april 1756
3 april 1764
Hermanus Smit
3 april 1764
13 september 1766
Cornelis ter Tolen
13 sep. 1766
4 september 1768
Hendrik Hegeman
4 sep. 1768
30 april 1770
Harmen Gommerse
30 april 1770
6 april 1771
Harmen Bogaart
6 april 1771
22-09-1777
Hendrik Verheije
22 sep. 1777
17 oktober 1780
Pieter Hartog
17 okt. 1780
21 mei 1788
Bernardus Smit
21 mei 1788
21 mei 1830
J. Hofman
21 mei 1830
?
Frans Hertog
?
31 december 1867
Pieter Hertog
1 jan. 1868
1 januari 1903
Wed. Hertog
1 jan. 1903
1 januari 1905
A. Blom
1 jan. 1905
1 maart 1912
J. Brandhorst
1 mei 1912
1 januari 1915
Aelbert Hertog Fzn
1 jan. 1915
1 januari 1925
De molenaars van de schepradgang kregen per 30 juni 1924 ontslag, de molenaar
van de Platluis per 31 december van hetzelfde jaar evenals de molenaars van de
vijzelgang. Albert Hertog kocht molen ‘6’ van de polder op 13 juli 1925 voor 1500
gulden. Later verhuisde hij als machinist van de polder naar de stomp van molen
1, waarna de molen bewoond werd door de familie Van Poortvliet; meerdere eigenaren volgden.
Albert Hertog was ook lid van de gemeenteraad van Moerkapelle; voor een watermolenaar toch wel heel uitzonderlijk.

A.

Roosterhouten: straalsgewijze gerichte
balkje die de onderrand van de molenkap dragen.
Keerschijven: horizontale schijven die de
zijwaartse druk van de molenkap opvangen.
Overring: de dragende ring waarop de
hele molenkap is bevestigd. Deze ligt los
op de kruirollen zodat de kap op de wind
kan worden gezet.
Rolring: de ring onder de molenkap waar
de kruirollen in bevestigd zijn. Rolring en
kruirollen werken als een lager voor de
molenkap.
Blokkeel: houten klos aan de bovenkant
van de achtstijlen dat de stijlen met de
boventafelementsstukken verbindt.
Tafelement, boven-, onder: bovenste, dan
wel onderste afsluiting van de romp van
een wipmolen, zes of achtkante molen,
bestaande uit houten balken die de stijlen
verbinden.

Literatuur:
P.J.M. de Baar: Symon Jacobsz. Hulsebos.
Uitvinder van de vijzel. Jaarboekje 1980
Rijnlandse molenstichting.
C. de Jong 1957: De droogmaking van de
Wilde Venen in Schieland. Zuid-Hollandse
studiën Deel VI.
J.S. Bakker: De Lisserpoel. De Molenaar 11
oktober 1995 Nr. 20.
W. van der Meer: De geschiedenis van de
Stommeerpolder. (nog niet gepubliceerd).
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De ‘Zoeker’ van het februarinummer
heeft geen enkele reactie opgeleverd.
Dus moeten we bij de veronderstelling
blijven dat het een Bleiswijkse molen
betreft.

Om welke molen gaat het?

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’. Het is een
niet al te duidelijke foto, maar wel met
duidelijke herkenningspunten. Zo is het
ongetwijfeld een wipmolen in Rijnland,
maar welke?

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

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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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 Stommeermolen die het was en niet is (foto jsb, 3 februari 2007).
Bij de omslag achterzijde: De Stommeermolen die het is en niet was (foto J. Hofstra).

