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

Belofte maakt schuld. In het novembernummer van 2001 werd het

eerste artikel geplaatst over de molen De Arend in Rotterdam waarin

werd aangetoond dat dit de hoogste klassieke molen van Nederland is

geweest. De daaropvolgende artikelen bleven evenwel liggen. Het is

nu, na zes jaar, wel eens tijd om grondig stil te staan bij de geschiedenis

van deze molen als gebouw. U houdt nog een artikel te goed over het

bedrijf achter de molen en een vierde over het werken met deze molen.

Het zijn in feite allemaal onafhankelijke verhalen, maar we beloven dat

we er nu toch wat meer vaart achter proberen te zetten. Als we in

hetzelfde tempo doorgaan dan zou u het vierde en laatste deel omst-

reeks 2020 kunnen verwachten... Dat is wel erg lang.

In verband met de bouw van een nieuw huis kwam tussen Schipluiden

en Vlaardingen de fundering van de Schouw-of Slinkslootmolen voor de

dag. Erwin Esselink laat hier in woord en beeld het een en ander van

zien. Het blijkt om een zeer bijzondere molen te gaan die een tijd lang

met twee schepraderen heeft gewerkt.

Het is bijna veertig jaar geleden dat van ondergetekende zijn eerste

pennenvrucht over molens verscheen. Hoeveel ik inmiddels geschreven

heb weet ik niet en wil ik niet weten. Wel weet ik dat ik mij altijd met

plezier aan het schrijven zet. Een recensie van het recent verschenen

Molens is er helaas een uitzondering op. De reden zal wel blijken.

Over jubilea gesproken. Op 16 juni is het exact tien jaar geleden dat de

Stichting Molenwereld formeel is opgericht, de stichting die dit blad

uitgeeft. 

Tot slot nog speciale en hartelijke felicitaties aan het adres van de voor-

zitter van deze stichting, de heer Sj.J. Veerman, met zijn benoeming tot

wethouder van de gemeente Alblasserdam. 
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Herstel Eolus bij Aduard hoogst
noodzakelijk

Poldermolen Eolus van de Fran sum er -
polder bij Aduard is al weer enkele jaren
hard aan een grote onderhoudsbeurt
toe (Molenwereld 2002-2-32). Daarmee
is hij een zorgenkind geworden van de
Molenstichting Westerk wartier. In 2002
werden slechts enkele noodzakelijke
werkzaamheden uitgevoerd aan de
molen die nog een daadwerkelijke
bemalingsfunctie heeft. Het gevlucht,
de staart en de vijzel zijn in slechte staat
en met de werkzaamheden is een
bedrag van 200.000 euro gemoeid. De
stichting heeft bij monde van haar tech-
nisch bestuurslid de RACM ingelicht met
het verzoek een bijdrage te kunnen
ontvangen uit de extra middelen die in
2007 beschikbaar zijn. 

Ongeval op De Helper aan
Paterswoldermeer te Haren

Op 6 mei is op molen De Helper aan het
Paterswoldermeer bij Haren een 6-jarig
jongetje uit dezelfde plaats ernstig
gewond geraakt. Het jongetje bezich-
tigde samen met zijn moeder de molen
en door nog onbekende oorzaak is hij
tussen de draaiende koningsspil en
daarna op de spanijzers van de onder-
bonkelaar terecht gekomen, waarna
bekneld geraakt tussen het vijzelwiel.
Een traumateam kwam met helikopter
ter plaatse maar de jongen werd met
een ambulance naar het ziekenhuis
gebracht en direct geopereerd. Hij

heeft een gebroken been, arm en rib,
een klaplong en een ontveld been
opgelopen. Zijn toestand was na de
operatie stabiel. In het kader van dit
ongeval mag niet onopgemerkt blijven
dat De Helper een der best beveiligde
molens in Groningen is die nagenoeg
aan alle Arbo-regels voldoet (en dat zijn
er heel wat).

Eerste fase herstel De Hoop in
Haren gereed

De eerste fase van het herstel van de
beeldbepalende molen De Hoop te
Haren is begin mei afgerond. De molen
is voorzien van een nieuwe stelling, ter
vervanging van de oude die op alle
bevestigingspunten totaal verrot was.
Deze eerste ingreep heeft een bedrag
van circa 75.000 euro gekost en de
stichting gaat nu op zoek naar de finan-
ciën voor de volgende fase, het restau-
reren van de kap en het gevlucht.
Hiervoor is nog een bedrag van 120.000
euro nodig buiten de reeds beschikbare
financiën. Het gereedkomen van de
eerste fase is voor de stichting aanlei-
ding geweest vast te stellen dat er nu
geen weg meer terug is en men gaat
voor het totale herstel van De Hoop. 

Molen Edens te Winschoten 
feestelijk heropend na verhoging

De werkzaamheden wat betreft het
ophogen en verbouwen van molen
Edens te Winschoten zijn afgerond. Op
12 mei heeft de feestelijke heropening
plaatsgehad. Wethouder H. Jansema
heette eenieder welkom en verrichtte
de officiële (her)openingshandeling.
Daarna was er voor iedereen een hapje
en drankje met muziek van het mobiele
blaasorkest Koper & Co. Foto’s van het
ophogen van de molen, gemaakt 
door leden van de fotoclub worden
vanaf 12 mei geëxposeerd. In mei 
2006 is de ophoging van molen Edens
van start gegaan. Aannemers combi -
natie Freyssinet Nederland en Goor -
bergh Funderingstechnieken heb ben de
ophoging uitgevoerd. De molen is drie
meter opgevijzeld en de begane grond
van de molen wordt een multifunctio-
nele ruimte. Deze ruimte zal door de
gemeente en door derden worden
gebruikt voor verschillende doeleinden,
zoals vergaderingen en presentaties. Op
de eerste zolder van molen Edens zal
een uitvalslocatie komen waar leerlin-
gen van het Noorderpoortcollege uit
Winschoten praktijkervaring op kunnen
doen als het gaat om ondernemer-

Beschermde spil van De Helper 
(foto: H. Noot, 7 augustus 2005).

Medewerkers van de firma Dunning uit Adorp leggen de laatste hand aan de
opbouw van de steiger. De stelling is inmiddels grotendeels gesloopt 
(foto: H. Noot, 27 april 2007).
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schap. Dit is onderdeel van een EDR
(Eems Dollard Regio)-project, waarmee
getracht wordt de economische ontwik-
kelingskansen voor de jeugd en van
leegstaande panden in de EDR-regio te
vergroten.

De Victor en De Zwaluw doen
mee met week van het 
platteland 2007

De Victor te Wânswert en de Zwaluw te
Burdaard leveren op 23 juni van 10.00-
17.00 uur een bijdrage aan het evene-
ment ‘week van het platteland’ in de
gemeente Ferwerderadiel. De organisa-
tie berust bij de natuurvereniging ‘Om ‘e
koaien’ uit Hallum. Samen met de stich-
ting ‘Vrienden van het platteland’ zet
deze natuurvereniging zich in voor de
bewustwording bij de burgers voor de
veranderingen van het platteland. In
een fiets- /wandelroute zullen er in
totaal op tien plaatsen de deuren
worden geopend waarbij zowel het
oude als het nieuwe plattelandsleven
worden getoond in een gevarieerd
programma. Het thema van 2007 is om
een grote variëteit van boerderijproduc-
ten en de herkomst hiervan te tonen
aan het publiek. Zo kan men de bedrijfs-
voering zien bij een modern melkveebe-
drijf als bij een traditionele boerderij. Er is
een uitstalling ‘âld ark’ en de mogelijk-
heid van kanovaren en waterfietsen.
Versnaperingen zijn onderweg mogelijk
hij een theeschenkerij, een ijsverkoop en
een uitspanning om een hapje te eten,
de wijn te proeven of even koffiedrin-
ken. Op de poldermolen Victor zijn er
zeildemonstraties om 11.00 uur, 14.00 uur
en 16.00 uur en zijn er doorlopende
rondleidingen. Op de koren- pel- en

houtzaagmolen De Zwaluw zijn ook
rondleidingen mogelijk. Startplaatsen
zijn er in Hallum (Piebewei), Hege -
beintum en Burdaard (bij camping/ -
sportterrein). Nadere informatie op
www.omekoaien.nl. Ook voor molenlief-
hebbers interessant. S. de Jong.

Bolwerksmolen te Deventer 
officieel in gebruik genomen

Na een restauratie van ruim een jaar is
de Bolwerksmolen te Deventer op vrij-
dag 11 mei om 15.30 uur weer officieel in
gebruik genomen door wethouder
Gerrit Berkelder en gedeputeerde
Ranter. De Bolwerksmolen is de laatste
nog functionerende windhoutzaagmo-

len in Overijssel. Na het welkomstwoord
van rentmeester J. Bruil gaf architect W.
Smid een toelichting op de restauratie.
De officiële openingshandeling bestond
uit het lichten van de vang en het zagen
van de eerste boom. Nadien was er
gelegenheid voor genodigden om de
molen te bezichtigen.
Vrijwillig molenaar Bos heeft jaren gele-
den het initiatief genomen voor een
restauratieplan voor de Bolwerksmolen.
Dit restauratieplan van architect Johans
Kreek uit 2002 lag al klaar toen de
provincie Overijssel eind 2004 besloot
een aanzienlijke subsidie van 445.000
euro toe te kennen vanuit het
Actiefonds. De gemeente ontving
vervolgens in april 2005 een subsidie van
256.311 euro, afkomstig vanuit de
Europese Unie en beschikbaar gesteld
door het Europaloket. De gemeente
Deventer heeft daarna het restant van
225.000 euro toegevoegd. Daarmee
was de financiering voor de restauratie
en een uitbreiding met een educatief
centrum rond. Eerst zijn in het najaar van
2005 de wieken en de kap verwijderd.
Daarna is het achtkant eraf getakeld.
Ook het vierkant met de zaagramen is
naast de molen geplaatst. De zaag-
schuren en de zaagvloer zijn gedemon-
teerd en opgeslagen. Tot slot zijn de
gemetselde fundering en het gemet-
selde zaagselkot (de ruimte onder de
zaagvloer) afgebroken. Rotte balken en
balkgedeelten zijn vervangen. In een
werkplaats in Denekamp zijn allerlei klei-
nere onderdelen gemaakt en hersteld.
Het bleek mogelijk een klein deel van de
gemetselde poeren in het geheel te
herplaatsen. Naar de wens van de
Stichting Beheer Bolwerksmolen is op het
terrein van de molen een educatieve
ruimte gecreëerd. Deze ruimte kan
dienst doen als ontvangst- en voorlich-
tingsruimte voor bezoekersgroepen
(bijvoorbeeld scholen) en als recre-
atieve ruimte voor toeristen (bijvoor-
beeld als theehuis). 

De Victor te Wânswert in één beeld gevangen met de kerk 
(foto: S. de Jong, 9 september 2006).

De molen van Fleringen is niet alleen uitwendig heel bijzonder, maar doet daar
inwendig nauwelijks voor onder met tal van eigenaardigheden die zeker een molen-
liefhebber naar waarde weet te schatten zoals deze zeldzame windas, gebruikt voor
het openleggen van de steen (foto 4 september 1999).
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Fleringer molen middelpunt
toeristisch knooppunt

In het kielzog van de afgewezen 
restauratiesubsidie voor de Grobbe -
molen/ Flerin ger Molen te Fleringen (Mo   -
len  wereld 2007-3-83) heeft de Stichting
Fleringer Molen een subsidie aange-
vraagd van ruim 33.000 euro voor het
aanbrengen van een aantal recre-
atieve voorzieningen bij de molen. De
molen met zijn kenmerkende vorm ligt
namelijk op een regionaal fiets- en
wandelrouteknooppunt. Het doel van
de voorzieningen is een bijdrage te leve-
ren in de bevordering van recreatie
rondom Fleringen. De creatie van het
tweede zogenoemde TOP (Toeristen
Overstap Punt) in de gemeente Tub -
bergen zal worden gefinancierd door
de provincie (25.000 euro) en de
gemeente (8.000 euro). 

Groen licht RACM verplaatsing
poldermolen Wadenoijen

Nadat de gemeente Tiel akkoord is
gegaan met de verplaatsing van de
poldermolen van Wadenoijen naar De
Steendert (Molenwereld 2007-3-93/2007-
2-46) was het wachten op de RACM om
definitieve goedkeuring te verkrijgen.
Op 23 maart heeft de RACM haar goed-
keuringsbesluit verzonden aan de
aanvrager voor de vergunning, de
Molenstichting het Gelders Rivieren -
gebied, onder voorwaarde dat eerst
alle benodigde subsidies rond zijn.
Tevens dienen de achterblijvende fun -
deringsrestanten in stand te worden
gehouden. De molenstichting kan nu

definitief op zoek naar de ontbrekende
financiële middelen, aangezien het
startkapitaal van 450.000 reeds door Avri
beschikbaar is gesteld. 

Opening expositieruimte
Venemansmolen te Winterswijk

Op zondag 1 juli, tevens Winterwijkse
molendag, wordt de nieuw ingerichte
expositieruimte geopend in de Vene -
mansmolen te Winterswijk. Dit gebeurt om
14.30 uur door wethouder A. van
Nijkerken. Naast de expositieruimte en de
fraai ingerichte koffiekamer draait de
Vene mans molen en is de authentieke
maalderij, aangedreven door een die -
selmotor maalvaardig. De expositieruimte
is met behulp van de vele enthousiaste
vrijwilligers en geldelijke steun ingericht tot
een logische tentoonstelling van de
Venemansmolen en haar verleden.

Feestelijke opening molen De
Hoop te Loenen aan de Vecht

Op zaterdag 12 mei is De Hoop te
Loenen aan de Vecht feestelijk
heropend. De molen is na een grondige
restauratie weer draai- en maalvaardig.
Met het lichten van de vang door de
heer Brouwer, bestuurslid van de
Stichting de Utrechtse Molens en Het
Utrechts Landschap, de provinciale
gedeputeerde de heer Ekkers, de
Loenense wethouder Joseph Toonen en
de nieuwe molenaar Ingrid Friesema
was de opening een feit. Windkracht 6
zorgde ervoor dat het gevlucht snel in
gang kwam. In De Hoop is een kleine
infowinkel ingericht, waar meel en land-
schapsproducten verkocht worden en
op 12 mei is de wervingscampagne voor
nieuwe vrijwilligers gestart die zich in
willen zetten voor de molen. De eerste

De Wadenoijse molen heeft zo te zien meer te lijden van windbelemmering in de
directe nabijheid dan van de AVRI en grote infrastructurele werken 
(foto H. Noot, 28 mei 2005).

De dieselmotor, fabrikaat Ruston (zie
Molenwereld 2005-2-64 e.v.), in de
Venemansmolen te Winterswijk (foto:
H. van der Graaf, 23 augustus 2004).

De draaiende molen De Hoop in
Loenen a/d Vecht bij de ingebruikstel-
ling op 12 mei (foto J. Vendrig).
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vrijwilligers hebben zich op 12 mei reeds
aangemeld. Rederij Schuttevaer uit
Utrecht verzorgde met een historische
directieboot een pendeldienst tussen de
volgende drie molens: De Hoop in
Loenen, de Loenderveense molen even-
eens in Loenen en korenmolen De Ruiter
in Vreeland. De opening werd extra
feestelijk door de gelijktijdige opening
van de kunstexpositie Wieken, wind en
weidevogels in het gemeentehuis van
Loenen aan de Vecht. Een project van
Het Utrechts Landschap en Artists for
Nature Foundation.

Tegenvaller voor Stichting De
Koe te Ermelo

Na een meevaller in april 2007
(Molenwereld 2007-5-165) van 718.000
euro voor herstel van de molen met het
pakhuis en het creëren van een archeo-
logisch museum, heeft de Molen -
stichting De Koe in mei een tegenvaller
moeten incasseren. Het Rijk heeft een
subsidieaanvraag voor de restauratie
van de molen afgewezen. De stichting
gaat nu samen met Vereniging De
Hollandsche Molen diverse fondsen
benaderen om de stichting financieel te
ondersteunen. De voorbereidende
werk   zaamheden voor de aanbesteding
zijn gestart en de stichting hoopt dat
deze voor de zomervakanties rond zal
zijn. In overleg met de gemeente Ermelo
is besloten de restauratie van de molen
afzonderlijk van het pakhuis toch te
beginnen, aangezien langer wachten
ongewenste kostenstijgingen met zich
mee zal brengen. Na de bouwvakva-
kantie kan met de werkzaamheden
worden begonnen zodat de molen in
2008 weer in volle glorie te bewonderen
zal zijn. 

Brandschade ondertoren molen
Oudegein te Nieuwegein

De in 2006 op zijn nieuwe plek her -
bouwde wipwaterwipmolen Oude gein
te Nieuwegein heeft in de nacht van
dinsdag 16 mei op woensdag 17 mei
schade opgelopen door brand. Door
tijdig ingrijpen van de brandweer
Nieuwegein, die tijdens het blussen assis-
tentie kreeg van de korpsen IJsselstein
en Werkhoven, is grote schade voorko-
men. Het korps van Werkhoven is gespe-
cialiseerd in rieten dakbedekking; de
rieten bedekking van de ondertoren is
als eerste verwijderd waardoor verdere
schade werd voorkomen en het boven-
huis gespaard bleef. Ook de ondertoren
is op enkele rietlatten (en het riet) na
grotendeels onbeschadigd.

Afspraken rond De Vriendschap
te Veenendaal

De discussie rond de invulling van de
omgeving van De Vriendschap te

Veenendaal woedt al sinds halverwege
de jaren negentig, de periode waarin
de gemeente Veenendaal eigenaar
werd van de molen (1996). Sindsdien
hebben vele scenario’s de revue gepas-
seerd (Molenwereld 2005-12-379). De
gemeente is akkoord gegaan met de
aankoop van een strook van vier vier-
kante meter van Patrimonium woon-
stichting voor het symbolische bedrag
van één euro. Daarnaast heeft ze de
verplichting om de overstekende dak -
bedekking van het pand aan de
Holleweg 8-30 aan te sluiten op de
nieuwe bebouwing voor Heimerstein en
verwezenlijking van de eigendomsover-
dracht van 70 vierkante meter grond
aan molenaar G. van Eden, eveneens
voor het symbolische bedrag van een
euro. Het betekent dat naar verwach-
ting de gewenste dagvoorziening voor
mensen met beperkte mogelijkheden in
het najaar van 2007 haar deuren kan
openen. In januari 2007 heeft de reken-
kamercommissie van de gemeente een
onderzoek ingesteld naar de ontwikke-
lingen rond molen De Vriendschap, om
vast te stellen in hoeverre de gemeente
zich naar behoren van haar taak heeft
gekweten. 

Klap van Molen D te Broek op
Langedijk voor passanten 
uitgesloten 

De problemen rond het wandelpad
langs molen D van de polder Geest -
merambacht te Broek op Langedijk zijn
geslecht. Overleg tussen het hoog-
heemraadschap, de provincie en de
gemeente heeft geleid tot een structu-
rele oplossing nadat begin 2006 het pad
werd afgesloten wanneer de molen
draaide, volgend op een eerder vastge-
steld totaal doorgangsverbod (Molen -
wereld 2006-3-83). Met de aanleg van

een steiger in het kanaal langs de molen
wordt nu voorkomen dat wandelaars
over het erf van de molen moeten
lopen en is het wandelpad weer continu
te betreden. 

Molenrestant De Spiering
vervangen door nieuwbouw
namaak-molenromp

In 1914 werd korenmolen De Spiering in
Muiden gesloopt en tot en met 2005
resteerde slechts de veldmuren met een
klein stuk opbouw. Halverwege 2005 is
ook dit laatste restant volledig afgebro-
ken om plaats te maken voor een
nieuwgebouwde reconstructie, aldus de
sinds 1996 nieuwe eigenaars van het
naastgelegen woonhuis. Thans is in april
2007 de nieuwbouw gereed gekomen
en duidelijk is dat van authenticiteit
geen sprake meer kan en mag zijn. Ter
plaatse is om ijzeren spanten een stenen
muur opgetrokken, waarvan het boven-
deel aan de buitenzijde is afgewerkt
met riet. Vanuit de molen kan via een
glazen overloop het molenhuis worden
bereikt. 

Meerjarenprogramma voor
molens bij Rustenburg

Stichting De Schermer Molens heeft in
haar meerjarenplan de restauratie tot
maalvaardige molen op het pro -
gramma staan van de strijkmolens I, K en
L bij Rustenburg. Van de elf molens in de
Schermer zelf wordt voor 1 september
de elfde maalvaardig opgeleverd en
daarna zijn de pijlen van de stichting
gericht op Rustenburg. Als eerste zal
molen K aan de beurt komen in 2008,
die moet worden voorzien van een
vijzelkom, vijzel en spil. Tevens wordt de
oorspronkelijke waterloop opnieuw

De ondertoren van Oudegein is direct na het blussen afgedekt met een zeil om
inwateren te voorkomen (foto: D. Kenbeek, 18 mei 2007).
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aangelegd. Vooruitlopend op het maal-
vaardig maken van molen I, zal deze
een 26.000 euro kostende restauratie
ondergaan. Gelijktijdig zal in 2008 en
2009 de omgeving van de molens
worden aangepakt. Het Landschap
Noord-Holland werkt momenteel een
plan uit om het omringende gebied in te
passen in cultuurhistorisch en natuurkun-
dig opzicht. Na 2012 zal tenslotte molen
H worden herbouwd, die na een
asbreuk in 1919 werd onttakeld en ver -
volgens in september 1936 is afgebroken
in het kader van het West-Friese kana-
lenplan. 

Nieuwbouw neemt �t Haantje te
Weesp wind uit de zeilen

In april zijn de plannen naar buiten
gebracht voor een ingrijpende opknap-
beurt van het winkelcentrum Hogewey
te Weesp, de sloop van de Kost -
verlorenflat en de bouw van een kopge-
vel aan de Ingelandenflat. Met name
de komst van deze kopgevel zal de
biotoop voor �t Haantje aanzienlijk
verslechteren. En dat terwijl de vrijwillige
molenaar al vanaf 2005 bezig is met
eenzelfde biotoopbeschermingszone als
voor de andere twee Weesper molens
van toepassing is (De Vriendschap en
De Eendacht). De Weesper wipstelling-
molen scoort namelijk toch al slecht in
de Noord-Hollandse biotoopinventarisa-
tie die in 2006 is uitgevoerd. In april heeft
de vrijwillige molenaar zich andermaal
tot de gemeente Weesp gewend met
een rapport waarin zijn visie op het
(toekomstige) beleid is weergegeven. 

‘En me gane met z’n allen naar
de Zaan...’

Over molens valt ontzettend veel te
vertellen. Wie een bezoekje brengt aan

de tentoonstelling ‘En me gane met z’n
allen naar de Zaan’ in het Molen -
museum in Koog aan de Zaan zal dat
zeker beamen. Talrijke aspecten rondom
molens komen aan de orde. Verdeeld
over verschillende thema’s. Bijvoorbeeld
‘Molens en toerisme’. Daarin gaat het
onder meer over de Zaandammerboot,
die buitenlandse toeristen naar
Zaandam bracht. Ook een onderwerp is
‘Molens en hun taal’. Hoe wordt een
molen ‘mooi gezet’ bij een feestelijke

gebeurtenis en hoe kan je aan de
molenstand zien dat er wordt gerouwd?
En wat is nu de luilakstand? Een ander
thema luidt ‘Molens en mensen’. Dit
verhaalt over de mentaliteit van de
werknemers op de molens. Over de
ongelijke strijd met de stoomfabrieken.
Schrijver Cor Bruyn schreef er al over in
zijn roman ‘De strijd om de Eenhoorn’.
Molens worden en zijn vaak geschilderd
en ook daar heeft de tentoonstelling
onder de naam ‘Molens, geschilderd
door liefhebbers’ een item over. Er werd
geschilderd door zondagsschilders,
maar de collectie van amateur-schilder
Gerrit Mol is eveneens ruim vertegen-
woordigd. Een andere categorie
behandelt de bijnamen. Een ‘pankoek’
was bijvoorbeeld de bijnaam van een
steenknecht op Het Pink en een ‘broe-
kie’ was de meesterknecht op De
Grootvorst. De bezoeker vindt er verder
de bijnamen van de inwoners van de
Zaanse dorpen. Daar zitten hele mooie
tussen. Wie over �gladoren� sprak, wees
naar Wormerveerders, een scheldnaam
die verband hield met de vele oliemo-
lens die Wormerveer ooit rijk was. Naast
Wormerveer telde ook het buurtschap

De molens van de Raaksmaatsboezem
bij Rustenburg voor de oorlog nog 
in vol bedrijf, op de achtergrond
molen H na het verongelukken in 
1919, daarvoor de nog bestaande
molens I, K, en L.

De Alkmaar Packet onderhield o.a. een bootdienst met salonboten tussen
Amsterdam en Alkmaar. Op de Zaan had men vanaf de schepen een prachtig
uitzicht op de molens langs de Zaan. Op feestdagen puilden de schepen 
letterlijk uit: ‘En we gane met z’n alle naar de Zaan, waar de wieken van de 
molens lustig slaan’.
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Westknollendam oliemolens. Van de situ-
atie langs de Tochtsloot rond 1800 heeft
Bruno van de Stadt een nauwkeurige
maquette gemaakt. Eertijds telde de
Zaanstreek, inclusief de Wijde Wormer,
zo�n veertig watermolens. Van het rijtje
te Oostzaan, De Waker, De Slaper en De
Dromer heeft Bruno van de Stadt een
gevisualiseerde impressie vervaardigd.
Een ander item behandelt de grote
watersnoodrampen van 1825 en 1916
waar ook de molens niet zonder kleer-
scheuren van af kwamen. Weliswaar
hielden ze stand tegen het wassende
water, maar de economische schade
was niet gering. Met �Molens in donkere
dagen� van 1940-1945 keren de perike-
len uit die tijd terug. Wat voor menigeen
verborgen bleef, was de geallieerde
wapenopslag in de schuren van de
onttakelde molen De Sint Willebrordus
aan het Kalf te Zaandam. Na 1875 ging
het Zaanse molenparadijs vrijwel geheel
teloor. In de jaren dertig van de vorige
eeuw leek zich de finale te voltrekken.
Zo stond de ene na de andere molen te
verpieteren of viel onder de slopersha-
mer. Er kon geen droog brood meer
verdiend worden, ook niet door de
pettenbazen die toch al met weinig
tevreden moesten zijn. Gevreesd werd
voor een totaal verloren gaan van het
Zaanse molenerfgoed. De overblijven-
den werden wel ‘de laatste der
Mohikanen’ genoemd naar de titel van
het wereldberoemde boek van James
Fenimore Cooper. De oprichting van de
Vereniging De Zaansche Molen in 1925 is

het begin van een keer ten goede
zodat het voorbestaan van de laatste
Zaanse molens nu gewaarborgd is. De
vereniging floreert volop. Belangstelling
voor molens is er altijd geweest, nu tot
uiting komend in bijvoorbeeld een flink
aantal molenverzamelaars. Aan dat
verzamelen is een apart hoofdstuk
gewijd. Voor molenliefhebbers is de
tentoonstelling een ‘must’, maar ook
voor anderen is de expositie heel inte-
ressant. Dat komt omdat naast de al
genoemde thema’s nog talrijke andere
verwante raakvlakken aan de orde
komen.
De tentoonstelling duurt van 19 mei tot
en met 5 augustus 2007. Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag van 11.00 tot 17.00
uur, zaterdag en zondag van 13.00 tot
17.00 uur. Het Molenmuseum is geves-
tigd aan de Museumlaan 18 te Koog
aan de Zaan. Vereniging De Zaansche
Molen.

Afscheid Ton Neuhaus als 
secretaris van De Zaansche
Molen

In de ledenvergadering van 7 mei heeft
Ton Neuhaus na een indrukwekkende
staat van dienst afscheidgenomen
genomen als secretaris van de Vereni -
ging De Zaansche Molen. Neuhaus werd
in 1957 lid van de vereniging en in 1967
tot secretaris gekozen: vijftig jaar lid en
veertig jaar secretaris! Binnen een
vereniging is de secretaris een spilfiguur.
Dat mag van Neuhaus ook gezegd
worden. Dat is maar de helft van het
verhaal. Daarnaast is hij ook conservator
van het Molenmuseum en die functie
hoopt hij nog te blijven vervullen.
Over zijn bestuursperiode zou een boek
te schrijven zijn. Tussen de situatie van
De Zaansche Molen in 1967 en nu ligt
een wereld van verschil, om niet te
zeggen dat het om twee werelden
gaat. De vereniging moest met zijn tijd
mee, het Molenmuseum ook en aan
beide heeft Neuhaus zijn beste krachten
gegeven en niet zonder succes. Het
doet de waarheid geen geweld aan om
te stellen dat in beide gevallen een
totale herstructurering heeft plaats
gevonden, waardoor de vereniging en
het Molenmuseum ook mee kunnen in
de 21e eeuw. Dat is van niet te onder-
schatten belang. Achter de tijd aanhob-
belen eist vroeg of laat zijn tol. Een
vergelijking tussen het Molenmuseum nu
en in 1967 spreekt boekdelen. Als het
gaat om de ‘galerij der groten’ binnen
de vereniging met mensen als Boorsma,
Husslage of Frans Mars dan verdient Ton
Neuhaus ook zeker daar een plaats in
en zeker niet de minste. De Zaansche
Molen erkent dit en heeft Neuhaus willen

eren met een speciaal nummer van het
verenigingsorgaan De Windbrief.

De Witte Molen te Rilland-Bath
‘ontgroend’ 

De Witte Molen te Rilland-Bath is in 2002
voorzien van een nieuwe witte verflaag
die ook waterafstotend zou zijn
(Molenwereld 2001-11-284), nadat in
1992 een grondige restauratie was
voltooid. De molen is in 1969 door de
gemeente overgenomen van de familie
Van Weele die de molen vanaf 1896
bemaalde. Thans zijn de Van Weeles
nog als vrijwilligers aan de molen
verbonden. Na de opknapbeurt die de
romp in 2002 heeft zorgden algen er
voor dat de molen er meer groen uit ziet
dan wit. Bovendien is het noodzakelijk
dat aan het interieur weer het nodige

Cover van de aan Ton Neuhaus gewijde
Windbrief.

De verkleurende witte molen van
Rilland (foto H. van Steenbergen, 
8 maart 2007).
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moet gebeuren, omdat er sprake is van
achterstallig onderhoud. Een algehele
schilderbeurt zou de molen weer hele-
maal in orde maken. Het rapport van de
Monumentenwacht is reeds enige tijd in
het bezit van de gemeente, maar hoe
langer men wacht hoe hoger de kosten
op gaan lopen. 

Koutermolen gered voor
toekomst met nieuwe stichting
als eigenaar

Op 7 mei 2007 heeft de officiële over-
dracht plaatsgehad van De Kouter -
molen te Hoedekenskerke. De heer
Borngräber heeft vanaf 1993 uitermate
goed gezorgd voor de molen en van de
vervallen grondzeiler een lust voor het
oog laten maken door Molenbouw De
Jongh. Doch door privé omstandighe-

den kon hij vanaf 2002 niet langer voor
de molen zorgen en stond de molen te
koop. Initiatieven vanuit de dorpsraad
(Molenwereld 2007-2-55) zijn succesvol
gebleken en de Stichting De Kouter -
molen is officieel eigenaar geworden
van de molen. Met het overhandigen
van een sleutel door Borngräber aan de
voorzitter van de nieuwe molenstichting
was de overdracht een feit en nadien
werd de voor Koninginnedag nog
versierde molen in gebruik gesteld. De
stichting wil in de molen tentoonstellin-
gen organiseren en er worden drie vrij-
willigers opgeleid tot molenaar om de
molen met regelmaat in gebruik te stel-
len. Verder zal de stichting een dona-
teursactie op gang brengen en
samenwerken met de Stoomtrein Goes-
Borsele. 

Restauratie Zuidhollandse Molen
te Hank vordert

Op 4 mei 2007 zijn de schoren en het
rotte deel van de lange spruit van De
Zuidhollandse Molen te Hank verwijderd.
Eind mei is het metselwerk nagenoeg
voltooid en staat het achtkant binnen
aan de schepradzijde gestut om de
rotte muurplaat weg te kunnen nemen
en om een achtkantstijl aan te storten
met kunsthars. De nieuwe onderdelen
liggen voor een deel klaar op de werk-
plaats van Straver te Almkerk. 

Startdocument herinrichting rond
Johanna te Huijbergen getekend 

Volgend op het besluit van de gemeen -
te Woensdrecht in februari 2007 om voor
de herinrichting van het terrein rond

Verwijderen van een korte schoor van de Zuidhollandse Molen te Hank door Kees
Straver (foto: J. Straver, 4 mei 2007).
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molen Johanna te Huijbergen in zee te
gaan met de Stichting Dag en Woon -
voorzieningen Gehandicapten (Molen -
wereld 2007-3-91), heeft op 2 mei 2007
de aftrap plaatsgehad van het ontwik-
keltraject. De derde betrokken partij is
de woningstichting Wonen West-
Brabant, die maatschappelijk bezit
ontwikkelt voor onder andere de SDW.
Het startdocument dat moet leiden tot
kleinschalige woningbouw voor mensen
met een verstandelijke beperking zal ten
koste gaan van een woning en de oude
melkfabriek. De molen blijft een centraal
middelpunt en zal geen windbelemme-
ring ondervinden van de nieuwbouw,
sterker nog de molen zal beter in het
zicht komen. Bij de molen komt een
theehuisje dat zal worden gerund door
mensen van de SDW. 

Eerste ton voor completering
Keldonkse molen is toegezegd

De plannen die de Stichting Korenmolen
De Hoop in oprichting op 11 april 2007
ontvouwde aan het College van B en W
zorgden voor instemming bij de
gemeente Veghel (Molenwereld 2007-5-
171). Dat de informatiebijeenkomst niet
voor niets is geweest bleek tijdens de
behandeling van de voorjaarsnota 2007
door de gemeenteraad. Het College
van B en W ging akkoord met het
beschikbaar stellen van een bedrag van
100.000 euro voor de completering van
de molenromp. De partijen waren het
unaniem eens dat de gecompleteerde
molen een verrijking zal zijn in zowel
recreatief als cultuurhistorisch opzicht.
Met dit bedrag heeft de stichting een
startkapitaal om in 2008 de molenromp
aan te kopen en de onderbouw van de
molen te restaureren. Door deze finan-
ciële injectie is tevens de basis gelegd
onder de stichting, die zich inzet om de
molen in 2012 gereed te hebben; het
jaar waarin Keldonk haar 100-jarig
bestaan zal vieren. 

Oude Molen te Oudemolen na
veertig jaar weer van gevlucht
voorzien

Stichting De Oude Molen kan opgelucht
adem halen nu de Oude Molen op 25
april 2007 na veertig jaar weer is voor-
zien van een gevlucht. In aanwezigheid
van veel donateurs en de bestuursleden
van de molenstichting werden de
roeden gestoken onder supervisie van
Molenbouw de Jongh. De roeden
waren half opgehekt getransporteerd
vanuit Veldhoven, waarbij tijdens het
laden overigens een deel van de voor-
zoom afbrak, en zijn na het steken
verder opgehekt. Aan de ophekking
van de binnenroede (slechts hekstokken
en achterzoomlat) viel uiteraard de

terugkeer van zelfzwichting af te lezen,
wat de molen uniek in Brabant maakt.
Naar verwachting vindt volledige ople-
vering in september 2007 plaatse en de
stichting zoekt een goed moment om
de molen officieel in gebruik te nemen.
Op 30 april 2007 heeft de molen zijn
eerste omwentelingen kunnen noteren. 

In ‘t kort

- Op zaterdag 9 juni wordt de allereerste
‘Nationale Speelmolendag’. 
Meer informatie op de site www.speel-
molentjes.web-log.nl. 
- In molen Hollands Welvaart te Men -
singeweer is koffie- en theeschenkerij In
de Malle Molen geopend door burge-
meester Stam van de gemeente De
Marne. 
- Lammert Bakker is op 27 april onder-
scheiden en door burgemeester Stam
van de Marne benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau voor onder
andere zijn inzet ten behoeve van De
Lelie te Eenrum.
- Op 2 mei zijn de nieuwe lange en korte
spruit gestoken van de Aeolus te
Oldehove. Nadien zijn de staart, lange
en korte schoren aangebracht. Bij De
Leeuw zijn werkzaamheden verricht aan
de spin van de zelfzwichting.
- De Groningse gedeputeerde heeft op
11 mei onder grote belangstelling de
vang gelicht, waarmee de officiële
opening van de Widde Meuln in Ten
Boer een feit was.
- Begin mei zijn de koperen delen van de
bliksemafleider van De Himriksmolen en
de Froskepollemolen in Leeuwarden
ontvreemd. 
- Op 3 juni 2007 is op feestelijke wijze het
100-jarig bestaan van molen Grenszicht
te Emmer Compascuum gevierd.
- Om het dorpsarchief Nieuw-Amster -

De binnenroede met toekomstige 
zelfzwichting van de Oude Molen
wordt gestoken (foto: M. Kaufman, 
25 april 2007).

De staartbalk van De Aeolus te
Oldehove spreekt boekdelen 
(foto: P. Rietsema, 23 april 2007).

De op 27 april gedecoreerde Lammert
Bakker achter de kassa in molen 
De Lelie in Eenrum (foto H. Noot, 
17 mei 2007).
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dam/Veenoord te kunnen herbergen is
het interieur van molen Nooitgedacht te
Veenoord voor een bedrag van 15.000
euro verbouwd. 
- Al hoewel overeenstemming is bereikt
tussen partijen over de herinrichting van
het terrein rond de Molen van Oude
Hengel te Ootmarsum (Molenwereld
2006-9-288) is de besluitvorming hierom-
trent door de gemeente in mei voorlo-
pig van de agenda gehaald.
- In mei 2007 is een start gemaakt met
herstelwerkzaamheden aan De Hoop in
Culemborg. Herstel van het voegwerk,
vervanging van ramen en een schilder-
beurt staan op het programma van de

200.000 euro kostende restauratie. 
- Op 9 september 2007 wordt het 150-
jarig jubileum van De Zuidmolen te
Groesbeek gevierd met rondleidingen
door de molen, een foto-expositie en
optredens van muziekgezelschappen
en zangkoren. 
- Begin mei is de laatste meter stenen
opgemetseld van de romp van molen
De Windhond te Soest. 
- Een week later dan gepland
(Molenwereld 2007-5-172) is op 15 mei
door Kistemaker & Korver de nieuwe as
gestoken in De Hoop te Wervershoof
(fabrikaat Geraedts nummer 007).
- De onttakelde molen van de Vinke -
veense polder te Vinkeveen staat bij
inschrijving te koop tegen een minimaal
bod vanaf 500.000 euro.
- Het Zuid-Hollands Landschap is bij zijn
begunstigers een actie is gestart om
financiële steun voor de restauratie van
molen 6 bij Haastrecht, voor het niet
door subsidies gedekte deel onder het
motto ‘Red een trots monument’.
Bijdragen van molenvrienden kunnen

gestort worden op Postbankrekening
307176 van het ZHL onder vermelding
van ‘molen’.
- Het opnieuw dekken van de rieten kap
en vervanging van de staartbalk zijn
werkzaamheden die deel uit maken van
herstel aan Den Arend te Bergambacht
die dit voorjaar ter hand zijn genomen. 
- Ook het College van B en W heeft zich
in mei in de vergadering van de monu-
mentencommissie uitgesproken voor het
behoud binnen de gemeentegrenzen
van het Dekkermolentje te Rijnsa -
terwoude (Molenwereld 2007-5-169). 
- Op 8 juni wordt de gerestaureerde
standerdmolen van Sint-Annaland weer
officieel in gebruik genomen. 
- Omwille van het huwelijk van zijn doch-
ter heeft vrijwillig molenaar Koops de
molen te IJzendijke op 26 april 2007
versierd met mooimakersgoed. 
- Eind april zijn lekkages aan de kap van
De Vos in Heense Molen hersteld.
- Op 12 mei is in het kader van het 150-
jarig bestaan van De Nijverheid te
Ravenstein (Molenwereld 2007-4-135/ -
136) de gevelsteen onthuld met daarop
de tekst ‘Meel voor wind, 1857-2007’,
voorzien van de Nederlandse driekleur
en de afbeelding van een raaf. 
- Op 2 maart is het herstel begonnen
van de ingestorte toog van De Heimolen
te Sint-Hubert (Molenwereld 2007-3-91). 
- Tijdens het bezoek van de koninklijke
familie aan Noord-Brabant op Konin -
ginnedag draaide de molen van
Woudrichem met oranje zeilen.
- Stichting Woningbouw Zevenbergen
(SWZ) is de nieuwe eigenaar van molen
Fleur in Zevenbergen (Molenwereld
2006-12-413). 
- Bij de jaarlijkse ‘lintjesregen’ ging ook
een koninklijke onderscheiding naar het
buitenland. De Nederlandse ambassa-
deur in Nieuw Zeeland reikte deze op
koninginnedag uit aan Jan Jangen in
Foxton. Daar was deze uit Apeldoorn
afkomstige immigrant de ziel achter de
bouw van een echte molen naar
Nederlands model (zie o.a. Molenwereld
2003-10-282, 283).

De versierde molen van IJzendijke (foto E.G.M. Esselink).

De nieuwe as op hoogte om in de 
kap te worden gestoken 
(foto: A. Peereboom, 15 mei 2007).

Het herstel aan de Heimolen in Sint
Hubert is begonnen: de verschoven
zijmuur is verwijderd, evenals het
betonnen dak van de toog (foto H. van
Steenbergen, 14 april 2007).
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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.
15 juni 2007 t/m 2 september 2007:
Expositie ‘Molens’ Museum Bredius te 
‘s-Gravenhage.
9 en 10 juni 2007: Groninger Molen week -
end.

30 juni 2007: Westlandse Molendag.
14 juli 2007: Molendag Goerree-Over -
flak kee (ZH).
25 augustus 2007: Drentse Molendag.
1 september 2007: Provinciale Molen -
dag Beveland (Zld).
8 september 2007: Friese Molendag.
8 september 2007: Overijsselse Molen -
dag.
8 en 9 september 2007: Open Monu -
men tendag.

Molenkalender buitenland 2007

17 juni 2007: Deense Molendag.
24 juni 2007: Provinciale Molendag
Limburg (B).
26 augustus 2007: Molendag Provincie
Antwerpen (B).

Prins Friso eerste

‘Vriend van de Molen’
Op vrijdag 11 mei is in het kader van het
Jaar van de Molens de geldwervingsactie
‘Molen zoekt vriend m/v’ officieel van
start gegaan. Tijdens een feestelijke
bijeenkomst in het Wisboom Gemaal
nabij het molencomplex te Kinderdijk
werd Prins Friso, beschermheer van De
Hollandsche Molen, de eerste officiële
molenvriend. 
Na de overhandiging van het Vriend -
schapsbewijs aan de prins werd bij de
bezoekersmolen door theatergroep De
Kale een voorstelling gegeven van
Bredero’s “De Klucht van de Molenaar”. 

Vereniging De Holland sche Molen.

De molen van Woudrichem, draaiend met oranje zeilen op 30 april 2007.

JAAR van de MOLENS
Het Jaar van de Molens 2007 is al bijna een half jaar onderweg
en om ook in Molenwereld stil te staan bij de gebeurtenissen in
dit jaar, volgt in dit en de komende nummers een bloemlezing
van opvallende activiteiten en gebeurtenissen, in de wetenschap

hierin nimmer compleet te zullen zijn. 

Ontvangst van Prins Friso in het Waardhuis van de Overwaard met links, 
mevr. F. van Diepen-Oost, voorzitter van de Stichting Jaar van de molens en 
rechts burgemeester Sierksma van Nieuw-Lekkerland. 
Op de tafel links de eeuwenoude ‘hensbeker’, een cultuurschat van het waterschap
(foto: J. Vendrig).
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Citroën HY treffen bij molen
Aeolus in Farmsum

Op zaterdag 25 augustus 2007 zijn er
diverse activiteiten in en rond korenmolen
Aeolus in Farmsum. Behalve een rommel-
markt/braderie is er een terras met live
muziek. In de molen worden pannenkoe-
ken gebakken en er zal bij voldoende
wind gemalen worden. Sterke mensen,
jong en oud, kunnen deelnemen aan het
Farmsummer kampioenschap meelzak
hijsen met leuke prijzen. En verder zal er in
het park bij de molen een treffen zijn van
de Citroën HY. Deze bestelbus van
Citroën werd precies zestig jaar geleden
gepresenteerd op de autosalon in Parijs.
Van 1947 tot 1981 bleef de bus in produc-
tie. Vele uitvoeringen zullen deze dag te
zien zijn. Alle activiteiten zijn op zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur. De eerste Citroëns
HY zullen op vrijdag 24 augustus rond
17.00 uur binnen komen.

Opening Jaar van de Molens
Friesland in Dokkum

Onder grote belangstelling van pers en
publiek is op 12 mei door de Commissaris
van de Koningin Ed Nijpels het ‘Friese Jaar
van de Molens’ geopend. Dit deed hij
door met een antieke fotocamera een
foto te nemen van molen Zeldenrust te
Dokkum. De foto was tevens de aankon-
diging van het thema van de fotowed-
strijd ‘het draait om de molens’. De start
van het molenjaar werd in Dokkum met
diverse activiteiten opgesierd. 

Jaar van de Molens Drenthe
geopend met onderscheidingen

In De Wachter te Zuidlaren werd op 12
mei het Jaar van de Molens te Drenthe

officieel geopend. De opening werd
verricht door burgemeester Rijpstra, die
hiervoor J. Bloemendaal en J. Meden -
dorp naar voren riep. Zij werden uitgeno-
digd iets over hun werk voor De Wachter
te vertellen en kort daarna door de
burgemeester overvallen met een
Koninklijke onderscheiding. Beiden wer -
den voor hun werkzaamheden benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Bloemendaal uit Annen voor zijn op vrijwil-
lige basis verrichtte werkzaamheden als
penningmeester en hoofd bedrijfsvoering.
Medendorp, tevens bestuurder van de
Historische Vere niging Zuidlaren, voor zijn
werkzaamheden aan de molen als
molen bouwer.

Slochter Molenstichting pakt uit
in Jaar van de Molens

Dit jaar organiseert de Slochter Molen -
stichting voor het eerst de Slochter
Molendagen op 12 mei, 9 juni en 8
september. Op 12 mei draaide het in
Slochteren niet alleen om de molens.
Door een samenwerking met de leden
van het Gilde te Slochteren kon bij elke
deelnemende molen genoten worden
van bijzondere oude ambachten of
hobby’s. Als blikvanger was bij molen De
Ruiten aan de Groenedijk te Slochteren
de zevende molen van de stichting,
Bakker’s Molen, op een tijdelijke plaats
neergezet. Aan de Groenedijk te
Slochteren draaiden dus maar liefst vier
molens! Ook waren de molens in
Harkstede en Overschild geopend, maar
er is meer. Als men tijdens de drie
Molendagen drie keer meedoet aan de
fietstocht èn daarbij het goede ant woord
geeft op een aantal vragen, maakt men
kans om een bijzondere prijs te winnen!
Opstappen kan bij elk van de vijf deelne-
mende molens, maar de fietsrouteboek-

jes zijn tevens beschikbaar bij de VVV te
Slochteren. Meer info? Surf naar
www.slochtermolenstichting.nl en klik op
‘Molendagen 2007’.

Activiteitenverslag molendag 
De Bente te Dalen

Het weer was nogal wisselvallig met
stevige buien en ‘s-middags zelfs wat
onweer, waardoor de molen even aan
de bliksemafleider moest staan. Verder
wind genoeg (gedraaid met ‘blote
benen’ en ‘s-middags zelfs met ‘ge knipte
nagels’) en tussen de buien door mooie
opklaringen. Door het weer was de
belangstelling voor de vier activiteiten
zeer klein. Gelukkig kwamen er in de
middag nog twee groepen op afspraak
voor rondleidingen. Voor het zak lopen, de
grootste opschepper en de speurtocht
kwam niemand opdagen maar voor de
grootste koekenbakker waren wel enkele
inzendingen! Bakker Hans Mulder heeft ‘s-
middags de creaties beoordeeld en de
prijswinnaar de oorkonde voor Grootste
Koekenbakker uitgereikt. Alle prijswin-

1. De prins ontvangt de poster ‘Vriend van de molens’ uit handen van mevrouw Van Diepen-Oost 
2. Scene uit de opvoering van de ‘Klucht van de molenaar’ van Bredero; ‘t Can Verkeeren bij een watermolen...
3. Toespraken in het Wisboomgemaal, het oude, maar geëlektrificeerde stoomgemaal van de Overwaard. Op de achtergrond een
der beide centrifugaalpompen, fabrikaat Pannevis. Voor dit gemaal: zie Molenwereld 1998-2.  (foto’s: J. Vendrig).

Prijsuitreiking in molen Dalen-De Bente.
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naars kregen een door de molenaar
gebakken chocoladecake mee naar
huis.

Jaar van de Molens Overijssel in
kader van speelfilms

De Overijsselse activiteiten in het kader
van het Jaar van de Molens zijn gebun-
deld in het project ‘Wenende Wieken’.
Hiermee is Kunst en Cultuur Overijssel
(KCO) op 12 mei tijdens Nationale
Molendag op molen De Zwaluw te
Hasselt gestart. In de open lucht is de film
‘De Illusionist’ vertoond met in de hoofdrol
Freek de Jonge die als een jongen uit een
arm molenaarsgezin de trucs van een illu-
sionist kopieert om zo zijn broer uit het
gekkenhuis te redden. Na de première in
Hasselt worden tot in september ook bij
andere molens in de provincie speelfilms
vertoond, waarin ‘wenende wieken’ een
belangrijke rol spelen.

Diaserie molens in Noord-
Holland

In het kader van het Jaar van de Molens
heeft de Provinciale Molencommissie
Noord-Holland een diaserie (Power Point -
presentatie) uitgegeven over de molens
in Noord-Holland. De serie bestaat uit
circa 130 dia’s en geeft een beeld van de
verschillende soorten molens in de provin-
cie qua verschijningsvorm, type, functie
etc. Ook de molenaars komen in beeld.
De diaserie kan gebruikt worden voor een
lezing of door molenaars om de diaserie

in hun molen aan bezoekers te laten zien.
De diaserie is uitgegeven op CD-ROM,
inclusief een Engelstalige versie. Bezit van
het programma PowerPoint is niet nodig,
want op de CD-ROM wordt Power -
PointViewer meegeleverd. Voorts staan
op de CD-ROM de fotobladen Noord-
Holland van het Nederlands Molen -
bestand, met kleine fotootjes van alle
Noord-Hollandse molens. De CD-ROM
kost 3 euro indien afgehaald in Wormer
(Veerdijk 32) of te Alkmaar (Nic. Beets -
kade 40). Wel even van tevoren bellen
(075-6474513 resp. 072-5125682). Voor
toezending per post wordt 2 euro extra
gerekend, dus totaal 5 euro. U kunt dit
bedrag overmaken op postrekening
8943615 t.n.v. Stichting Steunpunt
Cultureel Erfgoed NH te Wormer onder
vermelding van “CD-ROM Molens”. Ver -
geet niet uw naam en volledig adres te
vermelden!

Concert bij de Johanna te
Culemborg

Op 12 mei is een concert bij molen
Johanna te Culemborg gegeven. In
samenwerking met de molenaar van De
Hoop, Leo Tiggelman, was de molen in
bedrijf en te bezichtigen voor het publiek.
Het concert bestond uit molenliedjes, en
werd gegeven door Ruud Hermans en
Dick van Altena. Ter gelegenheid van het
Jaar van de Molens hebben zij twee cd’s
uitgebracht, een met de liedjes in het
Nederlands en een met dezelfde liedjes
maar dan in het Engels. 

Molen De Vijf Gebroeders weer
open voor publiek

Ter gelegenheid van het Jaar van de
Molens was op Nationale Molendag 12
mei de na een drie en een half jaar
durende restauratie weer voor het eerst
open voor publiek. De molen heeft een
grondige restauratie ondergaan, waarbij
niet alleen de molenromp, het gaande
werk en het gevlucht hersteld werden,
maar ook de scheefstand van de molen
werd gecorrigeerd. Op dit moment wordt
door de Gemeente Borsele de laatste
hand gelegd aan de herinrichting van de
molenomgeving. Tijdens de Nationale
Molendag is het publiek de gelegenheid
geboden de in werking zijnde molen te
bezoeken. Donateurs en vrijwilligers van
de Stichting Molen De Vijf Gebroeders en
degenen die zich die dag als nieuwe
donateur aanmeldden, konden zich
gratis door een fotograaf op of bij de
molen aan de Stationsweg laten vereeu-
wigen.

Blazen voor de Kilsdonkse Molen
startsein tot restauratie 

In het kader van het Jaar van de Molens
hebben het Prins Bernhard Cultuurfonds
en Stichting Jaar van de Molens 2007 hun
krachten gebundeld en op 60 plaatsen in
het land orkesten gekoppeld aan molens.
Het evenement ‘Blazen voor de Molens’
vond op maandag 28 mei 2007 plaats.
Het middelpunt daarvan was bij de
Kilsdonkse Molen harmonie St.-Servaes
die om 14.00 uur de compositie ‘De
Spatter’ van Ben Zaal uitvoerde (evenals
bij de andere molens in den lande).
Cabaretier Mark van de Veerdonk
verzorgde vanaf een speciaal aange-
legd drijvend podium op het molenwiel
een heel bijzonder en humoristisch optre-
den. Een uitgebreid omringend pro -
gramma bracht de toe komstige functies
van de Kilsdonkse Molen op verschillende
manieren tot uitdrukking. Om 12.30 werd
door gedeputeerde Hoes het officiële
startsein gegeven voor de restauratie, dat
vooraf werd gegaan door het spectacu-
laire transport van een kolossale boom-
stam die gebruikt gaat worden voor de
koningspil. Om het volledige project te
realiseren zal Stichting De Kilsdonkse
Molen een sponsorplan presenteren en
de Vrienden van de Kilsdonkse Molen
introduceren.

Documantaire-serie over 
molenerfgoed op televisie

Ten behoeve van een documentaireserie
over het molenerfgoed zijn in opdracht
van de Stichting Het Jaar van de Molens
en in samenwerking met de Vereniging
de Hollandsche Molen bij diverse molens
filmopnames gemaakt. Waar de serie in
eerste instantie uit vier afleveringen zou
bestaan is de serie uitgebreid met twee
afleveringen. De serie zal door de AVRO
worden uitgezonden en de eerste afleve-
ring is te zien op 8 september om 17.00 uur
op Nederland 1.

Molen De Vijf Gebroeders te
Heinkenszand is niet alleen gerestau-
reerd, maar ook qua kleurstelling 
fors ‘opgeleukt’. De kleurstelling nu
wijkt sterkt af van die van vroeger (foto
H. van Steenbergen, 8 maart 2007).
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M O L E N S A C T U E E L

THEMAJAAR 
Elk jaar heeft tegenwoordig een

thema. Hebben we net het
Rembrandtjaar gehad; welnu, 2007 is
uitgeroepen tot het jaar van de molens.
U weet wel, óf ze werken op de wind, óf
ze maken een product met waterkracht.
De organisatoren willen met zo’n jaar
succes met hun product. En dat is met
Rembrandt aardig gelukt. Rijen dik voor
diverse musea en zelfs een musical in
Koninklijk Theater Carré. Met het jaar
van de molens zal het toch wat beschei-
dener zijn. Immers, een Rembrandt
levert heel veel geld op en een molen
kost heel veel geld. Natuurlijk hebben
we het wel over ons cultuurbezit, waar
we met z’n allen flink aan meebetalen,
en meestal valt dat ook niet zo op,
behalve dan als er een Mondriaan
aangekocht wordt of ergens in de
wereld een schilderij gerestaureerd
wordt met een verfroller.
Maar terug naar het molenjaar. Ik heb
zo mijn twijfels over de presentatie en
het imago. Natuurlijk zijn de molens

uniek; alleen al het feit dat ze er nog
staan. Immers, van de 10.000 Neder -
landse molens zijn er nog krap 1000 over.
Wat ook jammer is, is dat wij de molen
niet hebben uitgevonden. Dat waren
namelijk de Arabieren. Maar goed, er
zijn geen 1000 Rembrandts en ze
hangen ook niet allemaal in ons land.
Dus breng je ze bij elkaar, dan is succes
verzekerd. Een Rembrandt staat ook niet
zomaar langs de weg. Onze molens wèl.
Velen van ons rijden er elke dag voorbij.
We zouden dus alle molens van
Nederland in de Flevopolder neer
moeten zetten met een hek eromheen
met een kassa. Maar nee, nu sla ik echt
op hol.
Toch is het helaas zo dat de meesten
van ons maar één keer in een molen zijn
geweest. En als je er één gezien hebt,
dan ken je het wel. Herkent u dit ? Een
molen is net als een schilderij; je moet er
niet langs lopen, je moet er naar kijken.
En als je dat maar lang genoeg doet,
dan word je er vanzelf ingetrokken.

Geduld, concentratie en een beetje
vrije tijd heeft u nodig om eens een

molen van binnen te gaan bekijken.
Zoek het midden van de molen, sluit de
ogen en adem diep in via de neus.
Desnoods herhaal je dat op diverse
plaatsen in de molen. Als je het echt wilt,
kun je een molen beleven. Rembrandt
had ook iets met molens, hij was nota-
bene een zoon van een molenaar. Hij
heeft zelfs een ets gemaakt van een
molen aan de Amstel. Daar is hij een tijd
geweest om een schets te maken.
Rembrandt heeft de molen beleefd en
in zich opgenomen.

Laten we het in 2007 anders doen, net
als de Bank. We laten Rembrandt en de
molens samensmelten, tot een fantas-
tisch cultureel geheel. We gaan de
molens bezoeken. Ook uit respect voor
die paar duizend vrijwilligers, die er
zoveel van hun vrije tijd in steken zodat u
naar binnen kunt en misschien wel voor
het eerst van uw leven het hart van een
molen voelt kloppen.

Piet Kempenaar, molenaar van Verf
molen De Kat.

Forum

scherpen ze dat het een lieve lust is en ze
weten er alles van. Wie ben ik dat ik dat
zelfs maar in twijfel zou mogen trekken?
Als ze het zeggen dan zal het toch wel
waar zijn? Ook bakkers zouden vol lof zijn
over het molenmeel; mooi toch? Mijn
hartje wat wil je nog meer?
Toch vraag ik mij in alle ernst af hoe het
mogelijk is dat er nu anno 2007 mole-
naars rond lopen die met een paar
honderd uur ervaring in staat zijn te berei-
ken waar opa geacht werd tienduizend
uur voor nodig te hebben. Eerlijk gezegd
had opa geen theorieboek; het was alle-
maal praktijk wat de klok sloeg. Zou het
soms voor de molenaar van nu in een
uitstekende theoretische basis zitten? Dat
overtuigde mij toch niet echt. Praktijk is
toch de echte leermeester?
In eens had ik het; eureka! Zit ik pas te
lezen over wonderkinderen als Mozart die
als kind door zijn pa door zo ongeveer
heel Europa heen werd gesleept om het
talent van het muzikale genie te demon-
streren. Of Hugo de Groot die als knulletje
al gedichten in het Latijn fabriceerde, Of
Blaise Pascal, of... Zo pas seerde een hele
rij imponerende persoonlijkheden de
revue. Ze hadden allemaal een gemeen-
schappelijk ken merk, talent, hoogbe-
gaafd. Natuurlijk dat was het! Die
molenaars die nu met een minimum aan
opleiding en een minimum aan ervaring,
een product van grote klasse weten te
vervaardigen kunnen niets anders zijn
dan hoogbegaafd! Petje af voor zulke
genieën.

Balie Kluiver.

Hoogbegaafd

Pas kwam opa nog eens langs.
Iedereen in het dorp kent hem als

‘opa’, maar hij is dan ook de negen kruis-
jes al gepasseerd. Het is wat je noem een
krasse baas en geestelijk nog goed bij de
tijd. Wat mij bijzonder aanspreekt is dat hij
vroeger nog hier als knecht op de molen
heeft gewerkt. Dat heeft natuurlijk mijn
belangstelling. Opa heeft dingen mee
gemaakt die ik alleen van horen zeggen
ken. Pas vroeg ik hem over zijn leertijd. Hij
vertelde dat hij als jongen van veertien
jaar op de molen was gekomen, zoals
toen gebruikelijk, als een soort duvelstoe-
jager maar het was wel de bedoeling
dat hij het vak zou leren. Zo begon je van
onderen af, natuurlijk, net zoals in veel
beroepen, met vegen. In zijn tijd gold, zo
vertelde hij, dat een leerling, die ander-
half à twee jaar bij het vak was als half-
was werd gezien. Dat waren natuurlijk
wel weken van zes werkdagen en vaak
van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat in
alle wind en weer, afgezien van de zater-
dag want dan werd er eerder afgenokt,
alhoewel, als het zo uitkwam het toch
ook wel eens laat kon worden. Als je je na
twee jaar zo ‘molenaar’ durfde noemen
dan werd dat als brutaal ervaren: grote

mond van zo’n snotaap die pas kwam
kijken. Pas na een jaar of vier ervaring
werd je voor vol aangezien en kon je je
echt als molenaarsknecht verhuren.
Eigenlijk was ik best wel onder de indruk
van zijn verhaal: vier jaar om een vak te
leren. Dat is minstens tienduizend uur. Het
gaat er tegenwoordig wel anders aan
toe. Nu is 150 uur praktijk ook niet weinig,
maar tienduizend is toch een stevige slok
meer. 
Hoe of het ook zij met 150 praktijkuren
mag je examen doen. Als je slaagt dan
ben je vrijwillig molenaar. Zo’n twintig jaar
geleden werd dat ook zo genoemd. Ik
vond het altijd een weldadige vorm van
bescheidenheid. Per slot kan een iemand
met 150 uur niet in de schaduw staan van
opa met zijn tienduizend uur; nog afge-
zien van de inhoudelijke kant van de
zaak. 
Nu valt het mij juist de laatste tijd op hoe
dat ‘vrijwillige’ wordt weggelaten. Men is
molenaar, klaar uit. Men heeft het over
collega’s, het vak en al wat dies meer zij.
Prima, van mij mag het. Waarom zou je je
aan het roer van een roeiboot geen
admiraal mogen voelen? 
Als je de praat van de ‘molenaars’ hoort
dan val je van de ene verbazing in de
andere. Met een minimum aan ervaring
malen ze het prachtigste meel als je het
geloven mag. Met nog minder ervaring
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F u n d e r i n g
Schouwmolen
Schipluiden blootgelegd E.G.M. Esselink/jsb

De Schouw of Slinkslootmolen aan de
Vlaardingervaart te Schipluiden was
een der drie molens van de
Holierhoeksche en Zouteveensche pol -
der. In verband met de bouw van een
huis is de fundering van deze molen
begin april ontgraven.

De Holierhoeksche en Zouteveensche -
pol der was met zijn 1744 ha na de
polder Berkel de grootste van Delfland.
De polder was ook voor een niet-droog-
gemaakte polder vrij diep met omst-
reeks 1900 een peil van 2,44 m - D.P.
Oorspronkelijk ging het om twee aparte
polders, elk met een eigen bemaling,
ook al waren de beide polders niet
gescheiden door een polderkade. Ze
hadden ook hetzelfde polderpeil. Zelfs
was al in 1613 afgesproken dat de
molengelden voor beide polders gelijk
zouden zijn! Pas in 1859 werden beide
polders samengevoegd en onder één
bestuur gebracht. Het is duidelijk dat
voor de bemaling van een zo grote en
diepe polder niet met één molen kon
worden volstaan. De nominale opvoer-
hoogte was omstreeks 1840 maar liefst
2,25 m; voor een schepradmolen bijzon-
der veel. Elke polder had drie molens
welke alle aan de Vlaardingervaart
stonden:

DE ZOUTEVEENSCHE POLDER:
vlucht scheprad breedte overbrenging

diameter
1. de Noordmolen 27,36 m 7,10 m 40 cm 2,31 : 1
2. de Middel- of Buikslootmolen 25,86 m 7,04 m 2,20 : 1
3. de Schouw of Slinkslootmolen 28,71 m 6,50 m 2,34 : 1

DE HOLIERHOEKSCHE POLDER:
4. de Zwethmolen 28,84 m 6,83 m 42 cm 2,34 : 1
5. de Nieuwe Molen 24,86 m 6,90 m 42 cm 1,98 : 1
6. de Holierhoeksche molen 24,77 m 6,82 m 43 cm 2,06 : 1

Kenmerkend voor de verwevenheid van beide polders was dat de Zwethmolen van
de Holierhoekschepolder was maar in de Zouteveenschepolder stond!

Blanken

In maart 1829 brandde de Schouw -
molen af. Aanvankelijk probeerden de
beide polders het met een molen
minder af te doen, maar dat was te
hoog gegrepen. In 1830 werd de
Schouwmolen toch herbouwd, maar
wel in een bijzondere uitvoering; nu met
twee schepraderen volgens het vereen-

voudigingsstelsel van Jan Blanken. De
molen kreeg een breed en een smal. De
aandrijving geschiedde niet op de klas-
sieke manier via een onderwiel op de
wateras, maar van bovenaf via een
tandkrans om het scheprad. Dit zou als
voordeel hebben dat men, afhankelijk
van de wind met het brede of het smalle
rad, dan wel met beide kon malen. Het
47 cm brede rad kwam op de plaats

van het oude scheprad, het nieuwe,
smalle en 31 cm brede rad tussen het
oude rad en de spil. De bouw van de
nieuwe molen werd aangenomen door
C. Spruyt uit Westveen, terwijl de schep -
aderen met de tandkransen enz.
gemaakt werden door Sevenbergen en
De Lannooy uit Amsterdam. Met de
bouw van de molen op de oude funde-
ring was een bedrag van ƒ 16.552,65
gemoeid. Het stelsel van Blanken bleek
geen succes met als resultaat dat de
molen in 1842 weer op de klassieke
manier met een onderwiel werd uitge-
rust.

Stoom

De Holierhoeksche en Zouteveensche -
polder stapte al vroeg over op stoom. In
1868 werd op de plaats van de
Zwethmolen een stoomschepradge-
maal gesticht. De stoommachine was 47
pk; het scheprad had een diameter van
8,00 m bij een breedte van 84 cm. Het

Fragment uit de kaart van Floris
Balthasars van het Hoogheemraadschap
van Delfland uit 1611 met de zes
molens van de Holierhoeksche en
Zouteveenschepolder aan de Breevaert.
De nummers verwijzen naar het 
overzicht.

1

3

4 5

6

2
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was een van de eerste ijzeren schepra-
deren met gebogen schoepen. Nadat
het gemaal tot tevredenheid bleek te
werken werden in 1871 de beide andere
molens van de Holierhoekschepolder
voor sloop verkocht. In 1883 kreeg de
Zouteveenschepolder ook een stoom-
schepradgemaal pal naast de
Schouwmolen terwijl op de fundering
van de afgebroken molen het huis voor
de machinist kwam te staan. Na de
bouw van het stoomgemaal in 1883
werden ook de beide andere molens
van de polder afgebroken, en wel in
1884. Dat waren de Noordmolen en de
Middelmolen, die eveneens aan de
Vlaardingervaart stonden, richting
Schip luiden. De molenwerven zijn nog
steeds aanwezig en duidelijk herken-
baar.

Molenfundering

Recent is de machinistenwoning, die
bewoond werd door de vrouw van de
laatste machinist, verkocht en gesloopt.
De huidige eigenaren willen op die plek

Tekening van de Schouw- of
Skinkslootmolen volgens het vereen-
voudigingsstelsel van Blanken.

De fundering van de Schouwmolen in
vogelvlucht (foto J. Hofstra).
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een nieuwe woning bouwen. Na de
sloop van het huis werd eind april, begin
mei de fundering van de molen bloot-
gelegd. De binnenzijde van een veld-
muur blijkt een lengte van 3.30 m te
hebben. Daaruit volgt, dat de binnen-
diameter 8 m. bedraagt. Bij een muur-
dikte op maaiveldhoogte van 0.85 m.
kom je dan op een buitendiameter van
9.70 m. De afstand tussen de krimpmu-

ren is ongeveer 0.50 m.
Opvallend is de brede wielbak. Deze
was vanuit de woning via een luik
bereikbaar en deed dienst als een soort
kelder, maar werd al lang niet meer
gebruikt. 
Bij de verbouwing tot normale schep-
radmolen bleef het buitenste scheprad
gehandhaafd. Op de plek van het
binnenste scheprad werd een wielbak

gemaakt, waarbij mogelijk de buitenste
krimpmuur behouden werd. Dat zou de
breedte kunnen verklaren. Dat er twee
schepraderen gedraaid hebben is nu
niet meer te zien. Alleen is op een van
de foto’s te zien dat de linker hardste-
nen ‘stijl’ van de wachtdeur symmetrisch
is uitgevoerd, dus dat er links en rechts
van deze steen een wachtdeur
gedraaid heeft. Met een vlucht van 28.7

1. De machinistenwoning op de plaats
van de Schouwmolen met links ervan
het voormalige stoomgemaal. Met de
sloop van het huis is al begonnen (foto
E.G.M. Esselink, 8 april 2007).

2. De uitgegraven molenfundering 
met de vloer van de woning in rode
plavuizen. Daarachter de kelder met
overblijfselen van het kelderraam. 
(foto E.G.M. Esselink, 7 mei 2007).

3. De wielbak is los van de overige
molenconstructie uitgevoerd. Dit 
werd gedaan om te voorkomen dat
trillingen van de werkende molen tot
scheurvorming en daarmee tot lekkage
leiden zou. Dat laatste zou het kostbare
onderwiel niet ten goede komen 
(foto E.G.M. Esselink, 7 mei 2007).

4. Rechts de oorspronkelijke molenkel-
der en links de overkelderde wielbak
(foto E.G.M. Esselink, 7 mei 2007).

5. De krimp voor het scheprad en de
overkelderde wielbak. De linker hard-
stenen slagstijl is symmetrisch. Daaruit
valt af te leiden dat niet alleen rechts,
maar ook links een wachtdeur heeft
gezeten; het linkse voor het smalle rad
zoals dat tot 1842 aanwezig was. 
(foto E.G.M. Esselink, 7 mei 2007).

6. De krimp voor het scheprad 
(foto E.G.M. Esselink, 7 mei 2007). 

1

4
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m. was de Schouwmolen de grootste
van de drie molens van de polder
Zouteveen.

Toekomst

Dat er een molen gestaan had en dat
de woning in 1883 op diens fundering
werd gebouwd was hen bekend, maar

dat een molenfundering zo groot en
zwaar uitgevoerd werd was toch een
verrassing. Men gaat nu overleggen met
de aannemer hoe nu verder te hande-
len. Men is onder de indruk van de
fundering en ziet ook de historische
waarde er van, temeer omdat het
Hoogheemraadschap Delfland van
plan is een nieuw gemaal te bouwen
ten zuiden van de molenlocatie. Op

termijn is dan de bemalingsgeschiedenis
op een rijtje aanwezig: de molenfunde-
ring herinnerend aan de windbemaling,
met ten noorden hiervan het stoomge-
maal uit 1883 en ten zuiden het nieuwe
gemaal.

5 6

2 3
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Nordrhein-Westfalen

Duitsland

Molen op de Höxberg bij
Beckum is zijn wieken kwijt

De molen op de Höxberg (Windmühle
Nettebrock) staat er op dit moment erg
desolaat bij. Niet de orkaan Kyrill van 18
januari beschadigde de wieken en het
borststuk, maar een storm voor en een
storm na deze zware orkaan zorgde
voor deze schade. Daarop besloot men
het wiekenkruis helemaal te verwijderen.
Het is nu opgeslagen op het terrein bij
de molen. Het is te meer te betreuren,
daar de nieuwe wieken pas enige
maanden geleden zijn aangebracht.
Aan de molen is sinds het jaar 2004
gerestaureerd met financiële steun van
o.a. de Nordrhein-Westfalen-Stiftung.
De molen is een stenen grondzeiler met
volledig bewaard gebleven binnenwerk
en van een voor Duitsland zeldzaam
type: een binnenkruier, zij het dat dit niet
werkt zoals in Noord-Holland. De molen
was tot aan de noodlottige stormen
beperkt bedrijfsvaardig.
Over de geschiedenis: nadat de
ambachten werden vrijgegeven (invoe-
ring van de ‘Gewerbefreiheit’) gingen
halverwege de negentiende eeuw
voortvarende landbouwers en onderne-
mers over tot het bouwen van molens.
Afhankelijk van de plaatselijke omstan-
digheden werden wind-, water- of
stoommolens gebouwd. Ook de gun -
stige standplaats op de Höxberg werd
benut en zo werd in 1853 op de zuidflank
van de Höxberg deze bovenkruier als
binnenkruier gebouwd. De molenma-
kerswerkzaamheden werden door
Mühlenbaumeister Anton Rittmeier uit
Beckum uitgevoerd.
De windmolen op de Höxberg heeft
twee koppel stenen, een ‘Mehlgang’ en
een ‘Schrotgang’ en kon per dag tot
honderd Zentner (vijf ton) graan verwer-
ken. In 1916 werd de molen met een
zuiggasmotor uitgerust; later volgde
elektrische aandrijving. In het jaar 1955
werd voor het laatst beroepsmatig
gemalen. Daarna verviel de molen lang-
zamerhand, maar kon uiteindelijk op
initiatief van de familie die de molen
had laten bouwen gered worden. De
molen is nog steeds in het beit van deze
familie. De huidige eigenaar is de familie
Nettebrock.
De molen moest in de afgelopen decennia
steeds weer hersteld en gerestaureerd
worden. In het jaar 1972 leidde een wind-
hoos tot hoge kosten aan het gevlucht en

de tandkrans voor het kruiwerk.
In 1983 werd vochtdoorslag verholpen.
Deze vochtdoorslag had de houtcon-
structie van zolders en vloeren aange-
tast waardoor zelfs delen dreigden in te
storten. Op grond van voorschrift van
monumentenzorg moest de natuurste-
nen romp bepleisterd worden waardoor
het oorspronkelijke uiterlijk van de molen
sterk veranderde. Bernhard Fritsche.

Nieuwe wieken voor de
Bergmühle in Ochtrup

Als alles volgens plan verlopen is dan
heeft de Bergmühle in Ochtrup met de
Duitse Molendag op tweede Pinkster -
dag weer gedraaid. Maart vorig jaar
brak bij een storm een wiek af en werd
uit veiligheidsoverwegingen één roe uit
de molen gehaald. Daardoor stond de
molen bijna een jaar stil. Enige tijd gele-
den kreeg de in 1848 gebouwde stenen
molen nieuwe wieken welke gemaakt
werden door molenmaker Groot
Wesseldijk BV uit Laren. De molen is nu
uitwendig en inwendig volledige in orde
en wordt door Hermann Nob benhuis
met liefde verzorgd. Nob benhuis is de
zoon van de voormalige molenaar en
heeft in Nederland het diploma vrijwil-
lige molenaar behaald.
Tot 1937 is de molen op windkracht in
bedrijf geweest met twee koppel stenen
die ook u nog aanwezig zijn plus een
pelsteen. Het nedrijf werd als loonmalerij
uitgeoefend. Daarna werd elektrisch
gewerkt. Nog voor de oorlog werd een
koppel stenen verwijderd om plaats te
krijgen voor een lift. Zo was de molen tot
1955 in bedrijf. In de periode 1972-1974
vond restauratie plaats. Bernhard
Fritsche.

Orkaan Kyrill beschadigde de
Menkesmolen in Südlohn

De orkaan Kyrill van 18 januari stopte
niet oor enige molens in het gebied van
de Mühlenvereinigung Westfalen-Lippe.
Ook niet voor de windmolen van Menke
in de gemeente Südlohn in de kreis
Borken bij Winterswijk. De molen verloor
bij de orkaan een wiek. De schade is
door een deskundige opgenomen en
kan hopelijk binnenkort hersteld worden.
De molen van Menke, een in het jaar
1812 gebouwde achtkante molen is
sinds het jaar 1865 eigendom van de
familie Menke. Hij isuitgerust met machi-
nes voor de bloemmaalderij. Verder is er
nog een zaagwerk en zijn twee
Herforder dieselmotoren uit de jaren
1934 en 1951 voor handen. De molen en
zijn eigenaar zijn meerdere malen
onderscheiden, onder andere met de
Anneliese-Schücking-Preis van het
Deutschen Gesellschaft für Mühlen -
kunde und Mühlenerhaltung e.V. en de
Felix-Sümmermann-Preis, de monumen-
tenzorgprijs van de Kreis Borken.
Bernhard Fritsche.

De nu wiekenloze molen op de
Höxberg (foto Bernhard Fritsche).

De Bergmühle in Ochtrup 
(foto Bernhard Fritsche).

De beschadigde molen van Südlohn
(foto Bernhard Fritsche).
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C O L O F O N

Rijnlandse Molenstichting
Torenlaan 10
2215 RW 
Voorhout

Tel. 0252-245353
Fax 0252-245385
Bankrekening no. 5665.47.163
K van K Leiden S 165575

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

Wij bewaren het karakteristieke
Hollandse landschap voor nu en later.
Bij dat landschap horen de molen en
hun omgeving.

“Molens Rijnland” is een uitgave van
de Rijnlandse Molenstichting en
verschijnt eens per kwartaal in het
maandblad “Molenwereld”. 

R I J N LANDS E  MOLENS T I CH T I NG

Nieuw riet op de kap van de 

Moppemolen

D

De Moppemolen bij de Hanepoel onder Nieuwe
Wetering is een opmerkelijke molen. Hij heeft binnen
de Rijnlandse Molenstichting de laatste jaren op een
bijzondere manier geschiedenis gemaakt. Eigenlijk
was hij altijd al bijzonder; en bijzonder mooi ook.
Sommige liefhebbers rekenen hem tot de mooiste
achtkante molens van Rijnland. We zijn er dan ook
zeer zuinig op. Zo heeft de molen pas een hele

nieuwe rieten kapbedekking gekregen.

De molen maakte geschiedenis of de stichting met hem toen hij
door de werkzaamheden voor de HSL en de A4 als een vis op
het droge dreigde te worden. Dat is heel slecht voor het leven
van vissen. Zo zag ook de toekomst voor de molen er somber uit.
Dankzij een enorme gezamenlijke krachtsinspanning van over-
heid en burger is het gelukt om de molen zijn functie te laten
behouden. Daar zijn we blij mee.
Daarmee bleef ook zijn bijzondere functie in stand. 
De molen bemaalt niet de diepe polder waar hij bij staat. 
Dat is gezichtsbedrog. Die wordt bemalen door de 
beide Lijkermolens bij Rijpwetering. De Moppemolen 
bemaalt de Veender- en Lijkerpolder buiten 
de bedijking, een paar kilometer bij 
de molen vandaan, richting 
Roelofarendsveen. 

In bijgaande serie foto’s, gemaakt door Erik Toet 
geven wij een indruk van dit mooie staaltje van eeuwenoud vakmanschap.



222 10e jaargang 2007 nr. 6 R I J N LANDS E  MOLENS T I CH T I NG

Nog een bijzonderheid is dat hij - gelet
op het model - een van de oudste giet-
ijzeren molenassen van Rijnland heeft,
maar de herkomst is tot op heden een
raadsel.

Vakmanschap

De Moppemolen is mooi van model
omdat hij zo gebouwd is. Dat is natuurlijk
in de eerste plaats de verdienste
geweest van de ontwerper en de
molenmakers die deze molen in 1792 zo

hebben gebouwd. Maar ook de rietdek-
ker mag niet onvermeld blijven. Hij zorgt
voor de ‘jas’ van de molen. En kleren
maken de man. Net zoals kleding is ook
het rietdek afhankelijk van het vakman-
schap en de zorg van de rietdekker.
Zoals mensen op hun tijd een nieuwe jas
nodig hebben, zo heeft een molen die
ook nodig. Nu gaat de ‘jas’ van een
rieten molen heel lang mee, maar vroeg
of laat is vernieuwing nodig. Vooral de
kap van een molen vereist vakman-
schap; immers alles is bol en rond en vrij-
wel niets is recht toe recht aan. Het is de

combinatie van kunst en kunde van de
rietdekker om een molen weer een
mooie strakke kap en/of strak lijf te
geven. Dat is niet zo maar iedereen
gegeven. Historisch is de kritische
opmerking over een niet al te mooi
uitgevoerde molenkap: “alsjemenou,
het lijkt wel een hooiberg”. Van de
nieuwe kap van de Moppemolen zal
dat zeker niet gezegd worden. De riet-
dekkers, Gebr. Visser hebben letterlijk en
figuurlijk staaltje vakwerk op niveau
geleverd. De Moppemolen mag meer
dan ooit gezien worden. 

Alle foto’s Erik Toet.
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De overige molens

De molenmakers van Verbij hebben in
het achterliggende kwartaal weer veel
werk verzet om onze molens in optimale
toestand te houden. Aan sommige
molens kon met weinig werk volstaan
worden, maar er zijn ook grote en kost-
bare ‘operaties’ uitgevoerd zoals nieuw
riet op de kap van de Moppemolen.
Groot of klein is maar betrekkelijk. Het
heet in ieder geval gemeen dat het alle-
maal noodzakelijk is en allemaal geld
kost. Dat laatste kan alleen opgebracht
worden dankzij de steun van de overhe-
den en particulieren. Het resultaat is wel
om trots op te zijn; bekijk ze maar, onze
Rijnlandse molens.

Bij de Doeshofmolen aan de Ruigekade
onder Leiderdorp is een nieuw hek rond
de molenwerf geplaatst, onmisbaar
voor de veiligheid en in de werkplaats
ligt een nieuwe staartbalk klaar. We
houden deze kleine achtkante molen
graag op de wind.

Aan de Kaagermolen op het Kaag eiland
zijn beide roeden zijn doorgeschoven en
de roewiggen vervangen. Dat is gedaan
om te voorkomen dat de ijzeren roeden
in de as doorroesten. Ongelukken zijn
dan beslist niet denkbeeldig. Onder de
kokerbalken zijn twee zware ijzeren
profielen gemaakt omdat één van de
kokerbalken een kraak vertoonde.

Bij de Moppemolen onder Nieuwe
Wetering is het rietdek op de kap
compleet vervangen. Tevens is er wat
timmerwerk aan de kap uitgevoerd:
veel riet- en rinkellatten zijn vervangen
en de betimmering van het achterkeu-
velens is vernieuwd. Van het brugdek
van de achterwaterloop zijn de liggers
en de planken vervangen.

De makelaar met de windwijzer van de
Nieuwe Hofmolen voor de vernieuwing. 
Rot en roest bedreigen immer onze molens
al is deze molen bij molenaar Roest in
goede handen! (foto Verbij).
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BON
Help ons de molen en daarmee ons landschap te bewaren. Wij hebben uw hulp hard 
nodig. Het gaat ons daarbij niet alleen om geld, maar ook om uw steun als sympathisant. 
Donateur worden mag natuurlijk ook! Uw gift wordt uitsluitend aan de molens besteed, 
onze stichting werkt geheel pro deo.

� Ik geef mij daarom op als donateur van de Rijnlandse Molenstichting. 
Mijn jaarlijkse bijdrage bedraagt: 

� e 20,- (minimum bijdrage)

� e ............ (door uzelf vast te stellen)

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

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

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

Postcode: ..................................     Woonplaats: ...................................................................................

Datum: .....................................     Handtekening: 

S.v.p. deze bon uitknippen of kopiëren,

invullen en in envelop versturen naar de:

R I J N L A N D S E  
M O L E N S T I C H T I N G
Torenlaan 10  
2215 RW Voorhout

Laat d
e

molen
s 

draaie
n

R I J N LANDS E  MOLENS T I CH T I NG

Van de Nieuwe Hofmolen aan de Sprietlaeck bij Warmond
is de betimmering van het voorwolf is vervangen. Tevens is
het gescheurde lood langs de randen van de kap vervan-
gen door EPDM, ook op de nokgording en de bovenste
planken van de kap is EPDM aangebracht, zodat de kap
nu weer waterdicht is. Ook is de makelaar vernieuwd,
evenals de standerd van de windvaan.

Van de Weijpoortse Molen tussen Nieuw erbrug en
Bodegraven is het bovenwiel gedemonteerd en naar de
werkplaats vervoerd voor herstel. Onder andere een
gebroken kruisarm en divers openstaande verbindingen in
kruisarmen en plooien maakt dit herstel noodzakelijk.
Probleem bij deze molen is altijd de bereikbaarheid.
Gelukkig kregen we van de familie Van Eijk toestemming
om met een grote rupskruiwagen over de dijk te rijden,
zodat hierin al het hout van het bovenwiel in één keer
naar de weg gebracht kon worden. Verdere aan en
afvoer van klein materiaal en gereedschap vindt plaats in
een kruiwagen over het smalle toegangspaadje naar de
molen.
De vulstukken zijn losgemaakt de afgeschaafd, waardoor
ze nu weer strak om de bovenas gekneld zitten.
Tevens is de achterwaterloop afgedamd om bij het onder-
lager van de vijzel te komen. Dit is versleten, waardoor de
vijzel in zijn geheel naar beneden was gezakt. Met veel
moeite is het uiteindelijke gelukt de taats uit het ondereind
van de vijzel te krijgen. Inmiddels ligt alles bij de firma
Hertog Polderbemalingen in Moerkapelle voor herstel en
revisie.

Voor de Zuidwijkse Molen bij Wassenaar zijn, gebruik
makend van het droge weer, de nieuwe roeden alvast
aangevoerd door het weiland en bij de molen neerge-
legd. Steken en ophekken zal spoedig plaatsvinden.

M e u l f r a n s

Staartbalk: de belangrijkse balk in de staart waarmee de molen
op de wind gezet en gehouden wordt.
Kokerbalk: draagbalk voor de koker die het bovenhuis van de
wipmolen draagt.
Achterkeuvelens: achterkant van de molenkap.
Kruisarm: ‘spaak’ van een molenwiel.
Plooi: onderdeel van een molenwiel, gemonteerd op de kruisar-
men.
Vulstuk: balk die de ruimte tussen de gietijzeren bovenas en de
kruisarmen opvult. Het bovenwiel is met wiggen tussen kruisar-
men en vulstukken op de as bevestigd.
Ophekken: het aanbrengen van het latwerk aan de 
wieken van een molen.

De as in de Weijpoortse molen zonder het bovenwiel; de gietijzeren as zit
‘ingepakt’ in de vulstukken die met stroppen op de as bevestigd zitten
(foto Verbij).

De taats aan het ondereind van de vijzel in de Weijpoortse molen; rechts
de vijzel zelf. Het zal duidelijk zijn waarom het verwijderen van het lager
geen gemakkelijke klus was. (foto Verbij).
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De ‘Zoeker’ van het meinummer heeft
één reactie opgeleverd. Erwin

Esselink uit Delft vermoedt dat het om
de in de oorlog opgeblazen korenmolen
van Gameren gaat. Hij schrijft: ‘De
molen, een stenen grondzeiler, stond
buitendijks aan de Waaldijk, dus aan de
noordkant. De romp was aan de zuid-
westzijde geteerd tegen regendoorslag.
Dat is op rechterfoto nog net te zien,
waar we langs de molen in noordooste-
lijke richting kijken. De uiterwaarden
waren daar vrij breed en in de verte
loopt de Waal. Al in 1370 is er sprake van
een korenmolen in Gameren. In 1855
brandde de molen, een standerdmolen,
af en werd in steen herbouwd. In 1910
wordt een binnenroede geleverd aan
de wed. N. van Rijswijk door de Gebr.
Fransen uit Vierlingsbeek met een lengte
van 22.50 m. In 1914 wordt opnieuw een
binnenroede geleverd, nu met een
lengte van 22.80 m, aan J.A. van
Willegen. Jan Antonie van Willegen was
geen molenaar, maar timmerman en
waarschijnlijk had hij de molen in onder-
houd. In 1943 worden beide roeden
verbusseld. Helaas heeft de laatste
molenaar Catharinus van Ballegooijen
hier maar weinig profijt van gehad, want

in april 1945 werd de molen door de
Duitsers opgeblazen. Voor Van Balle -
gooijen waren o.a. Arie van Eck en
Hannes van Rijswijk er molenaar. Op
deze molen heeft ook Cornelis van Tuyl
enige tijd gewerkt, de latere molenaar
en eigenaar van ‘De Zwaluw’ in Brakel,
die hetzelfde lot onderging als de molen
van Gameren.’

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’. Nu eens
geen vraag om een molen maar om
een molenaar. Het zou gaan om de
molenaar van de Putmolen in Aarlan -
der veen; maar wie is het precies?
Reacties a.u.b. te richten aan de redac-
tie van de Molenwereld, 

Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle,
fax 079-5931303, 
e-mail: r edac t i e@mo l enwe re l d . n l

De voorraad aan te plaatsen ‘Zoekers’ is
vrijwel uitgeput. Mocht u nog foto’s
hebben waarvan u graag wilt weten om
welke molen het gaat dan kunt u die ter
plaatsing in deze rubriek opsturen. In
principe plaatsen we alleen foto’s van
Nederlandse molens, al is bij uitzonde-
ring een tekening, schilderij of foto van
een buitenlandse molen ook mogelijk.
Deze ‘discriminatie’ is gebaseerd op de
praktijk omdat oplossingen voor dit soort
afbeeldingen vrijwel altijd uitblijven.
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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

Vrijdag 20 April is de staart aangehan-
gen en zijn de roeden gestoken van stel-
ling korenmolen Nooit Gedacht te
Colijnsplaat. Het is de bedoeling dat de
molen op molendag na lange tijd weer
zal draaien al moet er nog veel afge-
maakt worden.
Maandag 23 April is op de stellingkoren-
molen De Vier Winden te Monster door
ons het windpeluw gelegd en een
draagbalk van de steenzolder ver -
nieuwd. Aan deze molen wordt door ons
een behoorlijke restauratie door ons
uitgevoerd met werkzaamheden aan
de steenzolder, ramen, deuren, windpe-
luw, spantringen, het vernieuwen van
het kaphout en te bekleden met epdm
en de molen te schilderen plus het
nodige klein werk. 

M e u l f r a n s

Spantring: de rand van de kap waar
de kapspanten op staan.
Windpeluw: zware balk in de kap
van de molen die het grootste deel
van de as en de wieken draagt.
synoniem; windpeul (Zaanstreek).
EPDM: Ethyleen Propyleen Dieen
Monomeer, een groep van syntheti-
sche rubbers. EPDM rubber wordt
sedert ca. 1963 gebruikt en vindt
vele toepassingen o.a. in de bouw
(dakafdichting) en verder voor
riemen, transportbanden, slangen,
elektrische isolatie, folie enz.

Het steken van de roeden in de
molen van Colijnsplaat (20 april 2007).

De nieuwe windpeluw voor de molen
van Monster op weg naar zijn bestem-
ming (foto Herrewijnen).
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P O R T R E T (2)

DE AREND:
van hoogste vlucht 
tot diepste val

De Arend is -naar alle 
waarschijnlijkheid - de

hoogste klassieke molen van
dit ondermaanse geweest
(zie deel 1 in Molenwereld

2001-11) met een 
baliehoogte van 25,50 m en
een vlucht van 27,50 m. 

Dat vraagt om een 
onderzoek naar zijn antece-
denten. Daaruit blijkt dat de
bouw niet van een leien
dakje is gegaan: men zat in
de Maasstad niet allerwegen

te springen om zo’n
bakbeest van een molen.
Zelfs zijn ondergang ging
met strubbelen gepaard.

De Arend was gebouwd als moutmo-
len en werkte voor de ‘koornwijn-

branderij’. Koornwijn of moutwijn is in
feite een substituut voor brandewijn,
gedistilleerde wijn; vandaar dat de
Fransen iets hadden tegen koornwijn.
Moutwijn kan men ook zien als een half-
product, dat ontstaat door het distilleren
van een gegist ‘beslag’, dat bereid is uit
een mengsel van gemalen graan,
meestendeels rogge (twee delen), en
mout (één deel). Mout is gekiemde en
daarna gedroogde gerst. Zowel de
rogge als de mout moest worden gema-
len en daar gebruikte men molens als
De Arend voor, wier lot uiteraard nauw
samenhing met dat van de branderij.

Opkomst en ondergang 

J.S. Bakker                      

De Arend omstreeks 1880 gezien van over de
Schiedamsevest; achter de molen de gemeentelijke
‘wasch-, bad- en zweminrichting’. De duiker rechts
verbindt de vest met de Zalmhaven. 

Bas Koster projecteerde de kadastrale
minuutkaart van circa 1830 op een
recente satellietfoto waardoor de exacte
plaats die de molen nu zou hebben
duidelijk wordt. De vroeg 19e-eeuwse
landmeetkunst en 21e eeuwse satelliet-
fotografie zullen wel niet voor de volle
100% op elkaar aansluiten, maar het
verschil is minimaal, hooguit enkele
meters. Afgaande op de foto van Van
Lambalgen heeft De Arend mogelijk
iets noordoostelijker gestaan.

Branderij

Dit bedrijf had al oude papieren in
Holland, maar een verbod op invoer
van Franse brandewijn in 1671, in feite
een reactie op het Franse economisch
beleid van minister Colbert, wordt de
aanleiding tot een grote opbloei van de
bedrijfstak, die evenwel een wisselvallig
bestaan heeft gekend omdat haar lot
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Het uitzicht in 2001 vanaf dezelfde plaats aan de
Schiedamsesingel en in dezelfde richting vanwaar de 
fotograaf omstreeks 1880 De Arend fotografeerde.

Reconstructietekening van De Arend van de hand van Bas
Koster op basis van foto’s, archiefonderzoek en kennis van de
Schiedamse brandersmolens.

sterk afhankelijk was van de import van
grondstoffen en de export van het eind-
product: in 1771 werkte 85% van de
branderijen in het Maasgebied voor de
export!
In 1674 zijn er in Rotterdam 57 brande-
wijnbranders, waaronder 18 ‘fijnstokers’
of distillateurs. Dit laatste vereist wat
toelichting. Bij de productie van jenever
enz. zijn twee fasen te onderscheiden:
de productie van moutwijn, een halfpro-
duct van de ‘ruwstoker’, dat vervolgens
door de distillateur (‘fijnstoker’) in de
tweede fase wordt omgezet in eindpro-

ducten als jenever en likeuren. Schie -
dam was in voorbije eeuwen de onbe-
twiste koning van de ruwstokerij. Dat was
een kleinschalig, ambachtelijk bedrijf,
terwijl het Rotterdamse meer op kapita-
listische geest was geschoeid; het
domein van grotere ondernemers, voor
wie het koopmanschap minstens zo
belangrijk was als de productie. De fijn-
stokerij was in de zeventiende en acht-
tiende eeuw vooral een Rotterdamse
aangelegenheid, waarbij men hoofd -
zakelijk werkte met uit Schiedam af -
komstige moutwijn. Zo produceerden

Hen  drik en Jan Hoogewegen, de grond-
leggers van Hulstkamp en Molijn zelf
geen moutwijn, maar kochten die in
Schiedam. De gebroeders Johannes en
Pieter De Kuyper, aan het eind van de
achttiende eeuw de grootste branders
van Rotterdam, stookten zelf hun
moutwijn wel, al kochten ook zij, als
aanvulling op hun eigen productie,
Schiedamse moutwijn. Het betekende
wel, dat er voor een bedrijf als De
Kuyper, in tegenstelling tot de zuivere
fijnstokers, gemalen moest worden.
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De situatie kort voor de bouw van De Arend: links de diaconieschool die ook links
op de tekening van Moens zichtbaar is. De toren is van de Schotse kerk, terwijl de
beide molens De Oranjeboom (voor) en De Pelikaan (achter) aan de mond van de
Zalmhaven zijn. Laatstgenoemde molen was in aanbouw toen de bekende John
Smeaton in 1755 de lage landen bezocht. Smeaton bezocht de molen en dankzij
hem weten we dat deze molen een baliehoogte van twintig meter had. Volgens hem
was het de hoogste molen van Holland.

Tekening van De Arend van de hand van D. Moens, omstreeks 1800, een van de
weinige afbeeldingen van de molen en tevens de oudst bekende. De molen is dan
blijkbaar nog niet bewoond, want de woonhuisramen, zichtbaar op de foto van 
de molen, ontbreken. In de molenromp is duidelijk de vermiste stichtingssteen
zichtbaar (tekening collectie gemeentearchief Rotterdam).

Bloei

In 1796 vragen Johannes en Pieter de
Kuyper vergunning voor de bouw van
een molen. De Schiedamse branders-
molens worden gebouwd voor combi-
naties van branders, zodat meerdere
branders belanghebbend zijn in één of
zelfs meerdere molens. In Rotterdam
heeft De Kuyper zelf een eigen molen in
bedrijf. Het is tekenend voor de klein-
schalige, respectievelijk grootschalige

verhoudingen in Schiedam en Rotter -
dam. In ditzelfde licht past ook de plaat-
sing van een stoommachine van
Boulton & Watt door brander Leendert
Boon in 1797 om te malen in zijn moute-
rij aan het Nieuwe Werk. Dit is de eerste
toepassing van een stoommachine in
Nederland voor industriële doeleinden
geweest!
In die tijd hebben de branders nog een
enorm vertrouwen in de toekomst. Zo
kon de bekende Gijsbert Karel van

Hogendorp, pensionaris van Rotterdam,
in 1794 nog schrijven: ‘onze rafinaderijen
(suiker, zout) zijn vermeerderd, onze
stookerijen bloeien, onze karottenmaak-
erijen breiden zig uit (...) de koopsteden
hebben zedert weinige jaren het getal
harer woon- en pakhuizen moeten ver -
meerderen; de huishuuren zijn tot wille-
keurige hooge prijzen gereezen.’ In 1733
werden uit de havens aan de Maas
11.684 okshoofden ( een okshoofd is 230
l) brandewijn geëxporteerd. In dat jaar
stagneerde de ontwikkeling van de
branderij, niet alleen in Rotterdam, maar
ook in Schiedam. Omstreeks 1770 begint
een nieuwe opbloei, zowel in Rotterdam
als Schiedam, die zich vanaf 1791 nog
versnelt. Na 1727 is er in Schiedam geen
nieuwe brandersmolen meer gebouwd;
in 1770 komt er met de bouw van De
Drie Koornbloemen een nieuwe bouw-
periode van molens op gang. Binnen 25
jaar tijd komen er dan tien nieuwe
molens bij. In 1786 is de export, vergele-
ken met 1732 verdubbeld, zes jaar later,
in 1792 zelfs verviervoudigd! Negentig
procent hiervan ging via Rotterdam. Op
basis van die ontwikkeling is de bouw
van een nieuwe brandersmolen in
Rotterdam alleszins verklaarbaar. 

Bouwplannen

De heren De Kuyper vinden de bouw
van een molen noodzakelijk omdat de
maalcapaciteit met de bestaande drie
moutmolens te gering is. Een molen, De
Stijfselmolen (De Haas) aan de Schie -
kade is in handen van participanten en
daar komen de andere branders niet
tussen. Dan blijven er nog twee over, De
Goudsblom bij de Delftse poort en De
Noord bij De Oostpoort. Helaas is ‘de
directie aan de Molen de Gouds blom
zoo slegt en het vermis dat men aldaar
de lijden heeft zoo schreeuwend is, dat
men met reden moet schroomen om
aldaar te laten malen, wordende op
sommige partijen waarop men met 2
pond per zak te kort moest komen er
kort geleden is van 5,6, ja 7 pond per
zak, terwijl men aan gemelden Molen
nimmer behoorlijk staat kan maken
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wanneer men het meel te huis zal krij-
gen’. De heren De Kuyper hebben
vergeefs ‘herhaalde reizen’ de eigenaar
van De Goudsbloem ‘de sterkste
aanmaning gedaan’. Die blijken hard-
leers te zijn. Ze moeten nu wel hun
‘toevlugt’ nemen tot De Noordmolen,
maar dat is ook geen oplossing. Die
molen staat veel ongunstiger ten
opzichte van hun bedrijven en door de
ellende met De Goudsblom is het er veel
te druk. Als er geen verbetering komt
dan zien zij zich genoodzaakt met hun
bedrijven ‘naar Schiedam, Delfshaven
of elders te verhuizen’ (deze verhuizing
vond later toch plaats, maar dat zou
nog ruim een eeuw op zich laten wach-
ten). Die verbetering is uiteraard de
bouw van een nieuwe molen. Met
‘hunnen Mr. metselaar Jilles Vooren -
donk’ hebben zij een geschikte plaats
voor de te bouwen molen gevonden bij
de Binnenwegse poort.
Zo dienen de heren De Kuyper het
verzoek om ‘voor hun rekening te
mogen doen oprigten eene Steene
wind-mout-molen op stadsgrond in de
groote vest (Coolsingel) bij het paarden
wedde (drinkplaats) aan de Binnen -
wegsche poort dezer stad off op zoda-
nige andere convenabele plaats als

daar bij deze vergadering zal worden
verkozen’. Dat wordt in de Rotterdamse
raadsvergadering van 29 september
1796 behandeld
Daar wordt het ‘Request’ in handen
gesteld van de ‘Fabrijcqmeesteren’, zeg
maar de directie gemeentewerken. Dat
levert een maand later een afwijzing op
in de raadsvergadering van 20 oktober
1796. Daarbij wordt verwezen naar een
besluit van het stadsbestuur van 22 april
1738, waarbij de bouw van nieuwe
korenmolens wordt verboden of het
moet blijken dat het bestaande aantal
molens onvoldoende is, terwijl het mole-
naarsgilde dan moet weigeren om zelf
een nieuwe molen op te richten.

Bezwaren 

De hoofdlieden van het molenaarsgilde
hadden de fabriekmeesters laten weten
dat ‘de tegenwoordig werkende koorn-
molens meer dan voldoende zijn om het
benodigde graan voor de Bakkers,
Brouwers en Branders te malen, zoo zelfs
dat de Hoofdlieden gaarne de koorn-
molen staande aan de Oostpoort dezer
stad, aan het gilde toekomende, aan
de Requestranten zullen overdoen.

In het plantsoen bij de molen van
Terbregge lag aan de Rottekant tot
voor kort deze blauwe steen die
volgens molenaar Arie Dullaard van
deze molen uit De Arend afkomstig
zou zijn. Ook deze is nu weg; alsof
alles van deze molen moest 
verdwijnen (foto L. Van Lambalgen). 

Er zijn op die dag omstreeks 1880
meer foto’s gemaakt van De Arend; een
ervan is uitgegeven als ansichtkaart. De
foto is nagenoeg identiek, maar de
opstelling van de mensen is anders
(foto coll. L. Van Lambalgen).

Niet voor een gat te vangen

Johannes en Pieter de Kuyper laten zich
niet zo maar het bos insturen, want op 5
januari 1797 mag de Rotterdamse raad
zich weer buigen over een nieuw
verzoekschrift dat zij hebben ingestuurd
om alsnog de bouw van een moutmo-
len toe te staan. Andere branders,
Willem Deutz, Boudewijn van Driel,
Barend Spin, Pieter Quack, Jacobus
Arbon, Willem Molenaar en Adrianus
Maas ondersteunen het verzoek en
hebben het rekwest als ‘Eigenaars van
Koornwijnstokerijen bekragtigd met
‘attestatien’, gedateerd 29 en 30 de -
cember 1796. Zij stellen dat ‘zedert een
geruimen tijdt niet dan zeer gebrekkig
zijn voorzien geweest van ‘t benoodigde
meel tot hun Branderijen, dat zij in
geduurige vreeze zijn van door gebrek
aan meel met hunne fabryquen te
zullen moeten staken, dat die vreeze en
bekommering van dag tot dag
vermeerdert door het daaglijks toene-
mend getal van Branderijen. De raad
stelt het verzoek weer in handen van de
fabriekmeesteren. Die nemen nu de
argumenten van de branders zonder
meer over:
- Het aantal molens is ‘ongenoegzaam’.
- Het molenaarsgilde weigert de bouw
van een molen.
Er zijn in de Maasstad zoals al vermeld,
drie ‘Moud-Wintmolens’ die moeten
malen voor alle Brouwerijen, Azijnma -
kerijen en Rouwstokerijen’. Een van die
drie molens, De Stijfselmolen, (De Haas)
is het eigendom van ‘bijzondere partici-
panten’ en daar komen andere bran-
ders niet tussen om er te laten malen.
Dan blijven er nog twee ‘loonmolens’
over waar men kan laten malen, De
Goudsblom bij de Delftse poort en De
Noord bij de Oostpoort. Het overdragen
van De Noord door het korenmolenaars-
gilde aan de branders is geen oplossing,
want daardoor neemt de capaciteit
niet toe. De fabriekmeesteren nemen
de conclusie van de branders serieus
dat het zo doorgaan leidt ‘tot een gewis
en onvermijdelijk verval en Eindelijke
ruïne, zoo tot bederff van de Supplten

(verzoekers), als tot aanmerkelijke
schade van deze Stad.’ En wat staat
daar tegenover? Het ‘Nietsbeduydend
voordeel’ van de heren koornmole-
naars. Johannes en Pieter de Kuyper
voegen aan hun verzoekschrift nog een
verklaring van 29 oktober 1796 toe
(goed een week na de eerdere afwij-
zing!) dat ze in negen dagen geen zak
meel van De Goudsblom hebben gekre-
gen en dat men in deze omstandighe-
den ‘al wel tevreden is als ‘t graan maar
halff gebroken is’.
‘Het daaglijks toenemend getal van
Branderijen’ mag dan overdreven zijn,
maar helemaal zonder grond is het niet.
Frankrijk houdt de grenzen altijd angst-
vallig gesloten voor jenever omdat men
de grondstof, moutwijn, als inferieur
beschouwde tegenover echte brande-
wijn (gedistilleerde wijn). In één maand
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Het verwijderen van de fundering van De Arend in 1971 (foto L. Van Lambalgen,
17 februari 1971). 

De plaats waar De Arend heeft gestaan is nu een pleintje aan het einde van de
Baan. Niets herinnert meer aan wat eens de grootste molen van Nederland was. 
De molen stond ter plaatse van de galerijflats en de geparkeerde auto’s links.

echter, september 1791, verdubbelt de
prijs van moutwijn op de Schiedamse
beurs bijna doordat Franse havens
opengaan voor Hollandse jenever.
Omdat de graanprijzen nauwelijks stij-
gen, gaan de winsten van de branders
enorm omhoog. Het resultaat is een
ongekende expansie van het bedrijf. De
branders gillen zo om moutmeel. De
capaciteit van de molens expandeert
niet. Als er buitengewoon grote vraag is
dan moeten er molens bijgebouwd
worden. Dat kan niet van de ene dag
op de andere. Er worden zo in Schiedam
tussen 1791 en 1798 in zes jaar niet
minder dan vier molens bij gebouwd: De
Witte en De Washington in 1792, De
Walvisch in 1794 en De Batavier in 1797. 
Deze ‘hausse’ in de branderij zal
Rotterdam niet voorbij zijn gegaan en
de heren De Kuyper zullen dan ook alle
redenen hebben gehad om zelf een
molen te bouwen om zo hun voorziening
aan moutmeel veilig te stellen.

Nog meer bezwaren, toch
toestemming

Desondanks durft Willem Overgaauw,
‘Eigenaar van de Steenen wind mout-
molen De Goudsblom’ het te besteken
om zich tegen het verzoek van de
gebroeders De Kuyper te keren. Hij heeft
daar dan ook wel redenen voor die hij in
een uitvoerig verzoekschrift uiteenzet.
Het is ‘ten aller uiterste onbillijk en onre-
delijk’ dat de toestemming voor de
bouw van de nieuwe molen die aan
‘ene burger wordt verleend den andere
burger totaal zou ruïneren’. Uitgerekend
hij heeft zich wel zeer veel moeite ten
koste gelegd voor de branders: ‘de
molen van den Suppl t. (suppliant,
verzoeker) bevorens geweest zijnde een
klein houte wipmolentje door den
Suppl t. In den jare 1781 tot zijn merke-
lijke, ja exorbitante kosten is veranderd
in een steene mouthmolen van die
groote en Caliber als ergens in Holland

gevonden wordt en mitsdien instaat om
zoveel mouth tevens te malen als enige
Mouthmolen in Holland’. De nieuwe
stenen molen had niet minder dan
40.000 gulden gekost, voor toen een
onvoorstelbaar groot bedrag, ook voor
een molen. Een paar jaar later werd in
Schiedam De Witte gebouwd, een
molen van het kaliber Vrijheid en die
had ‘maar’ 28.000 gulden gekost!
Overgaauw heeft zich die moeite uitge-
rekend getroost voor de branders om zo
klachten te voorkomen en de bouw van
nieuwe molens overbodig te maken. En
nu krijgt hij de rekening gepresenteerd! 
In 1776 hadden branders ook al om de
bouw van een molen gevraagd, maar
dat was afgewezen, terwijl hij toen toch
niet meer te bieden had dan dat kleine
wipmolentje! Er zijn wel branderijen
bijgekomen, maar daar staat tegenover
dat alle brouwerijen op De Parel na nu
zelf malen met rosmolens. De
Goudsblom maalt voor 20 ketels en De
Noord voor 172; terwijl beide molens wel
voor 25 à 26 ketels kunnen malen. Voor
die tien ketels waar De Kuyper het over
heeft kan er best nog bij gemalen
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In 1855 maakte Adrien Canelle deze
litho van Rotterdam in vogelvlucht.
Vrijwel alle stadskorenmolens staan 
er op. De Valk aan de Zalmhaven, 
De Roode Leeuw aan het Boerengat
en De Lelie aan de Binnenweg
ontbreken. De molens zijn met getal-
len aangegeven, de getallen tussen
haakjes betreffen de niet weergegeven
molens: 
1. De Arend; 
(2). De Lelie; 
3. De Hoop; 
4. De Goudsbloem; 
(5). De Haas, alias De Stijfselmolen; 
6. De Blaauwe Molen; 
7. De Noord; 
(8.) De Roode Leeuw 
(tussen 7. en 8. De Kostverlorenmolen,
een watermolen); 
9. De Pelikaan; 
10. De Oranjeboom; 
(11.) De Valk 

(coll. Gemeentearchief Rotterdam).
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worden. Slechte kwaliteit van het meel?
Daar is nooit over geklaagd. Ook de
keurders hebben nooit aan de bel
getrokken. En als er klachten zijn dan is
dat de schuld van de branders zelf die
met steeds wisselende opdrachten
komen: dan moet het half gebroken en
dan weer fijn gemalen worden. Over -
gaauw geeft toe dat er wel eens proble-
men zijn met de meelvoorziening als
gevolg van ‘aanhoudende (wind-)
stilte’. Dat los je met de bouw van een
nieuwe molen ook niet op. Bovendien
zijn de tien ketels waarvoor De Kuyper
een molen wil bouwen te weinig om een
molen gaande te houden. Overgaauw
verdenkt de heren De Kuyper ervan dat
zij een ‘geheim oogmerk’ hebben,
namelijk het weglokken van de
‘Calanten’ bij de andere moutmolens of
proberen van de nieuwe molen via een
omweg een korenmolen te maken.
Kortom, Willem Overgaauw ziet zich zo
in zijn bestaan bedreigd dat hij zelfs
bereid is om zijn pronkjuweel - De
Goudsblom is ongetwijfeld de mooiste
Rotterdamse stadsmolen geweest - te
verkopen aan De Kuyper.

De raad besluit op 19 februari 1797 dit
‘antidotaal’ verzoek ook maar door de
sturen aan de fabriekmeesters om
advies. Op 20 maart 1797 wordt er nog
een ‘request antidotaal’ (negatief
verzoekschrift) behandeld, nu van een
aantal eigenaren van molens in de
buurt van de Binnenwegse poort, de
plaats waar De Kuyper de molen wil
bouwen. Het zijn:
- Isaac van Rijkevorsel ‘burger en
inwoonder dezers stad als eigenaar van
de snuyfmolen (Het Fortuin) staande en
gelegen aen de Coolsingel buyten de
Binnenwegsche Poort;
- Leendert de Heer en Pieter Pauw die
elk voor de helft eigenaar zijn van de
korenmolen De Lely, ‘staende en gele-
gen op de Binneweg’;
- Reinier van Driel, de eigenaar van
korenmolen De Hoop op de Coolsingel.
Dat drie van de vier heren korenmole-
naars zijn is beslist niet toevallig en dat
blijkt ook wel. Ze beginnen er althans
mee te refereren aan de bezwaren van
het korenmolenaarsgilde, dat niet
minder dan zes bezwaren tegen de
bouw had aangevoerd. Daarom

hadden zij erop vertrouwd dat het stads-
bestuur geen toestemming zou verlenen
voor de bouw van de molen voor De
Kuyper. Vervolgens nemen zij het op
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voor hun collega Willem Overgaauw
van De Goudsblom ‘die excessieve
kosten gedaan had’ en ‘door zooda-
nige concessie of permissie totaal geruï-
neerd zoude zijn’ en dat terwijl
Overgaauw binnen het gilde collegiaal
had ingestemd met de verkoop van De
Noord aan De Kuyper. 
De vier Rotterdamse moleneigenaren
vrezen ook dat de bouw van een
nieuwe molen ten koste van de waarde
van hun eigen molens zouden gaan die
‘zelfs in den tegenwoordigen tijd’ een
waarde van 100.000 gulden vertegen-
woordigen, want ‘die drie molens
zouden door die permissie ten uiterste
zijn geprejudicieert (benadeeld), zoo
niet in den grond bedorven’. Het kon
toch niet dat zo de belangen van drie

moleneigenaren werden opgeofferd
aan het eigenbelang van De Kuyper?
Bovendien neemt de nieuw te bouwen
molen aan de Coolsingel bij de
Binnenwegse poort hun wind weg:
‘verscheide streeken van de wind
(zouden) geheel onnut worden en
welke zulke streeken die van ‘t uiterste
belang zijn’. Als de molen dan toch
gebouwd moet worden, dan niet daar
maar op een andere plaats en zij doen
dan de suggestie de molen te bouwen
‘aan de Vest, aan ‘t einde van de Baan
of Frankenstraat binnen deze stad’. Dat
laatste wordt dan toch gehonoreerd,
want op 11 mei 1797 besluit de raad
Johannes en Pieter de Kuyper ‘te
permitteren voor hunne rekening aan
het zuideinde van de Baan naer bij de

De in 1781 gebouwde molen De Goudsblom aan het Slagveld in Rotterdam was
een kolossale molen die zijns gelijke nauwelijks had. Op de achtergrond het Station
D.P. (Delftsche Poort) voor de op 31 mei 1847 geopende spoorlijn Den Haag-
Rotterdam van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij. Op 28 april 1877
werd een nieuw station in gebruik genomen in verband met de verlenging van de
spoorlijn naar Moerdijk, de voorganger van het Centraal Station. De foto dateert
dus van voor 1877. De huizen rechts werden met het bombardement van 14 mei
1940 vernield. De molen was toen al een halve eeuw geschiedenis. (foto coll.
Gemeentearchief Rotterdam).

Schiedamsche Poort ter plaetse door
Fabrijkmeesters te bepalen, te mogen
doen bouwen en oprigten een steenen
moutwindmolen’. Er worden wel beper-
kende bepalingen aan verbonden:
- Zonodig moet toestemming van
Schieland verkregen worden.
- Buizen en riolen die op de plaats van
de te bouwen molen liggen moeten op
kosten van de bouwers verlegd en
verlengd worden.
- De molen zal ‘nimmer worden ge -
pproprieerd, veel min geëmployeerd tot
een koornwindmolen’.
- ‘Dat de Supplianten nooit op de
gemelde molen zullen doen malen voor
loon, maar dezelve alleen zullen moeten
employeren voor derzelver branderijen;
zullende het echter de zoodanigen die
door eene geheele off gedeeltelijke
aankoop van dezelve molen, of bij Erve,
regt op dezelve of portie in dezelve
zoude mogen verkrijgen vrijstaen om
dezelve molen eensgelijks ten dienste
van derzelver Fabrieken te employee-
ren’.
- De betaling van nader te bepalen
‘erfpagt, windgeld of recognitie’.
Al met al een mooi staaltje diplomatie:
de heren De Kuyper mochten bouwen,
de windbelemmering voor de andere
andere molenaars was omzeild, de privi-
leges van het korenmolenaarsgilde
waren intact gebleven door de beper-
kende bepalingen en er was ook nog
eens voldaan aan het besluit van de
vroedschap uit 1738. Wie aan dit alles
een luchtje vindt wordt ook nog tevre-
den gesteld: de omstandigheden zijn
sinds het afwijzen van het eerste verzoek
gewijzigd: er komen dagelijks (!) nieuwe
ruwstokerijen bij. Men denkt er liever niet
aan dat tussen het afwijzen van het
eerste en het indienen van het tweede
verzoek maar twee maanden zitten!
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De nieuw aangewezen plaats zal
Johannes en Pieter de Kuyper als een
geschenk in de schoot gevallen zijn,
want zij hadden net twee maanden
eerder, op 20 maart 1797, toestemming
gekregen om op de plek van de steen-
plaats van Hendrik Dubbelen aan de
Baan naast de Diaconieschool twee
nieuwe branderijen te stichten, op een
steenworp afstand van de te bouwen
molen.
Wie denkt dat iedereen tevreden is en
er snel gebouwd kan gaan worden komt
bedrogen uit...

Nieuwe bezwaren

Bezwaren tegen bouwplannen als
schadelijk voor de eigen belangen van
omwonenden zijn beslist niet van de
laatste tijd. Twee eeuwen geleden
waren er ook al nimby’s (van oorsprong
Amerikaans: not in my backyard; niet in
mijn achtertuin); in dit geval de weduwe
Schinne, Jan de Mey en anderen, ‘alle
eigenaars of bewoners van huizen en
panden staande en gelegen op het
Vasteland aan de Schiedamsche poort’
. Zij zijn verre van gelukkig met de komst
van de molen. Zij vragen de bouw
‘gelieve te doen effectueren op een der
plaatse in den requeste gemeld, of wel
in geval deze vergadering beter mogte
oordeelen dat dezelve gesteld wierde in
de baen; aan de nu gemelde plaats de
uitbouwing dier molen als dan niet
verder te permitteeren. Was men al met
de voorbereidingen van de bouw
begonnen? Een molen bouwen, prima,
maar ‘in voege dat der supplianten
huizen en uitzigten uit dezelve even vrij
als thans.’ (Er is niets nieuws onder de
zon stelde de wijze koning Salomo in het
Bijbelboek Prediker 1 : 9).

De Delftsepoort met links ervan de
onttakelde Goudsblom en rechts De
Haas, alias De Stijfselmolen. Deze
molen was in 1716 gebouwd en werd
in de Eerste Wereldoorlog gesloopt. De
molen stond aan de Schiestraat bij het
spoorwegviaduct over de Schie (foto
coll. Gemeentearchief Rotterdam). De
romp van De Goudsbloem was in of
kort voor 1892 gesloopt, in dezelfde
tijd als zijn rivaal De Arend.

De op 28 juli 1954 verbrande Noord 
op het Oostplein was de laatste
Rotterdamse stadsmolen. Met De
Arend, De Goudsbloem en De Haas
vormden hij de vier Rotterdamse
moutmolens.

Op 12 juni 1797 buigt de raad zich over
hun verzoekschrift, dat vervolgens wordt
doorgestuurd naar de fabriekmeesters.
Precies veertien dagen later ligt er weer
zo’n zelfde verzoekschrift op tafel, nu
van Leendert van Onselen en anderen.
Een molen? ‘in allen gevallen niet op
het Vasteland bij de Schiedamsche
Poort binnen deze stad, of wel aen de
kolk aen de Stadsvest, nabij de voor-
schreven plaets gelegen, (...) of wel de
permissie tot de Stichting te dier plaetse
moge worden ingetrokken’. Misschien
speelde bij van Onselen ook mee, dat
zijn familie eigenaar was van de koren-
molen De Pelikaan, die ook bij de
Schiedamse poort stond. Nu was dat
geen mout-  , maar een ‘bakmolen’. Het
verzoekschrift wordt, als gebruikelijk,
doorgezonden naar de fabriekmeeste-
ren.

Rotterdamse diplomaten

De raadsleden zitten duidelijk met de
zaak in hun maag; immers de toestem-
ming voor de bouw was op 11 mei al
gegeven. Een paar dagen later, op 29
juni besluit de raad ‘eene commissie te
decerneren (in te stellen) om aan het
einde der baen te inspecteeren’ of de
door de fabriekmeesteren aangewezen
plaats inderdaad zo twijfelachtig was. In
de raadsvergadering van 6 juli brengt
de commissie, bestaande uit de raadsle-
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De molen van de Gecombineerde
Buitenpolder van Engelen, Vlijmen en
Hedikhuizen in Vlijmen bij de
Haarsteeg, die het leven van een der
beide uitgebrande Vlijmense molens
verlengde. Let op de zware rondgaande
kabel voor de bliksemafleider. (foto
collectie Paul van den Berg).

den Beelaerts, Vergoes en Van
Vollenhoven, verslag uit ‘dat het aen
hen bij deze inspectie is voorgekomen,
dat de aanwijzing, door Fabrijk -
meesteren gedaen, is geschied in de
beste trouwe en in de zekere veronder-
stelling, dat hetzelve locaal was over-
eenkomstig in de Resolutie van 11 Mey,
het zuideinde van de baen nabij de
Schiedamsche poort, dewijl de afloop
van dien dijk binnen de poort reeds de
baen genaamd wordt, doch dat zij,
Commissarissen, echter van begrip zijn
dat bij een preciese bepaling de baan
niet verder kan worden gerekend zich
verder uit te strekken dan tot aen de
lootsen van den Lijnbaen of wel uitterlijk
tot aen den hoek van de gebouwen die
van den Schotschendijk agter uitkomen

Topografische kaart van omstreeks
1900 met daarop aangegeven: 1. De
molen van de Gecombineerde
Buitenpolder van Engelen, Vlijmen en
Hedikhuizen in Vlijmen bij de
Haarsteeg, gesloopt in 1910; 2. Molen
De Hoop of Nooit Gedacht in Vlijmen,
gesloopt in 1934; 3. De molen van
Kools, later van Sondag, gesloopt in
1953; 4. Molen Emma in Nieuwkuyk,
nog bestaand.

(...) en die volgens het aengewezen
terrein als verder heen geleyd zijnde bij
een nauwkeurige bepalinge niet met
zekerheid kan gezegd worden het
zuideinde van de Baen te zijn; maer met
meerder juistheid omschreven zoude
worden als de teen van den hoogen
zeedijk.
Wederom een schitterend staaltje
Rotterdamse diplomatie. Het zuideinde
van de Baan is geen Baan, maar de
teen van de Westzeedijk. Lood om oud

ijzer, maar het geeft wel de gelegenheid
om te sleutelen aan de aangewezen
plaats. Bouw de molen maar ‘een
weinig meer oostwaarts op stadsgrond
agter de Stalling van den Burger Jacob
van der Pot, zijnde het terrein bij
Fabriekmeesteren het eerste in aenmer-
king gekomen.’ Daar waren wat bezwa-
ren aan verbonden, maar de
commissieleden ‘vertrouwen dat de
bedenkingen kunnen worden gerele-
veerd’. De zaak wordt weer naar de
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Advertentie in De Molenaar uit decem-
ber 1912, waarin de watermolen bij De
Haarsteeg voor sloop te koop wordt
aangeboden. 

Fabriekmeesteren verwezen en nu wordt
niets meer aan het toeval overgelaten.
Zij praten de bouw van de molen door
met de omwonende burgers Van der
Pot, C.J. Grim en Leonard van Zwijndregt
en die hebben geen bedenkingen. Op
13 juli 1797 besluit de raad dat zij ‘heeft
goedgevonden en verstaan dat de
toren van de op te rigten Steenen wind-
moutmolen, den 11. Van Mey ll. aan
Johannes en P. de Kuiper gepermit-
teerd, welke tooren in diameter zal
houden 50 Vn buitenwerks, gelijk met de
begane grond gemeten, zal geplaatst
worden agter het gebouw en de Erve
van den burger Jacob van der Pot, aen

en in de Vest nabij de Schiedamsche
poort. De plaats van de molen wordt tot
in de finesses vastgelegd; geen gezeur
meer. Zo wordt gesteld, dat ‘het uiterste
van de cirkel van de westzijde van
gemelden molen niet verder zal komen
als gelijk met de rooijnge van de west-
zijde van voorn. opbouw. Aan het
zuideinde moet de molen 20 voet uit de
heining van Jacob van der Pot blijven
en aan de oostkant 50 voet.
De nieuwe aangewezen plaats van de
molen is trouwens een strategisch
plaats, want in die buurt, aan de
Schiedamsevest zijn de meeste Rotter -
damse branderijen geconcentreerd,
ook eigen branderijen van De Kuyper.
De gebroeders De Kuyper moeten voor
de stadsgrond die zij voor de molen krij-
gen 87 gulden recognitie per jaar beta-
len. Daar komt nog 12 gulden bij voor
het Hoogheemraad van Schieland
omdat men voor de bouw van De
Arend een stukje van de Schiedamse -
vest dempt. De grondbelasting is niet
mis in 1835 betaalt men ƒ 271,53 per jaar.
De totale jaar lasten zijn dan ƒ 370,53
per jaar. Dat is voor die tijd niet mis. Men
weet de grote molen wel op zijn waarde
te schatten!

De bouw

Op 8 maart wordt de eerste steen
gelegd voor De Arend. Het is helaas niet
bekend wie de molen heeft gebouwd.
Het ligt voor de hand om te veronder-
stellen, dat het metselwerk is uitgevoerd
door Jillis Voorendonk die door de De
Kuypers immers hun mr. metselaar is
genoemd en geadviseerd heeft voor de
bouw van een molen bij de Binnen -
wegse poort. Het metselwerk moet een
enorm klus zijn geweest: de romp heeft
immers op de begane grond een wijdte
van 50 Rijnlandse voeten: 15,7 m, zo’n
221⁄2 m meer dan de Schiedamse kolos-
sen. De hoogte van de romp moet 371⁄2
meter zijn geweest. Toch kan de bouw-
tijd best meegevallen zijn. Zo werd de
eerste steen voor De Valk in Leiden op
20 juli 1743 gelegd, de laatste op 7 okto-
ber van dat jaar. Dat zijn 79 dagen ofwel
dertien weken. De Leidse molen is toch
ook geen kleine jongen met een wijdte
van 12 m aan de voet en een romp-
hoogte van 27 m. Voor de nog hogere
Leidse korenmolen De Oranjeboom
werd de eerste steen gelegd op 3 maart
1734, de laatste op 10 juni van dat jaar,
99 dagen of veertien weken.
Het is ook zeker dat De Arend eind 1798
al in bedrijf was, want op 20 december
1798 verschijnen voor notaris Jacob
Pieter Beyerman de broers Johannes en
Cornelis de Kuyper met Pieter van der

Wallen van Vollenhoven, koopman en
touwslager en eigenaar van de lijnbaan
en de touwslagerij aan het zuideinde
van de Baan. De heren hebben proble-
men, beter gezegd ze hebben ze opge-
lost. Het gaat ‘om een zekere slagboom
staande in de nabijheid van gemelde
molen (...) ten behoeve en tot bewa-
ringe en conservatie van de geme

Lijnbaan’. Deze slagboom blijkt ‘zeer
hinderlijk en belemmerend’ te zijn voor
de molenwagens. Van der Wallen van
Vollenhoven geeft nu de De Kuypers
‘vrije passagie door gemelde Slag -
boom’, waarbij zij zelfs een eigen sleutel
van de slagboom krijgen, want de
boom moet direct na de passage weer
dicht ‘om alle verdere passagie van
anderen te beletten’. Het betekent dus
dat deze enorme molen toch in hooguit
negen maanden is gebouwd. 
Waarschijnlijk is de molen al eind okto-
ber, begin november 1798 in bedrijf
gekomen omdat 28 oktober en 1
november van dat jaar de eerste verval-
dagen zijn voor de recognities die
respectievelijk aan Schieland en de stad
Rotterdam betaald moeten worden.
Dat zou beteken dat deze reusachtige
molen in acht maanden is gebouwd.
Dat zou zelfs in deze tijd nog een indruk-
wekkende prestatie zijn. Als we beden-
ken dat de werklieden van toen alleen
handgereedschappen hadden voor het
eenvoudigste karwei dan dwingt de
bouw van De Arend nog meer bewon-
dering af.
Voor de afmetingen verwijzen we u naar
de reconstructietekening van Bas Koster,
die dankzij minimale maar wel essentiële
gegevens en het talent van Koster
gemaakt kon worden. Voor de inrichting
is hij uitgegaan van de constructie van
de Schiedamse moutmolens. Het was
alleen de vraag voor hem en voor mij of
die ook verder aan de Maas opgeld
doet. Of zou hij de indeling van een klas-
sieke stenen korenmolen hebben? Zo
heeft het er veel van weg dat in
Delfshaven beide het geval was. De
romp van De Graankorrel aan de
Mathenesserdijk, die past in de eerste
generatie van de in Schiedam ge -
bouwde brandersmolens, heeft ooit
welhaast zeker een Schiedamse indeling
gekend, maar is dan later gewijzigd in
een ‘normale’. De Distilleerketel is in
ieder geval anders geweest. 
Hoe of het ook zij, Bas Koster heeft geko-
zen voor de Schiedamse optie op grond
van de enig bekende foto van De
Arend. Daar zijn ter hoogte van de
baliezolder twee vensters te zien maar
geen enkele baliedeur, zelfs geen deel
daarvan. Dat betekent dat zich aan
deze kant de halfzolder (die in werkelijk-
heid iets groter is dan ‘half’) met de
stenen bevindt; de twee of drie balie-
deuren bevinden zich aan de tegen-
overliggende kant, verdeeld over
minder dan de helft van de omtrek en
zijn daarom vanaf deze kant niet zicht-
baar. Zonder deze halfzolder, kenmerk
van een moutmolen, zou in ieder geval

P O R T R E T
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minstens één van de baliedeuren
geheel of gedeeltelijk zichtbaar moeten
zijn. Ook de positie van de grote inrij-
poort klopt in het geheel. Bij de
Schiedamse molens is deze situatie
precies zo. (Zie foto van De Palmboom
en De Noord voorpagina Molenwereld
1999-7/8). Hoe of het ook zij, De Arend is
nooit anders dan moutmolen geweest,
wat voor indeling hij ook heeft gekend.
Door zijn enorme hoogte moet De Arend
een draak zijn geweest voor het molen-
volk om te bemalen, al was het alleen
maar vanwege de baliehoogte van 26
m; de romp van De Valk in Leiden, voor-
waar ook geen kleintje, steekt in vergelij-
king met De Valk maar een meter boven
de balie uit!

Het doek valt...

De Arend is tot het laatst van zijn
bestaan moutmolen gebleven. Wel
vraagt J.J. van Elsen ,’beheerder en
mede-eigenaar der molen d’ arend,
staande aan de Baan alhier’ op 1
november 1889 ‘eerbiedig vergunning’
om De Arend in te mogen richten als
grut- en bloemmolen ‘ten gevolge der
veranderde tijdsomstandigheden’. Dat
wordt al snel op 5 november 1889 door B
& W afgewezen op grond van de hier-
boven genoemde concessie van 11 mei
1797. Dit argument heeft een beetje een
bijsmaak, want het op grond van
diezelfde concessie mocht men de
molen ook niet gebruiken als loonmolen.

Daar kraaide in 1836 geen haan naar!
Wilde het stadsbestuur soms van De
Arend af?
Bij die ‘veranderde tijdsomstandighe-
den’ is men geneigd om te denken aan
de concurrentie die stoommachines de
windmolens aandoen. Dat is veel te
mager, per slot is men al een eeuw
eerder met stoom mout gaan malen, als
het ware bij De Arend om de hoek zelfs.
Veel belangrijker zijn nieuwe methoden
voor alcoholfabricage vanaf 1880 die
de traditionele moutwijnindustrie en
daarmee de moutmolens in de verdruk-
king brengen. Zo verdwijnen de meeste
Schiedamse moutmolens dan ook pas
na 1880. Diezelfde omstandigheden
zullen ertoe geleid hebben dat de
dagen van het mout malen op De
Arend geteld zijn.
Als de bestemmingswijziging is gewei-
gerd dan wordt zo de bodem onder zijn
voortbestaan weggeslagen. Toch is het
blijkbaar allemaal nogal onverwacht
gegaan, want Van Elsen, distillateur en
brander op Coolvest (Coolsingel-oost-
zijde) 60, heeft nog geen jaar eerder, op
20 september 1888 bij Pot een buitenroe
besteld. Deze (nr. 1545) wordt gestoken
door molenmaker J. Hoos & Zonen, een
der bekendste Rotterdamse molenma-
kers uit de negentiende eeuw.
De branders willen dan nu ook snel af
van de molen. Op 19 september 1890
vraagt N.J. van Stokkum aan het stads-
bestuur om de molen tot op de tweede
verdiepingen te mogen afbreken en de
rest in gebruik te nemen als pakhuis,
maar hij vist in dubbel opzicht achter het
net want hij krijgt geen toestemming. Op
24 september 1890 verkopen de bran-
ders die dan eigenaar van de molen zijn
De Arend aan de Vlijmense molenaar
Jacobus de Roos. De prijs van de molen
is weer gedaald, want De Roos betaalt
voor de molen, de grond, het paard, de
wagens, tuigen, stalgereedschappen en
de losse en vaste gereedschappen die
bij de molen horen 2900 gulden; eigenlijk
niet meer dan een sloopprijs
De Roos deelt op 14 oktober 1890 het

gemeentebestuur mee dat hij de molen
tot op de tweede verdieping zal afbre-
ken, terwijl in het restant niet meer zal
worden gemalen. De Roos hoopt hier-
mee het argument omzeild te hebben
waarmee Van den Elsen en ook Van
Stokkum de kous op de kop kregen: de
concessie uit 1797. De Roos redeneert
als er helemaal niet meer gemalen
wordt dan is de concessie van 1797 ook
geen probleem meer. Hij heeft buiten de
slimheid van het Rotterdamse stadsbe-
stuur gerekend. Dat redeneert als volgt:
er is in 1797 concessie verleend voor een
molen op stadsgrond. Die stadsgrond is
voor de bouw van een molen beschik-
baar gesteld. Die molen verdwijnt, dus
vervalt de grond weer aan de stad. Het
heeft veel weg van: ‘pik in, ‘t is winter’,
maar daarmee kan De Roos het wel
doen. Niets laten staan, alles slopen en
het terrein overdragen aan de
gemeente, uiterlijk 18 maart 1891.
Weldra is de sloop in volle gang. De
sloper, J. Rietmeijer uit Kralingen, die de
molen in opdracht en voor rekening van
De Roos sloopt lukt het niet om in de
gestelde tijdstermijn De Arend af te
breken: 18 maart 1891. Het is ‘hem in
verband met de kolossale afbreking,
ook met het oog op den openbare
veiligheid, onmogelijk aan de lastgeving
te voldoen’. Ook hij heeft vergeefs
aangevraagd om de molen tot op de
tweede verdieping te mogen afbreken
en de grond te kopen of te huren.
Rietmeijer vraagt op 11 maart 1891 bij
het gemeentebestuur verlenging van de
slooptermijn met zes à acht weken aan
en tevens het plaatsen van een schut-
ting voor de veiligheid. Van de romp
staat dan nog ongeveer twaalf meter
overeind. B & W van Rotterdam geven
hem uitstel tot 1 mei 1891. Dan is de
hoogvliegende Arend diep gevallen. 
Een van de volgende sloopkarweien
van Rietmeijer was de sloop van de al
onttakelde Goudsbloem op het Slag -
veld, de molen, waarvan het ‘wanbe-
heer’ de aanleiding was tot de bouw
van De Arend. Beide kolossen, toppun-

Molen Nooit Gedacht in Vlijmen aan
de vooravond van de sloop in 1934.
Opmerkelijk is de witte rand boven de
ramen. De Arend in Rotterdam had die
precies eender; een laatste herinnerg
aan het Rotterdamse verleden (foto
coll. L. van Lambalgen).

De molen van Kools in Vlijmen omstreeks 1940. Het achterkeuvelens met het zeer
smalle raampje boven de staartbalk en de achterbaard komen overeen met de
watermolen bij De Haarsteeg.
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ten van de Nederlandse molenbouw
hebben elkaar dus niet lang overleefd,
zij het dat De Goudsbloem al voor 1890
onttakeld was. 

Nog niet helemaal...

Het opduiken van De Roos in de stukken
is een bijzondere verrassing, want daar-
uit blijkt dat De Arend - tot op heden
onbekend - nog een tweede leven
heeft gekregen! Want van Rotterdam
verhuist De Arend naar Vlijmen bij ‘s-
Hertogenbosch. 
Daar had De Roos al een molen die op
zaterdagmorgen 19 juli 1890 om vier uur
‘s morgens in alle vroegte helemaal
afbrandt, evenals het woonhuis van de
molenaar. 
De Roos koopt nu De Arend en laat deze
in Vlijmen herbouwen. Het wordt een
kolossale molen. Helaas heeft De Roos
niet lang plezier van de nieuwe molen,
want in november 1909 brandt de
gewezen Rotterdamse molen uit. In het
vakblad De Molenaar (No. 1909-45) kan
men lezen: ‘Te Vlijmen is de groote
stoom- en windkorenmolen van Jac. De
Roos tot den grond afgebrand.
Verzekering dekt de schade. De oorzaak
van den brand is onbekend.’
Nu staat er in Vlijmen bij de Haarsteeg in
de zuidwesthoek van de 656 ha grote
Gecombineerde Buitenpolder van
Engelen, Vlijmen en Hedikhuizen nog
een in 1826 gebouwde grote stenen
watermolen met een vlucht van 27,60
m. De Roos zou volgens overlevering
deze molen gekocht hebben en hier-
mee in 1910 zijn uitgebrande molen
hebben hersteld.

Verwisseling?

Toch klopt het verhaal niet. De herbouw
kan moeilijk met onderdelen van de
watermolen uit De Haarsteeg hebben
plaatsgevonden want die wordt volgens
een advertentie in De Molenaar pas op
2 januari 1913 bij inschrijving voor
afbraak publiek verkocht. Het kan zijn
dat de molen vier jaar op herbouw heeft
staan wachten, maar dat is toch
onwaarschijnlijk. Om de zaak extra
gecompliceerd te maken: Weer volgens
hetzelfde blad (1912, no. 14) brandt de
molen van Adr. Kools in Vlijmen op 31
maart 1912 geheel af. Dat is de andere
molen van Vlijmen, gebouwd in 1850!
Het blad meldt: ‘VLIJMEN, 31 Maart.
Hedenmorgen ten half vier werden wij in
onze gemeente wakker geschud door
het luiden der brandklok, en door het
blazen der brandhoorn door onze ijve-
rige politie. En geen wonder. De stoomC
en windkorenmolen van den heer Adr.
Kools, die met zijn gezin in diepe rust
was, stond in volle vlam, en werd in
betrekkelijk korten tijd, geheel in asch
gelegd. De groote partij koren-, schors
en karren, alles verbrandde. De
machine werd geheel vernield, zoodat

als ‘t ware niets overbleef, dan een puin-
hoop. Gelukkig dat de wind niet te sterk
was, zoodat de nabij gelegen groote
juist volle mandenmakerij van den heer
J. Pu1les gespaard bleef. De schade zou
anders enorm zijn geweest. De oorzaak
is geheel onbekend. Assurantie dekt de
schade.’ De beschrijvingen maken
ontwijfelbaar duidelijk dat binnen drie
jaar tijd beide Vlijmense molens volledig
uitgebrand zijn. Het ligt meer voor de
hand dat de molen van Kools is
herbouwd met onderdelen van de
molen van De Haarsteeg die nog geen
jaar later wed gesloopt. Foto’s wijzen
ook in die richting. De achterbaard en
het achterkeuvelens van de molen in
Vlijmen en die van De Haarsteeg zijn
nagenoeg identiek. Ook lijkt de bijzon-
dere bliksemafleider een plaats gekre-
gen te hebben op de molen van Kools,
duidelijk zichtbaar boven de baliedeur.
Wel zal de kap kleiner zijn gemaakt,
want de watermolenkap oogt te groot
voor de molen van Kools (maar te klein
voor die van De Roos). 
Stel dat deze veronderstelling juist is,
waar komt dan de kap etc. Van De
Hoop/Nooit Gedacht vandaan? Dat
moet ook van een zware brede molen
zijn geweest. Het is zelfs niet ondenkbaar
dat de romp iets verlaagd is ten
behoeve van de brede kap, gelet op de
rare positie van het raam net onder de
kuip. 

Ondergang

De Hoop, later Nooit gedacht, heeft in
Vlijmen na de herbouw vier koppel
zeventiender Duitse stenen en een buil.
Of er in de in 1910 herbouwde molen
nog onderdelen van De Arend hebben
gezeten is niet bekend.
Op 18 juni 1927 slaat de bliksem in de
Nooit Gedacht, maar de schade is
gelukkig gering. Toch is het uitstel van
executie:
Begin januari 1934 stond een kort
berichtje in de Provinciale en ‘s-Her -
togenbosche Courant:
‘Men meldt uit Vlijmen d.d. 6 Januari
1934: De grijze kapitale windkorenmolen
“Nooit Gedacht”, die fier en deftig
prijkte te midden in ons dorp en die in
letterlijken zin des woords een sieraad
der gemeente was zal wegens den
slechten gang van zaken worden
gesloopt, zoodat in onze gemeente een
stuk natuurschoon zal ver dwijnen. De
molen zal door den heer W. Venus
worden sloopt.’
In De Molenaar van 24 januari 1934
schrijft de bekende molenbeschermer
jhr. F. van Rijckevorsel naar aanleiding
hiervan:
‘Ik herinner mij nog in den mobilisatietijd,
toen ik als Wachtmeester en later als
Kornet bij het 1e Regiment Veld-artillerie
aldaar diende, dat het op den molen,
die nu ge sloopt zal worden, een en al
bedrijvigheid en drukte was. De ruime
stalling bij het molenaarshuis was inge-

nomen door de paarden van den
gevechtsterrein, terwijl boven op den
grooten zolder de manschappen waren
ingekwartierd. Op het breede molen-
plein was het de bedrijvigheid van het
molenaarsbedrijf, die kleur en leven gaf
in het dorpje.
Des zomers was er een drukke schorsma-
lerij en in den winter de graanmalerij.
De molen “Nooit Gedacht” deed inder-
daad zijn naam eer aan.
Sterk en schoon gebouwd, uit een ruime
beurs, was alles hecht en prachtig aan
dezen molen. De balie begon circa 10
meter boven den grond, terwijl daarbo-
ven de 100 voet lange roeden prijkten.
En steeds was de molen in be drijf. Op
uren afstand kon men de beide
Vlijmensche mo lens zien, fier oprijzend
uit het polderland en elkaar tot een
wedstrijd in het druk en gedurig malen
uitdagend. Dat was de gouden tijd van
dit bedrijf, dat voor 1/4 graanmalerij en
voor 3/4 schorsmalerij was. Ik zeg, dat
was de gouden tijd, want met de veran-
dering der techniek is ook het afzet -
gebied van dezen molen gewijzigd.
Een dergelijk bedrijf, zooals ik dit vroeger
in Vlijmen gekend had, dat 1/4 graan-
malerij en 3/4 schorsmalerij was, moest
zienderoogen verloopen. De molenaar
had natuurlijk getracht aan den econo-
mischen storm het hoofd te bieden, en
dank zij de hulp van een vriendelijken
notaris, was hem op dien molen een
mooie hypotheek verleend.
Doch tegen dit veranderen van het
getij, tegen deze algeheele verandering
van conjunctuur, was geen macht
opgewassen, vroeg of laat moest zijn
molen, waar geen bedrijf meer op was,
en waar geen bedrijf in te brengen was,
wel verdwijnen.
Dezer dagen zal de slooper komen en
zal de molen, die gebouwd was om de
eeuwen te trotseeren, afgebroken
worden en begonnen aan het sloopen
van het machtige molenlichaam.
Wat de tand des tijds nooit zou vermo-
gen te doen, doen thans de pikhouwee-
len en de handen van den slooper.’
Venus maakt dan snel korte metten met
de Nooit Gedacht - ex Hoop - ex Arend.
Sic transit gloria mundi.

Advertentie in De Molenaar van 7
februari 1934 waarin sloper W. Venus de
onderdelen van de Nooit Gedacht, ex
Hoop, ex Arend te koop aanbiedt.
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Molens
met dode vliegen
Het hoeft geen betoog dat om diverse
redenen een handzaam standaardwerk
over molens gewenst is om insiders en
outsiders op molengebied informatie te
verstrekken. Dat kan voor allerlei doel-
einden nuttig of zelfs noodzakelijk zijn.
Natuurlijk moet zo’n boek aan zekere
basisvoorwaarden voldoen als: informa-
tief, toegankelijk, niet te moeilijk, niet te
oppervlakkig, zich richtend op een
breed publiek, goed uitgevoerd, niet te
omvangrijk, niet te duur en natuurlijk
correcte informatie biedend. Decen nia
lang heeft het boek Molens van ir. 
F. Stok huyzen, de oud-voorzitter van de
Vereniging De Hollandsche Molen, deze
functie vervuld, maar het is al sinds vele
jaren uitverkocht. 

In december 1961 verscheen bij
Uitgeversmaatschappij C.A.J. van Dis -
hoeck in Bussum de eerste druk in de
serie Van Dishoeck-boekjes, een serie
boekjes voor hobby en vrije tijd. Die
eerste druk telde 135 pagina’s en de
prijs bedroeg ƒ 5,90. Dat het boek in een
behoefte voorzag blijkt wel uit het feit
dat al heel snel, in 1963, een tweede
druk noodzakelijk was (vermeerderd,
136 pagina’s). Tussendoor, in 1962,
verscheen in dezelfde uitvoering een
Engelstalige editie: The Dutch Windmill.
Daarna verschenen met kortere of
langere tussenpozen herdrukken: in 1972
kwam de derde, enigszins herziene druk
uit, gevolgd door een vierde in februari
1974. Deze eerste vier drukken verschil-
len slechts gering; de prijs blijft zelfs
dezelfde als in 1961: ƒ 5,90. Na het over-
lijden van de auteur op 28 juni 1976 acht
men met name bij De Hollandsche
Molen een grondig herziene herdruk
voor gewenst. Zo komt in 1981 de vijfde,
geheel herziene druk uit. Deze editie is
van groter formaat en ook omvangrijker;
200 pagina’s, maar dat wordt ook weer-
spiegeld in de prijs: ƒ 22,50. In deze
editie is gestreefd het oorspronkelijke
karakter van het boek te behouden.

Nieuw evenwel is de aandacht voor
watermolens, daar Stokhuyzen zichzelf
heeft beperkt tot molens in de zin van
windmolens. Het feite dat er in twintig
jaar vijf drukken zijn verschenen maakt
wel duidelijk dat Molens in een behoefte
voorziet. De populariteit van het boek
hangt ook samen met de opkomst van
het Gilde van Vrijwillige Molenaars.
Molens wordt door deze organisatie
namelijk aanbevolen als studiemateri-
aal. Dat blijkt uit het feit dat het Gilde
nadat de vijfde druk omstreeks 1990 is
uitverkocht het boek in gekopieerde
vorm blijft leveren. Daarmee wordt het
belang ervan wel onderstreept.
Natuurlijk nodigt dat ook uit tot een
hernieuwde uitgave. De zesde druk laat
evenwel nog heel lang op zich wach-
ten. Meer dan 25 jaar na het uitkomen
van de vijfde druk verschijnt een totaal
herziene uitgave, officieel gepresen-
teerd tijdens de jaarvergadering van De
Hollandsche Molen op 17 maart 2007,
waar het eerste exemplaar van ‘De
nieuwe Stokhuyzen’ wordt overhandigd
aan Beatrice Stokhuyzen, de enig nog in
leven zijnde dochter van de oorspronke-
lijke auteur. 

De nieuwe Stokhuyzen

Molens krijgt in 2007 een nieuwe uitge-
ver, Waanders Uitgevers uit Zwolle, die
het boek in samenwerking met de
vereniging De Hollandsche Molen uit
brengt, een duo dat garant moet staan
voor een goed en hoogwaardig molen-
boek. Molens in zijn nieuwe gedaante is
nog weer dikker dan de voorgaande
edities, 240 pagina’s en de prijs is 
na zoveel jaar begrijpelijk ook hoger: 
i 22,50. Merkwaardig genoeg is dit
exact gelijk aan de prijs van 1981, zij het

dat het guldenteken is vervangen door
dat van de euro; toeval? (in guldens
uitgedrukt zou de prijs ƒ 49,60 zijn).
Molens is in zijn nieuwe editie grondig op
de schop gegaan, waardoor het
nauwelijks meer te vergelijken is met de
eerdere drukken. Het zal dan ook wel
niet toevallig zijn dat op de cover geen
auteursnaam staat, maar onder
‘Molens’ als ondertitel ‘De nieuwe Stok -
huyzen’.
Het boek - in harde omslag - ziet er
werkelijk magnifiek uit. De recente foto’s
zijn alle in kleur en talloze tekeningen
ondersteunen de tekst. In de eerste
edities van het boek overheerste de
constructief-technische kant van de
windmolen met in het kielzog daarvan
het molenbehoud. In het licht van de
technische achtergrond van de auteur
en zijn functie als voorzitter van De
Hollandsche Molen is dat niet verwon-
derlijk. In de vijfde druk wordt die
constructief-technische kant zelfs nog
uitgebreid. 
Toch is molenkennis meer dan een soort
anatomische les met de molen op de
ontleedtafel; professor Tulp maar dan

- Cover van de eerste 
druk uit 1961.
- Cover van de derde 
druk uit 1972.
- Cover van de vijfde 
druk uit 1981.
- Cover van de editie 2007.

1961

1981
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anders. Molens zijn nooit een doel in zich
zelf geweest. Ze hadden een geschie-
denis, vervulden een functie in een
samenleving. Het is dan ook bijzonder te
prijzen dat de bewerkers van het boek
die historische en sociaal-economische
component in deze editie meer gestalte
hebben willen geven; niets dan lof voor
dit streven, ook al blijft het accent op

het technisch-constructieve aspect
liggen; goed voor circa driekwart van
de eigenlijke tekst. Helaas blijkt die soci-
aal-economische en historische compo-
nent ook de achilleshiel van het boek.

Opzet 

Na een inleiding volgt een summier
hoofdstuk over molenhistorie van onge-
veer vijftien pagina’s, waarna het al snel
de technische kant op gaat. De typolo-
gie krijgt veel aandacht, circa vijftig
bladzijden! Eenzelfde aantal is ook
bestemd voor de functies en werktuigen
van de windmolen. Dan volgen relatief
korte hoofdstukken over de rosmolen
(zes pagina’s) en de watermolen (bijna
twintig bladzijden). De sociale kant van
de molen is ook goed voor een kleine
twintig bladzijden en het molenbehoud
moet het met ruim tien 
doen. Tot slot is er een inventarisatielijst
van alle bestaande uiterlijk complete
molens en waardevolle molenrestanten
opgenomen. Deze lijst is gekoppeld aan
de molendatabase van de website van
De Hollandsche Molen (www.molens.nl)
zodat men snel de gegevens voor de
bewuste moolen kan opvragen door het
intypen van het bestandnummer van de
molen als trefwoord.
Een lijst met belangrijke molenliteratuur,

een imponerende lijst met medewerkers
en een register sluiten het boek af.

Verwondering en verbijstering

Die lijst medewerkers schept enorm veel
vertrouwen: het zal allemaal wel goed
zitten. Dat blijkt niet het geval. Al lezend
in dit prachtige werk blijkt dat er hier en
daar steken zijn gevallen. Waar gewerkt
worden, worden fouten gemaakt.
Slippertjes zijn nooit helemaal te vermij-
den en als regel gelukkig niet meer dan
ontsierend. Helaas zijn er ook slippertjes
waarvoor het woord ontsporing beter
op zijn plaats is. Sommige zijn zelfs rond-
uit verbijsterend, onvoorstelbaar, zeker in
het licht van de medewerking van
deskundige medewerkers en een
Hollandsche Molen die zichzelf opwerpt
als kennisinstituut op het terrein van
molens.
Voorbeelden van ‘slippertjes’: Het eerste
stoomgemaal van Nederland kwam niet
in 1779 (p. 24) in bedrijf, maar om
precies te zijn, op 9 maart 1776. De
meelfabriek De Maas in Vlaardingen
werd niet in 1988 (p. 25), maar al in 1920
stilgelegd. In Brugge is helaas geen olie-
molen herbouwd (p. 48), maar is het
nooit verder gekomen dan een plan om
een overgeplaatste korenmolen als olie-
molen in te richten. De Zwaan in Lieven
(p. 73) moet ongetwijfeld Lienden zijn. In
de tekening op pag. 100 worden hange-
reel en ezel verwisseld. Met de vijzel-
boom (p. 112) zal wel vijzelbalk bedoeld
worden. De zakkenzeul (p. 127) moet
zakkensul zijn (van sullen ‘glijden).
Overigens is iedere zakkensul wel een
glijgoot, maar lang niet iedere glijgoot
een zakkensul. Afhankelijk van de defini-
tie van een zakkensul kwam deze in
molens zelfs niet voor. 
Een kleine honderd molens in de oorlog
beschadigd (p. 201)? Was het maar
waar: ruim tweehonderd! Zo zijn er nog
wel meer onjuistheden te noemen.
Kwalijker wordt het wanner het om
echte fouten gaat, fouten die in een
boek wat een standaardwerk preten-
deert te zijn niet mogen voorkomen.
Fouten die je niet verwacht tegen de
achtergrond van de ‘denktank’ achter
het boek mijns inziens zelfs onvoorstel-
baar zijn. Dat geldt ook voor het voorko-
men van ‘halve waarheden’: de klok
horen luiden en niet weten waard klepel
hangt. Weer andere zaken worden met
zekerheid gepresenteerd terwijl ze in
werkelijkheid aanvechtbaar zijn. 
Soms kun je er met verstand niet bij. In
een poldermolen zit de kelder als regel
aan de polderkant en niet aan de
boezemkant; logisch, het vermindert de
kans dat de vleespan door de kelder
dobbert. Op de fraaie plattegrondteke-
ning van een schepradmolen op pag.
117 is de kelder aan de boezemkant, de
‘verkeerde’ kant getekend. In de
oudere Stokhuyzen-edities komt ook de
plattegrond van een schepradmolen
voor, maar daar is de plaats van de

kelder wel correct weergegeven. Dan
breekt je klomp... 
Het verhaal over de hoogste molens op
pagina 75 is onjuist. Niet De Hoop in
Princenhage was de hoogste traditio-
nele molen in Nederland, maar de in
1798 gebouwde Arend in Rotterdam
met een baliehoogte van 25,5 m (een
halve meter meer dan De Nolet in
Schiedam!) bij een vlucht 27,5 m (zie
Molenwereld 2001-11).
Stevin wordt opgevoerd als de uitvinder
van de getrapte bemaling (p. 22). Het is
alleen jammer dat in het jaar waarin hij
octrooi verkreeg op de veronderstelde
getrapte bemaling (1589) er al meer-
dere bestonden. Het kan dus niet klop-
pen, ook om andere reden niet.
De uitdrukking ‘schrikmolens’ (p. 81)
heeft niets met windmotoren uit te
staan. De term komt van ir. Wouter Cool
die hij gaf aan ‘Bosman-molentjes’ van
de polder Sliedrecht bij Oud-Alblas. Zo is
er wel meer te noemen.
Dan zijn er ook heel wat aanvechtbare
zaken: Aarlanderveen heeft afgedaan
als viergang (p. 118); de bouw van de
eerste watermolen in 1407 (p. 18); het
voortkomen van het Ten Havewiek -
systeem uit dat van Van Bussel (p. 94) of
de praktijk van een schepradgang (p.
108). In de tekening van de scheprad-
gang wordt uitgegaan van een opvoer-
hoogte van drie maal anderhalve
meter, drie maal de ‘theoretische’
opvoerhoogte. De kracht van de schep-
radgang is evenwel de combinatie van
een grote molen en een beperkte
opvoerhoogte, zijnde ongeveer een
meter. De molen kan zodoende al vrij
snel water verzetten en dat is van
levensbelang in een droogmakerij.
Is het waterrad op pag. 173 werkelijk
een Zuppingerrad? Zuppinger was trou-
wens geen Duitser, maar een Zwitser.
Ook komen veralgemeniseringen voor,
terwijl het in feite om incidenten gaat.
Een mooi voorbeeld is het uitmaken van
de molenaar voor ‘almachtige schep-
per’. Dat is als incident bekend van de
Diepenheimse watermolen, maar hier
krijgt het ineens een algemene beteke-
nis.
Merkwaardig is ook de tekening van de
roskorenmolen (p. 157). Deze is volsla-
gen atypisch en komt alleen voor in de
gereconstrueerde rosmolen in
Bourtange. Of die historisch juist is vraag
ik mij al lang af. Normaal gesproken
worden de stenen direct van het kroon-
wiel aangedreven. Waarom wordt dan
zo’n ‘exoot’ weergegeven? 
Nu is het allemaal tot daaraan toe. Het
heeft geen zin om hier nog meer ontspo-
ringen en ontsporinkjes te noemen. Een
ding heeft mij wel bijzonder geërgerd.
Werkelijk ver beneden de maat is het
verhaal over de korenmolenaar en
korenmolengeschiedenis. Het eerste
geeft in feite niets anders dan een verte-
kend beeld. ‘Het ambacht van koren-
molenaar is nooit een vetpot geweest’
(p. 184). En dat terwijl tot voor kort de
korenmolenaar in algemene zin altijd tot

1972

2007
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de welgestelden van de gemeenschap
werden gerekend! Dat laatste klopt in
zijn algemeenheid en is uit tal van bron-
nen op te maken als belastinggegevens
en boedelinventarissen. Waar haalt men
die algemene armoe in vredesnaam
vandaan???? Enerzijds wordt de koren-
molenaar getekend als man van maat-
schappelijk aanzien en anderzijds als
een stelende en frauderende schuin-
marcheerder. Het laat zich moeilijk
rijmen. Meer dan illustratief, haast zinne-
beeldig, is dan ook de afbeelding op
pag. 165, de enige foto van een koren-
molenaar in actie; over een vertekend
beeld gesproken. Het verwijderen van
de pagina’s 185 t/m 187 zou niets anders
dan een aanmerkelijke kwaliteitswinst
voor het boek zijn. Het lust mij niet om
hierover verder in details te treden.

Vertekend beeld

Persoonlijk betreur ik de onevenredig
grote aandacht voor molenconstructie
en -techniek, tot in details toe; zeg maar
de molenanatomie, het boek van
professor Tulp maar dan anders. De ene
naam buitelt over de andere heen. Als
men dat afzet tegenover de sociaal-
economische betekenis en de molenhis-
torie dan komen die er maar heel
bekaaid vanaf. In beide gevallen

ontbreekt zo het beeld, in het ene geval
omdat het vergruisd is en in het andere
omdat het niet uit de verf komt.
Daarmee rijst dan ook onvermijdelijk de
vraag voor wie dit boek is bedoeld. Is
het vanwege die overvloed aan details,
veel meer dan in de vorige edities, wel
geschikt als instap in het verschijnsel
molen? Of is het iets wat meer geschikt is
voor de aspirant vrijwillige molenaar?
Mijns inziens is toch meer het laatste het
geval. Als algemene instap is het boek
van Willem Roose: Molens in Nederland
(Alphen a/d Rijn, 2001; zie Molenwereld
2001-2-55) met zijn heldere, evenwich-
tige tekst, zonder rare uitglijers, zeker de
voorkeur te geven. Vergelijk de beschrij-
ving van de werking van de korenmolen
in beide boeken maar eens.

Negatief

De ‘nieuwe Stokhuyzen’ ziet er prachtig
uit. Daar ligt het niet aan. Natuurlijk
biedt het boek zeer veel en waardevolle
informatie waar niets mis mee is. Het is
alleen jammer van alle ‘ongerechtighe-
den’. Het zijn er te veel. Het komt
misschien allemaal negatiever over dan
bedoeld. De spreekwoordelijk wijze
koning Salomo heeft lang geleden
gezegd: “Een dode vlieg doet de zalf
van de apotheker stinken”. Wat op zich-

zelf heilzaam is en goed, de zalf, wordt
bedorven door een simpele ‘toevallige’
vlieg. Het maken van de zalf gebeurt
met vaardigheid en zorg. Een simpele
vlieg bederft de boel. Zo is het met dit
boek eigenlijk ook: dode vliegen in de
zalf. Ze doen afbreuk aan de kwaliteit
van het boek. Het merkwaardige is dat
in de oudere edities van Molens deze
missers niet voorkomen; ze zijn het resul-
taat van deze editie; onbegrijpelijk. De
genoemde voorbeelden in deze recen-
sie zijn beslist niet uitputtend. On wille -
keurig dacht ik terug aan de
geschiedenisleraar van mijn vrouw, die
standaard na het mededelen van een
tegenvallend cijfer placht te zeggen “ik
kan er helaas niet meer van maken”. 

Eén ding staat bij mij als een paal boven
water: een standaardwerk over molens
zoals in de inleiding verwoord kan dit
boek onmogelijk zijn: te veel dode vlie-
gen. Of het boek door zijn baaierd aan
feiteninformatie interessant is voor een
buitenstaander laat ik in het midden. Ik
hoop het.

N.a.v. Molens, De nieuwe Stokhuyzen
(Zwolle, 2007) 240 blz., gebonden, geïllu-
streerd.
ISBN 978 90 400 8785 1, prijs i 22,50. 
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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.
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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.

B O N
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Bij de omslag voorzijde:  Dit nummer wordt ook weer verzonden aan de relaties van de Rijnlandse Molenstichting. Deze stichting
speelt een sleutelrol in het instandhouden van de bijna weergaloze molenrijkdom in dit gebied. Dat gaat gepaard met grote 
en kleine, kostbare en minder kostbare werkzaamheden. Tot de grote en kostbare werkzaamheden hoort ongetwijfeld het 
aanbrengen van nieuw riet op de Moppemolen bij Nieuwe Wetering (foto Erik Toet, 28 maart 2007).

Bij de omslag achterzijde: De torenmolen van Gronsveld is ongetwijfeld een van de belangwekkendste windmolens van Nederland;
zowel door zijn constructie als zijn geschiedenis (foto H. Noot, 19 juli 2005).


