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R e d a c t i o n e e l

Dit nummer van de Molenwereld is anders dan u gewend bent. De
molenfoto op de achterzijde heeft plaats gemaakt voor een adver-

tentie van Boonstoppel verf. Misschien vindt u dat jammer en, eerlijk
gezegd, wij ook. Toch zijn we de adverteerder dankbaar. De laatste
jaren is het aantal abonnees op ons blad stabiel gebleven. Dat is beter
dan verlies, naar de kosten stijgen wel. Daarom zijn wij bijzonder blij met
deze advertentie waardoor wij in staat zijn om het niveau van het blad
te handhaven en mogelijk nog iets meer voor u te doen. We hebben
besloten om ter compensatie als hartpagina een poster in kleur op te
nemen, in dit geval van de Zaanse Schans. Wellicht wilt u de poster
graag ophangen, maar wilt u het tijdschrift ook heel houden. Ook dat is
geregeld. 

Abonnees in Nederland van Molenwereld kunnen maximaal 1 exem-
plaar van de hartrposter bestellen door het overmaken van i 3,50 op
Postbankrek.no. 4506935 t.n.v. Stichting Molenwereld te Moerkapelle,
abonnees buiten Nederland, maar in Europa betalen i 5,50, buiten 
Europa i 8,50. Na ontvangst van de betaling wordt de poster opgerold
in een koker toegezonden. Belgische abonnees kunnen het bedrag
overmaken op Postchequerekening 000-1746998-28; alles zo lang de
voorraad strekt.

De molenbaard van de advertentie op de achterzijde sluit wel heel
nauw aan bij het hoofdartikel; niet alleen qua onderwerp, de kleurstel-
ling, maar ook qua locatie. De baard is namelijk die van de
Prinsenmolen aan de Rotte in Hillegersberg. Een paar honderd meter
noordelijker aan de Rotte staat de korenmolen De Vier Winden in
Terbregge. De kleurstelling van deze molen is het onderwerp van het
hoofdartikel in dit nummer tegen de achtergrond van het veelbespro-
ken onderwerp ‘streekkleuren’. Het ligt allemaal niet zo eenvoudig als
men wel eens doet voorkomen. Streekkleuren aan molens blijken meer
een soort grootste gemeenschappelijke deler te zijn en zeker geen
keurslijf. Al met al een onderwerp tot nadenken en discussie; en vooral
om ter harte te nemen.

JSB

Molens Actueel 123

Zoeker 138

Papiermolen 139

Kleurschakeringen 142
J.S. Bakker

NVVM-molenmakers ACTIEF 153

Koude-Oorlogmolen 155

Visie en molenbehoud 156
Andreas de Vos

Bij de omslag voorzijde: Molen De Vier Winden in Rotterdam Terbregge
is een molen die in de afgelopen eeuw meer dan eens ‘van kleur is
verschoten’ en nu kleurrijker is dan ooit tevoren (foto H. Noot, 8 maart
2007).

Inzet: de Terbregse molen in 1972 en in 2007 (foto H. Rona).
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Nieuw leven voor boktjasker
Bonne Brekken

De boktjasker van de Bonne Brekken
stond tot en met 2001 in Wijckel en
bemaalde daar het natuurgebied van
die naam tot de tjasker omver waaide en
verdween. Eind 2006 waren er herbouw-
plannen voor de boktjasker. In maart 2007
is de situatie zo dat H.H. Elzenaar (die ook
verantwoordelijk is geweest voor de
(her)bouw van vier paaltjaskers) de bokt-
jasker al voor een groot deel gereed
heeft. De oude onderdelen waren in zeer
slechte staat en veel was weg of niet juist
gerepareerd. Op de as na is bijna alles
vernieuwd, waarbij is getracht de oude
maten te handhaven om de molen zo
origineel mogelijk te herbouwen en hier-
voor de weinige voorbeelden die er zijn te
gebruiken. De bok, het raam en de as
met nieuwe ton zijn gereed en wanneer

alles mee zit zijn de nieuwe wieken begin
april gereed gekomen. Vervolgens moet
in het veld de kruiring van 12 meter door-
snede nog van beton gemaakt worden
en wordt gestreefd naar opening op de
Nationale Molendag. De boktjasker
verschijnt op een andere plek, namelijk
aan de P. Stuy vesantweg te Rottige
Meente, waar hij ook weer een maal-
functie krijgt. 

Molens van Coevorden onder
handen genomen

In het najaar van 2006 heeft molenbou-
wer Dijkstra uit Sloten diverse werkzaam-
heden verricht aan drie molens in de
gemeente Coevorden. Voor deze werk-
zaamheden had de molenbouwer op het
terrein van de molen bij Dalen- De Bente
een container met materiaal ge plaatst.
Hierdoor konden onderdelen en klein
materieel vanuit de werkplaats van de
molenbouwer in een keer naar Drenthe
worden vervoerd. Voor de grotere onder-
delen moest er apart transport worden
geregeld. Aan de molen van Noordsleen
zijn in de molenkap diverse werkzaamhe-
den uitgevoerd, waaronder het omhoog
brengen van de molenas. Aan molen van
De Bente bij Dalen is de lange spruit doorDe tjasker van de Bonne Brekken bij Wyckel in de situatie voor 2001.

De lange schoor van De Arend te Coevorden wordt naar zijn plaats ‘gestuurd’ 
(foto: R. Kooiker, 7 december 2006).



124 10e jaargang 2007 nr. 4

M O L E N S A C T U E E L

een nieuwe vervangen. Maar de meeste
werkzaamheden zijn verricht bij molen De
Arend in Coevorden. Daar zijn zowel de
lange als de korte spruit, het achterkeu-
velens, en de twee korte schoren vervan-
gen. Al deze werkzaamheden konden
worden uitgevoerd doordat de gemeen-
telijke dienst deze werkzaamheden ruim
van te voren hadden ingepland en de
benodigde financiën hiervoor vrij had
gemaakt. Om niet te vergeten: in 2006
heeft molen Jantina Helling in Aalden ook
groot onderhoud gehad. Het mag dan
ook wel eens gezegd worden dat de
gemeente Coevorden veel doet voor
haar zeven molens. En molens zijn nu
eenmaal dure kostgangers; petje af voor
Coevorden. Roelof Kooiker.

De kap geplaatst op De Pionier
in Slagharen 

Molenbouwbedrijf Wintels uit Denekamp
dat de restauratie aan de Slagharense
molen uitvoert, heeft maandagmorgen
26 februari met een kraan de molenkap
weer op zijn plek gebracht. De molenkap
heeft ongeveer een half jaar op de grond
gestaan. In die tijd zijn er bij regelmaat
werkzaamheden aan de molenkap uitge-
voerd. De vorstplanken, steenbord en
diverse luiken zijn nieuw gemaakt. Bij de
restauratie in 1975 zijn de koppen van de
voeghouten voorzien van plaatmateriaal,
de reden hiervan was dat de koppen van
de voeghouten niet mooi afgewerkt zijn.
Ook nu zijn de koppen van de voeghou-
ten voorzien van plaatmateriaal.
Rietdekker Kleinjan heeft alleen de
molenkap voorzien van nieuw riet. Van
het achtkant is het riet ontdaan van mos

en groene aanslag. Ook de rietlatten zijn
gecontroleerd en waar nodig opnieuw
bevestigd. In de week voordat de molen-
kap naar boven werd gehesen, is deze
van een verflaag voorzien. Ook zijn de
twee roeden terug, deze zijn bij een schil-
dersbedrijf in Hoogeveen ontdaan van
verfresten, van binnen en buiten behan-
deld en daarna voorzien van een nieuwe
verflaag. Ook de staartbalk is op een
schilderbeurt na klaar. In de komende tijd
zullen de schoren naar Slagharen komen
en zal het gevlucht worden opgehekt.
Ook zullen tijdens deze restauratie de
twee koppel stenen worden nagekeken
en het geheel zal maalvaardig worden
opgeleverd. Roelof Kooiker.

Dubbelrol Molen van Bels te
Mander

Op 4 maart is aan het College van B en W
van de gemeente Tubbergen het eerste
exemplaar uitgereikt van het eerste
boekje in een serie van vier over
Overijsselse molens. De uitgave is een
initiatief van de Stichting Overijsselse
Molen in het kader van Het Jaar van de
Molens. In dit eerste deel staan de water-

molens van Bels en Frans te Mander en de
watermolen De Mast te Vasse centraal.
De wandel- en fietsboekjes besteden,
ondersteund door kleurenfoto’s, vooral
aandacht aan de cultuurhistorische
waarde van de opgenomen molens. De
presentatie van het eerste deel wordt
tegelijkertijd als officiële start beschouwd
van een restauratie aan de watermolen
van Bels. Eind februari is de kapotte wate-
ras van het bovenslagrad van de molen
verwijderd en in maart is de restauratie
van het molengedeelte gestart. Ook
wordt de in een van de ruimtes gelegen
expositieruimte vernieuwd, komt er een
nieuwe voorlichtingszuil en worden
nieuwe geïllustreerde informatiepanelen
geplaatst. Op 28 april worden de geres-
taureerde molen en de vernieuwde
expositieruimte opnieuw in gebruik geno-
men. 

Eigenaar Daams’ Molen 
breekpunt tot verhoging

De gemeente Epe wil haar eerder
gemaakte omissie betreffende de be -
stemmingsplanwijziging te Vaassen onge-
daan maken en instemmen met het
verhogen van Daams’ molen, om zo het
geplande bouwproject van 80 miljoen
van de grond te krijgen. De Vereniging
Vrienden van Daams’ Molen heeft zich
echter achter de mening van haar leden
geschaard, die vinden dat verhoging
afbreuk doet aan de molen (Molen -
wereld 2007-3-86). Breekpunt in de kwes-
tie kan eigenaar Stichting Vaassens Molen
zijn, die zich in een eerder stadium al posi-
tief heeft uitgelaten over mogelijke verho-
ging van de molen. De stichting wil dan
ook proberen zoveel mogelijk Vaas -
senaren achter de verhogingsplannen te
krijgen. De stichting neemt de informatie-
voorziening in eigen hand en belegt met
de convenantpartners (gemeente Epe,
projectontwikkelaars, woningbouwcorpo-
ratie Triadia en Stichting Veluweborgh)
een informatiebijeenkomst. Tijdens deze
bijeenkomst worden de mogelijkheden
tot verhogen duidelijk gemaakt en
kunnen de projectontwikkelaars hun
plannen presenteren. De staat van de
fundering bepaalt namelijk in belangrijke
mate de wijze (en kosten) van het verho-

De kap van De Pionier bereikt zijn eindbestemming 
(foto: R. Kooiker, 26 februari 2007).

De idyllisch gelegen molen van Bels
ondergaat een restauratie aan wateras
en interieur (foto 8 november 2006).
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gen. Zo kan de molen in zijn geheel of
vanaf stellinghoogte worden opgevijzeld,
waarna een stuk van vier meter wordt
tussen gemetseld. De stichting vindt,
evenals de gemeente in het najaar van
2005, dat de verhogingskosten onderdeel
uit moeten maken van het door de
projectontwikkelaars opgestelde investe-
ringsplan van 80 miljoen euro. Over voor-
noemde uitspraak moet nog wel
overeenstemming worden bereikt tussen
de stichting en de gemeente. 

Begin van herstel De Hoop
Lunteren nabij 

Begin maart heeft het gemeentebestuur
van de gemeente Ede besloten dat zij
molen De Hoop te Lunteren inclusief
grond aan zal kopen van de Fa. van
Veldhuisen en Zn., die de molen vanaf
1912 in bezit heeft. Naast de sinds 2004 stil-
staande molen (Molenwereld 2004-11-
364) heeft de gemeente ook de
aangrenzende maalderij aangekocht. In
de omringende wijk De Molenpol wordt
nieuwbouw gerealiseerd die voldoet aan
de molenbiotooprichtlijnen en waarvan
de opbrengsten deels de restauratie van
de molen moeten dekken. Samen met
projectontwikkelaar De Bunte Vastgoed
en Van Veldhuisen is een koopovereen-
komst gesloten. Het is de bedoeling van
de gemeente dat De Hoop (exclusief
maalderij) over wordt gedragen aan een
op te richten stichting die voor beheer en
exploitatie kan zorgen. 

Herstel ondertoren Middelste
Molen te Cabauw 

Voor een bedrag van circa 300.000 euro
zal de ondertoren van de Middelste
molen te Cabauw worden gerestaureerd,
waarbij aandacht voor de muurplaten,
een manderbalk (die door de aanwezig-
heid van een raampje nat is gebleven en
nu net turfmolm is) en de boventafele-
ment annex onderzetel. Bij de restauratie
van 1993 was er bij het herstel van het
bovenhuis zoveel meerwerk dat het geld
dat voor de ondertoren was bestemd in
het bovenhuis is gestoken. Ook het in 1901
aangebracht rietdek van de ondertoren
zal worden vervangen. Binnen worden de
vloerbalken vernieuwd, maar de bedoe-
ling is de vloerplanken weer te gebruiken.
Tenslotte wordt de ratteval weer aange-
bracht, waardoor er een gaskachel in de
molen kan worden geplaatst. De restau-
ratie wordt bekostigd uit de extra midde-
len van de provincie en gebeurt in

opdracht van Stichting Het Utrechts
Landschap. Op 28 maart heeft een
bouwvergadering plaatsgehad en de
werkzaamheden worden uitgevoerd
door Beijk uit Afferden. 

Garstenmolen te Nigtevecht
weer gedeeltelijk gecomple-
teerd

Sinds oktober 2006 zijn de werkzaamhe-
den aan de Garstenmolen te Nigtevecht
in volle gang. Nadat men enige tijd is
bezig geweest met werkzaamheden aan
de hiervoor tijdelijk drooggelegde water-
loop (Molenwereld 2006-12-406), zijn in
februari onderdelen van kap en kruiwerk
vervangen. Op donderdag 22 februari
2007 zijn de nieuwe windpeluw, lange en
korte spruit, staartbalk en korte schoren
aangebracht. De lange schoren, koning-
spil, vijzel en roeden volgen later.

De Hoop in Lunteren in verval 
(foto H. Noot, 28 mei 2006).

De maalderij bij de molen van Lunteren is een geschiedenis boek op zich.
Binnenkort gaat het evenwel dicht (foto H. Noot, 28 mei 2006). 

Het aanhangen in een keer 
aanhangen van de kortespruit, met 
de staartbalk en de schoren. 
De hijstechniek staat voor niets 
(foto: D. Kenbeek, 22 februari 2007).
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M a a l l u s t  o p  z i j nM a a l l u s t  o p  z i j n

Op dinsdag 27 februari is de romp van
beltmolen Maallust te Amerongen naar
zijn nieuwe standplaats gebracht, iets
meer dan vijfentwintig meter verwijderd
van de oude. Hier zijn bijna twintig jaar
van praten, plannen maken en onder-
handelen aan voorafgegaan waarover
diverse malen in dit blad bericht is. Het
ontwerp van de nieuwbouw die op het
terrein uitgevoerd gaat worden is
verschillende keren aangepast om aan
de wensen van belanghebbenden
tegemoet te komen. Toch zijn er bezwa-
ren blijven bestaan, met name tegen de
verplaatsing. Half februari nog hebben
de Stichting De Amerongse Molen,
Amerongen Intact en omwonenden bij
de gemeente daartegen bezwaar
aangetekend. Men zou de molen graag
op zijn oorspronkelijke plaats houden
met een andere invulling van het omlig-
gende terrein. Dit voorstel werd echter
door de gemeente verworpen. Omdat
alle procedures juist verlopen waren en
ook de RACM geen bezwaar had
aangetekend werd de verplaatsing de
27ste een feit.

Aan één en ander was veel bekendheid
gegeven waardoor de belangstelling
groot was. Zowat heel Amerongen leek
uitgelopen te zijn evenals de schrijvende
en fotograferende pers. Vooraf en
tijdens de verplaatsing waren er inter-
views met Radio M, Het Filiaal van Radio
1 en Ontbijtradio van Radio 2. Vanwege
de aanwezigheid van veel schoolkinde-
ren die klassikaal kwamen kijken maakte
het Jeugdjournaal opnamen.
Ook aanwezig was oud-eigenaar Bert
van den Brink die jarenlang geprobeerd
heeft tot herstel te komen in combinatie
met de bouw van een supermarkt elders
op het terrein. Dat is niet gelukt maar
desondanks is de heer Van den Brink blij
dat Amerongen binnen afzienbare tijd
zijn molen terugkrijgt. Hij heeft iets met
molens doordat hij als jongen heel wat
keren geholpen heeft in De Zwaan te
Lienden, de molen van zijn zwager Aart
van Harn en zijn zuster Jannie van Harn-
van den Brink. Na het vroege overlijden
van Aart in 1975 heeft Jannie van Harn
tot haar overlijden in maart 2002 de
belangen van De Zwaan altijd met
kracht verdedigd. Daarvoor kreeg zij in
1995 het certificaat van verdienste van
De Hollandsche Molen. Neef Gerrit van
Harn, oudste zoon van Jannie, was trou-
wens ook aanwezig bij deze molenge-
beurtenis. Vechten voor een molen zit
blijkbaar in de familie.

Techniek 

Vóór de verplaatsing was de omrin-
gende bebouwing gesloopt en een
betonnen voet rondom de molen
gemaakt. Daarop is een gewapende
betonplaat gestort die met inkassingen
in de romp en U-balken door-en-door
met de molen verbonden is. Op 26
februari is de firma Bresser en Van 

‘t Wout uit Waddinxveen de molen op
gaan vijzelen. Het bedrijf had al eerder
met dit molenbijltje gehakt in
Nieuwerkerk (Windlust) en Vlissingen
(Oranjemolen). Met behulp van twaalf
klimvijzels die elk vijftig ton kunnen druk-
ken is de molen in stappen van tien
centimeter anderhalve meter opgevij-
zeld. Voor het gewicht van romp plus
betonnen voet is 450 ton opgegeven.
Dat laatste heeft onder molenvrienden
tot de nodige discussies geleid met
verwijzing naar De Eersteling in
Hoofddorp (gewicht 80 ton) en De Hoop

Doet Leven in Rijnsburg (75 ton), beiden
grondzeilers. Anderen zijn gaan rekenen
hoe dit voor deze beltmolen zou kunnen
uitkomen en kwamen een eind in de
richting van die 450 ton. Men moet maar
aannemen dat de firma Bresser het
goed berekend heeft.
Wie overigens denkt dat de romp voor
het vijzelen los gemaakt is van zijn
fundering heeft het mis. De betonplaat is
uiteraard aanzienlijk sterker dan het
metselwerk daaronder en bij het opvijze-
len scheurt dat gewoon los. 
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  N I E U W E P L E K  N I E U W E P L E K
Transport

Het eigenlijke transport vond plaats met
twee tien-assige platformwagens van
de firma Mammoet (motorvermogen
350 pk elk) die onder de romp gereden
werden. Omdat alle assen draaibaar zijn
ging het transport op een zeker moment
als het ware links uit de flank richting
nieuwe plek, een spectaculair gezicht.
Om kwart over elf werd het gevaarte in
beweging gezet om een uur later met
enige vertraging door het verplaatsen
van rijplaten op de nieuwe plek te staan.

De romp is circa 30 graden gedraaid ten
opzicht van de oorspronkelijke situatie om
een betere positie van de doorrit te krijgen.
Daarna is de molen weer met de vijzels
opgevangen om de platformwagens te
kunnen verwijderen. Een dag later heeft
men de romp in stappen laten zakken tot
dertig centimeter boven de nieuwe
funderingsplaat. Omdat de onderkant
van de betonnen voet niet geheel vlak is
(het afgescheurde metselwerk!) wordt de
onderliggende ruimte opgevuld met
beton.
De verplaatsing heeft 125.000 euro

gekost wat opgebracht is door de
projectorganisatie voor de nieuwbouw,
gemeente en de Stichting De Utrechtse
Molens die nu eigenaar is. Het bestek
voor de restauratie is vrijwel gereed en
binnenkort zullen bedrijven gevraagd
worden om een offerte in te dienen.
Men hoopt dan later dit jaar te kunnen
beginnen zodat wellicht al in 2008 de
molen zijn naam weer eer aan kan
doen. Het Utrechts Landschap zal de
molen gaan beheren en is van plan om
bij de molen een expositieruimte en
winkel te realiseren.

1. Aankondiging van een kunstwerk
(foto Dick Kenbeek). 

2. Klaar voor vertrek op de betonnen
transportplaat 
(foto Dick Kenbeek).  

3. Molenvijzels en molenvijzels 
(foto Dick Kenbeek).

4. Als eenmaal Brinio op ‘t schild
verheven 
(foto Dick Kenbeek).

5. Nadat de molen voldoende ‘gerezen’
was konden de plateauwagens onder de
molen worden gereden 
(foto Dick Kenbeek).

6. De stapeling met de vijzel 
(foto Dick Kenbeek).

7. Op reis (foto Dick Kenbeek). 

8. Als weleer ‘pinda, pinda, lekka, lekka’
maar dan heel anders en gecompli -
ceerder: de ‘molenchauffeur’ 
(foto Joop Vendrig).

9. De ‘kruirollen’ 
(foto Joop Vendrig). 

10. De media waren volop aanwezig 
en het werd een compleet volksfeest 
(foto Joop Vendrig). 

11. Zelfs voor tribunes was gezorgd
(foto Joop Vendrig). 

12. Het loopt op rolletjes 
(foto Dick Kenbeek).

13. Met een shovel werden de 
stapelingen naar de nieuwe plek
gebracht om de molen weer te 
laten zakken 
(foto Joop Vendrig).

14. Het doel bereikt 
(foto Joop Vendrig).

15. Alsof hij er altijd heeft gestaan 
(foto Dick Kenbeek).

6
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Biotoop Hoekermolen verbeterd

Wat bij de opening op 30 augustus 2006 al
op de planning stond is nu gebeurd: de
biotoop van de molen is sterk verbeterd
door het kappen en snoeien van een
lange rij bomen en struiken langs de
Vecht. Het geheel is verzorgd door
Landschapsbeheer Utrecht en de
Gemeente Loenen. Zo heeft de molen nu
weer een uitstekende windvang waar vrij-
willig molenaar Jeroen Veltrop op zater-
dag regelmatig gebruik van maakt.
Verder is de kap opnieuw gedekt met riet
als feitelijke afronding van de restauratie.
Toch is er nog een wens, namelijk verbe-
tering van de wateraanvoer naar de
molen. In de loop der jaren zijn in de
poldersloten diverse dammen gelegd
waardoor de molentocht bij flink doorma-
len al snel vrijwel droog komt te staan. In
zijn toespraak bij de opening van de
molen gaf Commissaris van de Koningin
Boele Staal al een duidelijke hint richting
het waterschap om snel tot verbetering te
komen en nadien zijn er ook contacten
gelegd. Door een wisseling van de wacht
bij het waterschap moet er nu helaas
weer bij nul begonnen worden. Het dreigt
een zaak van lange adem te worden
maar de particuliere eigenaar is vastbe-
sloten om vol te houden.

Molen De Otter en Stadsdeel
Westerpark in patstelling 

Tijdens de eerste bijeenkomst op 5 maart
2007, om op aangeven van de Raad van
State (zie Molenwereld 2007-3-87) over-
eenstemming na te streven over een
gezamenlijk te ondernemen windonder-
zoek ter plaatse rond houtzaagmolen De
Otter, zijn de eigenares van de molen en
het stadsdeelbestuur elkaar geen millime-
ter genaderd. De eigenares van de

molen, Stichting Houtzaagmolen De
Otter, wilde van het stadsdeel weten of
het ook bereid zou zijn consequenties te
verbinden aan de uitslag van zo’n onder-
zoek. Met andere woorden: is het stads-
deel bereid alsnog toestemming te
geven om de molen te verplaatsen als
het onderzoek aantoont dat de molen op
de huidige locatie niet meer kan zagen
op de wind. De portefeuillehouder Drs.
Ing. Steenwinkel van het stadsdeel liet op
die vraag weten dat hij zich daarop niet

op voorhand wil vastleggen. De stichting
op haar beurt vat dit op, als het hoe dan
ook niet willen meewerken van het stads-
deel aan verplaatsing van de molen, wat
ook de uitslag van het onderzoek zal zijn.
De stichting concludeerde vervolgens
dat een dergelijk onderzoek dan in relatie
tot het beroep bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State
verspilling van tijd en geld zou zijn. Het
heeft onder die omstandigheden geen
zin nog langer gezamenlijk over de onder-

Voor de behandeling: De Hoeker Molen bij Vreeland gaat bij de 
ingebruikstelling op 31 augustus 2006 schuil achter het geboomte 
(foto D. Kenbeek, 31 augustus 2006).

Na de behandeling: zo maakt men 
van een molen een Molen in een
Polderlandschap. 
(foto D. Kenbeek, 22 februari 2007).
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zoeksopzet te vergaderen. De stichting
ziet nu geen andere mogelijkheid dan de
Raad van State te verzoeken de op 1
februari j.l. aangehouden behandeling
van haar beroep voort te zetten en tot
een uitspraak te komen over het beroep
tegen de weigering van het stadsdeel om
de vergunning voor de verplaatsing te
verlenen. Op de windstille plek in het
stadsdeel is De Otter helaas ten dode
opgeschreven. Stichting Houtzaagmolen
De Otter.

Stichting Behoud Korenmolen
Egmond wil herleving molen 

Al jaren wordt strijd gevoerd voor het
behoud van de korenmolen van Egmond
aan den Hoef, waarvan al op 30 decem-
ber 1977 de roeden werden gestreken.
De onttakelde molen verkommert lang-
zaam aan op zijn huidige plaats, een
plaats waar tevens woningbouw voorzien
is. De heer De Jong spant zich al geruime
tijd in om de molen van de ondergang te
redden doch vlotten doet het niet. Zowel
de restauratieplannen voor de molen als
de verplaatsingsplannen zijn eerder
onderwerp van gesprek geweest, respec-
tievelijk in 2000 (Molenwereld 2000-11-
236) en 2004 (Molenwereld 2004-4-165).
Over de laatste plannen, verplaatsing
naar de overzijde van de straat, was over-
eenstemming met alle betrokkenen. Drie
jaar later is de molen inmiddels van eige-
naar gewisseld en in bezit van De Raad
Bouwontwikkeling BV te Rijswijk. Het is nu
of nooit voor de molen aldus De Jong, die
zich gesteund voelt door de Stichting
Korenmolen Egmond in oprichting. Be -
stuursleden zijn hiervoor gevonden en het
is een kwestie van tijd het benodigde
geld bijeen te krijgen en de grond te
verwerven terwijl de tijd dringt. 

Stichting wil De Nachtegaal weer
laten zingen

Plannen om molen De Nachtegaal te
Midden-Beemster te verplaatsen en te
restaureren dateren van april 2006
(Molenwereld 2006-5-167). De molen is

momenteel nog particulier bezit en de
eigenaar wil de molen verkopen en de
vrijkomende grond gebruiken voor
andere doeleinden. De opgerichte
Stichting tot Behoud van de Nachtegaal
heeft als doel de enige korenmolen in
Beemster te behouden en hiervoor in
februari 2007 een eigen website opgezet.
Eerste actie van de stichting is de molen
in bezit te verkrijgen. Daarna is het de
bedoeling de molen te verplaatsen, te
restaureren en bij de molen een schuur te
bouwen die in gebruik kan worden geno-
men als ontvangst- en expositieruimte. 

Twee paltrokken in Uitgeest? 

Om aanspraak op Europese subsidies te
kunnen blijven maken moet Stichting
Industrieel Erfgoedpark De Hoop voor 1
juli 2007 een start hebben gemaakt met
de realisatie van de paltrokmolen in het
gelijknamige park te Uitgeest. Aangezien
het er niet naar uit ziet dat De Otter in
Amsterdam op korte termijn ‘vrij komt’,
heeft de stichting besloten een replica
van de Otter te bouwen. Het besluit is
ingegeven door de deadlines, genoemd
in de subsidiebeschikkingen van de EU en
de Provincie Noord-Holland ten behoeve
van de realisatie van de verplaatsing van
De Otter, dan wel de bouw van een
replica van deze molen. De belangstel-
ling van de stichting in en voor De Otter
blijft hiermee echter onverkort overeind,
dit ondanks eerdere berichtgeving waar-
uit afgeleid zou kunnen worden dat dit
niet zo zou zijn! Verondersteld werd name-
lijk dat de kans klein was dat De Otter nog

De Hoeker Molen maalt ad fundum;
tot op de bodem (foto H. van
Steenbergen, 18 februari 2007). 

Botsende werelden aan de
Kostverlorenvaart in Amsterdam 
(foto: P. Rijkers, 13 februari 2006).

Verval in Egmond 
(foto G. Barendse, 24 september 2002).
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naar Uitgeest zou verhuizen, in geval dit
niet voor 1 juli vlotgetrokken kon worden
(Molenwereld 2007-3-87). Door dit besluit
conformeren zowel de Uitgeester stich-
ting als de Stichting Houtzaagmolen De
Otter zich aan het gezamenlijke voorne-
men daterend 28 oktober 2004 om de
molen op enig moment, bij een voor De
Otter positieve uitspraak van de Raad
van State, te verplaatsen naar Uitgeest. Er
blijft ruimte voor De Otter gereserveerd en
samen met de replica vormen zij dan
schitterende exponenten van de 17e-
eeuwse houtzagerij, die zoveel heeft
betekend voor de scheepsbouw en de
Gouden Eeuw. Stichting Industrieel Erf -
goedpark ‘De Hoop’.

Handhaving keur De Dog ter
hand genomen

Op 12 februari zijn kapwerkzaamheden
rond molen De Dog te Uitgeest gestart
(Molenwereld 2007-1-8). De kapwerk-
zaamheden vinden plaats in opdracht
van het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier en de Provincie Noord-
Holland in het kader van de vastgestelde
waterschapskeur. Om de molenbiotoop
conform de keur te herstellen zijn op een
aantal percelen bomen gekapt. In de
keur van het hoogheemraadschap is een
beschermingszone van 200 meter opge-

nomen, waarbinnen de beplanting niet
boven de twee meter uit mag komen. De
kap van de bomen werd door het hoog-
heemraadschap tijdens een voorlich-
tingsbijeenkomst eind 2006 aan
betrokkenen medegedeeld, waarbij het
hoogheemraadschap laagblijvende be -
planting ter vervanging ter beschikking
stelde. Al hoewel de betrokkenen tijdens
de voorlichtingsbijeenkomst het besluit tot
handhaving van het keur positief ontvin-
gen zijn er na realisatie toch negatieve
reacties ontstaan over de kaalslag. De
volledige inrichting van de molenbiotoop
wordt in het najaar van 2007 voltooid.

Tentoonstelling ‘Aan de slag met
Japie’ geopend

Op 10 maart is in het Zaans Molenmu -
seum de tentoonstelling ‘Aan de slag met
Japie’ geopend. Deze tentoonstelling is
gebaseerd op het enkele jaren geleden
verschenen en inmiddels uitverkochte
boek ‘Het Geheim van Jaap de
Olieslagersknecht’ van de hand van G.D.
Wijnja. De tentoonstelling gaat over het
werkleven van molenaarsknechtje Japie
en kinderen kunnen ervaren hoe veel
anders en zwaarder het (werk)leven van
Japie was in vergelijking met hun huidige
leven. Naast een korte uitleg over de
Zaanse geschiedenis kan men hun hart

ophalen en zelf aan de slag met een
aantal activiteiten. Zoals bijvoorbeeld
scheepsvracht laden, een magneetspel
van mooimakersgoed uitvoeren, katrollen
hijsen en een molen op de wind zetten.
De expositie is speciaal opgezet voor
groepen leerlingen van de basisschool.
Na het bezoek aan het Molenmuseum
gaan de kinderen naar oliemolen Het
Pink om te ervaren hoe het er daar in
vroeger tijden aan toeging. De tentoon-
stelling is van 10 maart tot 22 april 2007 en
de openingstijden van het museum zijn
van dinsdag tot en met vrijdag van 11.00-
17.00 uur en op zaterdag en zondag van
13.00-17.00 uur.

Bij het overlijden van Theo
Bouma

Woensdag 14 maart jl. overleed op 76
jarige leeftijd de molenaar van de koren-
molen De Gerechtigheid te Katwijk a/d
Rijn, Tjibbe (Theo) Bouma.
Reeds op jeugdige leeftijd kwam de in
Friesland geboren Theo Bouma naar het
westen van het land, waar hij eerst als
wagenmaker en later als molenmaker
werkte. Bouma stond bekend als een
groot vakman en had de gave van wat
zijn ogen zagen, maakten zijn handen. Als
molenmaker werkte hij eerst bij Jan de
Gelder te Oegstgeest en later bij diens
opvolger, Henk van de Vegte. Het
vervaardigen van gaande werken was
zijn’specialisme’ als molenmaker. Hij
vervaardigde o.a. het gaande werk voor
de snuifmolen De Ster aan de Kralingse
plas, het geheel van afzelia gemaakte
onderwiel van de ondermolen van
Aarlanderveen, en een gedeelte van het
gaande werk van de Kalkmolen te

De Dog in Uitgeest in januari 2001.
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Leiderdorp. Ook vervaardigde Bouma het
gaande werk voor de in 1972 uitge-
brande Zuidwijkse molen te Wassenaar,
alwaar hij ook een grote bijdrage leverde
bij de algehele reconstructie van deze
molen. Ook van molen De Haas in
Benthuizen kan dit gezegd worden. En,
uiteraard niet te vergeten, zijn ‘eigen’
molen De Gerechtigheid, die mede door
zijn inzet, eind jaren ‘60 van de vorige
eeuw na brand werd gerestaureerd.
Daarin had hij ook een groot aandeel.
Deze molen werd daarna door hem op
een voortreffelijke manier beheerd,
onderhouden en bemalen.
Met het overlijden van Theo Bouma is
weer een vakman van de oude stempel
heengegaan. Willem Waltman.

Start restauratie De Vier Winden
Monster 

Op 5 maart 2007 is de restauratie gestart
van De Vier Winden te Monster
(Molenwereld 2006-9-296). Hiertoe zijn de
windborden uitgenomen en is de molen
met de buitenroede beneden weggezet,
zodat de windpeluw makkelijker kan

worden vervangen. Naast de nieuwe
windpeluw vinden ook andere herstel-
werkzaamheden aan de kap plaats.
Inwendig worden vloeren, vloerbalken en

het metselwerk onder handen genomen.
Vooral het laatste ging al enige tijd
gebukt onder grote scheuren. Om de
werkzaamheden uit te voeren is de molen
in de steigers gezet. 

Opening aanlegsteiger en 
VVV-agentschap Windlust te
Nieuwerkerk aan den IJssel

Op vrijdag 16 maart is onder grote
belangstelling van publiek, lokale, provin-
ciale en Europese bestuurders de aanleg-
steiger bij Korenmolen Windlust te
Nieuwerkerk aan den IJssel feestelijk in
gebruik genomen. Tevens is het VVV
Agentschap dat haar onderkomen heeft
in Dagcentrum De Korenaer feestelijk
geopend. Het schippersechtpaar Ver -
meer meerde met het monumentale zeil-
schip De Helena af aan de door Van den
Herik gebouwde aanlegsteiger onder het
gezang van Shantykoor ‘t Kraaiennest uit
Zevenhuizen. Mea van Ravesteijn, vice-
voorzitter van de Stuurgroep Hollandsche
IJssel en Maarten Molenaar, voorzitter van
de Stichting Molen Kortenoord, spraken
het publiek toe en knipten daarna samen
met een al even monumentale kleerma-
kersschaar het groene lint door. Daarna
was het de beurt aan wethouder Siem
van Loon die samen met medewerkers en
cliënten van Dagcentrum Korenaer het
bordje van VVV Het Groene Hart
onthulde. Het toeristische knooppunt, dat
Nieuwerkerk aan den IJssel door de
herbouw van de molen is geworden,
heeft daarmee twee belangrijke peilers
gekregen.
Stichting Molen Kortenoord. 

De Vier Winden in Monster staat in de steigers in verband met herstel 
(foto: Toby de Kok, 7 maart 2007).

De Windlust in Nieuwerkerk met zijn
nieuwe aanlegsteiger. De witte luikast
herinnert nog aan de tijd dat schepen
met graan direct achter de molen
meerden en zo gelost werden 
(Foto: J. Reijm, 16-03-2007).
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Eind februari zijn kap en gevlucht
aangebracht aan de nieuwe molen

Het Jonge Schaap. Een van de weinige
oude onderdelen (misschien wel het
enige) is de as, die afkomstig is uit De
Kroon te Arnhem. Over deze as heb ik
een aardige ontdekking gedaan. Ik
verkeerde altijd in de veronderstelling,
dat de as nieuw gegoten was voor De
Kroon in Arnhem omdat het gietjaar
1849 overeenkwam met het oorspronke-
lijke bouwjaar van de molen 1848/49.
Toevallig las ik in de assendatabase op
internet, dat er naast de fabrikaatgege-
vens (L.I. Enthoven & Co, s’Hage 1849
No. 60) ook nog de volgende tekst te
lezen is: De Verwachting Gebr. Tak & Co.
Deze namen kon ik op geen enkele
manier in verband brengen met de De
Kroon in Arnhem. Wel stond er rond 1850
in de buurt van de De Kroon, die toen
nog De Hoop heette, een molen De
Verwachting, maar er is geen connectie
met de gebroeders Tak. Verder zoekend
naar een molen ‘De Verwachting’, die
gebouwd moest zijn in of voor 1849,
kwam ik uiteindelijk uit bij oliemolen De
Verwachting in Middelburg. De molen
was in 1777 gebouwd in opdracht van
Jacob Poley jr. c.s.. De molen stond aan
de weg naar Vlissingen, even ten noor-
den van de nog bestaande molen Ons
Genoegen. In 1796 was Marinus Tak
eigenaar. Volgens een verslag van de
gemeente werkten er in 1856 vier knech-
ten op de oliemolen, die dan eigendom
is van de gebroeders Tak(!). Daarmee is
de herkomst van de as achterhaald: de
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Het Jonge
Schaap met
een nieuwe
kap en een
oude as

Het Jonge
Schaap met
een nieuwe
kap en een
oude as

Het zat veel Zaankanters dwars dat
met de sloop van Het Jonge Schaap

in Zaandam en Het Klaverblad in
Westzaan in 1942 alle bovenkruier-zaag-
molens in de streek verdwenen waren. In
het verleden is er al eerder gepoogd om
tot een reconstructie van dit type molen
te komen, maar die pogingen strand-
den. Maar de gestage jager vangt het
meeste wild en zo kwam als nog de
bouw van Het Jonge Schaap op gang.
Dankzij het feit dat tekenaar Anton
Sipman de molen voor de sloop hele-
maal had opgemeten behoorde de
bouw van een ‘kloon’ (ook Dolly, dan
anders) van het oorspronkelijke Jonge

Z A A N S E  A S
Het Zeeuwse ver leden van een

Z A A N S E  A S
gebroeders Tak hebben de as in 1849
laten gieten voor hun oliemolen De
Verwachting in Middelburg. In 1891
wordt de molen, de laatste windoliemo-
len van Middelburg, gesloopt. Of de as
daarna rechtstreeks naar Arnhem is
gegaan is niet duidelijk, maar vermoe-
delijk wel. Bij het vernieuwen van het
gevlucht van ‘De Kroon’ in 1996/1997
werd besloten fokken met regelkleppen
aan te brengen. Daartoe zou de as
moeten worden doorboord, maar dat

durfde men niet aan. Daarom werd een
nieuwe as gegoten en de oude as,
eigendom van de Stichting Vrienden
van de Gelderse Molen, werd bestemd
voor een te herstellen molen. Daarbij
passeerden de onttakelde molens van
Gorssel en Voorst de revue, maar eigen-
lijk was de as veel te lang voor deze
molens. Al die tijd lag de as in de werk-
plaats bij molenmaker Vaags in Aalten,
totdat de as geschonken werd aan de
Vereniging De Zaansche Molen voor de
herbouw van Het Jonge Schaap en
begin 2006 verhuisde naar de Zaan. Er
zullen weinig assen geweest zijn met zo
een merkwaardige loopbaan: van een
oliemolen naar een korenmolen en
uiteindelijk naar een zaagmolen. Erwin
Esselink.

De as van De Kroon in de werkplaats
van Vaags in Aalten met de opschriften
L.I. Enthoven & Co, s’Hage 1849 
No. 60 en De Verwachting Gebr. Tak 
& Co. (foto Vaags).

Dezelfde as in de kap van Het
Jonge Schaap, maar nu in de Zaanse
kleurstelling (foto Joop Vendrig).

Foto’s links: Joop Vendrig.

Schaap tot de mogelijkheden. Die
herbouw bereikte in de laatste week
van februari een hoogtepunt met het
plaatsen van de nieuwe kap. Bijgaande
fotoreportage met foto’s van Joop
Vendrig geeft er een beeld van. In die
kap ligt een stokoude gietijzeren as. Nu
zijn vele tientallen molenassen vanuit de
Zaanstreek elders terecht gekomen,
maar een gebruikte as van elders naar
de Zaanstreek is zo ongeveer de omge-
keerde wereld. Met betrekking tot deze
as deed Erwin Esselink uit Delft een
bijzondere ontdekking. Zijn relaas treft u
hierbij aan. 
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Schuren bij De Korenbloem
Oude-Tonge gesloopt

De Korenbloem te Oude-Tonge kwam in
1988 in het bezit van de Molenstichting
Goeree-Overflakkee en werd nadien
grondig gerestaureerd. Het stuk grond om
de molen was tot heden eigendom van
de familie Van Schelven, die van 1889 tot
1982 ook eigenaar van de molen was.
Een tweetal naast de molen staande
schuren ontnam al vele jaren het zicht op
en de wind van de molen. De gemeente
Oostflakkee is met Van Schelven overeen-
gekomen de grond over te nemen, onder
voorwaarde dat de gemeente zorgt voor
sloop van de schuren en herbeplanting
van het stuk grond. Begin 2007 is de
gemeente Oostflakkee gestart met de
sloop van de twee schuren, waarmee de
belofte tot opknappen van de molenom-
geving gedeeltelijk is ingelost. 

Financiën restauratie onderbouw
korenmolen Streefkerk geregeld

Nu de provincie Zuid-Holland een
bijdrage van 40.000 euro heeft toege-
zegd, zal de onderbouw van korenmolen
Met Liefde Draaiende te Streefkerk nog
dit voorjaar worden gerestaureerd. Via
de Vereniging De Hollandsche Molen
heeft de BankGiroLoterij een bijdrage van
10.000 euro beschikbaar gesteld voor de
250.000 euro kostende laatste fase van
de restauratie (200.000 euro werd al door
de RACM beschikbaar gesteld). Nadat in
2001 de in 1999 gestarte restauratie werd
afgerond, bleek de staat van onderhoud
van de onderbouw dusdanig slecht dat
ook deze onder handen moest worden
genomen (Molenwereld 2004-12-394).
Deze restauratie werd dan ook uitgeroe-
pen tot het jubileumproject van de in
2006 jubilerende eigenaar SIMAV. Om de

in de onderbouw verwerkte asbestplaten
te verwijderen zal een deel van de stelling
tijdelijk moeten worden verwijderd. 

Provincie Zeeland levert
aanzienlijke bijdrage in 
restauratie Zeeuwse molens

Op 5 maart vond in Zeeland de officiële
start van het Jaar van de Molens plaats
(Molenwereld 2007-3-89). De opening
vond plaats bij een versierd draaiende
Seismolen op het Seisbolwerk te Middel -
burg. Bij de officiële opening werd
verricht door Gedeputeerde Van
Waveren die kon vertellen dat de
Provincie Zeeland bereid is 900.000 euro
voor achterstallige restauratie aan
Zeeuwse molens beschikbaar te stellen.
De bijdrage wordt geëffectueerd door
gedurende zes jaar jaarlijks een bedrag
van 150.000 euro aan de Vereniging De
Zeeuwse Molen beschikbaar te stellen. De
900.000 euro is 10 procent van de becij-
ferde achterstallige onderhoudskosten,
waarvoor de vereniging naast rijkssubsidie
een beroep op gemeenten en andere
fondsen zal doen. Van Waveren maakte
wel de kanttekening dat de middelen
worden gebruikt voor werkzaamheden
aan complete molens en niet voor herstel
van molenrompen tot volwaardige
molens. Ook gaf hij aan te bezien of er in
de komende jaren naast deze bijdrage
wellicht nog extra ruimte is om geld voor
de Zeeuwse molens vrij te maken. Waar
het Jaar van de Molens al niet goed voor
is!

Hoop op subsidie voor herstel
Windlust te Hoek

De gemeente Terneuzen maakt mogelijk
toch nog een kans op subsidie voor de

werkzaamheden aan de Windlust te
Hoek. Dit heeft wethouder J. Bos aan de
raadscommissie Omgeving laten weten,
nadat deze commissie hierover vragen
heeft gesteld aan het College van B en
W. Aanvankelijk zou er geen subsidie
mogelijk zijn doch de verwachting is dat
door verruiming van de middelen
beschikbaar voor achterstallig onder-
houd alsnog met succes een beroep op
financiële middelen kan worden gedaan.
Wanneer dit niet het geval is, heeft de
gemeente laten weten de restauratie
gefaseerd uit eigen middelen te zullen
bekostigen. 

Bij het overlijden van Henk van
Velzen

Op 26 februari 2007 overleed geheel
onverwachts Henk van Velzen, molenlief-
hebber uit Breda. Henk genoot bekend-

Tijdens de jaarvergadering van de Vereniging De Hollandsche Molen op 17 maart vond traditioneel de uitreiking van de 
diploma’s aan de in het afgelopen jaar geslaagde vrijwillige molenaars plaats. In het volgende nummer hopen we uitvoeriger 
op deze vergadering terug te komen (foto Joop Vendrig).

Henk van Velzen, een begenadigd
molenliefhebber, bestuurslid en 
tekenaar (foto: Erven H. van Velzen). 
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heid in molenland in verband met zijn
pentekeningen van molens, zijn publica-
ties evenals zijn organisatorische vaar -
digheden voor de Vereniging De
Westbrabantse Molens, als ook voor de
Bredase afdeling van De Verzamelaar.
Voor al zijn verdiensten zou Henk in de
jaarvergadering van Vereniging De
Hollandsche Molen de jaarprijs voor
Vernuft en Volharding hebben ontvan-
gen, welke op 17 maart postuum werd
uitgereikt. Henk werd op 16 november
1927 in Rotterdam geboren. Hij had als
droom architect te worden en dat lukte,
eerst in loondienst en later in Breda als
zelfstandige. Samen met zijn vrouw Ans en
enkele medewerkers runde hij het archi-
tectenbureau. Hij was verantwoordelijk
voor het ontwerp van huizen, openbare
gebouwen etc. Zijn liefde voor de molens
ontwikkelde hij pas later. Eerst door het
verzamelen van molenafbeeldingen en
later door het leggen van contacten met
verzamelaars in heel het land. Hij gaf zelfs
een gidsje uit waarin molenverzamelaars
in werden vermeld. Eind jaren tachtig,
begin jaren negentig ging Henk zich
toeleggen op publicaties over molens,
waarbij de molens van Princenhage,
Ulvenhout en Bavel zijn aandacht kregen.
Vanaf de oprichting van de Vereniging
De Westbrabantse Molens was hij promi-
nent in de vereniging aanwezig. Hij stimu-
leerde de aanwezigen tot activiteiten en
gaf zich op om het blad De Meule te
verzorgen. Behalve de uitgifte van het
molenblad verzorgde Henk, samen met
enkele andere bestuursleden, thema
publicaties over diverse molens. De taak
van Henk bestond uit het opmeten en het
technisch uittekenen van de molens,
immers tekenen was zijn vak en hobby.
De publicaties over de molens in
Roosendaal en Bavel waren zijn beste,
maar er zat er nog één in het vat, te
weten, die over de molen van Hooge
Zwaluwe. De tekst heeft Henk nog groten-
deels gezien, doch de publicatie heeft hij
helaas niet meer mee mogen maken.
Ook had Henk de molen voor de
volgende publicatie al weer uitgezocht,
namelijk de molen van Ulvenhout, ‘want
die lag dicht bij zijn huis’. Tijdens de
crematieplechtigheid op 1 maart waren
vele molenvrienden uit West-Brabant
aanwezig. Het plotselinge overlijden heeft
bij zijn kinderen en kleinkinderen een
groot gevoel van leegte opgeleverd.
Henk had een groot hart en wilde graag
delen met anderen. De Vereniging De
Westbrabantse Molens verliest in Henk
een gevoelsmens en iemand die graag
de handen uit de mouwen wil steken. We
zullen Henk zeer missen! Vereniging De
Westbrabantse Molens.

Restauratie De Hoop te 
Sint-Philipsland van start

In maart is molenmakersbedrijf Verbij BV
uit Hoogmade begonnen met de nood-
zakelijke restauratie van De Hoop te Sint-
Philipsland (Molenwereld 2006-5-164). De

staart was al lange tijd gestut en daar-
door kon de molen niet meer op de wind
gezet worden. Op 8 maart 2007 zijn de
roeden uitgenomen, de staart afgeno-
men, evenals de kap die in de werkplaats
zal worden gerestaureerd. Vervolgens is
het molenachtkant voorzien van een
noodkap om de weersinvloeden tegen-
stand te bieden. 

Slechts kleine biotoopwinst voor
Goirlese molens

Het bestuur van Stichting Akkermolens
Goirle is al geruime tijd aan het lobbyen
om rond de beltmolens De Visscher aan
de Molenstraat en De Wilde aan de
Nieuwe Rielseweg biotoopverbetering te
bewerkstelligen. De stichting heeft met
betrekking tot De Wilde aangegeven dat
ze op basis van een met de gemeente
uitgevoerde inventarisatie ruim dertig
bomen graag zou zien verdwijnen. De
gemeente is voorlopig niet bereid meer
dan een viertal (!) bomen weg te halen,
aangezien het Molenpark in beeld is als
inbreidingslocatie voor nieuwbouw. Het
kappen van meer bomen wil de
gemeente meenemen in het te ontwikke-
len totaalplan voor de reconstructie van
dit gebied. De problematiek van de hoge
bebouwing en beplanting in de nabijheid
van De Visscher is van een aanmerkelijk
grotere orde. De gemeente vindt het
snoeien van de bomen niet aanvaard-
baar, aangezien de bomen dan enerzijds
meer vatbaar zijn voor ziektes en ander-
zijds meer onderhoud vergen. Een moge-
lijke optie ten aanzien van het
groen onderhoud is, om ze te vervangen
door een ander type platanen. Wat de
andere mogelijke opties zijn, laat zich
raden.

Eigenaar molen Mierlo in de 
fout door afslijpen roeden 

In september 2006 heeft de eigenaar van
De Elderse Molen uit veiligheid de roeden
af laten slijpen (Molenwereld 2006-11-
374). De gemeente Geldrop-Mierlo dacht
dat dit het begin van herstel was, maar
vindt bij nader inzien dat de eigenaar
zonder vergunning aan de gang is
geweest. Voor de verwijdering had eerst
toestemming aan het RACM en de monu-
mentencommissie van de gemeente
gevraagd moeten worden. De ge -
meente staat er niet bij stil dat het hand-
haven van de roeden mogelijk een veel
groter gevaar voor de omgeving had
kunnen betekenen. De gemeente heeft
een verbod afgegeven aan de eigenaar
nog iets aan de molen te doen, bij straffe
van een dwangsom van 50.000 euro
wanneer het verbod wordt overtreden.
De eigenaar heeft tegen de dwangsom
beroep aangetekend bij de commissie
voor beroep en bezwaar. Tijdens de
behandeling door commissie beroep en
bezwaar in Geldrop op 14 maart bleek
dat de familie Van Vught de molen wel

degelijk in oude glorie wil herstellen, en
dat het afslijpen van de roeden een
daad van preventieve aard was. De
familie heeft adviesbureau Groen in de
arm genomen om een restauratieplan op
te stellen. Eind goed, al goed?

De Nijverheid in Ravenstein 
150 jaar

De Ravensteinse molen torent hoog uit
boven de daken van de historische
panden in de vestingstad Ravenstein.
Geen wonder ook want deze korenmolen
staat op het voormalige bastion Utrecht
en is de hoogste van Noord-Brabant. Op
16 juli 1857 laat de toenmalige Raven -
steinse mulder, Franciscus Verster ren, de
eerste steen leggen van de huidige
molen. Reeds begin 1858 kan de molen in
gebruik worden genomen. In 1863 wordt
door Johannes en Mathias Versterren,
neven van Franciscus, een ‘stoom -
meelfabryk’ opgericht, voorzien van een
stoomtuig. De molen krijgt de naam De
Nijverheid en in 1865 werken er 9 mensen
bij de gebroeders Versterren. Het zijn
goede jaren voor Ravenstein. In 1878
wordt de ‘Stoommeelfabriek en Wind -
molen’ via een openbare verkoop
verkocht door Notaris Verbunt. De
meelfabriek wordt aangekocht door Van
Hal, de bedrijfsleider van Versterren, en
de molen door Louis van Stekelenburg uit
Oss. De naam Van Stekelenburg blijft een
halve eeuw verbonden aan de stelling-
molen. Bijna 30 jaar later, in november

M O L E N S A C T U E E L

De Elderse Molen in Mierlo met 
geamputeerde wieken (foto H. van
Steenbergen, 19 februari 2007).
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1926, komt de molen door aankoop in het
bezit van Johannes Theodorus Voet uit
Deursen, later van diens broer Arnoldus
Wilhelmus (Nol). Nol Voet is de laatste
beroepsmolenaar van Ravenstein, die
met de korenmolen zijn boterham verdi-
ent. Van 1966-1968 ondergaat de molen
een grondige restauratie en na voltooiing
wordt het molencomplex omgedoopt tot
molen De Raaf. De molen kent zijn glorie-
jaren, maar vanaf 1980 draait hij nog
slechts met tussenpozen. Nol Voet moet
het zware molenaarswerk overlaten aan
huurders. Geen van hen vindt aankoop
van de molen rendabel en de molen
komt een aantal jaren stil te staan en
raakt in verval. Leden van de Heem -
kundekring Land van Ravenstein kunnen
dat niet aanzien en besluiten, onder
aanvoerderschap van Bart Tonies, een
stichting op te richten tot behoud van de
molen. Bij acte van 23 oktober 1991 wordt
Stichting De Ravensteinse Molen op -
gericht en deze wordt eigenaar van
molen De Raaf. Voor de aankoop van de
molen wordt binnen enkele weken
ongeveer een ton (aan guldens) bijeen -
gebracht. De molen dient grondig onder
handen te worden genomen en vijf jaar
later, is dat karwei, door de restaurateurs
van de firma Coppes uit Bergharen,
geklaard. De molen staat dan weer in zijn
volle glorie te pronken en krijgt haar oude
naam De Nijverheid terug. In 2007 heeft
Stichting De Ravensteinse Molen alle
reden om feest te vieren. 150 jaar is De

Nijverheid, samen met de beide kerk-
torens, beeldbepalend voor Ravenstein
en heeft deze ook een speciaal plekje in
de harten van de bewoners. Op 12 en 13
mei viert De Nijverheid feest met
verenigingen en inwoners van Raven -
stein. Op zaterdag 12 mei wordt een
gevelsteen onthuld ter ere van dit 150
jarige bestaan, en aansluitend zullen op
zondag 13 mei allerlei activiteiten en
feestelijkheden zijn in en rondom de
molen. Voor een compleet programma:
www.toerismeravenstein.nl

Restauratie Windlust
Vorstenbosch van start

In april start molenmakersbedrijf Coppes
uit Bergharen met de restauratie van
molen Windlust in Vorstenbosch (Molen -
wereld 2007-1-10). De werkzaamheden
zullen ongeveer een jaar in beslag nemen
en de gemeente Bernheze heeft ruim een
ton uitgetrokken. De laatste grote reno-

vatie dateert uit de jaren zeventig van de
vorige eeuw en de afgelopen twee jaren
zijn alleen enkele noodzakelijke reparaties
uitgevoerd ten gevolge van storm-
schades. De werkzaamheden die nu
uitgevoerd gaan worden hebben voor-
namelijk betrekking op de staart en het
gevlucht. Een roede moet zeker vervan-
gen en de kwaliteit van de andere roede
wordt onderzocht. 

Nieuwe molenkaarten Van
Steenbergen

De heer H. van Steenbergen uit Raams -
donksveer heeft weer enige molen -
kaarten uitgegeven. Deze keer twee
kaarten van de Kyck over den Dyck in
Dordrecht. De kaarten kosten 0,50 euro
per stuk, te vermeerderen met porto -
kosten (0,39 euro bij maximaal vijf stuks).
Ze zijn te bestellen door het bedrag over
te maken op Postbankrekening 747404
van H. van Steenbergen, Kardeel 133,
4741 LR Raamsdonksveer onder vermeld-
ing van het gewenste (en bij overschrij -
ving via een bankrekening het adres
vermelden). Voor nadere informatie: tel.
0162-516602.

In ‘t kort

- De roeden van De Olifant te Birdaard
worden vervangen door een nieuw type
roeden, bestaande uit twee delen die
volledig thermisch zijn verzinkt ; het betreft
een proef van de RACM en de roeden
moeten een langere levensduur hebben. 
- Door een waterscherm en gunstige wind
is 13 maart voorkomen dat de in een aan
molen Edens te Winschoten grenzend
pand uitgebroken brand gevaar voor de
molen opleverde. 
- Nu in 2006 de bouwvergunning voor De
Koe te Ermelo is afgegeven (Molenwereld
2006-11-374) verwacht de stichting de
komende maanden het werk aan te
kunnen besteden. 
- Het College van B en W van Haarlem is
akkoord gegaan met de tweede en laat-
ste fase van de herinrichting van de

Het 150-jarig jubileum van de molen in Ravenstein wordt met speciale zeilen 
luister bijgezet (foto J. Leverdingen, 16 maart 2007).

De bouw van de zagerij bij Holten’s
Molen in Deurne vordert zodat deze
molen binnenkort weer zijn drie func-
ties van koren-, houtzaag en oliemolen
zal hebben. Wie had dat omstreeks
1990 zelfs maar durven dromen! (foto
H. Van Steenbergen, 19 februari 2007).
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EIKEN- EN BILINGA STAMMEN IN VOORRAAD
In te zagen volgens bestek en tekening

Verder: 
Iepen • Bolletrie • Steenbeuk • Douglas
Larix  • Azobé • Noord Noors Grenen

Het uitgebrande pand in Winschoten met op de achtergrond de molen. 
Met de wind uit de verkeerde hoe zou men op zijn minst blij zijn dat de 
molen geen rietdek heeft. (foto: H. Noot, 14 maart 2007). 

openbare ruimte rondom molen De
Adriaan, dat voorziet in realisatie van
lichte horeca om zo het complex toeris-
tisch nog aantrekkelijker te maken. 
- Bij De Otter in Oterleek wordt een
nieuwe werkschuur gebouwd die wordt
ingericht ten behoeve van een dagbe -
ste dingsproject. 
- In maart is men begonnen met het
opnieuw aanbrengen van riet op Strijk -
molen C te Oudorp. 
- Eind april worden de herstelwerkza-
amheden aan de fundering van De
Woudaap te Uitgeest afgerond, vooruit-
lopende op een totale restauratie na
gereedkomen van het nieuwe gemaal
(Molenwereld 2003-2-40). 
- De gemeenteraad van Leiden is op 6
maart akkoord gegaan om voor een
bedrag van 412.500 euro een beroep op
de concernreserve te doen; het restau-
ratievoorstel van De Valk werd al op 30
januari goedgekeurd (Molenwereld 2007-
3-89).
- Men kan in molens voor van alles
terecht. Tijdens de laatst gehouden
statenverkiezingen was het zelfs mogelijk

in molen Windlust in Nieuwerkerk a/d
IJssel te stemmen. Het is niet bekend of
dit mevrouw Molenaar uit Waddinxveen
extra stemmen heeft opgeleverd. Voor
zover bekend is het voor het eerst dat in
een molen een stembureau is ingericht.
- Op 14 maart is de firma Gebr. Visser
gestart met het aanbrengen van nieuw
riet op de kap van de Moppemolen te
Rijpwetering ter vervanging van de oude
rietkap uit omstreeks 1960.
- De gemeente Heeze-Leende heeft
begin maart een provinciale subsidie
ontvangen van 114.077 euro voor de in
2005 uitgevoerde restauratie van de Sint
Victor in Heeze (Molenwereld 2005-5-159). 
- Vanwege het huwelijk van de zoon van
de eigenaar van de naastgelegen slijperij
is De Hoop te Den Hout op 2 maart 2007
feestelijk versierd met spiegels en
vlaggen.
- De Huijbergse ondernemersvereniging
vindt dat de gemeente met het realiseren
van het plan rond molen Johanna te
Huijbergen een historische vergissing
maakt en vindt dat ze wel is gehoord
maar niet is gekend in de procedure

(Molenwereld 2007-3-90/91).
- De Oude Molen te Oudemolen wordt in
april weer voorzien van een gevlucht. 

Molenkalender 2007

25 november 2006 t/m medio 2007:
Expositie ‘Molenrijkdom in de Alblasser -
waard c.a.’ in Historisch Centrum Ons
Molen Verleden te Zevenhuizen.
10 maart t/m 22 april 2007: Aan de slag
met Japie in Zaans Molenmuseum.
27 januari 2007 t/m 28 mei 2007: Expositie
‘Molens’ Noordbrabants Museum te 
‘s-Her togenbosch. 
12 mei 2007: Nationale Molen- en Gemal -
endag.
9 en 10 juni 2007: Groninger Molenweek -
end.
30 juni 2007: Westlandse Molendag.
t/m september 2007: tentoonstelling over
door Prins Claus verzorgde molenopenin-
gen in molen De Salamander te
Leidschendam, te bezichtigen op woens-
dag en zaterdag van 10-16 uur.

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 Lim -
burg (B).

Vanuit de lucht een blik op de kap van de Moppemolen 
te Rijpwetering (foto: E. Toet, maart 2007).

De Hoop in Den Hout in de vreugd
(foto: J. van Daalen, 2 maart 2007). 
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Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’. 
Om welke molen gaat het?  
Reacties a.u.b. te richten aan de
redactie van de Molenwereld,
Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle,
fax 079-5931303, e-mail:
redactie@molenwereld.nl

De ‘Zoeker’ in het maartnummer heeft
veel, uitvoerige en informatieve

reacties opgeleverd, waaronder van
Frank Klören uit Groot-Ammers en Willem
Waltman van de ondermolen in Aar -
landerveen. 
De eerstgenoemde schreef: ‘De ‘Zoe -
ker’ in de laatste Molenwereld deed me
direct denken aan een molen langs de
Vliet bij Voorschoten. Zowel ten oosten
als ten westen van de Vliet stonden daar
diverse molentjes. De meeste met een
vlucht van circa zestien meter. Aan de
Voorschotense kant staat alleen de
Knipmolen er nog. De rest bestond uit
wippen. Ze kenmerken zich allen door
hun beperkte grootte, witte biezen langs
de kop, witte kruiraderen, en riet dat in
het draad zit. Ze verschillen o.a. door het

al dan niet aanwezig zijn van lange
spruit en schoren en de plaats waar de
lange spruit in de kop ligt en het al dan
niet aanwezig zijn van witte uiteinden
van spruit en schoren. De foto in de
Molenwereld laat een donkere
(geteerde) staart zien zonder witte
einden en de spruit ligt hoog in de kop.
Het kan dan alleen de voormalige
Starrenburgerpolder bij Voorschoten zijn.
De overeenkomst op genoemde punten
met de foto van pagina 143 van
Verdwenen Molens in Zuid Holland van
mevrouw Marrenga Stapff is groot. De
unieke luifel boven de deur en de vorm
van het kruirad maken het verhaal slui-
tend. Het molentje had een vlucht van
16 meter en het scheprad had een
diameter van 4,20 meter. Het molentje is

in 1932 afgebroken. Circa vijftien jaar
geleden was de molenwerf nog min of
meer intact.’
Waltman is dezelfde mening toegedaan
en voeg ter nog aan toe dat de molen
was gebouwd in 1707, en werd gesloopt
nadat er elders een electrisch gemaal-
tje was gesticht. Ook de heren Esselink
en Rotteveel zijn denken dit ook, zodat
de molen wel zeer zeker die van de
Starrenburgerpolder is.
Waltman komt ook nog met informatie
uit een ver en verder verleden over
onbekende molens: allereerst op de
‘Zoeker’ uit Molenwereld 9 van septem-
ber 2000: ‘Ik reageerde daar destijds op,
dat het zou gaan om het molentje van
de Rietvinkpolder, maar ik ben daarvan
terug gekomen, want wat is het geval:
enige tijd geleden stond er op de verd-
wenen molendatabase een plaatje als
zijnde onbekend van een wipmolentje
met als onderschrift, watermolen bij
Leidschendam. De hint werd toen al
gegeven, dat het waarschijnlijk zou
gaan om de Rietvinkmolen. Na wat
‘overpeinzingen’ hierover verscheen

De molen van de Oostboschpolder te Leidschendam, de ‘Zoeker’ uit het 
septembernummer van 2000, pagina 191.

De molen van de Pijzel- of
Ommedijkse polder te Wassenaar, 
de onbekend gebleven molen in de
rubriek ‘Wie brengt me thuis’ in 
De Molenaar, 1979-44-1403.
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later op die zelfde database een plaatje
van de korenmolen ‘t Hert met op de
achtergrond dat zelfde wipmolentje
met z’n licht geverfde koppie!, toen was
het voor mij zeker. Ook de plaats klopt
precies, want ik weet nog dat het oude
gemaaltje er nog stond, precies op de
oude molen plaats.
Maar welke was dan de zoeker van
Molenwereld 2000-9? Na wederom wat
‘piekeren en prakkezeren’ ben ik, samen
met mijn broer Teun, tot de conclusie
gekomen dat het moet gaan om het
molentje van de Oostboschpolder te
Leidschendam (voorheen gemeente
Veur), de direct noordelijke ‘buur’ van
de Rietvinkmolen. Na nog wat verder
speuren ben ik er ook achter gekomen
dat de tot voor kort als enig bekende
foto van de Rietvinkmolen, welke staat
in een van de jaarboekjes van de
Rijnlandse Molenstichting de Oostbosch -
molen is. Daarbij staat ook onder voor-
behoud dat het niet de Rietvinkmolen is,
maar de Oostboschmolen. Op deze foto
staat een huisje, en dat huis(-je) staat er
heden ten dage nog zodat iedere twijfel
is uitgesloten. Ook van de Oostbosch -
molen weet ik nog dat het oude
gemaaltje er stond, ook, net als bij de
Rietvink, op de voormalige molenwerf.
Op de foto in Molenwereld 20009, is trou-
wens op de achtergrond het bos van
landgoed Duivenvoorde te zien,
hetgeen bij ons de doorslag gaf.
De heer Arie van den Bos memoreerde
in Molenwereld 200110, dat de Rietvink
een stenen molentje was. Dat is mijns
inziens absoluut onjuist, maar ik wilde
destijds Van den Bos niet tegen spreken,
omdat ik in zijn ogen natuurlijk nog maar
net kom kijken, maar ik wil dit nu als nog
trachten recht te zetten. Het molentje
van Olsthoorn was niet de Rietvink, maar
de omstreeks 1938 gesloopte molen van
het poldertje Klein-Starrevaart, tegen-
over De Salamander, en het klopt uitste-

kend dat Arie van den Bos deze molen
dus in 19321933 nog heeft zien malen
vanaf de Driemanspolder, maar de
Rietvink was toen al lang weg (gesloopt
in 1905).
De molen van de polder Klein Starre -
vaart had een vlucht van 17,53 m, en
niet zoals Teixera de Mattos vermeld 7,53
m! Een roe van deze molen, die overi-
gens met pomp(en) was uitgerust, is nog
gegaan naar de Grebmolen bij
Schoorldam, volgens G.H. Keunen.
Nu ik toch ‘op dreef ben’ wil ik nog
reageren op een volgens mij altijd onbe-
kend gebleven molen in de rubriek ‘Wie
brengt me thuis’ in De Molenaar en wel
1979-44-1403. De wipmolen op deze foto
is de molen van de Pijzel- of Ommedijkse
polder te Wassenaar! Deze molen
dateerde uit 1708, en werd gedeeltelijk

gesloopt in 1934. De ondertoren is in de
meidagen van 1940 in brand geschoten
door de Duitsers, omdat ze vermoedde
dat er zich engelse parachutisten in
hadden verschanst, zoals ik vernam van
Arie van der Ham, die over de meida-
gen van ‘40 boeiend kon vertellen!
De Ommedijkse molen had een vlucht
van 19,70 m, en werd door enkele gene-
raties Van Meijgaarden bemalen, een
bekend molenaarsgeslacht uit die
omgeving, want ook de Stevenshofjes -
polder en de Noord-Hoflandse polder te
Voorschoten, zijn bemalen door van
Meijgaardens.
We danken, ook namens de lezers, de
inzenders hartelijk voor hun bijdrage, in
bijzonder Willem Waltman voor zijn wel
zeer uitvoerig en informatief verhaal.

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’. Deze keer, bij uitzondering, een watermolen buiten
Nederland, maar waar en wat? Wie helpt? Reacties a.u.b. te richten aan de 
redactie van de Molenwereld, Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle, 
fax 079-5931303, e-mail: redact ie@molenwereld.n l .

Het Nationaal Geografisch Instituut van
België (NGI) heeft, in samenwerking met
de gemeente Erpe Mere een volledig
nieuwe toeristische kaart uitgegeven.
Op de voorzijde staat een topografische
kaart van het Oost-Vlaamse Erpe Mere
en omgeving weergegeven op schaal
1:25 000 (uitvergroting van de digitale
kaart op schaal 1:50 000). Op de achter-
zijde staat, op een stratenplan van de
gemeente, een fietsroute uitgetekend
die de enige windmolen en de elf
watermolens die Erpe Mere nog rijk is,
aandoet. Van elke molen wordt een

korte beschrijving gegeven.
De kaart is onder nummer TOE.0142,
editie 1 N te bestellen bij het NGI. 

De prijs bedraagt i 4,80, 
excl. i5,30 (!) verzendkosten.

Het adres is:
Nationaal Geografisch Instituut
Abdij ter Kameren 13
B-1000 BRUSSEL
www.ngi .be 
tel. +32 (0)2-6298282 ; 
fax +32 (0)2-6298283

De molens van Erpe-Mere op de kaart gezet

‘t Betere Werk

S L I P P E R T J E

In het maartnummer staat op
pagina 101 een storende fout
waarop de molenaar Willem Walt -
man uit Aarlanderveen ons atten-
deerde. Jan Hofstra trad weliswaar
in 1991 in dienst van de provincie
Zuid-Holland, maar niet als opvolger
van de heer I.J. de Kramer, maar
van diens collega L. Vellekoop die
op 2 april 1992 afscheid nam en
met de VUT ging. 
De Kramer nam eerder, op 27 april
1982 afscheid als provinciaal mo -
len deskundige en overleed op 13
juli 1994, 75 jaar oud. 

jsb.
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Molenzicht in Zaandam vanaf de oliemolen De Bonte Hen (foto Martin Bus, maart 2007).
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KLEURSCHAKERINGEN

J.S. Bakker

Over de kleurstelling van molens is al veel geschreven en
nog meer gepraat. Het is ook duidelijk dat die van streek tot
streek verschilt. Een andere vraag is of je wel kunt spreken
van dé streekkleur. In de praktijk blijkt die streekkleur niet
meer dan een soort grootste gemene deler met het resultaat
dat in een bepaalde streek toch een soort eenheidsworst-
molenkleur ontstaat en dat vroegere nuances met de noor-
derzon zijn vertrokken. Een andere vraag is of kleuren op
zich ook ‘verschoten’ zijn: groen is wel groen, maar niet alle

groen is hetzelfde groen. Dat daardoor verschuivingen
kunnen ontstaan ligt voor de hand.

In dit artikel wordt aan de hand van een praktijkgeval
getracht om wijzigingen te traceren en duidelijk te maken
dat de kleurstelling van een molen een momentopname is
geweest, maar als regel wel passend in een breder patroon.

De molen van Terbregge op zijn
soberst bij een hagelbui op 28 
december 1968, waarbij het vele wit
contrasteert met de pikdonkere lucht.
De openheid van het polderlandschap
achter de molen is dan nog groot. Zo
is links van de molen de stomp van
molen G-2 van de polder Bleiswijk in
de gemeente Bergschenhoek te zien!

Verfwerk aan molens had en heeft
primair één doel: conservering van

het materiaal eronder. Het secondaire is
verfraaiing. Hoe hoger de eisen zijn die
aan het laatste worden gesteld, des te
hoger zijn ook de kosten. Ook de menta-
liteit van de eigenaar zal een rol spelen:
welke waarde hechtte hij aan het uiter-
lijk van zijn molen en welke prijs kon of
wilde hij er voor betalen. Op die manier
weerspiegelde een molen de gegoed-
heid van de eigenaar als teken van
welstand; of het tegenovergestelde:
armoede. Ook maakte het uit of een
molen van een polder dan wel van een

De molen van Terbregge omstreeks
1900 met de in 1898 gebouwde machi-
nekamer voor de stoommachine; met
het prachtige huis van de moleneige-
naar, omzoomd door leilinden een
juweel aan de Rotte. 

particuliere eigenaar was. De industrie-
molens waren meestal kleurrijker dan de
watermolens in een streek. Dat is soms
nog steeds duidelijk te zien. Vergelijk de
korenmolens in het Land van Heusden
en Altena of de Tieler- en Bommeler -
waard maar met de watermolens. Ook
de mentaliteit speelde mee. Zowel
Rijnland als het rivierengebied waren in
het verleden welvarende boerenstre-
ken. De kleurstelling van de wipmolens in
beide streken verschillen haast als dag
en nacht; bijna letterlijk. 
Verder mag niet vergeten worden dat
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T A A L  E N  C U L T U U R

algemene voorschriften voor schilder-
werk niet bestaan hebben: iedereen
deed wat goed was in zijn eigen ogen.
Toch is er wel een opmerkelijke
constante: als regel sloot men zich voor
het schilderwerk aan bij de kleuren zoals
die in een bepaalde streek gebruikelijk
waren. Gechargeerd gezegd: molen-
kleuren bestaan niet, maar het zijn de
streekkleuren die op molens worden
toegepast. Dat is bijvoorbeeld in de
Zaanstreek goed te zien. 

Welstand in kleur

De bedrijfsmolens in de welvarende stre-
ken van Nederland stonden er kleurrijker
op dan die in de arme, waarbij genera-
liserend gezegd, de grens liep op de

De Terbregse molen omstreeks 1910 vanuit het noorden met zijn vrijwel witte achterkeuvelens. Het huis rechts hoorde niet bij
de molen. Daar woonde ‘boer’ Vis: ‘Als je niet weet waar ik woon vraag je maar naar boer Vis, een kind wijst je de weg.’ 

De Vier Winden 
omstreeks 1920. 
Het gevlucht is 
nog licht van kleur; 
de eigenlijke baard
anders dan nu.

scheiding van hoog en laag Nederland.
Een molen van de rijke klei verschilt
nogal van een van ‘t arme zand. Het
maakt ook nog uit of de molen van een
stads- of een dorpsmolenaar is. Alge -
meen wordt toch wel aangenomen dat
de oudste molens zeer sober geverfd
waren met wellicht een grote voorliefde
voor de bokkepoot en de teerpot.
Wellicht krijgen veel molens pas in de
achttiende eeuw hun ‘rijke’ uiterlijk,
maar ook dit zal weer van streek tot
streek verschillen. Jammer genoeg is er

nog geen enkel systematisch onderzoek
naar de kleurstelling van molens in het
verleden gedaan. In het beste geval
sluit het kleurgebruik aan bij de molen
zoals die laatstelijk in gebruik was. In
minder goede gevallen gaan persoon-
lijke inzichten van ‘bemoeials’ over tot
wijzigingen die soms nauwelijks of in het
geheel niet te verdedigen zijn omdat
daarin niet de historische werkelijkheid
maar eigen wijze inzichten de doorslag
geven, gebaseerd op deskundigheid en
persoonlijke smaak. 

Onderzoek

Systematisch onderzoek is noodge-
dwongen gebaseerd op een optelsom
van momentopnamen. Het wordt
bemoeilijkt door ontbreken van bron-
nenmateriaal. Bouwbestekken hebben
voor het leeuwendeel betrekking op
watermolens en in die bestekken is het
verfwerk op zich al geen uitvoerig item
en als het gaat om de kleurstelling dan is
het helemaal droevig gesteld. Omdat
molens werktuigen zijn is verhoudingsge-
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De Terbregse molen omstreeks 1930 met donkere roeden en windborden; het 
pleisterwerk is door scheurvorming een lappendeken.

wijs veel aan slijtage en daardoor aan
vervanging onderhevig zodat veel
delen als kenbron voor een kleurstelling
in het verleden het laten afweten. 
Soms lukt het wel. Zo hebben de ramen
en deuren in de onderbouw van de
molen van Sassenheim een opvallend
lichte kleur. Traditioneel zou men hier
een combinatie van standgroen en
crème/lichtgeel verwachten. Bij de
restauratie van de molenonderbouw in
1993 bleek nog één raam plus kozijn
origineel uit de bouwtijd, te weten het
schuifraam in de noordoostgevel, alle
andere waren gewijzigd. Nu is in
Sassenheim de verffabriek van Sikkens
gevestigd. Het laboratorium van de
fabriek deed onderzoek naar de verf-
en kleurgeschiedenis en kwam tot
conclusies over de oorspronkelijke kleur-
stelling welke nu weer is aangebracht
met als resultaat een opvallend lichte
kleur die wonderwel harmonieert met
de nieuwbouw in de omgeving van de
molen. 
Nu zijn er afbeeldingen van molens bij
de vleet, ook in kleur, want molens zijn
een dankbaar object op tal van schilde-
rijen, vanaf de Middeleeuwen tot op de
dag van vandaag toe. Bij mijn beste
weten is er nooit systematisch iconogra-
fisch onderzoek gedaan, hoe voor de
hand het ook ligt. Natuurlijk zijn er valkui-
len bij een dergelijk onderzoek, al was
het maar dat de kunstschilder in de
weergave van de molen niet het doel
nastreefde om de kleurstelling vast te
leggen voor het nageslacht. Maar er is
zoveel studiemateriaal voorhanden dat
er welzeker conclusies mogelijk zijn. 
Voor het recente verleden is er de foto-
grafie. Omdat dit tot voor ruim een
halve eeuw vrijwel altijd zwart-wit was
valt het niet altijd mee om juiste conclu-
sies te trekken; zeker als het op nuances
aankomt. Wellicht zijn de problemen op
dat vlak nog veel groter dan de basis-
kleuren. 

Continuïteit

Het zich houden aan streekkleuren lijkt
gepaard te gaan met continuïteit: eens
groen, altijd groen. Ook deze vlieger
gaat niet op. Het blijkt dat, zelfs met
inachtneming van de in een streek
gebruikelijke kleuren, een molen toch
wel van kleur veranderde: de streekkleur
was geen k(l)eurslijf. Een en ander is
wellicht duidelijk te maken door één
molen als onderzoeksobject te nemen,
in dit geval de korenmolen De Vier
Winden in Terbregge, gemeente
Rotterdam. Deze keuze is vrij willekeurig,
vooral ingegeven omdat ik met het
verleden van deze molen en de omge-
ving goed bekend ben. Aan deze molen
is voor wat betreft de kleuren in de laat-
ste eeuw flink gedokterd. Bovendien is er

Gezicht over de Rotte begin jaren dertig van de vorige eeuw. De staart is nu duidelijk donker(-groen) of zwart. De pleisterlaag
is licht van kleur, waarschijnlijk geverfd na een reparatie van de oudere ‘lappendeken’. De scheiding tussen pleisterwerk en
metselwerk die op de foto van omstreeks 1900 nauwelijks is te zien loopt erg in de gaten. 

erg veel fotomateriaal over deze molen,
waardoor het mogelijk is een redelijk
betrouwbare kleurgeschiedenis te ma -
ken van de laatste eeuw op basis van
fotomateriaal en andere bronnen zoals
de laatste molenaar die nog volop met
deze molen beroepsmatig heeft bema-
len: Theo van der Linden.
De oudst bekende foto’s dateren van
omstreeks 1900, waaronder een prach-
tige staatsiefoto die gemaakt moet zijn
tussen 1898 en 1903. In het eerstge-
noemde jaar werd de locomobiel
vervangen door een stoommachine
waarvoor een nieuw ketelhuis annex
machinekamer werd gebouwd, nu
woning. In het laatstgenoemde jaar
werden twee nieuwe Potroeden gesto-
ken, terwijl de molen op de foto nog
houten roeden heeft. Een foto, mogelijk
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De verdekkerde molen in 1941, buiten
bedrijf na het vertrek van Romein en
voor de komst van Bax. De staart is
nog donker en de romp nog niet
geheel gepleisterd.

iets jonger, laat de molen vanuit het
noorden zien. 
In die tijd is het achterkeuvelens van de
kap (gebroken) wit met twee groene
luiken. De achterbaard is groen met een
witte rand. De koppen van de voeghou-
ten zijn wit, maar het ronde deel is rood.
De vlaggenstok en de vangstok zijn
geprinst (spiraalvormig rood-wit-blauw).
Schoren, spruiten en staartbalk zijn geel
met witte uiteinden voor de spruiten en
de schoren, zij het dat de korte spruit in
het achterkeuvelens dezelfde kleur
heeft als het achterkeuvelens. De klap-
mutsen op de schoren zijn ook wit. De
bolle koppen van de uiteinden van de
spruiten zijn rood, de staande vlakken
wit. De ramen in de romp zijn (gebroken)
wit; de baliedeuren donkergroen met
een gebroken witte binnenkant. De kuip
is geel met een witte onderrand. Het
kruirad is ook gebroken wit met donker-
groene handvaten en een goene plaat
rond de munnik.
Het voorkeuvelens is standgroen met
een smalle witte rand tot aan de nok
toe. De windpeluw is gebroken wit,
terwijl de voeghouten en ook de steun-
der als achter zijn. 

De baard is omstreeks 1900 van een
ander model geweest. De schilden
tussen voeghout en steunder zijn wit met
in groene cartouches ‘ANNO’ en ‘1776’.
Het valt niet mee om de oudste vorm
baard te onderscheiden vanwege de
kwaliteit en de kwantiteit van het foto-
materiaal. Hij lijkt licht van kleur te zijn
geweest met donkergroene randen/ -
versieringen en in plaats van geschulpt
voorzien van krullen. Waarschijnlijk is
deze baard omstreeks 1920 vervangen
door de baard die er nu aan hangt met
de initialen AK in losse letters, mogelijk
afkomstig van de oude baard.
De kleurstelling van het gevlucht is niet
duidelijk. In ieder geval waren de
roeden licht van kleur, waarschijnlijk
geel. Ook de windborden waren licht,
waarschijnlijk groen. De askop is waar-
schijnlijk donkergroen geweest met een
witte ster. De roeden waren tussen
askop en de windborden wit.
Het baliehek was ook (gebroken) wit,
evenals de uiteinden van de balielig-
gers, de balieschoren geteerd. De kleur
van de stijlen van het baliehek zijn niet
duidelijk door schaduwwerking, wit of
donkergroen.

De gemetselde romp is aan de regen-
kant gedeeltelijk gepleisterd in een brui-
nige steenkleur die nauw aansluit bij de
kleur van de IJsselsteen.

Tussen de wereldoorlogen

In 1925 koopt de gemeente Hillegers -
berg de met sloop bedreigde molen en
wordt de molen verhuurd, eerst aan de
oude huurder en daarna aan C. Romein
Jz., die op Terbregge bekend stond als
‘de mantelaap’ en werd nageroepen
met ‘mantelaap, je staart steekt tussen
‘t wiel!’
Omstreeks 1930 verandert het uiterlijk
van de molen aanmerkelijk. Al vrij snel
wordt de staart nu donker van kleur,
waarschijnlijk donkergroen; teer is ook
niet onmogelijk. De uiteinden van scho-
ren en spruiten blijven wit, ook het krui-
rad blijft ongewijzigd. De korte spruit
wordt in het verder ongewijzigd geble-
ven achterkeuvelens geel. De stijlen van
het baliehek blijken nu echt groen te
zijn. De vangstok verliest zijn fleurig uiter-
lijk en wordt wit. De roeden worden nu
ook donkergroen of mogelijk zelfs zwart;
de windborden krijgen eveneens een
donkergroene kleur, maar het ‘witte kruis
om de as’ blijft. Al met al is de molen
toch aanmerkelijke somberder gewor-
den dan voor de oorlog. 
Met dat witte kruis om de as is aan de
Rotte toch iets bijzonders: de watermo-
lens aan de westkant van de Rotte
hebben het allemaal, die aan de oost-
kant allemaal niet op de molens van de
Boezem na. Daar zijn de roeden hele-
maal zwart. Of het iets te maken heeft
met een degelijke en lichtzinnige kant
van deze rivier laat ik in het midden.
De pleisterlaag blijkt zeer scheurgevoe-
lig en wordt herhaalde malen gerepa-
reerd. De romp lijkt door de scheuren
soms een lappendeken. Een omstreeks
1930 aangebracht licht kleurtje op de
pleisterlaag moet de ellende maskeren,
maar veel helpt het niet. 
Kees Romein heeft vrijwel heel de tijd
dat hij de molen huurde, van 1930 tot
1939 min of meer op voet van oorlog
gestaan met de gemeente Hillegers -
berg. In zijn ogen deugde de molen niet
en daar had hij gelijk in; het was een
bijzonder lastige molen om mee te
werken. De gemeente had wel degelijk
oor voor zijn klachten. In 1934 wordt de
molen verdekkerd. Ook inwendig wordt
de molen verbeterd en tegen 1940 was
de lastpost van weleer getransformeerd
in een voorbeeldig en prima functione-
rend maalwerktuig. Helaas is alles na
1955 gesloopt. 
In 1939 gooit Romein de handdoek in de
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ring en staat de molen een paar jaar stil.
Pogingen tot verhuur mislukken dan,
maar in 1942 huurt de Meelfabriek
‘Hollandia’ v/h A. Bax N.V. De Vier
Winden van de nieuwe eigenaar, de
gemeente Rotterdam die in 1941
Hillegersberg heeft opgeslokt. Bax was
zijn tarwemeelfabriek bij het bombarde-
ment van mei 1940 kwijtgeraakt en werd
letterlijk uit de brand geholpen door de
Gebr. Kluit op De Noord op het
Oostplein, maar na korte tijd boterde
het niet meer met de ‘inwoning’. Bax
kreeg nu de kans om de molen van
Terbregge te huren en greep die in 1942.
Omdat de molen een paar jaar stil had
gestaan werd die grootscheeps onder-
handen genomen. Dat hield in dat nu de
molen boven de balie geheel gepleisterd
werd en daardoor mooie lichtbruine
kleur kreeg, die hij ongeveer een halve
eeuw zou houden. De pleisterlaag onder
de balie wordt dan verwijderd.
Een schilderbeurt hoort er ook weer bij.
Het baliehek met het uiteinde van de
balieliggers wordt nu geheel gebroken
wit. Ook de staart wordt onder handen
genomen en word nu weer licht van
kleur: met uitzondering van de korte
spruit geheel crèmekleurig. De ramen
worden groen met witte stopverfranden;
de windpeluw geel, evenals de korte
spruit. De beplating van de dekkerwie-
ken krijgt een roomgele kleur. Het

Herstel in 1942 voordat Bax de molen
in bedrijf neemt. De voeghouten zijn
hier nog wit met een rood bol gedeelte
zoals vroeger ook de koppen van de
spruiten waren. De molen had toen
vier koppel stenen op de wind plus een
maalstoel op de motor beneden. 

De Vier Winden omstreeks 1950 met een gele korte spruit. Ook de windpeluw was
toen geel, de lange spruit daarentegen crème-kleur. 

‘donkere tijdperk’ is weer voorbij, zij het
dat het kruirad donkergroen wordt met
witte handvaten, het omgekeerde van
voorheen. 

Na de oorlog

Na de oorlog wordt de molen een stuk
saaier. Alle lichte kleuren krijgen een
soort eenheids gebroken wit. De witte
stopverfranden van de ramen verdwij-
nen, evenals de witte lijsten op het voor-
keuvelens langs de as en de zijkanten.
De achterbaard wordt nu in zijn geheel
gebroken wit en de drie luiken in het
achterkeuvelens donkergroen. Het
enige frivole is dat de vangstok de vlag-
genkleuren krijgt met een rood, een wit
en een blauw blok; de vlaggenstok

idem, maar dan twee maal rood-wit-
blauw.
In 1955 huren de Gebr. Kluit de molen, die
het domein van Arie Kluit wordt. Onder in
de molen komt een gortpellerij waarvoor
vrijwel het hele oude windmolenbinnen-
werk onder het spoorwiel wordt
gesloopt. Arie Kluit wil de windmolen
weer in gebruik nemen voor het verwer-
ken van de afvallen en wil remkleppen
aanbrengen in de verdekkering. Bij de
demontage van de platen ervoor blijken
de roeden zo slecht dat die eerst opge-
lapt moeten worden. De roeden gaan
er uit, maar opnieuw verdekkeren, is
geen issue meer. Op De Noord had Kluit
zeer positieve ervarigen opgedaan met
het wieksysteem van Fauël en zo kreeg
de molen van Terbregge in 1960 dit
systeem met buitengewoon brede
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fokken. Dat zou zeilen overbodig
maken; de herstelde roeden kregen zelfs
kikkers meer.
De kleurstelling was als gebruikelijk: witte
fokken en donkergroene roeden. 

Havenaar

Het onderhoud van de gemeentelijke
molens werd verzorgd door de afdelin-
gen van Gemeentewerken. Voor de
molen van Terbregge was dat de afde-
ling Noord. Sommige dingen werden
uitbesteed, sommige in eigen beheer
uitgevoerd. Nu was de molen van
Terbregge voor de heer Havenaar, de
schildersbaas van de afdeling Noord,
een troetelkind, zoal de schilders zeiden.
Hij was al op leeftijd en liep tegen zijn
pensioen aan. Hij wilde als nalaten-
schap De Vier Winden in perfecte staat
achterlaten. Hij besloot de molen nog
eenmaal volgens de regels van de kunst
in 1969 een perfecte schilderbeurt te
geven, waarbij hij de saaiheid zoals die
na de oorlog was gegroeid doorbrak. 
De staart wordt weer geel, maar minder
mango- of banaankleurig dan nu het
geval is. Het onder- en boveneinde van

De fokwieken zijn weg, de romp is nog bruin, de staart is nog in het ‘Havenaar’-
geel, wat later donkerder zal worden. In de opening van de baliedeur: molenaar 
Fré Kodde, foto 12 mei 1984.

de staartbalk word wit geverfd, evenals
de uiteinde van de schoren en de sprui-
ten. De schoren krijgen rode klapdek-
sels. De askop en de ringen van het
kruirad worden rood; de kop van de
munnik worden rood, wit en blauw. De
achterbaard wordt weer groen met een
witte rand. Het baliehek krijgt groene
staanders en schoren. De ramen hun
witte stopverfrand en witte raamroeden
terug. Zo begint het er weer op te lijken.
Later krijgt ook het voorkeuvelens zijn
witte rand terug.

Rouwstaarten

Nog tweemaal zullen de kleuren van De
Vier Winden een grote verandering
ondergaan. In 1980 worden de Pot -
roeden uit 1903 vervangen door nieuwe
Derckx-roeden en verdwijnen de fokken
voor oud tuig. De roeden worden zwart
met een wit kruis om de as, de windbor-
den wit en de voorzomen groen; aan
deze molen nooit vertoond. De Ster in
Kralingen heeft die kleurstelling voor de
brand van 1962 ruim dertig jaar gekend,
zeer tot verdriet van zijn molenaar Cor
van Harrewijen, want zo was het volgens

De draaiende Vier Winden op 23 mei
1970: de saaiheid van voor 1969 is
doorbroken. De kleine boompjes zijn
nu groot.

hem vroeger niet geweest. Toen bij de
herbouw de provinciale molendeskun-
dige I.J. de Kramer voorstelde om de
roeden weer zwart met witte windbor-
den en een donkergroene voorzoom te
maken voegde Harrewijen hem toe:
‘Hang die rouwstaarten maar in je haar,
maar aan mijn molen komen ze niet!’ Nu
kon Harrewijen met foto’s simpel duide-
lijk maken dat de roeden vroeger geel
waren geweest met witte windborden
en een groene voorzoom en dat werd in
ere hersteld. Het zwart op de roeden
van De Ster heeft mogelijk als achter-
grond dat De Ster en De Lelie beide in
de jaren twintig van de vorige eeuw in
een windhoos roeden verspeelden. De

Lelie kreeg toen nieuwe houten roeden,
maar De Ster ijzeren, waarschijnlijk
slooproeden. Die zullen mogelijk ge -
teerd of donkergroen zijn geweest en
men zal het een te groot gevecht
hebben gevonden om over de teer
netjes gele verf heen te zetten. 
Hoe of het ook zij, de molen van
Terbregge heeft sinds 1980 ‘rouwstaar-
ten’ om het met Cor van Harrewijen te
zeggen. Rond die tijd veranderen de
ramen in de romp weer: de witte stop-
verfranden verdwijnen evenals de witte
raamroeden: voor de verandering weer
egaal donkergroen. De witte luiken in de
baliedeuren verdwijnen in die tijd hele-
maal.
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De molen aan de rand van het bos (foto H. Rona, 17 februari 2007).

Het voorkeuvelens van De Vier Winden. Vroeger waren de koppen van de voeghouten wit en alleen de bolling rood. 
Het is goed te zien dat de schilden met ‘ANNO’ en ‘1776’ oud zijn ten opzichte van de rest van de baard die in deze 
vorm mogelijk omstreeks 1925 heeft gekregen. De oude was sierlijker. (foto H. Noot, 8 maart 2007).
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Later, omstreeks 1990, werd de de lange
spruit van De Vier Winden ook zwart,
een rouwspruit zogezegd. 

Romp

In 1984 ondergaat de molen wederom
een ingrijpende kleurwijziging. De mooie
okerbruine kleur zoals die na 1942 is
geweest wordt vervangen door een
grijze cementachtige kleur. Zo heeft 
de molen omstreeks 1990 het uiterlijk
gekregen wat hij nu heeft. Voor de
verandering komen in die tijd de witte
stop  verf randen en witte raamroeden
weer terug; voor de derde keer! Wel zijn
recent de witte uiteinden van de lange

schoren verdwenen en ook geel gewor-
den. Ook voor de bijgebouwen zou een
heel verhaal over uiterlijke verandering
en kleursprongen te houden zijn. Ook de
omgeving is drastisch veranderd. De
bomen die tussen de oude en nieuwe
Molenlaan die omstreeks 1965 zijn
geplant projecteren de molen van over
de Rotte gezien op de achtergrond van
een ‘houtgordijn’.

De Terbregse molen in 1972 in de 
‘klassieke’ Fauël-uitmonstering’: spier-
witte fokken tegenover donkere roeden. 

De korenmolen van Rijsoord tijdens de Duitse opmars richting Rotterdam in mei
1940. Het is opvallend hoe het geel van de roeden en de staart overeenkomt met
het geel van de boeidelen van de huizen. Het maakt duidelijk dat dit geel meer een
algemene streekkleur dan een specifieke molenkleur is. De molen bleef dit kleuren-
schema houden tot aan de verplaatsing in 1991.

De molen van Rijsoord na de 
verplaatsing. De kleur van het gevlucht
lijkt aan geen kant op de oude 
kleurstelling. Die heeft meer weg van
een Zuid-Hollandse watermolen. 
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Luxe paard

De molen is in een eeuw tijd zowel
inwendig als uitwendig veranderd van
een werkpaard in een luxe paard. Het is
buiten twijfel dat de Terbregse molen
niet de enige is die zo is veranderd. Over
de naburige Prinsenmolen en legio
andere molens zou ook een dergelijk
verhaal te maken zijn. Zo heeft de nabu-
rige Prinsenmolen lang zijn oorspronke-
lijke kleuren van omstreeks 1900 vrijwel
geheel gehouden. De grootste veran-
dering is dat omstreeks 1950 de lichte
staartbalk zwart wordt. Bij de restauratie
van 1970 wordt de lange spruit ook een
‘rouwspruit’ en wordt de molen veel
bonter geschilderd dan hij voorheen
was. In combinatie met de altijd
durende stilstand van deze molen is de
overgang van werkpaard naar luxe
paard hier compleet. 

Streekkleuren

Het is duidelijk dat de Terbregse molen
nogal kleursprongen heeft gemaakt:
Schiedam krijgt waarschijnlijk een
Kameel, Rotterdam heeft een Kameleon
langs de Rotte. Kun je nu stellen dat er
met het schilderen maar wat aange-
rommeld is? Dat is beslist niet het geval,
de kleuren sluiten vrij redelijk aan bij de
in de streek gebruikelijke, al zijn er zeker

De staart krijgt in 1942 weer een lichte kleur. 

dingen écht verkeerd als de zwarte
lange spruit die een korenmolen in de
regio vreemd is. Het probleem is dat wat
in veel gevallen nu als streekkleur ten
tonele wordt gevoerd geen reconstruc-
tie, maar een constructie achteraf is, en
historisch gezien veel minder hout snijdt
dat men wel doet voorkomen.
Bovendien bestaat de neiging om de
toevlucht te nemen dat expressievere
kleuren, waardoor molens veel kleurrijker
zijn geworden dan ze ooit geweest zijn:
Molen Kakelbont zogezegd. Soms zo dat
er overduidelijk een breuk is met het
verleden, als bijvoorbeeld de korenmo-
len van Rijsoord. In de ene streek heeft
men er meer ‘last’ van dan de andere. 
Nu zullen er mensen zijn die De Bonte
Hond liever zien dan De Bleeke Bet.
Maar als men ernst wil maken met de
molen als monument dan is men
verplicht om zoveel als maar mogelijk is
aan te sluiten bij de kleuren uit het verle-
den. Bestudering van oude foto’s en
kennis van regionale kleuren en histori-
sche verfsoorten is daarvoor onmisbaar.
Maar dan nog zijn er genoeg proble-
men. Lichtval op foto’s kan een verte-
kend beeld geven. Hoeveel kleuren zij er
denkbaar tussen gebroken wit en oker-
geel? Bovendien zijn historische kleurpa-
tronen minder stabiel dan verondersteld.
Er veranderde nogal eens wat. 
Wil de echte molen van Terbregge nu
opstaan? 
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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.

Beijk B.V. 
Afferden 0485-531910

Doornbosch B.V.
Adorp 050-3061724

Bouw ‘75 B.V. 
Workum 0515-542133

Coppes
Bergharen 0487-531239

Fa. Dunning-Bremer B.V.
Adorp 050-3061221

Molema V.O.F.
Heiligerlee 0597-591660

De Gelder Favier B.V.
Sliedrecht 

0184-425040

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-421568

Herrewijnen VOF Spijkenisse
0181-634558

Jellema CV
Birdaard 0519-332357

Kistemaker & Korver
Middenbeemster 0299-683743

J.K. Poland B.V. 
Broek op Langedijk 0226-333440

Anbo B.V. 
Alkmaar 072-5110025

Saendijck B.V.
Zaandijk 075-6285602

Gebr. Straver v/h M. Straver
Almkerk 0183-401415

Vaags
Aalten 0543-473359

Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478

Wintels 
Denekamp 0541-351210

Nederlandse Vereniging 
Van Molenmakers
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NVVM-molenmakers ACTIEF

In de werkplaats is in de afgelopen tijd
hard gewerkt aan de kap van molen C
aan de Zes Wielen in Alkmaar-Oudorp.
Het achtkant is nagenoeg klaar.

Het Jonge Schaap nadert meer en meer
de voltooiing! Donderdag 22 februari is de
krukas, die door machinefabriek Duyvis is
gemaakt, in de molen geplaatst. Via het
krukdeurtje ging de as m.b.v. een tele-
kraan en diverse trektakels naar binnen.
De as is voorzien van glijlagers en draait als
een zonnetje.
Maandag 26 februari was de grote dag
want toen is de kap geplaatst door een
grote bok. Het 14 ton wegende gevaarte
werd zonder enige moeite op het zeskant
geplaatst. Het was een indrukwekkend
gezicht om de bok met een giek van
ongeveer 40 m over de Zaan te zien
varen.
Dinsdag 27 februari is de staartbalk
aangehangen en zijn de roeden gestoken
met een telekraan op een ponton. De
binnenroede is 20,5 m lang en de buiten-
roede 20,68 m. Beide zijn van het fabrikaat
Derckx. Alles was net op tijd klaar voordat
de stormachtige wind losbarstte.
De molen lijkt nu op een echte molen met
kap en kruis.
Het rietdek is inmiddels voltooid door de
firma Kolijn. Het ziet er prachtig uit! En...
Ons uitzicht vanaf de werkplaats is nog
mooier geworden!

1. Het plaatsen van de kap op de
molen van Colijnsplaat op 14 februari 
(foto Herrewijnen).
2. De kap voor Het Jonge Schaap
‘vliegt’ langs De Zoeker 
(foto J. Stoker).
3. Het steken van de eerste roe in 
Het Jonge Schaap 
(foto Molenmakerij Saendijck).
4. De kap voor molen C in Alkmaar-
Oudorp in aanbouw in de werkplaats
van Poland in Broek op Langedijk
(foto Poland).

Het is erg druk geweest de laatste weken.
Op 14 februari de kap van molen Nooit
Gedacht in Colijnsplaat geplaatst.

1

2

3

4
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AANKONDIGING TOT AANBESTEDING 
DE KILSDONKSE MOLEN HEESWIJK DINTHER

In het buurtschap Beugt bij Heeswijk Dinther staan de restanten van het unieke molencomplex “De Kilsdonkse Molen”, 

bestaande uit een watervlucht-korenmolen met kettingkruiwerk en een zeer grote wateroliemolen. 

Stichting de Kilsdonkse Molen is voornemens om de restauratie van de Kilsdonkse Molen te Heeswijk Dinter (NBr.) aan te besteden. 

Het werk is gesplitst in vier delen:
Bouwkundige herstelwerkzaamheden aan de oliemolen. Bouwkundige herstelwerkzaamheden aan de korenmolen inclusief het

opmetselen van de molenromp met ca 5 m en het aanbrengen van een ijzeren stelling. Het restaureren van de gemetselde brug

voor de molen. Het verzorgen van de bouwcoördinatie.

Het molenmakerswerk van de oliemolen, inclusief een 16 m lange wentelas, voorslag, naslag, 6 stampers en kantstenen en het

aanbrengen van twee waterraderen.

Het molenmakerswerk van de korenmolen inclusief een kap met kettingkruiwerk, een wiekenkruis, een 13,5 m lange koningspil en 

2 koppel 16der stenen. Sloopwerk, grondwerk, het aanbrengen van een houten sluiswerk en het aanleggen van bestrating.

De aanbesteding wordt gehouden op 15 mei 2007

De werkzaamheden dienen voor 1 december 2008 gereed te zijn. 

Van toepassing is de AWR 2005. Hierbij wordt de onderhandse procedure gevolgd.

Bedrijven die meer informatie wensen over dit project 

kunnen contact opnemen met 

Adviesbureau Groen, 

t.a.v. de heer ing. P.A. Groen, 

Molenstraat 25 

3417 HR Montfoort. Tel: 0348 473751 

info@adviesbureaugroen.nl

Alle gegevens en verwijzingen, gepubliceerd via dit blad, 

worden enkel verstrekt ter informatie en kunnen niet 

beschouwd worden als voor de aanbesteding geldige documenten. 
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‘ t  b e t e r e  w e r k

volgen. Daartoe werd een systeem van
luchtwachtposten opgezet dat het hele
land bestreek. Op gehoor konden vlieg-
tuigen op een afstand van acht kilome-
ter worden waargenomen en daarom
konden de posten op een onderlinge
afstand van zestien kilometer geplaatst
worden. Er werden zo tussen met name
1951 en 1955 in totaal 275 posten inge-
richt waarvan 137 op bestaande gebou-
wen en 138 op speciaal ontworpen
torens. Molen No.6 in Moerkapelle was
een van die 137 bestaande gebouwen,
welke zoals in het artikel beschreven
voor dit doel werd verbouwd door de
firma Proper uit Leiden. De rietdekker die
het nieuwe stuk aansluitend op het
oude dekte kwam uit Boskoop.
Mevrouw A.J. van Poortvliet, eveneens
in Moerkapelle, verstrekte meer bijzon-
derheden. Zij woonde met haar familie

in die tijd in de molen. In het maartnum-
mer is verteld hoe molen ‘6’ in 1925 werd
verkocht aan oud-molenaar Albert
Hertog. Aangezien hij tot machinist van
het nieuwe elektrische gemaal was
benoemd betrok hij met zijn gezin de
nabijgelegen molen ‘1’, waarvan de
stomp door het polderbestuur was
bestemd tot dienstwoning. Hertog
verhuurde vervolgens de romp van zijn
molen No. 6 en verkocht die in 1943 aan
de familie Van Poortvliet. De in de molen
wonende familie Van den Berg wilden
wel naar een huurwoning naar het dorp,
maar konden geen huis krijgen.
Daardoor kon de familie Van Poortvliet
de molen pas in 1951 betrekken. Nu was
de staat van de onttakelde molen niet
best meer. De familie Van Poortvliet
waren de noodzakelijke herstelkosten te
begrotelijk. Er werd een oplossing
gevonden zoals bij de andere molens.
Het eeuwenoude eikenhout was geld
waard. Er werden afspraken gemaakt
met een timmerman voor de sloop van
het bovenstuk. Het eikenhout voor de
timmerman en de familie Van Poortvliet
de afgeknotte molenstomp in staat van
nieuw. Juist toen alles beklonken was
stond er een kapitein van de genie op
de stoep die de molen in het landsbe-
lang vorderde. Moeder Van Poortvliet
zei dat dit niet kon omdat er afspraken
voor gedeeltelijke sloop waren
gemaakt. De kapitein zei dat de sloop
geen doorgang kon vinden. Toen is de
molen op kosten van ‘s rijks schatkist
verbouwd en opgeknapt tot grote
tevredenheid van beide partijen. Dankzij
de dreiging van de Russen bleef de drie
eeuwen oude molenromp toch nog
gespaard. Zo is de Koude Oorlog toch
nog ergens goed voor geweest. 
Bij oefeningen of oorlogsdreiging werd
wacht gelopen door plaatselijke BB-
leden. Bovenop de molenromp waren
met pijlen de windrichtingen aangege-
ven. Bij nadering van eventuele vijande-
lijke vliegtuigen moest de richting van
het vliegtuig worden doorgebeld. 
In of omstreeks 1968 vertrok de familie
Van Poortvliet naar het dorp en werd de
molen verkocht aan het echtpaar
Waaijer. Dat verliet de molen betrekkelijk
snel, waarna de laatste bewoners, de
familie Harrewijn de molen betrokken
welke zij tot vorig jaar bewoonden.
Onder de 137 bestaande gebouwen
welk omgebouwd zijn tot luchtwacht-
post zijn meer molens geweest. Zo
werden de molens van wed. R.Th. van
Ree in Megchelen bij Gendringen en de
Kwaksmölle in Varsseveld door de genie
ook ingericht als uitkijkpost. De laatstge-
noemde molen werd met een gemet-
selde stenen borstwering verhoogd (zie
Molenwereld 2004-2-95). Er zullen er
ongetwijfeld meer zijn geweest. Zo
hebben er ook plannen bestaan om in
het kader van hetzelfde netwerk de
toen tot een ruïne vervallen molen De
Valk in Montfoort te verbouwen tot een
luchtwachtpost. jsb.

Het uitzicht vanaf molen No.6 bij Moerkapelle in oostelijke richting (foto J. Hofstra).

De manier van verhogen van molen
No. 6 in Moerkapelle loopt nog minder
in de gaten en is daardoor beter 
gecamoufleerd dan bij de Kwaksmölle.
Alleen aan de bovenste kistramen is de
plaats van het vroegere tafelement te
zien. Wel kreeg de romp een slanker
aanzien. De molen gezien vanuit 
oostelijke richting op 15 februari 2007.

De Haan of Kwaksmölle (zo genoemd
naar de molenaarsfamilie Kwak) te
Varsseveld werd in 1859 gebouwd. Bij
de zware storm van 28 december 1945
brak de as waarna de molen in 1952
werd ingericht als luchtwachtpost,
waartoe de romp werd verhoogd met
een gemetselde stenen borstwering die
nu nog duidelijk herkenbaar is (foto 
H. Van Steenbergen 7 september 2005).

Koude-OorlogmolenKoude-Oorlogmolen

HHet maartnummer was nog niets eens
verzonden, maar helaas al wel gedrukt
toen een storende fout in het artikel ‘Een
vijzelmolen in Moerkapelle’ bleek. De
heer A. van der Spek uit Moerkapelle
wees er op dat de luchtwachtpost op
de molen niet dateert uit de Tweede
Wereldoorlog, maar in het begin van de
jaren vijftig van de vorige eeuw is
aangebracht. Het waren de jaren
waarin de Koude Oorlog oplaaide en
gevreesd werd voor een aanval van de
Russen, eventueel met atoombommen.
Waakzaamheid was geboden. Op 1 mei
1950 werd het Korps Luchtwacht Dienst
(K.L.D.) als onderdeel van het
Commando Luchtverdediging van de
Koninklijke Luchtmacht opgericht om
vijandelijke vliegtuigen die laag het
Nederlandse luchtruim binnenvlogen te
signaleren, te melden en verder te
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V i s i e  e n
M O L E N B E H O U D
V i s i e  e n
M O L E N B E H O U D
Eigenlijk ben ik wel een erg tevreden
lezer van Molenwereld, dat eigenlijk op
dit gebied geen gelijke heeft, zowel qua
verschijningsfrequentie als inhoudelijke
diepgang. De meeste artikelen zijn
zonder meer interessant. Sommige lijken
een soort bewustwording te willen
oproepen, of een discussie. Soms moet
je ergens op gewezen worden, omdat
bepaalde zaken of gebruiken min of
meer argeloos worden gekopieerd,
terwijl dat goed beschouwd gebruiken
zijn die minder wenselijk zijn of zelfs zeer
ongewenst. Denk aan de driekleur aan
de achterzoom knopen en er dan ook
nog mee gaan draaien. Ik denk dat de
meeste molenaars, inclusief mijn
persoontje, dit gebruik min of meer
argeloos overnemen zonder zich bewust
te zijn van de oorsprong en hoe er toen
door bepaalde groepen over gedacht
werd. Ik vond het een eye-opener.

Maar nu dat artikel over molenbehoud
of monumentenzorg. Met een (flink)
aantal punten kan ik het wel eens zijn,
maar het ‘probleem’ van dit soort
onderwerpen, en misschien wel juist met
dit onderwerp, is de manier waarop
men het ziet of wil zien. De visie van een
individu of een groep, of instantie. De
vraag is: wat is historie? Een andere
vraag is: was deze ontwikkeling wel
goed en die niet?

Ontwikkeling in behoud

Een ander probleem is de tijd waarin iets
gebeurt en hoe men dit ziet. Dat hele
gebeuren met die monumentenzorg,
molenbehoud, behoud van cultuurhisto-
rie is in mijn ogen een leerproces. Ook
een proces van in gaan zien dat iets
waardevol is. Het molenbehoud als
onderdeel van monumentenbehoud en
zorg kwam feitelijk pas vrij laat op gang.
Kastelen en kerken, nog wat zaken en
toen pas molens. Molenbiotoop, dat in
feite onderdeel is van een molen (waar-
bij poldermolens in dat opzicht
misschien wel de belangrijkste is, want er
zit een heel land aan die molens vast,
misschien op een gedeelde plaats met
watergedreven molens), ook van de
geschiedenis van die molen, maar
bescherming daarvan vanuit monumen-
tenbescherming is helaas nooit ingezien
of aanvaard. Tegenwoordig worden
cultuurlandschappen wel vaker als
monument of cultuurhistorie aange-
merkt en daarom van een status voor-
zien. Of molenbiotoop daar dan ook bij
hoort weet ik niet, ik heb zo mijn twijfels.
De laatste jaren worden ook aanpassin-
gen en toevoegingen uit de natijd (toen
de windkracht uitgespeeld raakte) als
historisch waardevol aangemerkt. Deels
doordat we daarin een visie hebben
ontwikkeld, maar deels doordat de inte-

resse voor die zaken is gegroeid.
Doordat ze zeldzamer zijn geworden?
Neem nu dat voorbeeld van dat boven-
wiel. Die ene dat eerst een wiel was met
kruisarmen (A), toen verbouwd tot wiel
stropwiel met dubbele kruisarmen (B) en
toen vervangen werd door een geheel
nieuw wiel met stroparmen (C). Stel A
was in 1593 en B in 1722. Indien C in de
huidige tijd plaats vind, dan zou men er
een voorstander van kunnen zijn dat
wiel zo te maken dat het alle kenmerken
van wiel B laat zien, om dat verhaal van
A naar B te vertellen. Want dat is de
geschiedenis die je moet kunnen blijven
zien. Het wordt dus een replica, of een
kopie. Op zich niks mis mee, in 2153 als
die molen er nog staat is wiel C nog
gewoon een oud wiel uit 2007 dat een
nog ouder wiel verving.
Stel nu dat in de huidige tijd wiel C
gewoon een nieuw bovenwiel wordt,
met dubbele kruisarmen maar verder
recht toe recht aan. Op zich niks mis
mee, maar ik vind dat het wel met spijl-
bouten moet worden gemaakt zoals
wiel B, als alternatief mogen bouten met
vierkante moeren ook eventueel nog,
maar geen gegalvaniseerde slotbouten
met zeskant moer, want dat ziet er niet
uit. En stel nu dat het met mooie
gesmede spijlbouten zou worden
gemaakt. Erg fraai, maar dan is volgens
het artikel een stuk historie verloren.

Bovenwiel van de korenmolen van Oostkapelle, herkenbaar als een tot stropwiel
verbouwd wiel. De plaats van het jaartal maakt aannemelijk dat het wiel al voor
1671 is verbouwd tot stropwiel (foto jsb, 2 september 2006).

Andreas de Vos
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Maar als wiel C nu op die manier in 1854
zou zijn gemaakt, dan kraait er geen
haan naar, dat is dan anno 2007 de
geschiedenis. Als wiel C uit 1854 in 2007
vervangen zou moeten worden, maar
het wordt een geheel nieuw wiel, recht
toe rechtaan gemaakt met gelami-
neerde plooistukken (want die maten
zijn even niet meer voorradig) dan is dat
ook verlies van historie, maar aan de
andere kant ook niet. Het is maar hoe je
het bekijkt.
En zo gaat het met heel veel zaken. Balk
verrot, vermolmd of wat dan ook?
Vervang hem dan door een nieuwe, van
gelijke houtsoort en op dezelfde manier
bevestigd. Zo zou men dat in 1823 ook
gedaan hebben. Maar nee, vaak zegt
een instantie (in dit geval) dat de histo-
rie behouden moet blijven, dus we
hollen hem uit en gieten hem vol, of we
vervangen hem door een stuk tropisch
hardhout al dan niet voorzien van een
plakje van de originele balk aan de
zichtzijde er tegen aan geplakt. Is dat
dan goed? Ik vind van niet. Ik vind dat
geen recht doen aan de manier
waarop die molen destijds is gebouwd
en gebruikt, aan hoe men dat toen
gedaan zou hebben. Een ander vind
het prachtig ‘behoud van historie’, over
120 jaar is het historie. Die laat zien hoe
er in 2007 werd geprutst aan monumen-
ten bijvoorbeeld.

Biotoop

Ergens komt in het verhaal de biotoop
ter sprake. Daarin wordt betoogd dat
De Eendracht, de 1200 Roe, de wip van
de Schoter Veenpolder en de
Konijnenbelt zo mooi illustreren dat het
landschap zo enorm veranderd is, of
hoe bedrijven uit de bebouwde kom
weggewerkt werden t.g.v. woningbouw.
En vervolgens meldt het dat het op
grond van die reden absoluut uit den
boze is om die molens te verplaatsen. Ik
kan niet goed aanvoelen in hoeverre de
auteur dit soort standpunten omarmt of
juist afwijst en hoop dat hij een van die
meest cultuurhistorisch bewust molen-
liefhebbers bent die dit soort zeeën te
hoog gaat. Ik ben er namelijk een
beetje boos om.
Moet een molen dan maar creperen om
de veranderingen in het landschap te
illustreren? Met creperen bedoel ik de
bedrijfsvaardigheid tot niks reduceren,
die molen kan verder prima onderhou-
den in de verf staan. Zou die molen
indertijd gesloopt zijn, bijvoorbeeld
direct of kort na het buiten bedrijf stel-
len, dan verandert dat in feite weinig tot
niets aan die illustratie en de geschiede-
nis. Dat zou men nu dan zo ervaren.
Maar een dergelijk argument (geschie-
denis) zou zomaar misbruikt kunnen
worden om de onwil, onkunde of gebrek

aan inzicht uit het verleden en/of heden
te verbloemen. Ik vraag me af of de
auteur het argument ‘geschiedenis’ ook
zou accepteren als morgen plannen
worden ontwikkeld voor hoge kantoor-
torens, woningbouw, recreatiebossen
en industrieterreinen rond en tussen de
molens te Kinderdijk. Stel dat alle molen-
liefhebbers braaf zwijgen en ja knikken,
de instanties niet reageren of economi-
sche vooruitgang boven het molen -
belang stellen (ach, die paar
hon derd duizend toeristen per jaar...) en
dat project wordt in gang gezet en
afgerond. Al die molens en die levende
historie staat er dan net zo bij als De
Eendracht, de 1200 Roe, de Otter... Ik
moet er niet aan denken, maar over 50
of 100 jaar is het geschiedenis die illus-
treert hoe het landschap is veranderd.
In feite zijn er fouten gemaakt, namelijk
men is die molen indertijd uit het oog
verloren. Met name op het punt wat
qua biotoop de eisen zijn om die molen
maalvaardig als monument te behou-
den. Dat zal wel onderdeel van dat leer-
proces zijn. Maar nu zijn we een stuk
verder ontwikkeld op dat gebied, hoop
ik. Als men een molen als monument en
als molen (bedrijfsvaardig) wil behou-
den, dan zul je ook de voorwaarden die
dat waarborgen moeten behouden.
Het rare is dat veel mensen (het publiek)
molens belangrijk vindt, mooi vindt en
het zeer op prijs stelt dat ermee wordt
gedraaid en/of gemalen. Helaas is bij
het grote publiek de wil om de voor-
waarden daarvoor in stand te houden
maar zeer beperkt. Dat straalt weer uit
naar de politiek, lokaal of ruimer, die het
belang niet ziet of wil zien en dan nog
vaak ondergeschikt acht.
En zo kom ik dan met de ervaring dat
het niet mogelijk is drie populieren bij De
Eendracht verwijderd te krijgen (een
druppel op de gloeiende plaat, maar
beter dan niks), omdat dit volgens de
gemeente politiek niet haalbaar zou zijn.
Ik noem het pure onwil, misschien wel
belangenverstrengeling bij één of meer-
dere personen. Als ie drie bomen weg
moeten om er een kantoorflat te
bouwen dan gaan die bomen zonder
problemen weg, zelfs al is de hele
Alkmaarse bevolking tegen. Lijkt me
politiek toch wel een bezwaar, maar
ach... Die paar burgers t.o.v. het econo-
misch belang...
Ik ben van mening dat een monument
op zijn eigen plaats behouden zou
moeten blijven, inclusief de voorwaar-
den (biotoop o.a.), maar als dat door
ontwikkelingen in het verleden, of
heden waarbij men niet aan die voor-
waarden wil voldoen, dan zit er niets
anders op om die molen maar te
verplaatsen. Gebrek aan historie? We
weten inmiddels allemaal wel dat een
werkende molen in betere staat behou-
den blijft dan een stilstaande. De verhui-
zing naar de nieuwe locatie is dan
onderdeel van de geschiedenis. Laten
staan kun je zien als blijven volharden in
een gemaakte fout, verhuizen kun je

1922: een frank en vrij staande Eendracht.
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zien als het erkennen van een fout en
dat op een creatieve manier herstellen
Als men destijds toen de 1200 Roe buiten
bedrijf werd gesteld die molen voor
afbraak had verkocht, en hij was
daarna in een andere polder herbouwd
voor de bemaling, is dat dan toch nog
historie? En wat is dan het verschil met
dat na 100 jaar alsnog doen, al was het
maar puur omdat op de originele loca-
tie draaivaardig of maalvaardig
behoud onmogelijk zou zijn? Misschien
zegt men over 100 jaar wel: nu ja, men
had indertijd wel het inzicht om die
molen te verplaatsen, zodat we nu
kunnen zien wat zo’n ding doet en hoe
dat werkt. En dat hij werkt!
Ik geef toe dat het hele vraagstuk rond
monumentenzorg en molenbehoud
(mo nu mentenbehoud, het maakt
eigen lijk niet veel uit welk soort monu-
ment het is) uiterst moeilijk kan zijn. Wat is
historisch waardevol, wat zijn zaken of
toevoegingen die bijdragen in de histo-
rische ontwikkeling, en welke zijn dat
absoluut niet. Houdt de historie van een
molen op toen het bedrijf op pure wind-
kracht stopte, toen de molenaar de
diesel van de maalstoel in de windmo-
len verving voor een elektromotor, of
toen de vrijwilligers ermee gingen
draaien? Ook het hele probleem over
hoe en met welke materialen iets te
herstellen of vervangen is voor discussie
vatbaar. Of zoals die Ierse boer dat zei:
‘Deze bezem heb ik al 25 jaar. Hij heeft
al zijn tweede steel en derde borstel,
maar hij veegt nog als 25 jaar geleden
toen hij nieuw was.’

‘Sommige (artikelen) lijken een soort bewustwording te willen oproepen’. Dat kan
inderdaad geen kwaad. Als het goed is komt dat de kwaliteit van het bezig zijn met
molens ten goede; niet alleen intern, maar ook naar buiten toe. Zaken die een
molenliefhebber voetstoots aanneemt zijn zeker voor een buitenstaander minder
vanzelfsprekend. Als men zich daar niet van bewust is en niet in staat is om een
degelijk onderbouwd passend antwoord te geven (de interne vanzelfsprekendheid
functioneert immers niet) dan vraagt men erom neergesabeld te worden.
Terecht onderstreept Andreas de Vos de rol van visie in het molen- en monumen-
tenbehoud. Het probleem is dat vele visies mogelijk zijn en op zich legitiem kunnen
zijn, al was het maar met het oog op de vrijheid van meningsuiting. Dat er visies zijn
die voor het molenbehoud zeer ongelukkig zouden uitpakken hoeft geen betoog.
Als illustratie voor een legitieme, maar voor molens gevaarlijke, visie nam ik de door
De Vos genoemde opsomming van molens met een bedorven biotoop op. Om het
legitieme karakter van die visie te onderstrepen gaf ik pas aan het eind een waar-
deoordeel: de zee die te hoog gaat. Op die manier wilde ik het probleem duide-
lijk stellen. Van omarmen is dan ook geen sprake, verre van dat zelfs. Zo hoopte ik
wel duidelijk te maken dat een vanzelfsprekendheid ‘onder ons’ ‘buiten ons’
minder voor zichzelf spreekt. Wanneer een antwoord op maat voor de buiten-
staander ontbreekt: weer die sabel. Daar komt bij dat ‘iedere ketter zijn letter
heeft’ en men dus werkelijk goed in de schoenen moet staan. jsb.

De Eendracht in Alkmaar tussen de
bomen (foto jsb 18 april 2000).

Nieuwe abonnees betalen slechts 

e 25,-
voor de laatste acht nummers
Molenwereld van 2007.

i n f o @ m o l e n w e r e l d . n l

Wel lezer? 

Geen 
abonnee?

Voordelig 
veranderen!



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 boven-

dien streeft de redactie naar sprei-

ding per regio en molentype. U kunt

uw foto (‘s) insturen of mailen naar

de redactie van Molenwereld.

Doe mee! 
Win een 
abonnee!!
Als u een abonnee werft voor de Molenwereld dan doen wij ook wat voor u! 
Iedere nieuwe abonnee, dat wil zeggen iemand die voor het eerst abonnee op de
Molenwereld wordt, levert de aanbrenger een bonus op. 
U kunt dan kiezen uit:

* de poster Molens bij Dordrecht van een zeer bijzondere foto uit augustus 1866, 
formaat 63 bij 29 cm, afgedrukt op zwaar papier en ongevouwen 
toegezonden in een koker,

* een ringband met magiclips voor het bewaren van tijdschriften, zoals 
weergegeven in Molenwereld 2002-12,

* Een premie van ƒ 5,- te verrekenen met het abonnementsgeld over 2008.

De poster of de ringband wordt u zo snel mogelijk toegezonden nadat de 
betaling van de nieuwe abonnee is ontvangen. Vanzelfsprekend geldt deze 
aanbieding voor iedere abonnee die u aanbrengt. 

BON
Ik geef als nieuwe abonnee op voor de Molenwereld:

Naam:..............................................................................................................voorl.:...............(m/v) 

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

Postcode:.................................... Plaats:............................................................................................

Als bonus ontvang ik:

� de poster Molens bij Dordrecht, augustus 1866. 

� een ringband met magiclips voor het bewaren van tijdschriften.

� Een premie van ƒ 5,- te verrekenen met het abonnementsgeld over 2005.

(Aankruisen hetgeen wordt gewenst)

Afzender 

Naam:..............................................................................................................voorl.:..........................

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

Postcode:.................................... Plaats:............................................................................................

Deze Bon - of een kopie ervan - kan, desgewenst portvrij, ingestuurd worden aan:

Stichting MOLENWERELD
Antwoordnummer 12104
NL-2740 WD  MOERKAPELLE

�




