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

In de achterliggende nummers van Molenwereld drukten grote en
uitvoerige artikelen andere zaken weg. Zodoende zijn er nogal wat
zaken als boekbesprekingen en korte artikelen blijven liggen. In dit
nummer hopen we de schade wat in te halen. Letterlijk en figuurlijk staat
het verhaal van De Jonge Sophia, eertijds de korenmolen van Ottoland,
nu van Groot-Ammers. Het artikel is rond de hartpagina gegroepeerd
welke in feite een poster is met een collage van foto’s over de verplaat-
sing en opbouw van de molen.

Abonnees in Nederland van Molenwereld kunnen maximaal 1 exem-
plaar van de hartposter 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.

‘Aan de rand van de afgrond bloeien soms de mooiste bloemen’,
placht een bekende Nederlandse bankier te zeggen. Met een variant
daarop zouden we kunnen zeggen dat aan de rand van Nederland de
bijzonderste molens staan. Zo’n bijzondere molen is de Schrofmühle bij
Wegberg, een waterolie- en korenmolen van een wel zeer bijzonder
karakter. Martie te Brake maakt dat in woord en beeld duidelijk.
Tot slot is in dit nummer een verslag opgenomen van de jaarvergadering
van de Vereniging De Hollandsche Molen, een jaarlijks weerkerend
molentreffen bij uitnemendheid.
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Bij de omslag voorzijde: De redding van de gewezen Ottolandse 
korenmolen De Jonge Sophia zal nog lang hét huzarenstukje van het
molenbehoud in de nog jonge 21e eeuw blijven. Het is onvoorstelbaar
dat deze reddeloos geachte romp weer draait en maalt (foto H. van
Steenbergen, 30 september 2006). 
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Kring van Ambassadeurs voor
De Hoop in Haren 

Onder het motto ‘De Wind van voren’
heeft het bestuur van Stichting Molen De
Hoop Haren, onder sponsoring van
Geveke Bouw BV, op 30 maart een
bijeenkomst gehad met een Kring van
(potentiële) Ambassadeurs. Doel van de
bijeenkomst was om op basis van
gemeenschappelijk cultureel historisch
besef het Jaar van de Molens in Haren tot
een succes maken. De ambassadeurs
beschikken binnen hun eigen vakgebied
over goed functionerende netwerken. Na
een voorwoord van de gelegenheids-
voorzitter H. van ‘t Hek konden de geno-
digden met elkaar kennismaken. Er is
gesproken over het actieprogramma van
2007 en er zal meegedacht worden over
de toekomstige bestemming van de
molen na restauratie. Verder werd stilge-
staan bij het restauratieplan waarvan het
molenmakerswerk in totaal een kleine
500.000 euro zal bedragen. De molen is in
zeer slechte staat van onderhoud. De
complete restauratie zal in gedeelten
plaats moeten vinden en is van grote
omvang. Vooral het herstel van de stenen
romp, zowel binnen als buiten, vergt
ongeveer de helft van de kosten.
Binnenkort zal door een uit te breiden
stichtingsbestuur onder meer een
Organisatie van Vrijwilligers worden opge-
zet en komt er een Club van Vrienden
van de Molen. Alles met als doel het
draagvlak voor de molen in Haren zo
breed mogelijk te maken door een
netwerk op te bouwen in de Harener
samenleving.

Molen van De Bente bij Dalen
zeer actief in Jaar van de
Molens

Op 7 april kon men deelnemen aan het
evenement ‘Trap-je-eigen-meel-bij-elkaar’
op de molen van De Bente. Om 10 uur ‘s-
morgens kwamen de eerste ‘trapmaal-
ders’ al aan, vergezeld van ouders en
fototoestel. Sommige kinderen konden
maar moeilijk het wiel rond krijgen, maar
in het algemeen bij het lichten van de
‘lichtboom’ en met hulp van een aantal
handen die aan de pedalen meedraai-
den, lukte het wonderwel. De maalders

werden aangemoedigd door de omstan-
ders en na gedane arbeid was het heel
fijn om het bij elkaar getrapte volkoren-
meel in een zakje mee te krijgen, inclusief
een recept om zelf thuis de molenkoekjes
te kunnen bakken. Het was prachtig weer
en alle deelnemers waren heel enthou-
siast over de door Hans Petit in elkaar
gezette constructie, waarmee men al
‘fietsend’ het meel kon malen.

Restauratie De Eendracht te
Gieterveen is begonnen

Na een lange tijd van afwachten, kon
molenbouwer Dunning uit het Groningse
Adorp eindelijk beginnen met de
omvangrijke molenrestauratie van molen
De Eendracht te Gieterveen. Al vroeg in
de ochtend van 5 april, waren medewer-
kers van het kraanbedrijf Wagenborg met
de voorbereidingen bezig. Een teles-
coopkraan bij een molen trekt nu
eenmaal veel belangstellenden. Zo ston-
den de schoolklas van meester Blaauw,
TV Drenthe, afgevaardigden van de
gemeente en de Drentse Molenstichting
(eigenaar van de molen) en de vele
Gieterveners in een weiland de gebeurte-
nissen te aanschouwen. In alle rust en met
veel precisie, werden eerst de roeden, en
daarna de staart naast de molen neerge-
legd. Maar voordat de molenkap voor-
zichtig op de begane grond neer kwam
landde op de molenkap een vogeltje dat
naar hartenlust begon te fluiten. Het was
net of het wilde zeggen: volgend voorjaar
kom ik weer op jou zitten want dan ben je
heel mooi geworden. Nadat al het hijs-
werk was gedaan, begon molenbouwer
Dunning met het slopen van de stelling.

‘Trap je eigen meel bij elkaar’ in de
molen van Dalen-De Bente, een der
vele activiteiten die daar in het kader
van het ‘Jaar van de Molens’ worden
georganiseerd.

Het halen van de roeden uit 
De Eendracht te Gieterveen 
(foto: R. Kooiker, 5 april 2007).

Na het verwijderen van de kap resteert
een stenen peperbus, gelukkig voor korte
duur (foto: R. Kooiker, 5 april 2007).
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Dit is geen overbodige luxe; vrijwel het
gehele buiten muurwerk is in zeer slechte
staat, en veel van de Groninger bakste-
nen worden door nieuwe exemplaren
vervangen. Ook van de molenkap zal de
korte spruit met het achterkeuvelens
worden vervangen. Volgens de
gemaakte planning zal de restauratie
nog dit jaar worden afgerond. Met deze
restauratie krijgt de binnenroede zijn zelf-
zwichting terug, en op de buitenroe
wordt het Oud-Hollands tuig gehand-
haafd. Al geruime tijd zijn vier Gieter -
veners bij Jannes Tigelaar uit Erica in
opleiding, om straks met de molen te
kunnen draaien. Een mooiere start voor
De Eendracht kun je niet wensen, want in
het voorjaar komt dat vogeltje naar de
molen om het hoogste lied te fluiten.
Roelof Kooiker.

Molen De Pionier voorzien van
gevlucht

Maandag 16 april om 08.00 uur was bij de
molen op het terrein van het attractie-
park Slagharen een telescoopkraan
opgesteld. Molenbouwer Wintels uit
Denekamp was zover met de restauratie
gevorderd, dat de roeden konden
worden gestoken. Een handje vol belang-
stellenden, waaronder RTV Oost radio en
televisie, waren naar de molen gekomen
om dit te aanschouwen. Het overgrote
deel van het aanwezige publiek had
meer belangstelling voor de achtbaan en
de vele andere attracties dan voor de
molen. Op deze, met zon overgoten voor-
jaarsdag bediende de kraanmachinist op
een uiterst bekwame wijze de telescoop-
kraan. Zodat met grote precisie de
roeden na elkaar naar de askop werden
gehesen. Op grote hoogte werden de
roeden, op aanwijzing van Wintels, in een
langzaam tempo in de askop gelaten.
Op het moment dat de roeden op de
juiste hoogte waren, heeft Wintels deze
met klossen en wiggen deze vastgezet.

Op de laatste roede was de vlag van het
Jaar van de Molens gespannen, om dit
bijzondere molenjaar bij het publiek te
promoten. Na deze werkzaamheden
werkt Wintels verder aan de molen, zodat
binnen afzienbare tijd en na vele jaren in
Slagharen een draaiende molen te zien is.
Roelof Kooiker.

Watermolen Den Haller overge-
dragen aan nieuwe stichting

In 2006 werd de Stichting Den Haller
opgericht door voormalig wethouder
B.M.J. Eshuis namens de gemeente Hof
van Twente en Graaf A.H. Schimmel -
penninck, met als doel om gezamenlijk
een definitief bestuur samen te stellen ter
behartiging van de belangen van het
complex Den Haller (Molenwereld 2006-5-
160). In 2006 werd het bijbehorende
woonhuis en restaurant verkocht aan de
uitbaters ervan, met de voorwaarde dat
de verkoopopbrengst in een stichtings-
fonds zou worden ondergebracht. Op
donderdag 5 april 2007 werd, door onder-
tekening van een akte door wethouder
B.J. Sijbom (gemeente), Graaf A.H.
Schimmelpenninck en mevr. L. van Driel
(Stichting Den Haller) de vanaf 2004
gerestaureerde watermolen Den Haller
van de gemeente Hof van Twente defini-
tief overgedragen aan de Stichting Den
Haller.

Feestelijk jubileum De Leeuw te
Oude Molen

Op 14 april heeft de gedeputeerde
Abbenhues het vernieuwde plein rond
molen De Leeuw te Oude Molen (Lettele)
officieel geopend. De in juli 2006 gereno-
veerde molenomgeving (Molenwereld
2006-9-295) ligt er stralend bij en aange-
zien de molen dit jaar 150 jaar bestaat,
was dit de aanleiding het plein officieel te
openen. Mede op initiatief van de buurt

en de Stichting Windkorenmolen De
Leeuw werd het asfalt verwijderd en
vervolgens is in samenwerking met de
stichting die de molen beheert geld
gezocht voor de nieuwe invulling. Het
nieuwe plein is ingelegd met decennia
oude klinkertjes, toepasselijk gevonden
onder de oude handelsweg, de
Holterweg, in Colmschate. Door mole-
naar Moes werden hekken gemaakt en
er zijn heggen geplaatst. Tijdens het jubi-
leum traden harmonie en dansers op, en
toonde de koetsenvereniging platte
wagens.

Gemeenten Veluwe aange-
spoord molenverordening te
volgen

Gedeputeerde Staten van de provincie
Gelderland hebben de Veluwse gemeen-
ten aangeschreven de bescherming van
de molenbiotoop te respecteren en in
bestemmingsplannen vast te leggen. De
molenbiotoop is in de directe omgeving
van de molen van belang voor de wind-
vang, maar ook voor behoud van zicht
op de molen vanuit die omgeving. De
Gelderse Molenverordening is provinciaal
opgesteld met als belangrijkste doel de
directe omgeving van de molen te vrij-
waren van ongewenste bebouwing om
zo de molen in stand te houden. Zo zag
de gemeente Epe op grond van de
molenverordening dit jaar nog het
bestemmingsplan voor het centrum van
Vaassen afgekeurd worden.

Meevallers en tegenvallers
Concordia Ede 

Na gereedkomen van het boventafele-
ment en plaatsing van het ondertafele-
ment op de herstelde onderbouw van de
Concordia te Ede, zou het achtkant in juli
2007 geplaatst kunnen worden (Molen -
wereld 2007-2-46). Helaas kwam er een
tegenvaller aan het licht bij de renovatie
van het inmiddels bijna vier jaar geleden
afgenomen achtkant. De schade na de
conservering is achteraf groter dan
verwacht en nagenoeg het hele acht-
kant zal vernieuwd moeten worden, wat
volgens schatting van de Stichting
Vrienden van de Gelderse Molen een
extra kostenpost van 45.000 euro bete-
kent. De gemeente heeft zich bereid
verklaard 45.000 euro extra beschikbaar
te stellen. Momenteel werken metselaars
aan de molenromp die met 4,75 extra
hoogte een prominente plek in het stads-
beeld krijgt. De restauratie verloopt
verder volgens schema en het meerwerk
aan het achtkant zal niet tot vertraging
leiden, aangezien er ook meevallers in
geld en tijd zijn. Zo is een groot deel van

De binnenroede van de Pionier te
Slagharen nadert zijn bestemming
(foto: R. Kooiker, 16 april 2007).
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de onderbouw wel herbruikbaar geweest
evenals enkele steenspillen die weer in
eigendom zijn verkregen. 

Start herbouw De Koe te Ermelo
na zomervakantie

Zoals de zaken er nu voor staan start de
herbouw van molen De Koe te Ermelo
direct na de zomervakantie. Samen met
de architect wordt momenteel de
aanbestedingsfase voorbereid. De con -
clusie van het recent gehouden onder-
zoek naar de bodemstabiliteit heeft
opgeleverd dat met verzwaring van de
fundering zonder problemen op de
bestaande molenvoet kan worden
gebouwd. Op 7 april heeft de Gelders
gedeputeerde R. van Diessen tijdens een
korte formele bijeenkomst de financiële
thermometer verhoogd. Belangrijke aan -
leiding hiertoe was de toekenning van
een bedrag van 359.000 euro vanuit de
provincie. Dit is het deel van de toege-
kende 718.000 euro RUP-middelen voor
de molen(Molenwereld 2006-7-244); het
andere deel is bestemd voor onder
andere de herbouw van het aan de
molen grenzende pakhuis.

Appartementencomplex kost De
Zuidmolen nauwelijks windvang

Op het terrein van tankstation Easy Fill te
Groesbeek wil aannemersbedrijf Janssen-
Groesbeek b.v. een complex bouwen
met meer dan dertig luxe appartemen-
ten. De oorspronkelijke plannen botsten
met de voorschriften in de (Gelderse)
molenverordening. Vereniging De Hol -
land sche Molen en de molenaars/ eige-
naars Jochijms van De Zuidmolen hebben
aangegeven geen problemen te hebben
met de bouw van een complex, mits het
pand niet hoger wordt dan zeven meter.
Janssen gaat nu een ontwerp maken
voor het complex, dat past binnen de
hoogten als voorgeschreven in de molen-
verordening. Waar aan de kant van de
molen slechts zeven meter is toegestaan
wordt dit gerespecteerd. Aan de ‘dorps-
kant’ mag tot maximaal 9,5 meter
worden gebouwd. De gemeente Groes -
beek is tevreden met de uitkomst en
verwacht dat het complex een aanzien-
lijke meerwaarde geeft aan de omge-
ving.

Kap en roeden Garstenmolen
gereed

Eind maart was de kap van de
Garstenmolen te Nigtevecht grotendeels
klaar en geschilderd en zijn de steigers
weggehaald. Molenmaker Jan Hooge -
veen heeft in de draagbalk van de spil
een verstelbaar lager gemonteerd,
bedoeld voor het gemak van de toekom-
stige vrijwillige molenaar als hij met weinig
wind toch wil draaien. Ook is de vijzel
voorzien van een verstelbaar onderlager,

om indien nodig een lekverlies te creëren.
In de werkplaats zijn de roeden bijna
opgetafeld maar het is nog niet bekend
wanneer ze, met de schoren, aange-
bracht worden. Dit is afhankelijk van de
komst van de vijzel.

Molenromp Soest op enkele
stenen na voltooid

Het metselwerk van De Windhond te
Soest naderde in maart 2007 de luizolder
en de metselaars moesten nog zo’n drie
meter opmetselen. De luizolder was op
dat moment juist gesteld door Verbij uit
Hoogmade. Er wordt, in plaats van afwa-
terend te metselen, gemetseld in kruisver-
band met een schelpkalkmortel om het
optreden van scheuren zoveel mogelijk te
voorkomen. Onder de molen is een soort
van kelder aangebracht, om dat men
toch moest graven om de bodem te

saneren. Deze ruimte is onafhankelijk van
de molen aangebracht en kan in de
toekomst door verhuur geld opbrengen.
Visueel zal er behalve de toegangen
weinig meer van te zien zijn, doordat de
ruimte rond de molen wordt aangeaard.
Er komen opvallend veel ramen in de
molen, zo worden er op de luizolder vier
aangebracht. 

Provincie Noord-Holland steunt
activiteiten Jaar van de Molens

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
heeft maximaal 34.000 euro beschikbaar
gesteld aan de Provinciale Molencom -
missie. Dit bedrag kan worden besteed
om in Noord-Holland een reeks activitei-
ten te organiseren in het kader van het
Jaar van de Molens. Daarnaast wil de
organisatie aandacht vragen voor het
werk van de molenorganisaties die zich
inzetten om de molens te behouden. De
Molencommissie in Noord-Holland organi-
seert een jaar lang activiteiten zoveel
mogelijk inwoners en toeristen de kans te
geven om molens te bezoeken. De
provincie hecht veel belang aan de
cultuurhistorische waarde van de molens
in Noord-Holland. De provincie steunt de
molencommissie vanwege de inzet om
zoveel mogelijk mensen op een creatieve
en interessante manier te informeren over
molens, hun ligging en hun betekenis voor
de vorming van Noord-Holland.

De constructie om de Garstenmolen
molen uit zijn werk te zetten 
(foto: D. Kenbeek, 27 maart 2007).

De aangeaarde kelder van de bijna voltooide molenromp te Soest roept zo de
indruk aan een vijzelmolen op (foto: D. Kenbeek, 27 maart 2007).
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Succesvol initiatief behoud De
Oude Molen te Amsterdam

Het molenrestant van De Oude Molen te
Amsterdam-Osdorp wordt definitief
behouden en als molenstomp gerestau-
reerd onder verantwoordelijkheid van
Stadsherstel Amsterdam BV. Het stadsdeel
Osdorp heeft hiervoor in december 2006
de sloop- en monumentenvergunning
verleend. 
In december 1875 werd concessie
verleend voor het vervenen en daarna
droogmaken van de Middelveldsche
Akerpolder bij Amsterdam in de voorma-
lige gemeente Sloten. Deze polder werd
bemalen door een schepradmolen met
een vlucht van 17 m. Die was niet bere-
kend op zijn toekomstige taak. Vandaar
dat er een nieuwe schepradmolen aan
de ringvaart van de Haarlemmermeer
werd gebouwd met een vlucht van 28 m.
Toen de polder geheel verveend was
werd het scheprad in 1896 vervangen
door een vijzel. In 1920 stapte de polder
over op elektrische bemaling en het jaar
erop volgde sloop van de molen tot net
boven de veldmuren. De molenstomp
werd woning en recent is in de polder de
nieuwe wijk De Aker gesticht.
Zeven jaar geleden nog zou de molen-
stomp moeten verdwijnen, aangezien
toen de laatste machinist vertrok en de
molen in de ogen van Osdorp geen func-
tie meer had. Direct daarop hebben een
aantal bewoners zich in een werkgroep
verenigd die leidde tot Stichting De Oude
Molen. De molenstomp moet een
ontmoetingsruimte worden en een rust-

plek waar wandelaars en fietsers bij
elkaar kunnen komen. De verbouwteke-
ningen zijn ook goedgekeurd waarmee
de vernieuwing van De Oude Molen, na
de laatste vergunningen, in 2007 van start
kan gaan. 

Nieuwbouwmolen Tuitjenhorn
blijkt geen luchtkasteel

In 2006 diende de familie Blankendaal bij
de gemeente Harenkarspel een verzoek
in tot de bouw van een nieuwe molen
(Molenwereld 2006-9-289). Op 7 april zijn
in Tuitjenhorn de al met riet beklede romp
en de kap geplaatst van de nieuw
gebouwde Molen van Piet, vernoemd
naar de oprichter van de firma
Daalimpex BV. Aansluitend werden ook
de roeden met een lengte van 16 meter
gestoken. De achtkante romp is geplaatst
op een betonnen achtkante onderbouw,
onderdeel uitmakend van de met hout
beklede ‘molenschuur’. De molen is niet
voorzien van een binnenwerk en
gebouwd door Poland uit Oterleek. Het
initiatief is door Daalimpex genomen ter
verfraaiing van het aangelegde dieren-
park en omgeving en in de molen zal een
ontvangstruimte worden ingericht waarbij
de kelder is voorbestemd te fungeren als
zwembad. Op 6 mei zijn het dierenpark
en de molen officieel geopend.

Overname Dorregeester molen
te Uitgeest afhankelijk van recht
op overpad 

De Stichting Uitgeester en Akersloter
Molens (SUAM) wil de Dorregeester Molen
voor 41.000 euro overnemen van de
gemeente Uitgeest. Voordat de over-
dracht kan worden geregeld moet eerst
het eerder bediscussieerde recht van
overpad vanaf de weg naar de molen
zijn geregeld. Hierover zijn de landeige-
naar en het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier in onderhande-
ling. De molen moet nadien vanaf Klein
Dorregeest bereikbaar zijn, wat nu onmo-
gelijk is vanwege de bestaande grondpo-
sities. Over het verloop van de
onderhandelingen is nog niets naar
buiten gebracht.

Opening nieuwe expositie
Wervershoof

Ondanks dat de restauratiewerkzaamhe-
den nog lang niet klaar zijn is De Hoop te
Wervershoof vanaf 5 mei weer open.
Deze dag zal G. van der Swaluw om half
11 de officiële opening verrichten van
een nieuwe expositie, met als thema
‘(Oude) beroepen rondom de molen van
Wervershoof’. Voor deze expositie is veel
medewerking verleend door (oud)Wer -
vers hovers, die beeldmateriaal en allerlei
gebruiksvoorwerpen belangeloos be -
schik baar hebben gesteld. Ook zijn er
deze dag weer tal van activiteiten bij de

molen voor zowel jong als oud. Er zullen
op vrijwillige basis verschillende demon-
straties gegeven worden van oude
beroepen zoals schapen scheren, paling
roken, netten boeten en breien en riet-
dekken. Het Andijker Havenkoor zorgt
deze dag voor verschillende muzikale
optredens en voor de kinderen is er van
12.00 tot 15.00 uur een speciaal kinder-
programma samengesteld.

Luilak op ‘t Pink te Koog a/d Zaan

Ook in het jaar van de molens bent u van
harte welkom op ons luilakevenement
dat wordt gehouden op vrijdagavond 25
mei 2007. De geur van brandende turf
komt u tegemoet en als de wind een
beetje wil, lopen de stenen rustig rond
over het biologisch geteelde lijnzaad. De
stampers vallen met een doffe dreun in
de met koeken gevulde stamperpot. De
blokmaalder verwarmt het naslagmeel
terwijl de hei met een oorverdovend
lawaai op de slagbeitel valt. Langzaam
druipt de schuimende lijnolie in de
bekkens. De schemering is al ingevallen.
Het moleninterieur wordt slechts verlicht
met enkele ‘peertjes’. Het is weer luilak-
nacht in oliemolen het Pink. Hans Metsch
zorgt voor een muzikale noot met zijn
accordeonmuziek, en tot onze grote
vreugde hebben wij de Westfriese
Poffertjeskraam van de familie Smit weer
kunnen strikken. U vindt deze op de
kraangang, buiten achter de molen.
Daarnaast is er ook iets te drinken.
Uiteraard is onze raapolie en rauwe lijnolie
ook te koop. De deur is los vanaf 18 uur en
blijft dat de hele nacht. Om 6 uur gaat de
molen in de luilakstand, dat wil zeggen in
kruis, met de rode zeilen er voor.
Zaterdagmorgen om 9 uur gaat de vang
weer los. Daarna gaat het Pink voor 3
dagen in de Pinksterstand, ‘waidbiens’
zoals dat aan de Zaan heet. Tot de 25e!
Voor meer info: http://pink.molens.org
De molenaars van Het Pink.

Jaarvergadering SIMAV

Op 21 maart hield de Stichting tot
Instandhouding van Molens in de
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
haar jaarvergadering in de raadzaal van
het stadhuis in Gorinchem. Daarbij
passeerden uiteraard de gebruikelijke
punten voor een dergelijke vergadering
de revue, waaronder het jaarverslag over
2006 van de stichting, opgesteld door
bestuurslid Andries van der Graaf. Het
dagelijks bestuur bleef ongewijzigd; van
de Technische Commissie overleed voor-
zitter Rien Voormolen. Zijn plaats in het
bestuur is ingenomen door Wim van
Veen, terwijl Cees Huisman de voorzitters-
hamer overnam. Ook molens verwissel-
den in het verslagjaar van molenaar.
Adrie van den Ent van de Kortlandse
molen verwisselde deze voor de
Achtkante molen van Streefkerk, terwijl
Peter Paul Klapwijk van die molen vertrok

De molen van de Middelveldsche
Akerpolder nog in complete staat. Na
de restauratie zal de molen zijn stomp-
karakter blijven behouden.
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naar een der Kinderdijkse molens. Door
het overlijden van Gerrit van Houwe -
lingen op 25 oktober 2006 verloor de
Goudriaanse molen zijn mole naar/be -
woner. De molen is nu verhuurd aan
molenaar en molenmaker Johan Barten. 
Met grote tevredenheid werd er terugge-
blikt op de jubileumviering ter gelegen-
heid van het vijftigjarig bestaan van de
stichting. Jammer genoeg viste men
achter het net voor de extra uitkering bij
het wegwerken van restauratieachters-
tanden voor de Arkelse korenmolen, de
Scheiwijkse molen bij Hoornaar en de
Peilmolen in Oud-Alblas. Wat niemand
ooit voor mogelijk gehouden had is het
completeren van het bijzondere molen-
complex in Streefkerk, dat door het
afbranden van de beide ‘voormolens’ in
1962 respectievelijk 1979 werd onthoofd.
De restauratie van de fundering van de
Sluismolen is in kannen en kruiken en ook
wordt er onderhandeld over de verwer-
ving van het boezem land. Een mogelijke
opsteker is de verwerving van de onder-
toren van de molen van de polder
Quakernaak onder Meerkerk. Recent is
deze op de rijksmonumentenlijst geplaatst
(zie Molenwereld 2004-2-114). De eige-
naar maakte hiertegen bezwaar want hij
wil daar een huis bouwen. Door nu de
ondertoren beschikbaar te stellen voor
verplaatsing naar Streefkerk komt de
herbouw van een boezemmolen aldaar
een grote stap in de goede richting en

kan de eigenaar in Meerkerk ook zijn
gang gaan. Een en ander is natuurlijk
afhankelijk van de medewerking van de
RACM. In het verslagjaar werden ook
onderhandelingen gevoerd met het
Waterschap Rivierenland over het over-
nemen van vier molens van het water-
schap door de SIMAV: de Hofwegense
molen in Bleskensgraaf, de Hoekmolen bij
Heicop, de Wingerdse Wip bij Oud-Alblas
en de Broekmolen van Streefkerk. Ook in
de Souburgse Molen bij Alblasserdam zit
‘toekomstmuziek’. Grote restauraties in
2006 waren in uitvoering aan de Terleedse
Voormolen in Leerdam, en de Achter -
landse en de Graaflandse molen bij
Groot-Ammers. Zeker de beide laatste
restauraties zaten niet echt mee. Voor de
eerstgenoemde molen is een officiële
inbedrijfstelling gepland op 14 juni 2007. 

Woningen in de Mercurius

In het juli/augustusnummer van 2004 van
Molenwereld is in een uitvoerig artikel van
tien pagina’s stilgestaan bij de 175-jarige
geschiedenis van de oliemolen Mercurius
in Den Hoorn. Het is vermoedelijk ooit de
grootste oliemolen van Nederland ge -
weest en als een soort Siamese tweeling
verbonden met een stoomolieslagerij. De
sloopplannen die voor het unieke oliemo-
lencomplex bestonden zijn gelukkig verij-
deld. 
Een Haagse woningcorporatie, Staedion,
ontwikkelt in het complex vier eensgezins-
woningen die te koop worden aangebo-
den voor prijzen tussen de circa 325.000
en de 435.000 euro vrij op naam.
In grote lijnen blijft het complex het uiter-
lijk houden dat het nu heeft met op het
oosten de oude stoomolieslagerij en op
het westen de molenonderbouw. De
schuur die beide oliemolens verbond is
gedeeltelijk gesloopt en veranderd in een
soort poort. Op de oude molenvoet komt
een opbouw die lijkt op die zoals die in de
eerste helft van de twintigste eeuw
bestond.
Hopelijk maakt men ernst met het
omspringen van het ‘bodemarchief’. De
kolossale Zuid-Hollandse oliemolens zijn
alle geheel verdwenen en het restant van

de Mercurius is het laatste wat er van over
is. De inrichting van de molen zal onge-
twijfeld niet die van een ‘standaard’-olie-
molen zijn geweest. Hoe het dan wel zat is
een groot raadsel, waarvan de oplossing
mogelijk nog in de grond zit. Dat geldt in
feite ook voor de stoomolieslagerij. De
Mercurius verdient letterlijk en figuurlijk
een grondig en deskundig bouwhistorisch
onderzoek. De ervaringen in dit opzicht
met de Stenen Molen van Hazerswoude
(zie Molenwereld 2001-9-214) stemmen
niet optimistisch.
Enerzijds is het een goede zaak dat de
Mercurius behouden blijft. Anderzijds is
het jammer dat het blijkbaar niet mogelijk
is geweest om van deze unieke Mercurius
meer molen te maken. De reden laat zich
raden en is uit te drukken in euro’s.
‘Heidoof’ zullen de nieuwe bewoners dus
nooit worden. jsb.

Molens bij Gorinchem in de rouw

Op 9 april, 2e Paasdag, overleed na een
lang ziekbed op 51-jarige leeftijd Arie van
der Plas uit Brandwijk, in leven vrijwillig
molenaar op de Westmolen bij Gorin -
chem. Hij was een groot molenliefhebber,
vooral van de molens in zijn streek.
Jarenlang, vanaf 1979 was hij de mole-
naar en bewoner van de Achterlandse
Molen te Groot Ammers; later verhuisde
hij naar Brandwijk waar hij tot aan zijn
overlijden met zijn gezin woonde. In 1996
werd hij molenaar van de Westmolen in
Gorinchem, welke hij vrijwel iedere zater-
dag liet draaien. Zijn molenliefde
beperkte zich niet alleen tot de molens
op zich, maar ook hun verleden. Zo
behoorde hij tot de auteurs van het in
1993 uitgekomen boek: De molens van
de Alblasserwaard en de Vijfheeren -
landen - Van maalwerktuigen tot
cul tuurmonumenten waarin hij het
leeuw en aandeel van de beschrijving van
het molenbestand voor zijn rekening nam. 

Fietstochten langs Leidse molens

Om het Jaar van de Molens op te luiste-
ren organiseren de gezamenlijke Leidse
molenaars vijf zogenaamde molenzonda-
gen, waarop een fietstocht kan worden
gefietst die is uitgezet langs de negen
molens binnen de gemeentegrens. Deze
fietsroute is in brochurevorm gedrukt en
bevat, naast de routebeschrijving, infor-
matie over de Leidse molens. Samen met
de foto’s vormt het tevens een leuk
naslagwerkje voor elke molenliefhebber.
Op elke derde zondag in de maanden
mei t/m september (20 mei, 17 juni, 15 juli,
19 aug. en 16 sept.) zullen alle molens
draaien en zijn zeven ervan ook te bezoe-
ken. Bij elk van deze zeven molens is het
routeboekje verkrijgbaar en kan vanaf 11
uur gestart worden. De lengte van de
route is circa 23 kilometer. Behalve fietsen
en molens bekijken kunnen de deelne-
mers onderweg een puzzel oplossen. Een
volledig en juist ingevulde kaart geeft,

De ondertoren van de molen van de
polder Quakernaak bij het
Zederikkanaal onder Nieuwland. Niet
zo lang geleden voor er een bovenhuis
over het kanaal en de Lek; in de nabije
toekomst een ondertoren in tegenge-
stelde richting?

Een artist impression van de Mercurius zoals deze er gaat uitzien (afbeelding Staedion).
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mits voor 17.00 uur ingeleverd bij een van
de zeven molens, recht op een leuke
attentie. Op deze molenzondagen zullen
in en rond enkele van de molens extra
activiteiten plaatsvinden. Meer en gede-
tailleerdere informatie is vanaf 21 april te
vinden op www.leidsemolens.nl.

De Keukenhofmolen viert 
50-jarig bestaan

Op 4 april werd in aanwezigheid van
genodigden, waaronder veel molenaars
van de Rijnlandse molenstichting, een
feestje gevierd ter gelegenheid van het
feit dat de molen 50 jaar geleden officieel
werd overgedragen aan de Keukenhof.
Deze nu stellingmolen was oorspronkelijk
een watermolen met vijzel in de
Scharmerpolder te Groningen en
gebouwd in 1892 met als naam De
Scharmermolen. Nadat deze molen door
het verlagen van het polderpeil geen
functie meer had is hij door de Holland
Amerika Lijn voor een gulden gekocht.
Het demonteren, weer opbouwen en
restaureren is toen ook door de H.A.L.
betaald, waarna de molen op 4 april

1957 aan de Keukenhof werd geschon-
ken en de molen als naam
Keukenhofmolen heeft gekregen. Na
eerst koffie met gebak genuttigd te
hebben was het tijd voor een viertal
toespraken. Eerst de heer Piet de Vries,
directeur van de Keukenhof. Hierna
volgde de heer Arie de Koning, die vroe-
ger meegewerkt heeft om de molen
vanuit Groningen naar Zuid-Holland te
verplaatsen. Hij vertelde veel over de
geschiedenis van de molen, bijvoorbeeld
dat de stenen onderbouw door aanne-
mer Schaap was aangenomen. Voor de
bovenbouw van de molen was molen-
maker Medendorp verantwoordelijk, die
ook nu weer aanwezig was. Daarna was
de heer Leo Endedijk aan de beurt,
gevolgd door de heer Jan van Schalkwijk,
een van de huidige drie vrijwillig mole-
naars. Deze vertelde dat zijn opa (Jan
Verhaar) een molenmaker die bij gebrek
aan werk door het verdwijnen van vele
molens in die tijd van zijn hobby piano
spelen zijn beroep maakte. Tevens
componeerde hij ook liedjes waaronder
het welbekende lied ‘Daar bij die molen’.
Onder accordeonbegeleiding werd door
alle aanwezigen dit lied gezongen,

waarna een glas champagne geheven
werd op de toekomstige 50 jaar van de
molen. E. Toet.

Nieuwe roeden De Drie Lelies te
Maasland gestoken

Eind september 2006 werden de oude
roeden uit De Drie Lelies te Maasland
gehaald (Molenwereld 2006-11-369). Op
12 april zijn de nieuwe roeden gestoken
door Verbij uit Hoogmade. Het betreft
Straathof roeden (Rijpwetering) met de
nummers 216 en 217. In de week daarop
volgend zijn de roewiggen definitief
aangeslagen en de spitijzers aange-
bracht, waarna het hekwerk is aange-
bracht en de molen uiterlijk weer
nagenoeg compleet is. 

Gemaal ‘t Hooft van 
Benthuizen te Puttershoek wacht 
slopershamer

De projectontwikkelaar die sinds 2006
eigenaar is van het voormalige gemaal
wil op die plek huizen bouwen. Concrete
plannen voor de specifieke invulling van
het gebied zijn er nog niet. Hierover gaat
de projectontwikkelaar eerst in overleg
met de gemeente Binnenmaas; mogelij-
kerwijs past het pand toch nog binnen de
woningbouwplannen. De Stichting Pol -
der museum heeft jaren geprobeerd het
inmiddels zwaar vervallen pand te
behouden, maar kan niet anders dan
toezien en legt zich neer bij de (moge-
lijke) uitkomst. De stichting investeerde de
afgelopen jaren tevergeefs 40.000 euro
om het gemaal in ere te herstellen. De
Nederlandse Gemalen Stichting zegt het
te betreuren wanneer het oude gemaal
wordt gesloopt. Het gemaal werd
oorspronkelijk in 1870 gesticht als schep-
radgemaal door een speciaal in het
leven geroepen Waterschap van het
Gemeenschappelijk Stoomgemaal te
Puttershoek. Dat gemaal had een

De in 1892 door P. Medendorp
gebouwd molen van de Rozenburger -
polder in Scharmer, gemeente
Slochteren was in de oorlog nog in vol
bedrijf. In 1957 volgde sloop en
verplaatsing naar de Keukenhof (foto
W.O. Bakker, okt. 1942).

De in 1957 door J.D. Medendorp
gebouwde molen van de Tulpenburger -
polder in Lisse, beter: de molen van de
Keukenhof, is een van de bekendste en
meest bezochte molens van Nederland
(foto E. Toet, 4 april 2007). 

De molenaars van de Rijnlandse
Molenstichting waren speciaal uitgeno-
digd voor de viering van een halve
eeuw Keukenhofmolen en van verre
herkenbaar aan hun bodywarmers 
(foto E. Toet, 4 april 2007).
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dubbelfunctie: boezemgemaal voor de
polders het Waterschap Mijnsheerenland
van Moerkerken; Sint Anthonypolder; het
Munnikenland van Westmaas, welke op
de Binnenbedijkte Maas uitsloegen. De
tweede functie was poldergemaal voor
de polders Nieuw-Bonaventura; de Mijl en
het Nieuweland van Puttershoek. In 1891
werden de ketels afgekeurd waarna het
hele gemaal gereconstrueerd werd en nu
twee centrifugaalpompen kreeg, een
voor de boezem en een voor de polder-
bemaling. In 1990 kwam het gemaal
buiten bedrijf door de stichting van een
nieuwe bemalingsinstallatie.

Ook Dekkermolentje gaat aan
Uitgeest voorbij 

Het Dekkermolentje mag niet weg uit
Rijnsaterwoude, althans voor de plannen
om het molentje naar Uitgeest te
verplaatsen valt het doek. De Stichting
Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude is het
eens met de plaatselijke monumenten-
commissie, de RACM en de provincie
Zuid-Holland, die zich al eerder tegen de
verplaatsing uitspraken (Molenwereld
2006-9-290). Het stichtingsbestuur ziet het
liefst dat de molen in de gemeente
Jacobswoude blijft en vindt verplaatsing
naar de werkplaats van molenmaker
Verbij in Hoogmade de best mogelijke
optie. Verbij heeft samen met de
Rijnlandse Molenstichting een concreet
plan voor het behoud van het
Dekkermolentje gemaakt, dat begin april
is ingediend bij de gemeente ter bestu-
dering. De uiteindelijke beslissing kan
uiteraard nog door de eigenaresse van
het Dekkermolentje worden betwist.

Vier tentoonstellingen aan het
Stadserf van Schiedam 

Molens zijn bepalend voor het ‘Hollandse
landschap’ en voor de Nederlandse
culturele identiteit. Het zijn unieke onder-
delen van ons culturele erfgoed en ze
worden internationaal gezien als Hollands
beeldmerk bij uitstek. Van de 1.200
molens die Nederland tegenwoordig nog
telt staan er zo’n 225 in de provincie Zuid-
Holland, dat daarmee de grootste
‘molenprovincie’ van het land kan wor -
den genoemd. Ter gelegenheid van het
‘Jaar van de Molens 2007’ zijn vier
tentoonstellingen in Schiedam georgani-
seerd, waarvan twee nog te bezoeken
zijn bij het ter perse gaan van dit nummer.

Molens in beeld (31 maart - 1 juli 2007)
Het Stedelijk Museum Schiedam biedt de
presentatie ‘Op Locatie’. Hierbij is de
eigen verzameling beeldende kunst het
uitgangspunt. In de foyer van het Fortis
Theater aan de Schie toont het museum
werken waar de molens uit Schiedam en
omgeving op staan afgebeeld. Ze zijn
gemaakt in de tweede helft van de
negentiende eeuw en de twintigste
eeuw, grotendeels door in Schiedam
werkende kunstenaars. De molens waren
in deze periode opvallend aanwezig in
de dicht bebouwde stadskern en het
omringende vlakke polderlandschap.
Kunstenaars raakten geïnspireerd door de
molens die zo mooi afstaken tegen het
vlakke Hollandse landschap en kenmer-
kend waren voor het stadsbeeld van
Schiedam. Er hangt werk van bekende
schilders als H.J. Weissenbruch (1824-
1903), H. Landheer (1896- 1995), P.J. Mak
(1842-1929), C. Gips Azn. (1829-1892) en
A.F. Gips (1861-1943).
De presentatie is tijdens openingstijden
van het museum vrij toegankelijk.

Schiedamse molens als bron van 
inspiratie (31 maart - 30 mei 2007) 
Bibliotheek Waterweg heeft aan Reinier
Scheeres, ter gelegenheid van zijn
afscheid als burgemeester van Schie -
dam, een tentoonstelling over de Schie -
damse molens cadeau gedaan.
De monumentale ‘reuzen’ zijn namelijk
geliefd bij de oud-burgemeester. Samen
met Stichting De Schiedamse Molens is de

tentoonstelling tot stand gekomen. Deze
bestaat uit drie onderdelen: schilderijen
uit de collectie van de molenstichting,
kunstwerken van hedendaagse Schie -
dam se kunstenaars en detailimpressies
van het binnenwerk van molen De
Vrijheid door fotograaf Paul de Jongh. De
schilderijen van Stichting De Schiedamse
molens maken onderdeel uit van de
zogenaamde ‘collectie Sjoer’. Met finan-
ciële steun van het Anjerfonds kocht de
Stichting in 1988 een twintigtal schilderijen
van J.R. Sjoer, ondernemer en enthousiast
molenliefhebber. Het betreft werken die
een beeld geven van Schiedamse kunst-
schilders en de door hen op doek vastge-
legde stadsbeelden van Schiedam en
omgeving in de jaren ‘40. De molens
komen in de kunstwerken steeds terug.
De meeste werken zijn van de hand van
Charles Kemper (1913-1985), die veel
schetste en schilderde in en rond
Schiedam. Het werk van een aantal
Schiedamse kunstenaars is divers. Aan de
wand en in vitrines is o.a. werk te zien van
Pieter Zandvliet, Damy van der Waal, Ria
Klop en Inge van Haastert.De schilderijen
en kunstwerken worden geëxposeerd in
Bibliotheek Stadserf. In Bibliotheek Noord
zijn foto’s te zien van detailimpressies van
het binnenwerk van molen De Vrijheid
door fotograaf Paul de Jongh. Hij was
jarenlang werkzaam als bouwkundige. Hij
is een gepassioneerd fotograaf met een
bijzondere interesse in molens. In de jaren
‘80 maakte hij een serie detailfoto’s van
het interieur van molen De Vrijheid. Het
betreft details van ondermeer de maal-
stoel, de maalstenen en de jakobsladder.

Activiteitenprogramma
Zaterdag 11 mei is de landelijke première
van de ‘De Klucht van de Molenaar’. Dit
toneelstuk, geschreven door Bredero
(1585 -1618), zal gespeeld worden bij de
bezoekersmolen van Kinderdijk. Op zater-
dag 19 mei, de Nationale Molen- en
Gemalendag, worden in het land allerlei
activiteiten georganiseerd. In Schiedam
staan dan de molens in het teken van
FLOURPOWER, de kracht van meel- en
molenproducten. In en rondom de
molens is er van alles te doen en te bele-
ven. In Bergschenhoek start op maandag
28 mei, Tweede Pinksterdag, het Kunst -
gebouw, in opdracht van het Erfgoed -
huis, een spectaculair kunstproject ‘We
blazen de Molen op’. Tenslotte geeft Dirk-
Jan List, historisch conservator van het
Stedelijk Museum Schiedam, in de
periode van 2 april tot 1 juli op aanvraag
rondleidingen Op Locatie aan het
Stadserf in Schiedam. Voor het aanmel-
den en reserveren van rondleidingen kunt
u terecht bij de floormanagers van het
Stedelijk Museum Schiedam, Ed van Gulik
en Marieke Julius. 
Telefonisch bereikbaar van maandag 
t/m vrijdag op: 
010 - 246 36 52 of 010 - 246 36 58 
of e-mail 
facility@stedelijkmuseumschiedam.nl
Voor meer informatie zie 
www.jaarvandemolens-zhnl

De korenmolen van Puttershoek met
links het gemaal ‘t Hooft van
Benthuizen naar een oude ansichtkaart.

Gezicht op Schiedam vanaf de spoorbrug uit ca. 1865 (olieverf op linnen) uit
collectie Stedelijk Museum Schiedam (foto: Adriaan van Dam). 
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Slopershamer voor restant 
De Hoop Waddinxveen

De achtkante stenen onderbouw van de
in 1911 verdwenen molen de Hoop te
Waddinxveen is ten dode opgeschreven.
Handhaving aan de Zuidkade is geen
optie aangezien het College van B en W
heeft besloten het molenrestant niet te
willen behouden. Dit is de conclusie na
onderzoek door de gemeente waaruit
bleek dat renovatie ter plaatse te kost-
baar en juridisch onmogelijk (?) zou zijn.
Vanwege de veiligheid rond de sloop-
panden heeft het college de knoop
doorgehakt en zal met de omliggende
panden ook het restant verdwijnen, dat
niet alleen een herinnering was aan de
rijke papiermolengeschiedenis van Wad -
dinxveen. Met het niet toekennen van
een rijksmonumentenstatus in het kader
van de inventarisatie van rompen en
stompen gaat zo het waarschijnlijk oudste
stenen onderachtkant van een stelling-
molen (1655), en daarmee het wellicht
oudste gebouw van Waddinx veen, voor-
goed verloren (Molenwereld 2004-3-146).

Wordt de Lakermolen 
verdrongen door Bosmanmolen?

Wanneer het aan het College van B en W
van de gemeente Teylingen ligt dan
komen er Bosmanmolens in de Laker -
polder en de Tuinder- en Kogjespolder.
Hiertoe heeft het College aan het

Hoogheemraadschap van Rijnland vrij-
stelling verleend. De Bosmanmolens met
een vlucht van 5,5 meter (2,5 meter hoger
dan toegestaan volgens het bestem-
mingsplan) worden ingezet ten behoeve
van de waterhuishouding van de polder
en kunnen worden bediend door in over-
leg met de Rijnlandse Molenstichting aan
te wijzen vrijwillig molenaars. Het Historisch
Genootschap Warmelde en de molenaar
van de Lakermolen hebben bezwaar
gemaakt tegen de plek waar een van de
molens komt te staan, respectievelijk op
16 januari 2006 en 23 januari 2006.
Namelijk op een afstand van circa 40
meter en dus binnen de molenbiotoop
van de historische poldermolen, waarbij
men tevens aangaf bang te zijn dat deze
op termijn zijn oorspronkelijke functie zou
verliezen. De gemeente heeft op 13
maart 2007 de zienswijzen ongegrond
verklaard. Dit mede doordat de provincie
Zuid-Holland heeft verklaard dat er geen
overwegende bezwaren zijn tegen plaat-
sing op de voorbestemde plek.

Restant gevonden van eeuwen-
oude Middelburgse kruitmolen
De Eendracht

Bij een oriënterend onderzoek zijn in
Middelburg de resten aangetroffen van
een kruitmolen. Daarop is besloten om de
molen in de Morteirepolder deze zomer
op te graven en een onderzoek te
verrichten. Volgens de Vereniging De
Hollandsche Molen stonden aan het
begin van de negentiende eeuw dertien
kruitmolens in de Noordelijke Nederlan -

den. Hiervan stonden er drie in
Middelburg: De Grenadier De Gouden
Draak en De Eendracht. Van laatstge-
noemde zijn nu de restanten aangetrof-
fen, waaruit men hoopt meer te weten te
komen omtrent het exacte productiepro-
ces van het buskruit en de omstandighe-
den waarin mensen hebben gewerkt. Zo
werden bij het graven van proefsleuven
twee kuiltjes vol vensterglas aangetroffen,
dit zou wellicht duidelijkheid kunnen
geven over het einde van een van de
drie kruitmolens.

Tegenvallende toestand kap 
De Hoop Sint-Philipsland

Nu de restauratie van De Hoop te Sint-
Philipsland op gang is gekomen (Molen -
wereld 2007-4-135) blijkt pas duidelijk hoe
slecht de op 8 maart afgenomen kap er
aan toe is. De kap ligt momenteel in de
werkplaats van Verbij te Hoogmade en
waarschijnlijk komt het nagenoeg op
complete vervanging neer. Naar aanlei-
ding van deze tegenvaller zijn gemeente
en de RACM al poolshoogte wezen
nemen. Zo zijn de voeghouten, die reeds
voor en achter aangescherfd waren en
ook al voorzien van kunststof koppen, erg
slecht. De molen verbergt wel een aantal
eigenaardigheden. Zoals een ijzeren
windpeluw dat een roede geweest lijkt te
zijn, doch niet zoals je zou verwachten
een middenstuk getuige de aanwezige
dichtgemaakte hekstokgaten. Deze
wind  peluw is omstreeks 1950 geleverd
door de molenmakers Brandhorst &
Lindhout en mogelijk gemaakt van een

De situatie aan de Zuidkade in
Waddinxveen weerspiegelt exact de
situatie zoals die na de brand van de
voorganger van De Hoop op 12
december 1898 is ontstaan. Op de hoek
van de Dorrekenskade een blok van
drie arbeiderswoningen, dat toen ook
uitbrandde. Links ervan het in 1899
gebouwde pakhuis dat voor de molen
staat, waarvan de achtkante onderbouw
nog net boven het pakhuis uitsteekt.
Daarnaast -met de grijze deur- de
eveneens in 1899 gebouwde wagen-
bergplaats met daarachter de paarden-
stal. Links van de wagenbergplaats 
het in 1899 gebouwde dubbele pand
van molenaar Leendert van Erk 
(foto H. Monster).

De in slechte staat verkerende kap van 
De Hoop te Sint-Philipsland in de werk-
plaats (foto: D. Kenbeek, 12 april 2007).

Voeghout- en windpeluwconstructie 
zoals die verre van algemeen is 
(foto: D. Kenbeek, 12 april 2007).
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potroe uit de molen van Ooltgensplaat
die door deze Zoetermeers-Moerkapelse
molenmakers was aangekocht. Tussen de
penbalk en de korte spruit bevindt zich
een stut met inscriptie 1801, waarschijnlijk
afkomstig uit een andere molen.

Herbouw De Hoop te Keldonk
stap dichterbij

‘Als Keldonk wil dat de molen terugkomt
in het landschap, dan komt die molen
ook terug in het landschap’, was de slot-
zin tijdens een uitgebreide presentatie-
avond op 8 maart 2006 (Molenwereld
2006-4-126/127). Enkel de gemetselde
onderbouw van de molen resteert na de
afbraak in 1972, waarmee de molen
tevens zijn monumentenstatus verloor.
Momenteel spant de Stichting Keldonkse
Molen in oprichting zich in draagvlak te
creëren voor de herbouw van de molen.
Tijdens een informatiebijeenkomst op 11
april 2007 lichtte zij aan het College van B
en W en de gemeenteraad van Veghel
toe welke opties er zijn tot herbouw te
komen en hoe financiële middelen hier-
voor te vergaren. De eerste mogelijkheid
en tevens voorkeursmogelijkheid van de
stichting is het onder deskundige leiding
herbouwen met vrijwilligers. Een tweede
optie is de herbouw uit te besteden aan
een molenmakersbedrijf, doch daarmee
verwacht men 200.000 euro duurder uit te
zijn. Voor de financiële middelen zijn
enkele toezeggingen, maar de stichting
heeft de gemeente gevraagd ook een
bijdrage te leveren. De gemeente zal
binnen afzienbare tijd beslissen of zij
bereid is een bedrag van 100.000 euro te
financieren. De aanwezige raadsleden
straalden in elk geval volledig van
enthousiasme over de plannen die ze te
horen hebben gekregen. 

Voorlopig geen terras bij De
Assumburg te Nieuw-Vossemeer 

Het toeristische trekpleister zoals cam -
pingeigenaar Tonissen dat voor ogen had
bij De Assumburg te Nieuw-Vossemeer is
weer van de baan. Het was het idee dat
Tonissen een terras bij de molen zou inrich-
ten, maar die plannen gaan voorlopig
niet door. Ondanks dat hij toestemming
had om het terras te realiseren, geeft de
eigenaar aan de komende tijd niet in
nieuwe uitbreidingen te willen investeren
maar in de bestaande activiteiten op en
rond zijn camping. Vooralsnog maakt
Tonissen ook geen werk meer van zijn
plan de molen te huren van de ge -
meente. 

Ontvangstruimte Spoordonkse
Molen geopend

Jarenlang heeft E. van Esch moeten knok-
ken om goedkeuring te krijgen voor de
verbouwplannen rond de Spoordonkse
Watermolen te Spoordonk (Molenwereld
2006-11-372). Maar op 7 april was het dan
eindelijk zover: de nieuwe ontvangst-
ruimte kon worden geopend; het sluitstuk
van de eerder volledig uitgevoerde
restauratie van de eens zo vervallen
watermolen. Met de opening van de
ontvangstruimte en gecombineerde
kleine horeca is Van Esch de uitdaging
aangegaan om met zijn watermolen de
kost te verdienen. In de ontvangstruimte
komen cultuur, natuur en historie samen,
met in het achterland natuurgebieden en
(aan te leggen) fiets- en wandelpaden.
De ruimte zal door de week en in de
wintermaanden tevens worden verhuurd.
Nadat Van Esch in de zomer open is
gegaan, wil hij nadenken over aanvul-
lende ideeën. Zo is er nog steeds de wens
graanjenever te stoken en hiermee recht
te doen aan het al lang ter ziele gegane
gevelmerk van Wyers. 

Vervanging kapbedekking
Molen van Jetten te Uden

Op 22 maart is molenmaker Beijk uit
Afferden begonnen met het herstel van
de spanen kapbedekking van De Molen
van Jetten te Uden. Na 35 jaar was deze
aan vervanging toe. Hiervoor is een stei-
ger aan de kap en tegen de kast beves-
tigd, waarna eerst de oude eikenhouten
schaliën zijn verwijderd. Nadien zijn de
slechte delen van het kapbeschot verwij-
derd en vervangen door nieuwe delen.
Vervolgens is de kap voorzien van nieuw
dakleer en belegd met nieuwe schaliën,
die zwart geverfd zijn. Op 7 april was de
klus geklaard. 

Volmolen in Epen weer in
gebruik genomen

In het voorjaar van 2006 werden manke-
menten aan het binnenrad van De
Volmolen te Epen gesignaleerd. Vanaf
dat moment is er niet meer met de molen
gemalen. Voor de vervanging van het
rad werd door de provincie Limburg en
het Rijk 12.000 euro beschikbaar gesteld.
In de loop van 2006 werd door Na -
tuurmonumenten de resterende 30.000
euro verzameld, en kon opdracht worden
gegeven tot herstel van het binnenwerk
van het watermolencomplex in het
stroomdal van de Geul. Momenteel zijn
een aantal vrijwilligers in opleiding, zodat
vanaf de zomer de molen weer meerdere
malen per week in gebruik en open
gesteld kan worden. Hierop vooruitlo-
pend is op 9 april de molen officieel
heropend. 

De Keldonkse molen omstreeks 1965
(foto ing. P.W.E.A. van Bussel)

Werkzaamheden aan de kapbedekking
van de Molen van Jetten te Uden (foto:
H. Noot, 2 april 2007).

De Volmolen in Epen in augustus 1978,
toen als ambachtelijke korenmolen
volop in bedrijf.
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Stichting Houthuizermolen te
Lottum zet grote stappen

De op 11 mei 2005 opgerichte werkgroep
Herbouw Houthuizermolen (Molenwereld
2006-4-129) heeft inmiddels plaatsge-
maakt voor de Stichting De Hout -
huizermolen. Nu uit onderzoek van de
werkgroep is gebleken dat herbouw van
de molen te Lottum haalbaar zou moeten
zijn, is eveneens een comité van aanbe-
veling samengesteld. Zij steunt de stich-
ting in haar plannen de molen te
herbouwen en 16 juni zal Lottum in het
teken staan van de Houthuizermolen.
Inwoners van Lottum zal op ludieke wijze
worden gevraagd een bijdrage te storten
op een speciale bankrekening of om
stenen te ‘kopen’ voor de herbouw van
de molenromp. De stichting geeft aan al
500.000 euro beschikbaar te hebben en
zoekt nog naar een bedrag van 100.000
euro. Men hoopt dat de gemeente rond
de zomervakantie de benodigde vergun-
ningen en bestemmingsplanwijzigingen
gereed heeft, zodat men nog dit jaar aan
de slag kan gaan. 

In ‘t kort

- Begin mei heeft molenmakerij Dunning
een nieuwe buitenroede in De Jonge
Hendrik in Den Andel gestoken. 
- Na het gereedkomen van de nieuwe
onderbouw van de verhoogde molen
Edens in Winschoten zal molenmaker
Molema het boventafelement en de
staart vernieuwen.
- Het project ‘De Wind in de wieken’ van
de Drentse Molenstichting en het Drents
Plateau krijgt 5.000 euro uit het Prins
Bernhard Cultuurfonds.
- De molenromp te Schoonoord (Dr) heeft
begin 2007 opnieuw enkele maanden te
koop gestaan (Molenwereld 1999-3-52). 
- Op 9 maart is het tweede koppel stenen
in Havekes Mölle te Twello officieel in
gebruik genomen.
- Waterschap Veluwe heeft op landgoed
de Rotterdamse Watermolen te Wenum
de restanten van een kopermolen gevon-
den en overlegt met de gemeente de
mogelijkheden deze blijvend zichtbaar te
maken.
- In maart zijn aan de Oude Molen te
Wijchen door Molenmakerij Coppes uit
Bergharen een nieuwe korte spruit en
schoren aangebracht. 
- In april 2007 zijn het bestek en tekenin-
gen aangepast voor de verbouwing van
de schuur bij De Zandhaas te Santpoort.
Hierna volgt de opvraag van een prijs bij
de aannemers en mogelijk kan er dit jaar
een start worden gemaakt (Molenwereld
2005-11-308).
- Volgens de planning zal Kistemaker en
Korver rond 9 mei de begin april de gego-
ten nieuwe as in De Hoop te Wervershoof
steken en rond 14 mei volgt het steken
van de roeden.
- Het herstel van De Eendracht in Alphen
aan den Rijn is uitgesteld tot de tweede
helft van 2007.

- De SIMAV is in maart akkoord gegaan
met de verplaatsing van een agrarisch
bedrijf, dat daarmee binnen de molen-
beschermingszone van de poldermolen
te Goudriaan komt te liggen.
- Vereniging De Hollandsche Molen heeft
op 14 maart 40.000 euro voor de tweede
fase van de restauratie van korenmolen
Met Liefde Draaiende te Streefkerk
beschikbaar gesteld (Molenwereld 2007-
4-134).
- In maart zijn in opdracht van het Zuid-
Hollands Landschap de bijgebouwen
rond molen nummer 6 van De Hoge
Boezem te Haastrecht verwijderd.
- De gemeente Veere trekt 32.000 euro uit
voor het herstel van De Lelie te
Koudekerke, die wordt voorzien van
nieuwe spruiten en een nieuwe staart-
balk.
- Een vijftal vrijwillige molenaars heeft het
molenaarscollectief De Brabantse Kem -
pen opgericht met als doel de tien
molens in dit gebied vaker te laten
draaien.
- Eind maart heeft de verzekering aange-
geven uit te zullen keren om de op 18
januari 2007 vernielde standerdmolen De
Zeldenrust te Geffen te kunnen herbou-
wen (Molenwereld 2007-3-91).
- De Hoop te Roosendaal krijgt in 2007, of
anders in 2008 een onderhoudsbeurt. Zo
moet de dakbedekking van de uit 1684

daterende standerdmolen worden
vernieuwd en is er achterstallig schilder-
werk. Verder zullen voeg- en metselwerk
worden hersteld.

Molenkalender 2007

25 november 2006 t/m medio 2007:
Expositie ‘Molenrijkdom in de Alblas -
serwaard c.a.’ in Historisch Centrum Ons
Molen Verleden te Zevenhuizen.
27 januari 2007 t/m 28 mei 2007: Expositie
‘Molens’ Noordbrabants Museum te 
‘s-Her togenbosch. 
12 mei 2007: Nationale Molen- en
Gemalendag.
9 en 10 juni 2007: Groninger Molen week -
end.
30 juni 2007: Westlandse Molendag.
25 augustus 2007: Drentse Molendag.

Molenkalender buitenland 2007

26 mei 2007: Zwitserse Molendag.
28 mei 2007: Deutsche Mühlentag.
17 juni 2007: Deense Molendag.
24 juni 2007: Provinciale Molendag
Limburg (B).
26 augustus 2007: Molendag Provincie
Antwerpen (B).

Opgeruimd staat netjes: Haastrecht voor én na de sloop van de bijgebouwen 
(foto: D. Kenbeek, 8 maart en 2 april 2007). 
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In West-Brabant staat in Zevenbergen (gemeente
Moerdijk) een monumentale stellingkorenmolen
van 1840. De molen is in 2000 geheel in stijl
gerenoveerd en is gelegen op een ruim perceel
met een eigen achterom. Bij de renovatie werden
geen maalstenen teruggebracht, maar de wieken
mogen een paar keer per maand draaien.
Bijzonder aan de molen, is dat die temidden van
woningen gelegen is aan de rand van het centrum
van Zevenbergen. Door deze bijzondere ligging is
de molen uitermate geschikt voor een combinatie
van wonen en werken.

Beschrijving:
De begane grond, met openslaande deuren, heeft een
natuurstenen vloer met vloerverwarming, isolerende 
beglazing, keuken en sanitair. Deze ruimte kan als 
woonkamer ingericht worden, maar is ook goed te 
gebruiken als kantoor of werkruimte. 

De 1e verdieping beschikt over oude houten vloerdelen.
Afhankelijk van het gebruik van de begane grond, kan deze
ruimte ingericht worden als woonkamer of als slaapkamer. 

UNIEKE KANS VOOR 
MOLENLIEFHEBBERS

Op de 2e verdieping bevindt zich de woonkeuken, met een extra keukenopstelling met granieten aanrechtblad en 
diverse apparatuur, zoals vaatwasser, 5 pits gasfornuis, koel/diepvriescombinatie. 
Het grote dakterras loopt hier omheen en biedt een fraai uitzicht over Zevenbergen.

Een (extra) slaapkamer ligt op de 3e verdieping en heeft ook mooie houten vloerdelen en een vaste kastenwand. 

De badkamer met vloerverwarming, ligbad, 2e toilet en boiler zijn op de 4e verdieping gelegen.

De 5e verdieping is een open zolder, met achterslaapkamer en de gerenoveerde kapconstructie van de molen. 

Kortom: een prachtig object voor molenliefhebbers, die het wonen en werken in een molen op 
waarde weten te schatten. 
Stichting Woningbouw Zevenbergen (SWZ) is sinds kort de trotse eigenaar van deze molen en 
biedt de molen te huur aan. De huurprijs is nader overeen te komen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer 
H.C.M. Hendrikx, directeurbestuurder van SWZ, 
Koningin Wilhelminastraat 15, 4761 BV Zevenbergen. 
T 0168 – 32 66 66
E-mail info@swzwonen.nl
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Molenboeken in de zin van algemene
studies in de diepte of de breedte
verschijnen niet veel. Daar tegenover
staat een gestage stroom van boeken
en artikelen gewijd aan afzonderlijke
molens of molens in een bepaalde
plaats. Het verschil in niveau en omvang
is groot. Toch zijn dit soort werken veelal
waardevol, niet alleen voor het verhaal
op zich, maar ook geplaatst tegenover
de algemene molenontwikkeling.
Verder zijn ze vaak geschreven door
plaatselijke ‘Heimatförscher’ die dan
zeer goed ingevoerd zijn in de (bronnen
van) de plaatselijke geschiedenis en
daardoor in staat zijn veel boven water
te halen wat voor een buitenstaander
verborgen blijft. Het nadeel is dat te kort
schieten in algemene molenkennis soms
‘uitglijers’ oplevert en voor de molenlief-
hebber dat een dergelijk boek soms
sterk toegespitst is op plaatselijke situ-
aties of personen en de molen niet zo uit
de verf komt als zij wel zouden willen.

Het eerste deel van De Groesbeekse
korenwindmolens en hun mulders,
geschreven door G.G. Driessen is een
mooi en mooi uitgevoerd voorbeeld
van zo’n plaatselijke studie. Eens ston-
den er in Groesbeek vier korenwindmo-
lens, nu nog een. Ten noorden van de
dorpskom stond de Noordermolen en
ten zuiden daarvan de Zuidmolen, in de
buurtschap de Horst De Korenbloem en
in de buurtschap Breedeweg De Jonge
Hermanus.

D e  m o l e n s  v a n  
G R O E S B E E K

De oudste daarvan was de Noorder -
molen, als torenmolen gebouwd omst-
reeks 1400. Hij en werd in 1924 verbouwd
tot uitzichttoren; een toeristische attrac-
tie die in de oorlog zijn definitieve einde
kreeg. Vanaf de uitzichttoren zijn om -
streeks 1930 prachtige panorama foto’s
gemaakt waarvan er een aantal in deze
uitgave zijn opgenomen.
De Zuidmolen werd opgericht in 1857,
De Jonge Hermanus in 1883 en als laat-
ste volgde in 1905 De Korenbloem. De
laatsgenoemde was gebouwd met de
bovenbouw van de oliemolen De Haan
die nu tussen De Huisman en De
Poelenburg aan de Kalverringdijk zou
hebben gestaan. Het uiterlijk in Groes -
beek was radicaal anders, maar het
verloochende zijn Zaanse wortels niet. In
deze uitgave is de historie van drie van
de vier molens beschreven, die van De
Zuidmolen zal in deel 2 aan de orde
komen. De uitgave staat voor dit jaar
gepland omdat De Zuidmolen dan
precies 150 jaar bestaat.
In beide uitgaven wordt uitgebreid
aandacht geschonken aan de rol die
de molens speelden tijdens de oorlogs-
periode 1944 -1945. Zowel de tot uitzicht-
toren verbouwde Noordermolen als De
Jonge Hermanus en De Zuidmolen dien-
den in die tijd tot observatiepost, waar-
van later door een Amerikaanse en
Canadese oorlogsveteraan verslag is

gedaan. Zij deden dit in de uitgave
Parachute Soldier en The Guns of
Victory, waaruit hun belevenissen te
Groesbeek in het Nederlands vertaald
zijn overgenomen.
Het boek is duidelijk van een Groesbeker
voor Groesbekers, maar dat neemt niet
weg dat er tussen neus en lippen door
voor een molengeïnteresseerde ook het
nodige te vinden is, al waren het maar
de gedaantewisselingen van de Noor -
dermolen.

N.a.v.: G.G. Driessen: De Groesbeekse
korenwindmolens en hun mulders, deel 1
(Groesbeek z.j.) IBSN nummer 90-
808881-2-5. Het boek, gebonden in een
harde kaft is uitgegeven door de
Uitgeverij Heemskunde Groesbeek en
telt 144 blz. met zeventig foto’s en illus-
traties. 

Het boek is 22.50 euro verkrijgbaar in de
boekhandels Bruna Groesbeek (Dorps -
straat 31, 6561 CA Groesbeek, tel. 024-
3971261) en Dekker v.d. Vegt te
Nij megen (Marikenstraat 29, 6511 PX
Nijmegen, tel. 024 - 3221010, fax 024 -
3242111, e-mail: mariken@dekker.nl

Kanaalweg 108 • 8861 KJ Harlingen • Tel. 0517 - 41 33 77 • Fax 0517 - 41 48 73 • www.houtcompagnie.nl

A L M E N U M
Houthandel

Zagerij

Import

Voor molenrestauraties

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

Verder: 
Iepen • Bolletrie • Steenbeuk • Douglas
Larix  • Azobé • Noord Noors Grenen
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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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N V V M - m o l e n m a k e r s  

A C T I E F

Ten behoeve van de restauratie vande molen van de Sint Anthonypolder
bij Maasdam werd het gehele kruiwerk
in onze werkplaats grondig nagezien.
Nadat het metselwerk aan de romp
voldoende gevorderd was, zijn de
onderdelen weer aangebracht. Ve -
rnieuwd zijn o.a.: de gehele kruivloer en
een gedeelte van de kuip. De houten
rollen zijn vervangen door gietijzeren
exemplaren. De rollenwagens konden
gehandhaafd blijven. Inmiddels wordt in
de werkplaats aan de restauratie van
de kap gewerkt. 
Na een uitvoerige restauratie van de
Bolwerksmolen in Deventer, waarvan wij
o.a. het gevlucht en delen van het
binnenwerk voor onze rekening moch-
ten nemen, werd de molen op 5 april
flink aan de tand gevoeld. Diverse
onderdelen en functie waren afzonder-
lijk al uitvoerig getest, maar die dag
werd alles gezamenlijk gebruikt. Met een
team van circa acht molenaars/zagers
werd, onder het toeziend oog van de
opdrachtgever en diens adviseurs, de
hele dag gezaagd met meerdere
zaagramen tegelijk. Ook de nieuwe
winderijen konden uitvoerig worden
getest. Alles functioneerde boven
verwachting. Kleine onvolkomenheden
zullen nog worden opgelost waarna er
nogmaals een zware testdag zal worden
georganiseerd. De molen zal dan klaar
zijn om feestelijk geopend te worden.

Meul f rans
Rollenwagen: de houder van de
kaprollen waar de molenkap op
draait.
Winderij: de door windkracht aange-
geven lier in een zaagmolen.

Links onder: de Bolwerksmolen zaagt
weer planken (foto Vaags
Molenwerken).

Werkoverleg op niveau in de molen van
de Sint Anthonypolder (foto Vaags
Molenwerken).

De gerestaureerde Bolwerksmolen, nu met fokken op één roe 
(foto Vaags Molenwerken).
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B E LG I Ë

Wes t -V l aande ren

Vredesmolen in Klerken
‘bestormd’

Klerken licht niet ver van Diksmuide en de
rivier de IJzer, namen berucht en beroemd uit
de Eerste Wereldoorlog. Wie nu het land-
schap bezoekt kan zich nauwelijks voorstel-
len wat hier zich negentig jaar geleden heeft
afgespeeld. De ruïne van de molen
Vancoillie, nu beter bekend als Vredesmolen
legt daar in zijn schamelheid nog getuigenis
van af. De molen werd oorspronkelijk in 1766
gebouwd als standerdoliemolen welke in
1791 ook werd ingericht als korenmolen. In
1879 werd de standerdmolen vervangen
door een stenen koren- en oliemolen. In 1901
ging het oliewerk eruit en sleet de molen zijn
dagen als korenmolen. In 1914 viel hij bij de
opmars in Duitse handen en kreeg op grond
van zijn hoge ligging, 43 m boven de
zeespiegel, een functie als uitkijkpost en
maakte hij deel uit van de Duitse oorlogsma-
chinerie. In 1917 brandde de molen uit maar
bleef ook daarna zijn functie behouden tot
eind september 1918 toen de Duitsers bij een
offensief werden verdreven. De ruïne van de
molen bleef staan maar takelde door weer
en wind steeds verder af. In 1918, bij de capi-
tulatie, stond de zwaar beschadigde romp
nog geheel overeind. Tot 1983 was de romp
nog nagenoeg op zijn oorspronkelijke
hoogte. In dat jaar viel een stuk muur uit de
molen die zo langzaam maar zeker op zijn
ondergang leek af te stevenen. De
Dorpsraad in Klerken nam het initiatief om de
molenruïne als oorlogsmonument te behou-
den, waarna de gemeente Houthulst de
molen overnam. Per 1 april 1999 werd de
molen als monument beschermd en kreeg
de naam Vredes molen ingang. De
gemeente wil de ruïne consolideren, maar
weer en wind eisen hun tol, hetgeen aan de
buitenlaag van het metselwerk duidelijk is te
zien. Bij de zware storm van 18 januari ging
het weer verkeerd en stortte opnieuw een
stuk van de romp in die nu alle verband
verloren heeft. De gemeente Houthulst heeft
besloten provi sorische maatregelen te
nemen in afwachting van de definitieve
consolidatie. Dure instandhoudingswerken
worden niet uitgevoerd omdat dit allemaal
verloren geld is want bij de definitieve restau-
ratie van dit monument moet alles weer
afgebroken worden: kosten op het sterfhuis.
Wel hoopt men zo snel mogelijk een ontwer-
per te vinden die plannen opmaakt voor de
restauratie.
Natuurlijk is de ruïne een tastbare herinnering
aan het huiveringwekkende IJzerfront, maar
het moet wel bedacht worden dat de
ruïneuze staat van de romp meer op het
conto van weersinvloeden dan van de
oorlog moet worden geschreven. Misschien
zou het daarom het overwegen waard zijn

om de molen te herstellen in de staat van
1918, niet alleen historisch maar ook om
meer verband in de romp te brengen.
Mogelijk biedt herstel van de uitkijkpost zo
een letterlijk en figuurlijk verhoogde beleving.

Restauratie van de Lijstermolen
in Westouter in het verschiet

De restauratie van de Lijstermolen in
Westouter, even ten zuidwesten van
Ieperen, niet ver van de Franse grens, krijgt
vaste vorm. Er is een architect aangesteld
die een bestek gaat opstellen om de molen
maalvaardig te restaureren. De molen is
sinds 1961 een toeristische trekpleister op de
Rodeberg, maar is daar nooit echt in bedrijf
geweest. Oorspronkelijk werd hij in 1805 in de
Lijsterhoek bij Beernem gebouwd, niet ver
van Brugge. Daar was hij tot 1947 in bedrijf
en dreigde te verdwijnen. Het Provinciaal
Comité voor Monumenten en Land -
schappen van West Vlaanderen is toen
gaan ‘leuren’ met de molen met als resul-
taat dat hij in 1957 verkocht werd naar
Westouter. In 1961 werd de molen aldaar
ingewijd, maar kwam nooit in bedrijf. De
biotoop is daar ook niet bepaald geschikt
voor. Op 29 oktober 2004 werd de
Lijstermolen beschermd als monument als
één van de laatste nog niet beschermde
staakmolens in Vlaanderen. Deze bescher-
ming baant de weg voor een restauratie
waarop met het maken van een bestek nu
de eerste schreden zijn gezet.

DU I T S LAND

N iede r s ach sen

Molen Hinte heeft versterking
nodig

Hinte is een plaats even ten noorden van
Emden. De daar staande molen werd in
1869 gebouwd, een vrij zware achtkante
molen op een onderbouw van drie verdie-
pingen. In 1958 liet molenaar Gerhard Visser
de molen tot op de onderbouw afbreken,
waarna in de stomp nog op de motor werd
gemalen. De Hinter gemeenschap bleef zijn
molen missen en in 1995-1997 werd de
molen op zijn oude voet volkomen
herbouwd en is weer een waar sieraad voor
het dorp en tevens een van de vele Oost-
Friese molenwonderen. De molen aan de
Brückstraße wordt nu gebruikt door de VVV,
als trouwzaal, Teestube met bakkerij en als
exposditieruimte. Hij is eigendom van de
gemeente, maar beheerd door de VVV met
behulp van een uit tien personen bestaande
‘Arbeitskreis’ die voor de molen zorgt. Deze
vrijwilligers doen veel en goed werk, maar
de leeftijd van de leden gaat zich wreken.
Het oudste lid van de Arbeitskreis is 85 jaar,
de gemiddelde leeftijd is 75 jaar. Men zoekt
nu dringend versterking van de club met
jongere leden voor onderhoud, rondleidin-
gen enz. Vergrijzing speelt blijkbaar niet
alleen bij Nederlandse molens.

De Vredesmolen in Klerken voor de
stormschade (foto Donald Vandenbulcke,
2004).

Molen Vancoillie na het vertrek van de
Duitse troepen in 1918.

De Lijstermolen in Westouter
(foto Donald Vandenbulcke, 2004).
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M O L E N S A C T U E E L

De Verjongde Sophia
J.S. Bakker

In 1790 is de voorganger van de moleneigendom van Job Koome en onge-
twijfeld hangt de naam van de molen
samen met zijn dochter Sophia, geboren
in 1768. Zij trouwt met Cornelis Saars en
hun dochter Cornelia trouwt op haar
beurt met molenaarsknecht Peter
Ceele. Na het overlijden van Ceele
hertrouwt Cornelia met Andries
Kooiman. Hun zoon Cornelis laat in 1856
de molen verbouwen. Het hoe en wat is
de vraag. Er is wel gezegd dat de molen
toen verhoogd is, een andere bron
noemt het vervangen van een houten
onderbouw door een stenen. Het lijkt mij
zelfs niet geheel onmogelijk dat toen
een wipmolen is vervangen door een
achtkant...

Uiteindelijk stond er een molen met een
vlucht van 19,75 m en twee koppel
stenen. Hij blijft zo’n anderhalve eeuw in
het bezit van de familie Kooiman. Als in
zoveel molenaarsbedrijven laat de wind
het hier ook afweten.
De twintigste eeuw bracht De Jonge
Sophia niet veel goeds. Het leggen van
een 151⁄2 pk petroleummotor in 1895
betekent de eerste stap weg van het
eeuwenoude windmolenaarsbedrijf. De
motor drijft via een tunnel het binnen-
werk van de molen aan, een vrij gebrui-
kelijke constructie bij een grondzeiler Na
een blikseminslag omstreeks 1915
verdwijnt een roe en dat betekent het
einde van het windmolenbedrijf, al
wordt er bij een goede wind soms nog

met één roe gemalen. In 1926 wordt er
pal naast de molen een houten graan-
pakhuis geplaatst en bij die gelegen-
heid werd vermoedelijk de molen
onttakeld. Het molenaarsbedrijf van de
Gebr. Kooiman groeide uit tot een
moderne mengvoederfabriek, waarbij
de molenromp meer en meer inge-
bouwd raakte. Het bedrijf ging op in een
fusie van een groot aantal molenaars-
bedrijven in de waarden, de Meng -
kombinatie. Die kende een kortstondig
bestaan en eindigde in een faillisse-
ment. De molenromp in Ottoland werd
vervolgens eigendom van een autohan-
delaar. De fabriek werd wel gesloopt,
maar wonder boven wonder overleefde
de molenromp de sloop als een soort
reclamezuil voor een autobedrijf. De
toenmalige gemeente Ottoland heeft
omstreeks 1980 wel gesproken over
herstel, maar de kosten, toen geraamd
op een miljoen gulden, vond men toch
te gortig. De uiteindelijke executie heeft
nog bijna twintig jaar op zich laten
wachten maar dankzij het ingrijpen van
molenvrienden in de streek is het zelfs
geen echte sloop geworden.

Foto van De Jonge Sophia uit 1912.
Links de machinekamer met de tunnel
voor de drijfriem waarmee het binnen-
werk van de molen wordt aangedreven.
Rechts tegen de molen een zakkenbank
met een losse trap en ernaast de mole-
naarswagen. De bank is op schouder-
hoogte en duidelijk afgestemd op
mens- en wagenhoogte. Van links naar
rechts op de foto: Eigje de Bie geb.
Slob, Aantje Kooiman geb. Leeuwis, 
op haar arm Andries Kooiman, Marie
Hoogendoorn geb. Slob, Kees Trapman,
tegen de molenromp Peter Terlouw en
rechts Klaas Versloot.

De molen in
de veevoeder-

fabriek. 
Een transport

schroef
verbindt silo
en molen. 

Op de voor-
grond, onder
de bramen, de
oude machine-

kamer.

Het lichten van de vang op 27 maart
2003 door Anita Witzier 
(foto J.L.J. Tersteeg).

OOp 30 maart werd in Groot-Ammers verplaatste en 
maalvaardig gerestaureerde Jonge Sophia in gebruik 
genomen. Dat was als het ware de afsluiting van een 

weergaloze krachttoer, een heldendicht. Een gedicht dat
uiteraard begint bij de bouw.
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1. De Jonge Sophia nog in welstand te Ottoland met rechts de machinekamer.
2. De Ottolandse korenmolen omstreeks 1970 vanaf hetzelfde punt, maar nu als onderdeel van een mengvoederfabriek.
3. Op 20 oktober 1999 maakte Henk van Steenbergen deze foto van De Jonge Sophia, een foto met verstrekkende gevolgen...
4. 6 november 1999; De Jonge Sophia op weg naar een betere toekomst (foto Paul Groen).
5. Het plaatsen van het achtkant op de nieuwe onderbouw op 6 oktober 2001.
6. Mei 2003: een zeer smerig karwei is geklaard, een nog zwaarder volgt (foto Joop Vendrig).
7. Het achtkant ondergaat een complete verjongingskuur (foto H. van Steenbergen, 28 mei 2003).
8. Nieuw riet op de romp doet wonderen (foto G. Barendse, 1 september 2003).
9. Na ruim 75 jaar ‘onthoofd’ krijgt de molen zijn ‘hoofdtooi’ weer terug op 27 december 2003.
10. Op 27 december 2003 worden ook de roeden gestoken: de vlag kan uit, beter erop (foto Joop Vendrig).
11. Op 27 maart 2003 wordt de draaivaardige molen onder grote belangstelling in bedrijf gesteld door Anita Witzier (foto J.L.J. Tersteeg).
12. Het afhangen van het zeer kleine spoorwiel in februari 2007 (foto Joop Vendrig). 
13. Avondstemming over de waard (foto Joop Vendrig).
14. Eind goed, al goed, De Jonge Sophia feestelijk versierd ter gelegenheid van de ingebruikstelling op 30 maart 2007 (foto Joop Vendrig).
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Redding

Op 20 oktober 1999 maakt molenfoto-
graaf Henk van Steenbergen foto’s van
de molenromp in Ottoland. Een
aanbouw aan de molenropmp is
gesloopt en dit blijkt het voorspel te zijn
van de totale vernietiging van de
molen, zo krijgt Van Steenbergen te
horen: volgende week valt de bijl. Henk
van Steenbergen belt molenvriend Arie
Hoek in Kinderdijk op en informeert hem
over het aanstaande verscheiden van
De Jonge Sophia. De week erop, op vrij-
dag 29 oktober 199 is er in het gemaal
van de Nederwaard in Kinderdijk een
voorlichtingsbijeenkomst voor mole-
naars in de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden over ambitieus bio -
toopproject. Tijdens het officieuze
gedeelte van deze bijeen komst wordt
melding gemaakt van de op handen
zijn sloop van de romp van de korenmo-
len in Otto land: kon men als molenvrien-
den onder elkaar niets kon regelen om
deze molen te behouden? Haast was
geboden, want binnen enkele weken
moest de molen weg zijn en de sloper
stond al met zijn kettingzaag klaar.
Sophia krijgt een week (!) uitstel van
executie en dankzij werkelijk een ‘last-
minute-actie’ weet een groep molen-
liefhebbers uit de Alblasserwaard het
achtkant op 6 november 1999 (!) veilig
te stellen bij het Streekcentrum Ooie -
vaarsdorp Liesveld. In no time moet alles
geregeld worden, toestemming, een
veilige verblijfplaats, transport en alles
wat er mee samenhangt. Het spreek-
woord zegt dat men met geld en goeie
woorden veel kan bereiken. Dat geld
was er helemaal niet, geen gulden, laat
staan een euro. En met goeie woorden
alleen begint men ook niets. Het komt
dus aan op improviseren en organiseren
met de hete adem van Chronos in de
nek. Dankzij de welwillende medewer-

king van personen en bedrijven, waarbij
vooral het Nieuw-Lekkerlandse trans-
portbedrijf Boer met ere genoemd dient
te worden voor het belangloos beschik-
baar stellen van een kraan en vervoer-
materiaal, komt alles op zijn pootjes
terecht. Bij het Liesveld wordt ook de
definitieve plaats van deze bijzondere
korenmolen gevonden. Dankzij mate-
riële en financiële steun van buitenaf
slaagt de werkgroep voor De Jonge
Sophia erin de molen snel weer aan het
draaien te krijgen, ook weer buiten het
gebruikelijke circuit om. Als men daar-
van afhankelijk was geweest dan was
Sophia gegarandeerd in oktober 1999
krakend in elkaar gezakt, al was het
waar omdat bureaucratie en tijd elkaar
als regel slecht verdragen, om over
improviseren maar te zwijgen. En die tijd
was er niet.

Het binnenwerk

Al snel bleek dat De Jonge Sophia
bepaald geen standaard grondzeiler-
korenmolen was geweest, waarbij de
stenen als gebruikelijk op de eerste
zolder lagen. De lichte constructie van
het achtkant maakte dit wel zeer
onwaarschijnlijk. Maar hoe was het dan
wel? In een reeks artikelen in dit blad
komt de constructie van de molen aan
de orde. Dat begint in het december-
nummer van 1999 waarin de link wordt
gelegd tussen De Jonge Sophia en de
wipkorenmolens zoals die vroeger in de
waarden algemeen gebruikelijk waren.
Dat wordt verder uitgewerkt in het
november 2001 waarin de term
‘vermomde wip’ valt. De Jonge Sophia
is weliswaar een achtkante grondzeiler,
maar hij lijkt als werktuig op de wipko-
renmolen, al mist hij het uiterlijk van dit
molentype. Daar reageert ‘Pandsel’ op
in het decembernummer, met name
voor wat betreft het ontbreken van een
luiwerk in de wipkorenmolen. Vervolgens
onderwerpt Nico Jurgens in het januari-
nummer van 2004 de molen aan een
nader onderzoek. Hij maakt aannemelijk
dat De Jonge Sophia jonger is dan het
opgegeven geboortejaar 1773. Mogelijk
vond in 1856 een herbouw plaats. In het
aprilnummer van 2004 volgt een uitvoe-
rige reactie, waarin vooral de mole -
naars  praktijk centraal staat en de
con sequenties die de constructie van
de molen er door heeft. Al met al heeft
de Ottolandse dame meer stof tot spre-
ken en schrijven gegeven dan menige
andere molen. Een handicap was het
ontbreken van duidelijke gegevens.
Doordat in oktober/november 1999 de
redding van de molen kop over hol
moest gebeuren ontbrak de tijd om de
stenen onderbouw en het ‘bodemar-
chief’ netjes te onderzoeken. Men had
wel andere dingen aan het hoofd.
Mogelijk had nader onderzoek van de
oude onderbouw uitsluitsel kunnen

Het lichten van de vang door mevrouw F. Van Diepen-Oost op 30 maart. 
(foto Joop Vendrig).

Belangstelling voor de ingebruikstelling op 30 maart (foto Joop Vendrig).
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geven over de ligging en de vorm van
de steenzolder. Maar als hadden komt is
hebben te laat...

Vorderingen

In de loop van 2001 wordt de fundering
gemaakt op de plaats waar de molen
moet komen te staan en vervolgens de
onderbouw gemetseld
Op 6 oktober 2001 wordt het nog verf-
omfaaide achtkant op de nieuwe
onderbouw geplaatst en vervolgens
geheel gerestaureerd door de firma De
Gelder. De staat van het achtkant was
ronduit slecht. De molenmakers weten
het achtkant nieuwe sterkte te geven
met een maximaal behoud van histo-
risch materiaal: ‘verstelwerk’ uit de hoge
kunst. In de toenmalige werkplaats van
De Gelder aan de Planetenlaan in
Nieuw-Lekkerland wordt een nieuwe
kap gemaakt, welke op 27 december
2003 wordt geplaatst. Tevens worden
dan de nieuwe Vaags-roeden gestoken,
de nummers 101 en 102, lang respectie-
velijk 20,30 en 20,20 m; iets langer dus
dan de oude Potroeden. De houten as
met de gietijzeren kop is afkomstig van
een gesloopte molen in het Deense Lille
Ebberup, welke dus wel heel erg ver van
huis is geraakt. Op 19 februari 2004
draait de molen weer; voor het eerst na
tachtig jaar. Op 27 maart 2004 volgt dan
de ingebruikstelling door Anita Witzier.
Daarmee is de molen nog niet
compleet, want het binnenwerk van
deze unieke molen ontbreekt nog, het
geld ervoor helaas ook.
De actiegroep verzamelt niet alleen links
en rechts onderdelen voor de molen,

maar ook geld. Zo kan op 30 oktober
2006 de opdracht gegeven worden aan
molenmaker De Gelder om de molen
maalvaardig te maken met één koppel
zestiender blauwe stenen. Eén steen is
afkomstig van de eens zo mooie
gesloopte molen ‘t Hert in Rhoon.
Het bovenwiel telt 45 kammen (steek
14,2 cm); de bovenbonkelaar 16; het
spoorwiel 48 (steek 9,4 cm) en het steen-
schijf 21 staven zodat de overbrengings-
verhouding 1: 6,43 is. Op 21 maart 2007
is er voor het eerst op windkracht daad-
werkelijk gemalen.

Opening

Op donderdag 29 maart 2007 werd om
5 uur De Jonge Sophia opgeleverd. Al
het werk is tot volle tevredenheid uit
gevoerd. De dag erop, vrijdag 30 maart,
vond de officiële ingebruikstelling plaats
door mevrouw F. Van Diepen-Oost, de
voorzitter van de Stichting Jaar van de
Molens. Met een ponywagen werden
enkele klusjes graan naar de molen
gebracht dat door mevrouw Van
Diepen in ontvangst werd genomen. Na
het lichten van de vang werd dit gema-
len. De dag erop werd open dag
gehouden en kon het publiek de herbo-
ren Jonge Sophia in ogenschouw
nemen. Men zag een malende molen,
maar zag men ook het wonder achter
de molen?
Er zijn en worden in dit land vele molens
gerestaureerd. Als regel verloopt dat
langs geijkte paden. Die geijkte paden
waren voor De Jonge Sophia niet
weggelegd. Sterker nog; als men zelfs
maar getracht zou hebben om die

paden in te slaan dan had De Jonge
Sophia geen schijn van kans gehad en
was ze in 1999 een roemloze dood
gestorven. Dat het allemaal anders en
beter is gelopen is allereerst en aller-
meest te danken aan een groep molen-
liefhebbers die van aanpakken wist. Dat
is eigenlijk al de tweede stap geweest.
Daarvoor lag nog een andere: de
moed, de wil om De Jonge Sophia op te
te pakken. ‘Verstandige’ mensen
hadden het in het laatste stadium van
het Ottolandse bestaan van deze molen
direct af laten weten: te laat en geen
tijd. Wilde men nog wat bereiken dan
moest er gehandeld worden en wel
onmiddellijk; met succes zoals later
bleek. Maar dat weet men niet op voor-
hand. Ook hier was de eerste klap de
daalder waard, maar er moesten nog
heel wat klappen uitgedeeld worden.
De molen stond niet op een monumen-
tenlijst, zodat men vanaf die kant geen
enkele financiële hulp kon verwachten.
Subsidies zijn strak gebonden aan spelre-
gels en die spelregels gingen hier niet
op. Men was dus helemaal op eigen
kracht en inzicht aangewezen. Dat
betekende zelf verschrikkelijk hard
werken en anderen mobiliseren. Dat is
allemaal gelukt. Natuurlijk kwam men na
die eerste hectische tijd in meer
normaal vaarwater. De Jonge Sophia is
inmiddels op de rijksmonumentenlijst
geplaatst en er kon gebruikt gaan
worden van allerlei reguliere subsidiewe-
gen. Desondanks is het eigen aandeel
van de werkgroep in de werkzaamhe-
den enorm, tot op het laatste moment
toe. Om financiële redenen moest dat
ook wel. Als dit niet gebeurd of gekund
had dan was het maar zeer de vraag of
de molen er ooit gekomen was. Niet
alleen hebben deze mensen een molen
gered, maar zoals vooral later bleek een
unieke molen die zijn weerga niet kent.
Enige kleine Noord-Hollandse korenmo-
lens, zoals Jurgens duidelijk maakte,
komen in de richting. De Jonge Sophia
heeft haars gelijke niet, niet als molen,
maar mogelijk ook niet als voorbeeld
van een geslaagde molenreddingsac-
tie. Een actie die alleen maar lof
verdient en hopelijk inspirerend werkt.
Over de restauraties van veel molens en
ook molenrompen wordt soms eindeloos
geboomd. Iedereen weet er het zijne
van en komt met een hoop zware praat.
‘Ze moeten’ ..... ‘men moet’ en ....
uiteindelijk gebeurt er niets. Praatjes
vullen geen gaatjes. Met het ‘ze’ en
‘men’ zou De Jonge Sophia al bijna acht
jaar as zijn. Dat het anders is uitgepakt is
te danken aan, om met oud-voorzitter
Van der Flier van De Hollandsche Molen
te zeggen, een Gideonsbende, een
uitdrukking, die als zoveel in de
Nederlandse taal geworteld is in de
Bijbel: de richter Gideon die met een
kleine groep mensen wordt het onmo-
gelijke bereikt.

De Ottolandse korenmolen maalt weer meel; wie had dat ooit kunnen denken. 
(foto Joop Vendrig).
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G R E N S M O L E N SMartie te Brake

DDe Schrofmühle, ligt tussen Wegberg en Rickelrath, in de
Kreis Heinsberg, vijftien kilometer ten oosten van Melick

Herkenbosch, niet ver van de Limburgse grens. 
Deze molen is de laatste jaren aanmerkelijk completer

geworden. Al jaren maalt de molen met één koppel stenen,
maar nu is de olieslagerij onder handen genomen.

Deze onderslag-waterradmolen wordt
al in 1558 genoemd. Het is een paar

jaar daarna dat de toenmalige eige-
naar Peter zu Balckhoven met zijn molen
weer genoemd wordt. Hij had het water
van de Mühlenbach ongevraagd: voet
hoger gestuwd dan gebruikelijk, waar-
door er boven de molen problemen
kwamen ‘an Gras und Torf’.
Vele jaren is de molen zowel olie- als

graanmolen geweest. Tot in de 20e

eeuw werd er nog gemalen, maar de
olieproductie was toen al voorbij. Er
werd in 1934 een 10 PK dieselmotor
geplaatst waardoor men nog wat
veevoer produceren kon. Ook daar
kwam de klad in. Alleen vanaf het laat-
ste oorlogsjaar tot ongeveer 1948 was er
een kleine opbloei, toen was het malen
voorbij.

SCHROFMÜHLE in Wegberg
weer (bijna) compleet

Links: het recent gereconstrueerde slagblok met heien etc. Op de as van het water-
rad zit een wiel dat het onderste zichtbare rad achter de slaghei aandrijft dat op
zijn beurt het grote kroonwiel erboven aandrijft dat op de wentelas is bevestigd.
Aan het andere eind van deze as wordt de kollergang aangedreven.

Nogmaals het eigenlijke slagwerk met de beide schortkneppels om de heien uit hun
werk te lichten. De kneppels bewegen, zoals ook in Noord-Brabant en aangrenzend
Vlaanderen als regel het geval is evenwijdig aan de lengterichting van het blok. 
Bij de windoliemolens ten noorden van de grote rivieren bewegen ze er haaks op.
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Boven: het rad van de Schrofmühle.

Het koppel maalstenen ligt op een
zolder en wordt van onderen af aange-
dreven. Op de as van het waterrad zit
een haakse kamwieloverbrenging. Het
aangedreven wiel heeft twee rijen
kammen; als kroonrad voor de haakse
overbrenging en als spoorwiel voor het
aandrijven van de steen. Op deze
manier worden zowel de olie- als de
korenmolen door één waterrad aange-
dreven; een in Nederland onbekend
verschijnsel.

Het waterrad, de stuw en het binnen-
werk lagen toen al jaren stil. De spaarvij-
ver groeide en slibde dicht en worm en
rot konden hun gang gaan.

Herstel

In het midden van de zeventiger jaren
van de vorige eeuw begon men geluk-
kig aan sanering van de gebouwen.
Daken en fundamenten werden her -
steld. Zo’n negen jaar erna werd het
waterrad hersteld en kon de molen weer
draaien en malen. Vanaf 1980 maalde
de molen regelmatig op vrijwillige basis
door Theo Schmitz. Zijn zoon Ferdinand
was vanaf jonge leeftijd niet weg te
slaan uit de molen en ontwikkelde net zo

veel passie voor het malen als zijn vader.
De kantstenen achter in de molen
konden na 1980 wel meedraaien, maar
dat was dan ook het enige nog aanwe-
zige deel van de oliemolen.
Door de familie Schmitz werd regelmatig
zelf onderhoud gedaan. Zo moest er al
in 1982 een nieuwe wateras komen.
Zonder hulp van een molenmaker
hebben ze de 5 meter lange eiken as
erin gekregen. Het waterrad werd ver -
nieuwd in 2001.
In 2005 kon de olieslagerij onder handen
genomen worden. Molenmaker Beijk
heeft de wentelas van nieuwe duimen
voorzien en een geheel nieuw persblok
met heien, wiggen, olieschalen enz.
geleverd en geplaatst. Ook de koller-
gang werd compleet gemaakt door
o.a. nieuwe strijkers te monteren. Vanaf
mei 2005 wordt er weer olie geslagen.

En nu...

Deze olie wordt tot nu toe wel echt koud
geslagen. Er is namelijk nog geen vuister
om het geplette lijnzaad te verwarmen.
Er zijn plannen om dit weer in de molen
te plaatsen. Het is al duidelijk waar dit
vuister moet komen, want een deel van
de oude schoorsteen zit er nog. Ook hier
is het wachten op geld en toestemming.
Omdat het nieuw in de molen wordt
aangebracht geeft monumentenzorg er
minder voorkeur aan dan bijvoorbeeld
het vernieuwen van iets dat aanwezig is.
Hopelijk kan in het voorjaar van 2007 dit
essentiële onderdeel gereconstrueerd
worden.
Na een eeuw wordt er in het Schwalm -
dal weer olie geslagen!

Meer informatie over de molen is te
vinden op de website van de molen:
www.schrofmuhle.de 

Links: de plaats van het fornuis.

De wentelas en de heien met hun
bijzonderen nokken en spaken (twee
per hei).

De bank met de beide beitels en de
bulen.
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Molenaar L.A. van Driel Kluit van de molen in Terbregge
reageert uitvoerig op het artikel ‘Kleurschakeringen’ in het
vorige nummer. Dat is niet zo verwonderlijk, want het
betreft per slot zijn molen, al is die eigendom van de

gemeente Rotterdam. Gemeentewerken is daarom verant-
woordelijk voor het onderhoud, inclusief het schilderwerk.
De communicatie tussen de dienst, de molenaar en de schil-
ders blijkt niet altijd even efficiënt en daar zijn veel van de

kleurperikelen op terug te leiden om over andere zaken maar
te zwijgen, zo blijkt uit het onderstaande relaas van de heer

Van Driel Kluit:

‘Met heel veel interesse het artikel
over de kleurschakeringen in de

laatste Molenwereld gelezen. Ik lees de
Molenwereld trouwens toch altijd met
interesse. Alles moet ervoor wijken en
niemand iets zeggen als ik hem aan het
lezen ben. Er zijn een aantal aanvullin-
gen die ik even wilde laten weten.

Molenschilders

Een van de ergernissen is dat al het schil-
derwerk wordt gedaan door een schil-
dersbedrijf dat totaal geen verstand
heeft van molens. Ze krijgen de opdracht
omdat Gemeentewerken werkt met een
inschrijvingssysteem. De goedkoopste
krijgt het dan. Vervolgens wordt er een
enorme mobiele kraan geparkeerd. Die
ook het topje van het bovenste end kan
bereiken. Als ik dan zeg dat dat eind
naar beneden kan omdat een molen
kan draaien zakken monden langzaam
open. NOOIT BIJ NAGEDACHT! Als ik dan
niet oppas worden alle windborden vast
geschilderd want men weet ook niet dat
ze eruit kunnen. Ook molenzeilen worden
meegeschilderd als ik niet oppas. Alle
raampjes worden meegenomen naar
een werkplaats om daar geschilderd te
worden. Misschien wel praktisch maar ik
loop heel de dag in het donker als ik niet
oppas want er worden platen multiplex
in de raamopeningen gezet. Vervolgens
komen de raampjes terug en dan weet

niemand meer waar ze zaten. Want
niemand heeft ze gemerkt. Want in de
molen zijn alle ramen anders. NOOIT AAN
GEDACHT. Dit in tegenstelling tot in de
nieuwbouw. En zo gaat het nog even
door, afgezien van de verspilling van
materiaal van tijdelijke ramen.
Op de bovenste foto op pagina 148 van
het voorkeuvelens is niet te zien dat de
roostervloer blauw is geschilderd. Totaal
niet passend bij deze molen. Bij de laat-
ste schilderbeurt, circa vier, vijf jaar gele-
den, had de toenmalige opzichter het in
zijn hoofd zitten dat alle kleuren
hetzelfde moesten worden als de molens
aan de Kralingse Plas. En hij vond blauw
een heel mooie kleur. Je kunt dan argu-
menten genoeg hebben maar dat is
zinloos want wie betaalt, bepaalt.
Omdat het dus een schildersbedrijf was
zonder verstand van molens zijn de roos-
terluiken van buitenaf geschilderd.
De zeilklampen heb ik twee maanden
geleden zelf wit geschilderd. Het was
een grote ellende om ‘s avonds in de
winter de zeilen weg te trekken. Je kon
totaal niet zien waar of de klampen nu
zaten. Iemand had ze in het verleden
groen geschilderd. Ook heb ik een
heklatje bij de voorzoom wit geschilderd
op de binnenroe want ik kon nooit zien
bij het vangen of ik nu de buiten of de
binnenroe voor had. Ook heb ik de
handvaten van de baliehaken wit
geschilderd nadat ik een keertje ‘s ocht -
ends vroeg erover struikelde in het

VERF- EN 
SCHILDERPERIKELEN
in Terbregge

donker. Ik heb het expres nu gedaan
want als ik het aan de schilder of aan de
opzichter vraag is het niet bespreekbaar
want ‘zo was het vroeger ook niet’. Dan
kom je in een eindeloze discussie over
o.a. een blauwe roostervloer e.d.

Verf 

Een verder probleem is dat de laatste
keer geverfd is met watergedragen verf.
Goed voor het milieu maar ook voor de
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‘ T  B E T E R E  W E R K

De Ster aan de Kralingse Plas 
omstreeks 1910. Het was o.a. deze 
foto waarmee Harrewijen De Kramer
wist te overtuigen dat aan zijn molen
geen ‘rouwstaarten’ mochten komen.

Snuifmolen De Ster in 1939 met
zwarte roeden, witte windborden en
donkergroene voorzomen, de kleuren
zoals die nu voorkomen op De Vier
Winden in Terbregge.

algen. Het hele baliehek en het baliedek
zelf zijn nu dus groen van de algen. Een
aantal maanden geleden is met regen-
achtig weer de rietdekker ge weest. Dit
veroorzaakte een dermate grote troep
dat ik een dag met een hogedruk spuit
op de balie ben bezig geweest. Alle
groene algen (en rietresten) heb ik van
de balieplanken gespoten en uiteinde-
lijk ook van de straat. Ik kan nu tenminste
normaal lopen. Ook met regenachtig
weer. Want ik gleed soms gewoon in het
rond; levensgevaarlijk.

Baard

Tijdens de laatste restauratie (zomer
2006) had ik de gelegenheid om de
baard van voren van dichtbij te bekij-
ken. Duidelijk te zien is dat ANNO en
1776 heel oud en misschien wel origineel
zijn. Ze zitten er niet opgeschroefd of zo.
Maar ze steken uit omdat het hout
eromheen weggegutst is. De witte
versieringen aan de zijkanten zijn heel
mooi met stralenkransen. Niets meer van
te zien van een afstand want ze zijn
helemaal dichtgeschilderd. Heel jam -

mer. Geen historisch besef. De A en de K
zijn vastgeschroefd. Misschien inder-
daad onderdeel van een oudere baard.

Bijgebouwen 

Probleem met het schilderen in de juiste
kleuren van molen en schuur/huis/bijge-
bouwen is dat het beheer is opgeknipt
tussen twee gemeentelijke diensten die
niks met elkaar te maken (willen)
hebben. Namelijk Gemeentewerken en
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR).
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De baard van De Vier Winden in maart
1969. De ‘A’ en de ‘K’ staan er als losse
letters op.

Gemeentewerken zorgt zo goed moge-
lijk voor de molen; in tegenstelling tot
OBR. Zo zijn alle houten buitenwanden
kaal en verveloos. Ramen zijn slecht.
Vorig jaar zomer is een houten wand op
het westen vervangen door een kunst-
stof/geperst houten wand. In plaats van
molengeel is dit gewoon wit. Wordt er
dan geschilderd dan worden alle kleu-
ren verf gebruikt maar niet in combina-
tie met molen bijgebouwen. Hopeloos.
Ook te zien op de onderste foto op
pagina 148 waar deze wand lichter is.

Deurluiken 

Ik kan me vaag herinneren dat de
deuren ramen hadden. Die er ook uit
konden misschien. En de deuren waren
van binnen inderdaad gebroken wit.
Dat is uit een praktisch oogpunt wel zo
fijn want ten eerste zie je er geen stof op
maar nog belangrijker is dat je ‘s avonds
tenminste ziet in het donker waar een
deur zit van buiten. Omdat de ene deur
na de andere slecht werd, werd er een
simpele en goedkope oplossing gezocht
en gevonden. We nemen een plaat
watervast multiplex van 6 cm. dik en dat
zagen we in de vorm van de deur.
Groen schilderen en voilá. Een deur.
Scharnieren bijbuigen. Geen gezicht. En
je kunt ook nooit meer door een dichte
deur naar buiten kijken of er een bui
aankomt. Weer een praktisch detail
verdwenen.

Roeden en spruiten

De ‘rouwspruit’ die we nu hebben is
inderdaad een ijzeren spruit. Het was
simpel gemakzucht om deze zwart te
maken. Toen de spruit op straat lag was

De Terbregse molen omstreeks 1928: de pleisterlaag is een grote lappendeken.

deze rood van de menie of iets derge-
lijks. Onbegrijpelijk dat we nu een zwarte
hebben; lelijk. Hetzelfde gaat voor de
roeden op. Ze hadden heel makkelijk
geel kunnen worden. En de lange spruit
molengeel. Waarom de einden van de
lange schoren niet meer wit zijn vind ik
ook een groot vraagteken. Op 12 mei
1984 zijn ze dat nog wel.
De geteerde roeden met witte windbor-
den met een groene voorzoom vind ik
een monstrum. Dit omdat het niet prak-
tisch werken in het donker is. Ik zie wel
de windborden maar niet de voorzoom
in het donker! Hoe krijg je het verzonnen!
Nog afgezien van het feit dat het witte
kruis in het midden vroeger veel groter
was. Het liep door tot aan de bovenste
heklat.

Scheuren

De romp scheurt nu dus nog steeds. In
de loop der jaren heb ik allerlei ‘deskun-
digen’ langs zien komen voor de scheu-
ren in de muren. Van alles is eraan
gedokterd. En het helpt telkens weer
voor even. Als het na verloop van tijd
weer gaat lekken is iedereens stomver-
baasd. Nog verbaasder is iedereen als ik
de molen op de wind krui en hij gaat
dan draaien. Niemand van de ‘deskun-
digen’ wist dat dat kon. Alles gaat dan
gezellig wiebelen en bewegen. Net een
standerdmolen. Volgens mij zit er totaal
geen fundering onder.
De kleur van romp is inderdaad steeds
lichter geworden. Dit komt doordat
eigenlijk een schilder de vrije hand krijgt
in dezen. Hij kijkt naar het pleisterwerk en
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Arie Dullaard in 1937 op het kruirad
van de Terbregse molen dat toen nog
zijn oorspronkelijke vorm en kleur
had: gebroken wit en donkergroene
handvaten. Bij de restauratie van 1942
worden de kleuren omgedraaid en
verdwijnen de halve spaken met de
vierkante spiegel. Het rad heeft dan
nog 8 spaken; omstreeks 1980 wordt
het verdubbeld.

mengt de verf dan zoals hij zelf mooi
vind. Vanzelfsprekend volg ik dit in de
toekomst heel erg nauw dus wie weet?

Bomen

Ook ben ik de laatste tijd redelijk actief
in diverse organisaties in de buurt van
de molen. Het helpt dat ik zelf in de
buurt woon. Als ik inmiddels ergens
binnenkom wandelen of iemand spreek
is het eerste dat ik hoor: Daar is de mole-
naar die wind wil hebben voor zijn
molen! Ook ben ik dikke vrienden met
mijn buren. Dit zorgt ervoor dat ik heel
makkelijk kan spreken met ze over
bomen. De laatste januari storm heeft
ook meegeholpen. Langzamerhand
wordt het nu wat kaler rond de molen.
Buren planten nu bijv. knotwilgen. Maar
het is een taai gevecht. Vreemd
genoeg zijn het niet de buren die
problemen opleveren maar de ge -
meente Rotterdam zelf. En dan in de
vorm van de Plantsoenendienst. Veel te
groot en log. 

Zeilrails

Interessant om ook te zien om pagina
143 bovenste foto is de zeilrails. Heel
duidelijk. Maar ook te zien op de foto
eronder. Zelfs op de bovenste foto op
pagina 144 is te zien dat het zeilrails
waren aan de vorm van het zeil. Eigenlijk

De oorspronkelijke situatie bij de balie-
deuren op de Terbregse molen met het
luik voor het raam. De maalbak bij een
in of omstreeks 1969 gedane maar
mislukte poging om de molen weer
maalvaardig te maken.

op alle foto’s tot 1984 is te zien dat er
geen wafels waren in het hekwerk en
dat er zeilrails waren.

Na al die jaren verbaast het me nog
steeds dat er zoveel praktische details

aan een molen verdwenen zijn.
Molenaars wisten drommels goed wat
het beste was. En alles was goed door-
dacht. Pas nu missen we het, nadat
allerlei goed bedoelende instanties het
niet belangrijk vonden.
Inmiddels heb ik in 2006 na de restaura-
tie die gereed kwam in september
120.000 omwentelingen gemaakt. Nu in
april zijn er sinds januari weer een dikke
100.000 bijgekomen. Het helpt als
mensen een draaiende molen zien en
de molenaar actief bezig zien.
Inmiddels heb ik al met de opzichter
over de kleuren gesproken. En ik
vertelde hemover het artikel in Molen -
wereld. Hij vindt het best interessant
maar de regel is dat wat de laatste vijf-
tien jaar in een kleur is geschilderd zo
moet blijven.
Ik ben blij met dit artikel want het geeft
me een heleboel argumenten voor
kleurveranderingen. Of het lukt moeten
we nog zien. Maar nooit geschoten is
altijd mis.’

Naschrift: Er zijn legio molens waarvan
een verhaal over de kleurstelling te
maken is zoals voor de molen in Ter -
bregge. De molens aan de Kralingse
Plas zijn er geen uitzondering op. Zo is de
onderbouw van De Lelie in Kralingen
een tijd ‘schaftketengroen’ geweest, de
geelgroene kleur die gemeentewerken
in Rotterdam hanteerde voor de schaft-
keten.
Op het ‘molenprikbord’ op internet
reageerde Leo Middelkoop op 9 sep -
tember tot mijn verbazing met de mede-
deling dat zich in het archief van De
Hollandsche Molen zich het verfbestek
van de herbouwde snuifmolen De Ster
te Rotterdam, compleet met kleurnum-
mers, bevindt. Zou de kleurstelling van
de in 1968 herbouwde molen opgesteld

Een schilder van Gemeentewerken in 1969 aan het werk op de Terbregse molen met
aan het kruirad molenaar Arie Kluit. Het kruien ging met een staalkabel die via een
katrol vast zat aan de staartbalk. Kluit liet dit zo maken omdat de molen, zeker op
bepaalde plaatsen zeer zwaar kruide. De halve spaken om in het rad te kunnen
lopen waren er niet voor niets.
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zijn door De Hollandsche Molen? Als dat zo is dan hebben daar
mogelijk de geplande ‘rouwstaarten’ voor De Ster in gestaan,
waar Cor van Harrewijen zo tegen fulmineerde. Dat bestek zou
dan ook wel weer eens uit de la kunnen zijn gevist voor De Vier
Winden toen de wens ontstond om die dezelfde kleur te geven
als de molens aan de plas. Het zou ook het blauw op de rooster-
blinden verklaren wat deze molens ook hebben. Voor De Vier
Winden herinner ik mij een leisteengrijsblauwe kleur.
Voor wat betreft de deurluiken: deze vielen aan de bovenzijden
achter een klamp en stonden op de middenklamp van de deur
vast met twee wervels. Ook aan de zijkanten zaten latjes. Ik heb
nooit meegemaakt dat deze luiken er uit zijn gehaald. De balie-
zolder was toch vrij licht met drie ramen en een gewitte muur.
De uiteinden van de lange schoren verloren pas heel recent hun
witte kleur; in april 2006 zijn ze zelfs nog wit. Eerder hadden de
uiteinden van de balieliggers hun gebroken witte kleur verloren. Ze
zijn nu zwart! In 1998 waren ze nog wit; in 2001 zwart. Deze onder-
delen waren een van de weinig kleurconstanten, op de alleroud-
ste foto’s van omstreeks 1900 zijn ze al licht van kleur, na een eeuw
werden de rollen dus om onduidelijke redenen omgekeerd.
Volgens Arie Dullaard (1865-1963), op Terbregge vanwege zijn
vertellerskwaliteiten toegenaamd ‘de dominee’, die vanaf 1876
af meer dan zestig jaar molenaarsknecht op De Vier Winden is
geweest stond de molen op een houten vlot. Dat dit in de prut-
achtige ondergrond de stabiliteit niet bevorderde laat zich
raden. De molen is dus altijd ‘wiebelachtig’ geweest. Daar werd
ook mee gerekend en geleefd. Arie Dullaard was een groot
vakman en beslist niet bang uitgevallen. Als hij de molen flink liet
gaan dan kwam de eigenaar, Koops, het huis uit lopen en
riep:‘Arie, Arie, niet te hard hoor!!!’ Dit in tegenstelling tot ‘de
mantelaap’ die het nooit hard genoeg ging. 
Inderdaad had de molen zeilrails, maar die verdwenen bij de
verdekkering in 1935. De wafeling van het hek dateert van het
steken van de nieuwe roeden in 1980. Maar was voor 1903 ook
aanwezig toen de molen nog houten roeden had. Persoonlijk
ken ik nauwelijks of geen molens waaraan meer geprutst of zelfs
verprutst is dan aan deze. Toen oud-molenaar Theo van der
Linden in 1971 na meer dan vijftien jaar afwezigheid voor het
eerst en voor het laatst weer in ‘zijn’ molen kwam sprongen hem
dan ook op de baliezolder letterlijk de tranen in de ogen. De
geschiedenis van deze molen is uitvoerig beschreven in De
Molenaar 1975-47-1322,1324 en 1975-48-1352,1354 jsb.

De ‘Zoeker’ van het april-
nummer heeft helaas geen
enkele reactie opgeleverd.

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’.
Het gaat om twee detailop-
namen met een onbekende
molen en molenaar; ver -
moedelijk een beltmolen in
het rivierengebied (zie hori-
zon) of een molen op een
dijk. Maar waar en wie?
Reacties a.u.b. te richten
aan de redactie van de
Molenwereld, Moerdijkstraat
39, 2751 BE Moerkapelle, fax
079-5931303, e-mail: redac-
tie@molenwereld.nl.
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In 1981 publiceerde P.W.E.A. van BusselKorenmolens - Van ambacht tot indus-
trie. Dat is voor velen - en niet zonder
reden - toch altijd nog het standaard-
werk over de korenmolen. Met
Oliemolens - Wind-, water- en rosolie-
molens; oliezaad en olie heeft dat in
feite een vervolg gekregen. Helaas
heeft Piet van Bussel het verschijnen zelf
niet meer mogen beleven door zijn over-
lijden op 8 augustus 2006. Nog maar kort
tevoren, in juni 2006, sloot hij het manu-
script af. Het boek heeft daardoor het
karakter van een nalatenschap gekre-
gen, een erfenis van een man die ener-
zijds door zijn afkomst en interesse
geworteld was in de wereld van de klas-
sieke molen en anderzijds die molen
gestalte geeft in de wereld van de 21e

eeuw.

De aanleiding voor het boek was de
reconstructie van het oliewerk in de
Collse Molen bij Eindhoven. Dat vereiste
de nodige research, veel moeizamer
dan bij korenmolens. Vergelijkings -
materiaal is er niet veel; oliemolens zijn
immers schaars en de bronnen voor hun
techniek betrekkelijk beperkt. Onver -
mijdelijk heeft dit geleid tot vragen hoe
het was; niet alleen in Eindhoven, maar
ook elders. In het kielzog daarvan doken
de vragen op waarom het zo was en
hoe er is gewerkt. Het geeft direct ook
het kader aan van het boek: de bedrijfs-
technische kant van de molen. Andere
componenten komen daardoor nauwe-
lijks uit de verf als de sociaal-economi-
sche en de historische kant. 
Voor Korenmolens kon Van Bussel nog
putten uit een nabij en zelfs beleefd
verleden. Dat was bij Oliemolens niet
mogelijk. Het slaan van olie uit zaad was
op een enkele uitzondering na eigenlijk
rond de Eerste Wereldoorlog al volledig
voorbij en zo bezien is het verwonderlijk
dat er in Nederland en Vlaanderen nog
zoveel bewaard is gebleven; het onder-
zoeksterrein van Van Bussel. Helaas blijft
direct aangrenzend Duitsland buiten
beeld. Dat is jammer, want sommige
door hem beschreven verdwenen tech-
nieken, met name uit de overgangstijd
van de klassieke olieslagerij naar de
moderne techniek zijn in Duits Rijnland
bewaard gebleven.

Oliemolens Inhoud

Het draait in het boek dus
voor alles om de tech-
niek. Het begint dan ook
met een beschrijving
van de componenten
van de oliemolen, bij
wijze van spreken van
kollergang tot koeken-
tafel. Vervolgens komt
de constructie van de
diverse oliemolen-
soorten als geheel
aan de orde waarna
een overzicht van
de nog bestaande
compleet ingerichte oliemolens in
Nederland en Vlaanderen volgt waarbij
iedere molen apart wordt beschreven in
constructief en historisch opzicht. Ook
krijgen de in de oorlog vernielde water-
vluchtmolens van Leeuwen-Maasniel en
Casteren aan dacht die beide een olie-
werk hadden. 
In hoofdstuk 9 behandelt Van Bussel
enige bijzondere constructies in
Vlaamse windoliemolens als de aandrij-
ving van de kollergang en de zetelkap,
waarbij de laatste uiteraard niet speci-
fiek oliemolengebonden is. Vervolgens
komen in twee sterk theoretische hoofd-
stukken de draaisnelheid van de koller-
gang en de werking van de slagbeitel
aan de orde. Het hoofdstuk over olieza-
den en toepassing van de producten is
bijzonder informatief, te meer daar er in
de bekende molenliteratuur nauwelijks
iets over te vinden is.
Haast vanzelfsprekend is er ook een
hoofdstuk gewijd aan het werken met
de molens, zeg maar een beknopte
handleiding voor olieslagers, met name
gericht op deze tijd en niet zoals het
vroeger was.
Het hoofdstuk over oliepersen in de
vroege industrie is een regelrechte
aanrader, ook om idee te krijgen van de
werking van ‘overgangs-oliemolens’
zoals de wel zeer opmerkelijke oliemolen
in het West-Vlaamse Deerlijk. Over dit
onderwerp kan men in de bekende
molenliteratuur nauwelijks iets terugvin-
den.
Na de beschrijving van de teloorgang
van de klassieke oliemolen volgt een
inventarisatie van de gaande werken in
oliemolens met betrekking tot de over-
brengingsverhoudingen, de toerentallen
en de omtreksnelheid van de stenen;
vrijwel geheel gebaseerd op de nog
bestaande oliemolens; een en ander
verhelderd met schematische tekenin-
gen. Een literatuuroverzicht per hoofd-

stuk, een verantwoording
van de afbeeldingen en een register op
persoons-, bedrijfs- en aardrijkskundige
name sluit het 192 pagina’s tellende
boek af.
Van Bussel heeft grondig werk geleverd,
slechts hier en daar roept de tekst
vragen op. Zo zijn er wel degelijk koller-
gangen met Stauffervetpotten geweest
(blz. 15). In de Rotterdamse molen De
Lelie staat bijvoorbeeld zo’n kollergang.
Of de tweede kollergang in een oliemo-
len bestemd was voor de naslag is nog
maar de vraag. Bij mijn beste weten was
die bestemd voor het maken van lijn-
meel. In boerenstreken was er op de
boerderij niet alleen behoeften aan
koeken, maar ook aan lijnmeel. Zo
bezien is het niet verwonderlijk dat de
Pelmolen in Rijssen als enige Neder -
landse oliemolen twee kollergangen
heeft. Ook de tweede kollergang in de
Marie Cornelis in Overschie diende om
lijnmeel te malen.
Het materiaal over de techniek van olie-
molens is beperkt. Van Bussel was daar-
bij vooral aangewezen op de nog
bestaande molens. Dat betekende een
enorme beperking omdat er buiten de
Zaanstreek en een enkele noordelijke
oliemolen een enorme en vroegtijdige
kaalslag is geweest. Dat betekent dat er
bijvoorbeeld over de Zuid-Hollandse
oliemolens bitter weinig bekend is. Uit
afbeeldingen en bijvoorbeeld een
onderbouw als van De Mercurius in Den
Hoorn blijkt dat het hier veelal om zeer
grote molens gaat, stukken groter dan
de nu nog bekende oliemolens. Het is
daarom onwaarschijnlijk dat die een
‘standaardinrichting’ als in de Zaan -
streek hebben gehad. Hoe het dan wel
zat is de vraag, al zijn er aanwijzingen
dat zij veelal een voor- en twee nasla-
gen hadden, mogelijk zelfs twee
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dubbele werken. Dat er afwijkende
constructies waren is bekend. Zo stond
bij de Hillegersbergse oliemolen De Koot
de kollergang in het verlengde van de
wentelas. Op grond van dit gegeven
nam molenkenner I.J. de Kramer aan
dat de molen oorspronkelijk een snuif-
molen is geweest, maar dat is beslist
nooit het geval geweest. Wellicht leve-
ren nader onderzoek en mogelijk ook
toevalsvondsten meer duidelijkheid op.
In ieder geval mogen we Van Bussel
dankbaar zijn voor het vastleggen wat
hij wist, een taak die hij grondig en
kennelijk met liefde voor het subject
heeft gedaan. Het boek zal daarom wel
zijn weg vinden naar molenliefhebbers in
het algemeen en oliemolenliefhebbers
in het bijzonder. In feite heeft het boek
maar één echt minpunt en dat is de
kwaliteit van de kleurenfoto’s. Die is van
sommige ronduit bedroevend. Gelukkig

doet dit aan de betekenis van het boek
niets af.

De familie Van Bussel heeft het boek in
eigen beheer uitgegeven via Bura
Boeken, daartoe in staat gesteld met
steun van het Prins Bernhard
Cultuurfonds en van het Productschap
Margarine, Vetten en Oliën. Op zater-
dag 10 maart werd het boek gepresen-
teerd in de Collse molen te Eindhoven,
de molen waar de draad van dit boek
door Piet van Bussel werd opgepakt. Een
drietal sprekers ging die middag in op
het verleden, de producten en het
heden van de oliemolen.
Wiro van Heugten memoreerde de
geschiedenis van de oliemolens in
zuidoost Nederland, terwijl Leen de Vries
een presentatie verzorgde over de tradi-
tionele wijze van verf maken, op basis
van ljnolie en pigmenten en Frans

Claassen namens het Productschap
MVO de rol van de huidige oliezaadver-
werkende industrie in Nederland schet-
ste.

De verkoopprijs van het boek bedraagt
i 35,-. Het boek kan bij de uitgever
worden besteld door overmaking van
het bedrag op één van de onder-
staande rekeningnummers; voor
Nederland: Postbankrekening 4073924
t.n.v. Bura Boeken, Florapark 48, 5644 BX
Eindhoven; voor België: KBC-rekening-
nummer 743-0363472-27 t.n.v. E. van
Bussel. jsb.

N.a.v.: P.W.E.A. van Bussel: Oliemolens -
Wind-, water- en rosoliemolens; oliezaad
en olie (Eindhoven z.j.) 192 blz.; geïll.;
gebonden ISBN 90 6464-021-4

Er is geen streek in Nederland waar hetleven van alledag zo doortrokken
was met molens als de Zaanstreek. In de
negentiende eeuw stonden er nog
honderden. ‘In alle hoeken en gaten
zag je ze malen’, zei een Achterhoekse
molenmaker die er één kwam ‘halen’. 

In 1869 werd het dagbladzegel afge-
schaft. Dat betekende een enorme
impuls voor de journalistiek. Rond die
tijd, iets eerder zelfs, kwam ook het
eerste nummer uit van de Zaanlandsche
Courant. Het is dan ook geen wonder
dat in deze krant talrijke berichten
opdoken met betrekking tot molens om
van advertenties maar niet te spreken.
Het maakt deze krant tot een belang-
rijke bron over het Zaanse molenleven,
niet alleen voor wat de molens op zich,
maar ook in hun sociale en economi-
sche context.
Het is de grote verdienste van auteur
Ron Couwenhoven, die inmiddels talrijke
publicaties over Zaanse molens op zijn
naam heeft staan dat hij deze bron
openlegt in Kroniek van het Molenleven,
de Zaanstreek anno 1868-1891. Hij
hanteert daarbij, zoals ook de titel
aangeeft, de kroniekvorm: van jaar tot
jaar noteert hij over de periode 1868 -
1891 het molenleven uit de krant, naar
datum gerangschikt. Hij vult dit aan met
gegevens over de molens uit andere
bronnen zoals verzekeringsregisters,
notariële archieven, verslagen van de
brandweer enz. Daar voegt hij nog
andere, voor de Zaanstreek ingrijpende
of spraakmakende gebeurtenissen uit
de streek aan toe. Het beginjaar, 1868,
hangt samen met het uitkomen van de
krant, het sluitjaar, 1891, met het uitko-
men van het eindrapport over de parle-
mentaire enquête in de Zaanstreek over

Zaans  mo len leven  u i t  de  k ran t

de sociale omstandigheden.
Zo ontstaat er dus een lange reeks meer
en minder ingrijpende (molen-)gebeur-
tenissen die het leven van de
Zaankanters toen bezig hielden. Het
laatste hoofdstuk van het boek staat
helemaal in het teken van de
genoemde enquête. Door de gekozen
vorm is het boek net zo afwisselend als
het leven zelf, een aaneenschakeling
van gebeurtenissen die door hun aard
wel inzicht geven in het leven en de
opvattingen van die tijd. De sociale
kwestie komt meer en meer in het
middelpunt te staan. De opkomende
industrie die de Zaanstreek opstuwt in de
vaart van de volken, maar de genade-
slag voor de molens betekent, soms
weerspiegeld in faillissementen .
Schrikbarend is het grote aantal bedrijfs-
ongevallen en molenbranden. Van
sommige dingen kijk je werkelijk op als
sabotage van een molen: het insmeren
van de vang van een zaagmolen met
vet: een wraakactie?
Het zal duidelijk zijn dat er voor de lief-
hebber veel te vinden is in dit boek.
Sommige zaken roepen vragen op. Zo
werd de kolossale zaagmolen De
Kruiskerk met zes zaagramen al vroeg
verbouwd tot stoomzagerij. Met een
stoommachine van 7 pk lijkt mij dat
onmogelijk, maar het stond zo in de
krant... Daarmee komt ook de kracht en
de zwakheid van het boek tot uiting.
Kroniek van het Molenleven telt 220
pagina en is geïllustreerd met een
beperkt aantal afbeeldingen. De foto’s
overtuigen kwalitatief niet echt, waar-
aan vooral de papiersoort debet is. Het
is in Couwenhoven bijzonder te prijzen
dat hij het boek heeft voorzien van een
register op molens en bedrijfsnamen en
op familienamen, hetgeen de toegan-

P A P I E R M O L E N

kelijkheid van het boek bijzonder
vergroot. Anders is het vrijwel ondoenlijk
om iets terug te vinden als de datum
onbekend is.
Al met al zal het boek zijn weg wel
vinden, niet alleen onder Zaankanters
met liefde voor de boeiende geschiede-
nis van hun eigen streek, maar ook
onder molenliefhebbers. Het boek is
uitgegeven door de Stichting Ron
Couwenhoven. De prijs bedraagt i

19,50 incl. verzendkosten en het boek is
te bestellen door overschrijven van dit
bedrag op bankrek.nr. 4114.70.078 t.n.v
Stichting Archief Couwenhoven te
Zaandam. Zie ook: www.duizendzaanse-
molens.nl jsb.

N.a.v.: Ron Couwenhoven: Kroniek van
het Molenleven, de Zaanstreek anno
1868-1891 (Zaandam 2006), ISBN 90-
806650-8-8; 220 blz., gebrocheerd.
Uitgegeven door Stichting Archief
Couwenhoven te Zaandam.



10e jaargang 2007 nr. 5  193

Hoe het een ander is vergaan weet ik
natuurlijk niet, maar ik ben danig, ja

diep geschokt door het lezen van het
verhaal van die molen in Weesp een paar
nummers terug in dit blad. Sterker nog
mijn vertrouwen is beschadigd en mijn
argwaan is grenzeloos geworden. Ik
vertrouw niets en niemand meer. 
Dat Haantje in Weesp heeft de mensheid
in de maling genomen en doet dat meer
dan ooit. Geen dame slaagt erin om haar
echte leeftijd zo te verbergen als deze
molen heeft gedaan. Het jaar 1820 is als
bouwjaar genoemd. Nu blijkt deze tante
dankzij knap onderzoek- en denkwerk
van slimme mensen meer dan twee
eeuwen ouder te zijn. Over sjoemelen
met je leeftijd gesproken. 
Nu is dat nog tot daaraan toe en eerlijk is
eerlijk: dat er oudere onderdelen in die
molen zaten was bekend. Maar ze klopte
toch maar mooi het oudst bekende
bovenhuis van een wipmolen met een
eeuw.
Je zou verwachten dat het onderste uit
de restauratie kan werd gehaald om dit
monument te bewaren. Het draaide
helaas uit op de kettingzaag; vort, de
container of de allesbrander in. Zelfs die
balk met dat inschrift wat zo belangrijk

bleek heeft mogelijk nog wat warmte
verschaft, al zal het zeker geen intellectu-
eel vuur zijn geweest. 
Het oudste bovenhuis in Nederland is
toch maar mooi veranderd in een jong
ding, recht en strak stralend in de verf,
mijn hartje wat wil je nog meer? Het is
toch een juweeltje, een parel? 
Toen begon ongerustheid te knagen. De
angst sloeg mij om het hart. Dat nieuwe
bovenhuis is misschien best wel nodig
geweest. Dat oordeel laat ik aan deskun-
digen over, de mensen die er echt
verstand van hebben. 
Hoe of het ook zij het authentieke materi-
aal is waarschijnlijk al lang in rook opge-
gaan, een soort gesanctioneerde
molenbrand zogezegd. En wat er nu
staat? Klopt dat allemaal? Afmetingen?
Materialen? Bilinga of eiken; ik zie het
verschil niet, maar het idee alleen al, om
van te rillen. 
Stel dat allerhande vrijzinnigheden ook bij
restauraties op ander gebied werden
toegepast. Neem nu de Nachtwacht van
Rembrandt, toch zo ongeveer het
beroemdste schilderij van Nederland. Is
dat nog wel van Rembrandt? Of hebben
we te maken met een kopie in acrylverf?
Net zo als eiken wordt vervangen door

Nep en namaak

bilinga?  Geschilderd op linnen? Waarom
zou het geen doek niet van de een of
kunstvezel mogen zijn? Wat maakt dat nu
uit. Als ik de Nachtwacht nog eens zie zal
ik het schilderij nog eens argwanend
bekijken. Ik vertrouw niets meer. Zou men
niet een schutter meer of minder hebben
‘gerestaureerd’ en ongezonde uiterlijken
heb ben aangepast om het schilderstuk
pedagogisch verantwoord te doen zijn. 
Er schiet van alles door mij heen. Dat
standbeeld van Erasmus in Rotterdam,
het oudste standbeeld van Nederland. Is
dat nog wel van brons? Of van de een of
andere kunststof, al was maar om te voor-
komen dat het brons te smeltoven ingaat,
een gevaar wat in deze tijd niet denk-
beeldig is. Zo’n beeld is zo van zijn sokkel
gelicht en het brons vindt niemand meer
terug, net zo min als de steenburrie van
die molen in Weesp. Als de Rotterdamse
stadsbestuurders inderdaad Erasmus
veilig gesteld hebben dan zullen ze dat
best bekend maken en zeggen dat er
een replica staat. Ter geruststelling wordt
dan ook meegedeeld waar het echte
staat. Dat zal dan wel in het een of
andere museum zijn, of in het stadhuis.
Maar hoe zit dat nu met zo’n molen? Als
een molen na brand herbouwd wordt
dan wordt geloof ik altijd het herbouwjaar
aangevoerd als bouwjaar, maar nooit het
oorspronkelijke. Hoe zit dat nu met grote
restauraties? Bouwjaar 1799 of 1999? Wat
is nu echt en wat is nu nep. Je zou er
malende van worden.

Balie Kluiver

Molenaar en molens in en
rond de Gelderse vallei

De Gelderse Vallei, het grensgebied
tussen de Utrechtse Heuvelrug en de

Veluwe is in meer dan een opzicht een
opmerkelijk molengebied. In de streek en
directe omgeving staan nog elf korenmo-
lens en dat is relatief veel. Ook de
verscheidenheid is groot: men kan er
terecht voor standerd-, stenen molens en
achtkanten; voor grondzeilers, balie- en
beltmolens. Ook het leeftijdsverschil liegt
er niet om. Voor de Doesburgermolen bij
Ede wordt als bouwjaar wel 1509
genoemd, zij het dat de eik voor de stan-
derd tussen 1614 en 1621 is geveld volgens
een dendrochronologisch onderzoek uit
september 1994 (over dit soort onderzoek,
zie Molenwereld 2007-2-66,67 en 68).  De
jongste is de Walderveense molen,
gebouwd in 1912 met onderdelen van
een molen van elders. In dit gebied zijn
omstreeks 1900 toch nog vrij veel nieuwe
windmolens gebouwd, veelal overge-
plaatst vanuit Noord-Holland, met name

de Zaanstreek. De meeste ervan zijn
inmiddels weer verdwenen.
In het boekje Korenmolens in en om de
Gelderse Vallei geeft auteur Gerrit de
Graaff in woord en beeld een portret van
de elf nog bestaande molens. Daarin
geeft hij een beschrijving van de geschie-
denis en de constructie van de molens
maar komen ook de (vrijwillige) molenaars
aan het woord. Zij vertellen over hun
achtergronden, (molen-)loopbaan en
drijfveren. 
In de inleiding gaat De Graaff in op
molens waarvan het licht nog achter de
horizon is (De Koe in Ermelo, De Concordia
in Ede en de Puurveense Molen in
Kootwijkerbroek) of definitief dreigt te
raken (De Oostermolen in Nijkerk). Verder
brengt hij summier wat algemene aspec-
ten te berde als molentypen, Nationale
Molendag en de molenaarsgilden.
Daarna komen afzonderlijk de elf molens
en hun molenaars voor het voetlicht. Ieder
hoofdstuk opent met een mooie staatsief-
oto van de molen en de vermelding van
het adres.  De foto’s (van de hand van de

auteur) zijn alle in kleur en alles krijgt een
beurt: exterieur, interieur en niet te verge-
ten de molenaars. Er is waarschijnlijk geen
boek in omloop waarin de vrijwillige mole-
naar zoveel voor het voetlicht komt als in
dit. Zowel de tekst als de foto’s verdienen
een compliment: geen overdadig jargon
en als het ware spelenderwijs wordt de
lezer ingevoerd in de constructie en de
werking van de molen. Allerlei interessante
bijzonderheden uit de geschiedenis van
de molens veraangenamen het lezen.
Jammer genoeg ontbreekt een kaart van
het gebied wat voor mensen van buiten
de Vallei mogelijk lastig is maar geen seri-
eus probleem is.  Een blik op de kaart
maakt wel duidelijk dat de keuze van de
molens soms discutabel is: waarom die
van Garderen wel en die van Rhenen niet;
idem Harderwijk - Putten, maar het mag
de pet niet kreuken.  

Het boekje nodigt als het ware voor een
dagtocht langs deze molens; al met al
wat je noemt een prettig boekje. Het is
door de BDU in Barneveld in de Regioreeks
uitgegeven en telt 128 pagina’s op A5-
formaat met zeer veel foto’s in kleur. De
prijs bedraagt i12,-.

N.a.v.: Gerrit de Graaff: Korenmolens in en
om de Gelderse Vallei (Barneveld 2006),
128 pagina’s, gebrocheerd, ISBN 90-8788-
009-X.
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Jaarvergadering van 
DE HOLLANDSCHE MOLEN

J.S. Bakker

Zaterdag 17 maart werd de jaarlijkse Algemene Vergadering
van de Vereniging De Hollandsche Molen gehouden in het

Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam.

Als gebruikelijk kwamen ‘s morgens
de huishoudelijke zaken van de

vereniging aan de orde. De aftredende
bestuursleden, mr.drs. R.H.L. Tegelaar
(de secretaris) en J.F. van Zon (pen -
ningmester van de vereniging) waren
niet herkiesbaar. In hun plaats werden
de heren mr.drs. E.S. Rijnders en drs.
Th.W.C. Brok gekozen. Op 7 december
2006 ontving de vereniging het CBF-
keurmerk. Dit keurmerk geeft aan dat
de verhouding tussen de totale uitga-
ven en de directe voor het doel van de
stich ting of vereniging in orde is, zodat
schenkers en leden weten dat hun geld
op de goede plaats komt; om die reden
van groot belang voor de fondsenwer-
ving. 
Bijzonder verheugend was het door het
rijk beschikbaar stellen van extra subsi-
die voor het inlopen van de res -
tauratieachter stand bij molens. In
december maakte het RACM bekend
dat voor vijftien molens 3,5 miljoen euro
subsidie beschikbaar werd gesteld. Dat
is bij lange na niet voldoende. Om die
reden drong de vereniging bij toenmalig

Drie personen ontvingen het Certificaat van verdienste van de vereniging voor hun
actieve rol bij het instandhouden van molens; naast de voorzitter v.l.n.r. de heren
Doorn bosch, De Jongh en Bökkers (foto J. Vendrig).

De voorzitter van De Hollandsche
Molen aan het woord (foto J. Vendrig).

De geslaagde vrijwillige molenaars op het podium (foto J. Vendrig).
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A C T I V I T E I T E N

Ir. F. Stokhuyzen was van het begin van de vereniging af aan betrokken
bij het molenbehoud en was bijna veertig jaar bestuurslid van De
Hollandsche Molen. Het gros van zijn medebestuursleden uit die tijd is
vergeten, maar dankzij Molens bleef Stokhuyzens naam voorleven 
(foto J. Vendrig).

De ‘Stokhuyzens’ gingen als warme broodjes over de
toon bank (foto J. Vendrig).

minister Van der Hoeven aan op 25
miljoen euro extra, waarvan 15 miljoen
recent is gehono reerd.
Het door de Hollandsche Molen in
samenwerking met de Monumen -
tenwacht ontwikkelde PIP-model
(Peridiek Instandhoudings Plan voor de
nieuwe instandhoudingsregeling BRIM
die per 1 januari 2007 is ingegaan is een
succes gebleken. Van de bijna 800 bij
de Rijksdienst ingeleverde PIPs bleek 95%
gemaakt te zijn aan de hand van dit
model. 
De voorbereidingen van het Jaar van
de molens, 2007, eisten enorm veel aan -

dacht en inzet. Projectleidster Marieke
Berend sen kreeg hiertoe bij het vele
werk de assistentie van Marit Hendriksen.
Tal van activiteiten vragen aandacht,
rechtstreeks of via werkgroepen en
commissies. Aan Nationale Molendag
2006 namen niet minder dan 459 geregi-
streerde molens deel, ongeveer even-
veel als in 2005 (2005).
Alle goede bedoelingen en inspannin-
gen ten spijt liep het ledenaantal weer
terug: het daalde weer, weliswaar licht,
van 5226 per 1 januari 2006 tot 5147 aan
het begin van 2006, een verlies van 79.
Deze ontwikkeling blijft een zorgelijk

zaak, zeker wanneer men beseft dat het
aantal leden een twintig jaar geleden
rond de 7000 schommelde. Hopelijk
zorgt het Jaar van de Molens voor een
opleving.
Gelukkig weet de vereniging zich in haar
streven gesteund door tal van organisa-
ties en personen, financieel en daad-
werkelijk. Zonder die hulp zou het
onmogelijk zijn om alles in goede banen
te leiden. Zo stelde de BankGiro Loterij
via de vereni ging een bedrag van
227.000 euro beschikbaar voor de res -
taura tie van diverse molens en het
onderhoud aan eigen molens van de
vereniging. Het Prins Bernhard Cultuur -
fonds mag hierin ook niet onvermeld blij-
ven.

Certificaten van verdienste

Tijdens de jaar vergadering werden drie
Certi ficaten van Ver dienste uitge reikt
aan personen die zich op bijzondere
manier onderscheiden hebben bij de
zorg voor mo lens, te weten aan de

heren K. Doornbosch, molenmaker te
Adorp; H. Bökkers, molenaar op De
Ooievaar te Terwolde en J.A.A. de
Jongh uit Veldhoven, molenmaker te
Oerle.
Klaas Doornbosch leerde het vak van
molenmaker van zijn vader Anne. Deze
had op zijn beurt het vak geleerd van de
bekende Groningse molenmaker
Bremer. Begin jaren zestig komt Klaas in
het bedrijf en er wordt dan niet alleen
veel in de noordelijke provincies
gewerkt. Doornbosch restaureert ook
een groot aantal molens in Zeeland. Een
van de grootste werken van het bedrijf

was de bouw van een standerd molen
op de vestingwallen van Bourtange in
1980. In de jaren daarna concentreerde
Doornbosch zich steeds meer op het
werk in Groningen en omstreken, daarbij
geholpen door zijn zoon Anne, die in de
jaren negentig in het bedrijf kwam te
werken.
Henk Bökkers is een echte man van de
praktijk. Hij had een prima leermeester in
de persoon van zijn vader, die vanaf
1938 molenaar en eigenaar was van de
grote korenmolen aan de IJsseldijk in
Olst. De jonge Henk leerde de beginse-
len van het ambacht van korenmole-
naar dan ook op die molen. Ook was hij
nauw betrokken bij de oprichting van
het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde
waarvan hij de eerste secretaris was en
dat officieel ten doop werd gehouden
in zijn molen op 2 februari 1977; dit jaar
precies dertig jaar geleden.
Later kwam Henk Bökkers op De
Ooievaar in Terwolde terecht vanwaar
hij meel levert aan bakkers in de regio.
John de Jong heeft als opleiding HTS-
Weg- en Waterbouw gevolgd en heeft
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jaren gewerkt bij het grote wegenbouw-
bedrijf Heijmans. Molens waren destijds
nog niet in beeld. Hij had echter wel
molenaarsbloed in zijn aderen. Zijn opa
was molenaar op de molen van
Veldhoven en zijn vader, een van de drij-
vende krachten achter de Nederlandse
Vereniging van Particuliere Moleneige -
naren, was ook zeer actief op molenge-
bied. John de Jongh kreeg zo molens
met de paplepel ingego ten. Vader De
Jongh kocht midden jaren tachtig van
de vorige eeuw een stuk grond in Oerle
en liet daar een molen bouwen. Daarbij
werd gebruik gemaakt van onderdelen,
waaronder het achtkant, van een Duitse
molen. Bij de molen werden bedrijfsge-
bouwen geplaatst, waarin later het
molenmakersbedrijf werd gehuisvest.
John de Jong bleek met zijn technische
achtergrond, weliswaar op een heel
ander terrein, zeer goed in staat om zich
het moeilijke, specialistische molenma -
kersvak eigen te maken. Hij heeft inmid-
dels heel wat, zelfs bijzon dere en
spectaculaire restauraties, op zijn naam
staan, zoals die van Holten’s Molen in
Deurne.

Vernuft en volharding

De Stichting Molengiftenfonds voor
Vernuft en Volharding ontstond uit de
wens om mensen of instellin gen te
onderschei den die op een bijzondere
wijze vernuft en volharding getoond
hebben ten behoeve van molens.
Daarom worden eens per jaar tijdens de
jaarvergadering van De Hol landsche
Molen enige jaarprijzen door deze stich -
ting uitge reikt. 
De heer en mevrouw Ten Have uit
Gorssel krijgen de oorkonde als blijk van
waardering voor hun jarenlange inzet
voor het herstel en behoud van koren-
molen Geertruida Cornelia met het
molenhuis en de bijbehorende maalde-
rij in Gorssel.
In 1986 kochten de heer en mevrouw

Jaarprijzen van de Stichting
Molengiftenfonds voor Vernuft en
Volharding werden uitgereikt aan
(v.l.n.r.): mevrouw Riet Meijer en de
heer Ernst Thoolen te Nuenen; de heer
en mevrouw Ten Have uit Gorssel en
de heer Van Velzen voor zijn overleden
vader (foto H. Noot). 

Ten Have het muldershuis en de voor-
malig motormaalderij staande naast
een oude molenromp. In 1980 al had de
provincie Gelderland al plannen en
tekening en voor de restauratie van de
molen laten maken maar die was nooit
tot uitvoering gekomen. Nadat zij het
huis hadden opge knapt kocht de fami-
lie ten Have in 1995 de molenromp. Men
begon direct met fondsen te verwerven,
en er werden twee stichtingen opge-
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De bestuurstafel met v.l.n.r. de
dames/heren Braay; Kaag-Van den
Boon; Endedijk; De Zeeuw; Van
Diepen-Oost; Van Zon; Rijnders;
Tegelaar; Brok en De Vries 
(foto J. Vendrig).

De hal van het KIT biedt altijd weer de
gelegenheid voor een gezellig samen-
treffen (foto H. Noot).

richt die ten doel hadden de molen in
2000 maalvaardig te hebben. Na gewel-
dige hulp en bijdragen van particulieren
en bedrijven uit de regio kon in 1998
opdracht voor de restauratie worden
gegeven.
De heer ten Have heeft zelf nauwkeurig
de restauratie gevolgd en bijgestuurd.
Zo zijn een groot aantal details verbe-
terd ten opzichte van de traditionele
constructiemethoden. Elke week maalt
Ten Have circa 500 kg veevoer voor
boeren uit de buurt en kleine hoeveel-
heid consumptiemeel voor bezoekers.
De voor malige motormaalderij wordt nu
gebruikt als boekenmagazijn. Hier liggen

duizenden tweedehands boeken die
het hele jaar door afgegeven worden
door molenvrienden en bekenden. Eén
keer per jaar organiseren de heer en
mevrouw ten Have een boeken markt
rond de molen. De opbrengst komt ten
goede aan het onderhoud van de
molen.
De volgende jaarprijs was voor mevrouw
Riet Meijer en de heer Ernst Thoolen te
Nuenen als blijk van waardering voor
hun vernuft en volharding bij het restau-
reren en duurzaam in stand houden van
de Hooydonkse Watermolen met zijn
omgeving te Nederwetten.
Henk van Velzen uit Breda kon de hem
toegekende jaarprijs helaas niet meer
ontvangen. Hij overleed geheel onver-
wacht op 26 februari jl. (zie Molenwereld
2007-4-134). In plaats van zijn vader nam
nu zijn oudste zoon Ruud de prijs in
ontvangst als blijk van waardering voor
het gebruik van zijn tekentalent voor de
Nederlandse molens en mede voor zijn
actieve betrok kenheid bij de West-
Brabantse molens.

Jaarrede

De jaarrede van ir. J.J. de Zeeuw, de
voorzitter van de vere niging, stond sterk
in het teken van het Jaar van de Molens
dat zijn schaduwen vooruit wierp. Twee

Een aandachtig gehoor voor de 
jaarrede van de heer De Zeeuw 
(foto H. Noot).

hoogtepunten zijn al gepasseerd: de
opening van een tentoonstelling in Den
Bosch en enige forse financiële injecties
voor het molenbehoud. Verder ging de
heer De Zeeuw in op de realisatie van
de vorig jaar geformuleerde beleids-
doelstellingen voor de vereniging, met
name het optreden als koepelorganisa-
tie voor alles wat zich in Nederland met
klassieke molens bezig houdt. De
restauratieach terstand baart hierbij
grote zorgen. Dat is niet alleen een
kwestie van financiën, maar ook van het
afstemmen van het beleid tussen de
diverse overheden en de schrikbarend
toegeno men bureaucratie en adminis-
tratieve rompslomp. Desondanks wil de
vereniging een voortrekkersrol blijven
spelen. Dat is alleen maar mogelijk met
de inzet van talloos velen die het molen-
behoud een warm hart toe dragen en
daar ook gestalte aan kunnen en willen
geven.

Verenigingspenningen

Er zijn mensen die voor de vereniging
een fantastische staat van dienst
hebben. Drie van hen werden tijdens de
vergadering onderscheiden met de
verenigingspenning. Van hen heeft Dick
Prins de langste staat van dienst voor de
vereniging. Vanaf 1964 tot vorig jaar
speelde hij een cruciale rol in de jaar -
lijkse molenexcursie van de vereniging,
zowel in de voorberei dingen, de route-
beschrijvingen, als tijdens de excursies
zelf. Verder stond hij de heer De Koning
bij met de restauratiecau serie gedu-
rende de jaarvergaderingen.
Ook de vertrekkende bestuursleden
werd een penning toegekend, een aan
de heer Tegelaar die sinds 1987 deel
uitmaakte van het bestuur van de
vereniging waarvan sinds 1989 als secre-
taris. In die functie heeft hij ook een
grote rol gespeeld met juri dische advie-
zen zoals bij contracten en statutenwijzi-
gingen. De heer Van Zon maakte sinds
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1998 deel uit van het bestuur als
penningmeester. In die functie inves-
teerde hij veel in de professionalisering
van de verenigingsorganisatie, waarbij
hij de toch nadruk legde op het opere-
ren als team. De heer Van Zon is princi-
pieel tegen dit soort onderscheidingen
en stelde de penning daarom niet op
prijs; de dank van de vereniging is er niet
minder om. 

2007: Jaar van de molen

Natuurlijk was het onmogelijk om in de
jaarvergadering van 2007 voorbij te
gaan aan het uitgeroepen ‘Jaar van de
Molens’. De projectleidster, Marieke
Berendsen, vertelde wat ‘molenmin -
nend Nederland’ in dit opzicht te wach-
ten stond aan allerhande activiteiten.
Aansluitend werd de herziene uitgaven
van het boek Molens van ir. F. Stok -
huyzen gepresenteerd, sinds decen  nia
de ‘intro’ bij uitnemendheid voor
mensen die zich in molens wilden verdie-
pen, maar al jaren uitverkocht. Het
eerste exemplaar werd door de heer De
Zeeuw overhandigd aan Beatrice
Stokhuyzen uit Amsterdam, de enige
nog in leven zijnde dochter van Frederik
Stokhuyzen. In een van de komende
nummers van dit blad hopen we het
boek te bespreken. 

Getuigschriften

Het uitreiken van de diploma’s aan de in
het afgelopen jaar geslaagde vrijwillige
molenaars is altijd weer een hoogtepunt
van de vergadering. Het is dan ook een
belangrijk moment, niet alleen voor de
betrokkenen, maar eigenlijk voor ieder-
een die het wel en wee van de molens

Verdienstelijke steunpilaren voor de vereniging; v.l.n.r. de heren De Zeeuw, Prins,
Van Zon en Tegelaar (foto H. Noot).

ter harte gaat: zonder molenaars geen
draaiende molens! 
In 2006 werd 73 kandidaten het examen
afgenomen voor windmo lens en 3
kandidaten voor watermolens. Van
deze 76 personen, konden er 64 (61 voor
windmolens en 3 voor watermolens) in
Amsterdam hun diploma in ontvangst
nemen. Dat is 20 meer dan vorig jaar
toen er 44 vrijwillige molenaars het
examen behaal den.

Restauratieoverzicht

Ondanks alle moeilijkheden zijn er in
2006 weer veel molenres tauraties tot
stand gekomen, hetgeen duidelijk tot
uiting kwam bij het gepresenteerde
restauratieoverzicht. De indruk ont stond
ook nu weer dat er niet alleen minder
restauraties zijn voltooid, maar dat ook
de echte grote restauraties zoals van
ooit ‘afgeschreven’ molens minder in
aantal waren dan voor enige jaren het
geval was. Veel van de getoonde werk-
zaamheden valt eerder te rangschikken
onder groot onderhoud en betreft
molens waarvan het fysieke voortbe-
staan zeker niet direct in gevaar is
geweest. Al gaat het dan ook niet om
‘bedreigde molens’ zoals dat eerder in
de annalen van de vereniging werd
genoemd; de werkzaamheden kunnen
niet gemist worden, terwijl de proble-
men om het plaatje rond te krijgen soms
levensgroot zijn. 
Het is daarom te hopen dat De
Hollandsche Molen in staat is de rol van
overkoepelende en inspirerende molen-
organisatie met succes te blijven vervul-
len. 2007 mag niet het laatste Jaar van
de molen zijn! Nu zit dat er gelukkig niet
in, maar het mag best wel beseft
worden dat in Nederland een relatief
groot aantal molens is bewaard geble-
ven. Dat in dit behoud De Hol landsche
Molen nu al weer 84 jaar lang een grote
rol heeft gespeeld is buiten kijf.

Een voorproefje van ‘Blazen voor de molen’ (foto H. Noot).

Glunderende gezichten met diploma’s (foto H. Noot).



iedere maand 
per post thuis 
kan op drie manieren:

1. Door het nemen van een abonnement. 

Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment ingaan en worden automatisch
verlengd tenzij een abonnement uiterlijk 1 december van het lopende abonnementsjaar
schriftelijk wordt opgezegd.
De in het lopende abonnementsjaar (van januari t/m december) reeds verschenen
nummers worden na ontvangst van het abonnementsgeld direct toegezonden, indien
nog voorradig.

Abonnementsprijs: Nederland ƒ 47,50 per jaar (incl. 6% BTW).
Overig Europa ƒ 65,- per jaar (incl. 6% BTW).
Overige landen op aanvraag.

De abonnementsprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2. Door u aan te melden als donateur.

Donateurs in Nederland van de Stichting Molenwereld ontvangen het
blad gratis bij een minimum-donatie van  ƒ 62,50

3. Door een cadeau-abonnement.

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

� JA1, ik meld mij aan als abonnee op de ‘Molenwereld’ m.i.v. 1 januari 2007

� JA1, ik meld mij aan als donateur van de Stichting Molenwereld tegen een donatie van

ƒ ................... Ik maak mijn donatie over op Postbank rek. 4506935 of Rabobank 

rekeningnr. no. 3750.30.867 t.n.v. de Stichting Molenwereld.

Als molenliefhebber/beroepsmolenaar/molenmaker/vrijwillig molenaar2 ben ik speciaal

geïnteresseerd in:...........................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

� JA1, ik wil graag een cadeau-abonnement aanvragen voor:

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

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

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

Datum van ingang:........................................................................................................................

Handtekening:
Afzender (s.v.p. in drukletters)

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

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

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

Tel.:..............................................Fax:...........................................E-mail:........................................

Deze coupon kan, desgewenst, portvrij ingestuurd worden aan:

Stichting MOLENWERELD Antwoordnummer 12104 NL-2740 WD  MOERKAPELLE

De

�

1S.v.p.  aankruisen hetgeen door u gewenst wordt. / 2 Doorhalen wat niet van toepassing is.

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

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.
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