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

De molen van Pesse is ‘hoofdpersoon’ in dit nummer. De in 1862
gebouwde molen is nu een wrak. Menselijkerwijs gesproken kan het

verscheiden van deze opmerkelijke molen niet ver zijn, tenzij er een
wonder gebeurt. Jerry Vondeling doet in dit nummer de geschiedenis
van deze molen uit de doeken, terwijl in een tweede artikel de techni-
sche doopceel van de molen wordt gelicht. Achter dit wrak blijkt toch
een constructief bijzondere molen schuil te gaan, althans: zo lang het
nog duurt...                 
Het is al meer door mij gesteld: rompen en stompen kunnen in historische
waarde menige complete broeder of zuster ver te boven gaan. Eén van
die buitengewone stompen is Molen 3 van de Polder De Honderd 
Morgen of Wilde Veenen in de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle.
Provinciaal molendeskundige Jan Hofstra stond toch wel wat verglaasd
te kijken toen hij de totaal anders dan anders constructie van deze 
molen zag. Hij laat ons in zijn verbazing delen. In deze gemeente heeft
Zevenhuizen blijkbaar de mooie molens en Moerkapelle de unieke. 
Helaas krijgen de laatste niet de waardering die ze verdienen, zelfs niet
van rijkswege, zoals uit het onlangs gehouden Monumenteninventarisa-
tieproject voor molenrestanten blijkt, waarin de schepradgang en de
Platluis ‘buiten de prijzen’ vielen; onvoorstelbaar. 
Verder zijn er naast de gebruikelijke rubrieken nog wat korte artikelen 
opgenomen zoals over de restauratie van de molen van Montfoort en
de onttakeling van de molen van Scherpenisse. 

Voor de maanden juli en augustus verschijnt als gebruikelijk één
nummer. Het is daarom dikker dan de normale nummers.
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Informatie 
voor deze rubriek: 
Redactie Molenwereld,
p/a B.H.J. Mols,
Provincialeweg Zuid 42, 
4286 LM  Almkerk. 
Tel.: 06-50283248 
E-mail: bart68@planet .n l

Eerste grote gift tweede fase
herstel De Hoop te Haren 

Stichting Molen De Hoop te Haren heeft
al een kleine tien procent van de nog
benodigde middelen (Molenwereld
2007-6-203) voor de tweede fase van de
restauratie binnen. De Stichting Emma -
plein Foundation heeft een schriftelijke
toezegging gedaan van 10.000 euro
voor de tweede fase, die bestaat uit
herstel van gevlucht, kap en delen van
de staart. De stichting is uitgebreid met
een zeven- tot achttal mensen, die zich
bezighouden met het voor de zomerva-
kantie aanschrijven van diverse fondsen.
Tevens zal men in het najaar, te begin-
nen op Open Monumentendag, stevig
campagne gaan voeren. Het gevlucht
en de staart (grotendeels) zullen binnen-
kort worden verwijderd. 

Widde Meuln in Ten Boer draait
en maalt weer als vanouds.

Alsof de tijd had stil gestaan. De molen-
stenen in de Widde Meuln malen weer
graan op windkracht (Molenwereld
2007-6-210). Meer dan zeventig jaar had
de Widde Meuln zonder wieken
gestaan, nu draaiden ze weer alsof het

nooit anders was geweest. 11 mei 2007
kan in de annalen opgenomen worden
als de dag waarop de Widde Meuln aan
zijn tweede jeugd is begonnen. Na een
restauratieproces, waarmee in 1992 een
bescheiden begin werd gemaakt en

Met het lichten van de vang door
gedeputeerde Gerritsen is de Widde
Meuln in Ten Boer officieel in bedrijf
gesteld (foto: H. Noot, 11 mei 2007).

In 1936 werd de molen van Ten Boer
onttakeld. De romp kon zo mooi
gebruikt worden om brandslangen 
aan te drogen. Al in 1976 (!) werd er
gesproken over herstel; dertig jaar na
de onttakeling en ruim dertig jaar 
voor de voltooiing van het herstel.
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dat in de afgelopen vier jaar zijn voltooi-
ing vond, kon de vang worden gelicht.
Gedeputeerde Hans Gerritsen van de
Provincie Groningen kreeg de eer om
de openingshandeling te verrichten.
Betrokkene heeft zich erg ingespannen
om de restauratie mogelijk te maken. Hij
memoreerde hoe hij, iedere keer als hij
langs de Widde Meuln reed, zich een
beeld probeerde te vormen hoe het zou
zijn als de Widde Meuln in zijn oorspron-
kelijke gedaante de oevers van het
Damsterdiep zou sieren. Het kersverse
bestuur van de Stichting Widde Meuln
vond dan ook een gewillig oor bij de
gedeputeerde, toen ze in 2003 een
volledig restauratieplan kwam overleg-

gen. Nadat het groene licht gegeven
was, volgde nog een lang traject om de
nodige fondsen bij elkaar te sprokkelen.
Het bestuur heeft van meet af aan de
lat hoog gelegd, een volledige, maal-
vaardige, werkende molen was het
primaire doel. Daarnaast moest de
Widde Meuln een levend object
worden, toegankelijk voor bezoekers en
een toeristische schakel in het Dam -
sterdiepcircuit. Daartoe is in de molen
een informatiecentrum ingericht waarin
over de geschiedenis van de streek en
de plaats van de molens in de ontwikke-
ling ervan wordt verteld. De molen heeft
vier gediplomeerde molenaars en een
team van acht, grotendeels eveneens

gediplomeerde, molen gidsen. Voor de
restauratie te kende de firma Jellema te
Burdaard. Het was prima molenweer op
de elfde mei met een straffe wind en
ook dreigende luchten. De molen in
feesttooi en een honderdtal genodig-
den die getuige waren van het moment
suprême. De vang was nauwelijks
gelicht of de wind zette de wieken in
beweging, die met hoge snelheid
begonnen te draaien alsof ze zeventig
jaar stilstand wilden goedmaken. 
J.T. Hoogakker/Stichting Widde Meuln.

Biotooprapport Groninger
Molenhuis gepresenteerd

Het Groninger Molenhuis heeft 30 mei
haar biotooprapport gepresenteerd en
overhandigd aan de gedeputeerde D.
Hollenga. Het rapport is de uitkomst van
een inventarisatie door biotoopwachter
Sleyfer van het Groninger Molenhuis.
Hollenga nam het rapport in ontvangt
bij de molen Ceres te Spijk, een van de
molens die een weinig ideale biotoop
kent. Voorafgaand aan de overhandi-
ging vond een symposium plaats waarin
Sleyfer een toelichting gaf op de resulta-
ten. Ook voerde J. van der Veen, secre-
taris van de Provinciale Molencommissie
Noord-Holland, het woord. Deze
commissie heeft in 2006 een uitgebreide
inventarisatie gedaan en deze uitgege-
ven in een uitgebreid rapport. Het
Groninger Molenhuis wil op basis van dit
rapport ook haar inventarisatie verder
gestalte geven. 

Herstelde Amerikaan in Wolvega
in gebruik genomen

Op 15 juni is tijdens een feestelijke
samenkomst te Wolvega een Ame -
rikaanse windmotor van het fabrikaat
Slager in gebruik gesteld. De diameter
van de windroos bedraagt 4,80 meter.
De toren is acht meter hoog terwijl de
molen is voorzien van een vlinderpomp
die het water in een rondmaalcircuit
rondpompt. De restanten van de wind-
motor werden door Staatsbosbeheer
beschikbaar gesteld en de restauratie
werd uitgevoerd door het ROC te
Drachten, daarin geadviseerd door
Bakker te IJlst. 

Aner molen voorzien van nieuwe
schoren

Half juni is het herstel van de Aner molen
te Ane opgeleverd en is de molen weer
draaivaardig. Molenmaker Groot Wes -
seldijk uit Lochem is bezig geweest met
onder andere het vervangen van de
door houtrot aangetaste lange schoren.
Met het aanwezig zijn van een hoog-
werker is gelijktijdig de kap van de
molen van een nieuwe verflaag voor-
zien. Het aanhangen van de nieuwe
schoren is op 31 mei uitgevoerd. De

Met halve zeilen voor, de Groninger vlag op de kap en de nationale driekleur aan
de wieken zet de Widde Meuln molen zich in beweging (foto: H. Noot, 11 mei
2007).
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Stichting Aner molen heeft 20.000 euro
uitgetrokken voor de werkzaamheden.

Jaarverslag 2006 De Ster te
Geesteren

Als gebruikelijk heeft vrijwillig molenaar
J. Overman weer een uitgebreid jaar-
verslag opgesteld waarin de activiteiten
op molen De Ster te Geesteren zijn weer-
gegeven. Over het verslagjaar 2006 is dit
gebeurd op rijm en om een indruk te
geven van de werkzaamheden in 2006
volgen hieronder enkele passages uit
het jaarverslag. ‘Dit jaar is er aan onder-
houd ook weer het een en ander
gebeurd
De stellingschoren zijn nu geheel wit
gekleurd. Aan diverse Arbo eisen is nu
tegemoet gekomen waardoor de veilig-
heid van de bezoekers alleen maar is
toegenomen. De bestrating voor de
molen is ook aangepakt en gezegd
moet worden het is geweldig mooi
uitgepakt Geen last meer van onkruid
en losse stenen je breekt nu niet zo gauw

meer je benen. Alleen aan het toilet is
nog niets gedaan
maar dat zal hopelijk volgend jaar op de
planning staan. Ook aan het gaande
werk is aandacht besteed. Alles zit weer
stevig vast en is gesmeerd zoals dat
heet. Dit is een routine controle die we
regelmatig uitvoeren net zoals het
vegen van de zoldervloeren.’

Werkbezoek delegatie Vaassen
bij verhoogde molens

Op 11 juni heeft een delegatie van
belangstellenden en politici uit Epe een
bezoek gebracht aan de verhoogde
molens Welgelegen te Heerenveen en
Molen Edens te Winschoten. Het bezoek
werd georganiseerd door de Stichting
Daams’ Molen, eigenaar van de gelijk-
namige molen te Vaassen en voorstan-
der van het verhogen van de molen. De
hoogte van de molen in Heerenveen
zou het meest overeenkomen met de
mogelijk toekomstige verhoogde molen
te Vaassen. Het bezoek moet een

opening bieden voor de discussie die al
enige tijd wordt gevoerd over het wel of
niet verhogen van Daams’ Molen
(Molenwereld 2007-3-86/2007-4-124).

Start restauratie De Bataaf 
eind 2007?

Wanneer de Stichting Molen Bataaf
zicht heeft op het restant te verkrijgen
financiële middelen via het werven uit
fondsen of subsidies, zal de restauratie
van De Bataaf te Winterswijk eind 2007
starten (Molenwereld 2006-7-239). De
stichting meldt dit nu ze 335.000 euro
aan toezeggingen ontvangen heeft. De
restauratie zal in eerste instantie de
sloop van alle bijgebouwen behelzen en
daarna komt eerst de begane grond
aan bod, waarin een expositieruimte zal
worden ingericht. Naast de financieel te
nemen hobbel zijn er nog enkele zaken
die geregeld moeten worden voordat

Molen Welgelegen in Heerenveen werd
in 1849 gebouwd en in 1898 met zes
meter verhoogd. Nog altijd kan men
de verhoging in de onderbouw herken-
nen door verschil in steen. De oude
onderbouw eindigde waar nu de balie-
schoren beginnen. Verder kan men in
de onderbouw ook de plaatsen tergvin-
den waar de balieschoren oorspronke-
lijk tegen de romp kwamen.
Desondanks is alles op een keurige
manier uitgevoerd, een oppervlakkige
voorbijganger zal het niet snel zien
(foto jsb 27 juli 1991).

De Bataaf in Winterswijk als 
onderdeel van een mengvoederfabriek
(foto jsb, 19 mei 1990).
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een bestemmingsplanwijziging kan wor -
den aangevraagd. Zo moet worden
vastgesteld of er nog nader bodemon-
derzoek moet worden gedaan naar de
in de in de grond aanwezige vervuiling
van cadmium en zink. Bovendien moet
onderzocht worden of de molen onder-
dak biedt aan beschermde diersoorten
zoals vleermuizen.

Verplaatsing Wadenoijense
molen in 2009

Nu de verplaatsing van de molen van
Wadenoijen door alle betrokkenen is
goedgekeurd (Molenwereld 2007-6-205)
heeft de Molenstichting het Gelders
Rivierengebied begin juni een bijeen-
komst belegd waarin alle aspecten rond
de verplaatsing van de molen aan de
orde zijn gekomen. Gedurende 2007 zal
een speciale werkgroep van de stich-
ting de hele verplaatsing voorbereiden.
Onderdeel hiervan is het zoeken van
een aannemer en het berekenen van
de kosten. Het momenteel voor handen
zijnde budget bedraagt circa 600.000
euro en is grotendeels afkomstig van Avri
en de Projectorganisatie Betuweroute.
Aan het eind van het jaar kan worden
bezien of nog aanvullende middelen
nodig zijn. De feitelijke demontage,
verplaatsing en herbouw op de nieuwe
plek in De Steendert zal naar verwach-
ting een jaar duren en moet met molen-
dag in 2009 zijn afgerond. 

Raad van State vernietigt besluit
inzake De Otter te Amsterdam

Op 30 mei 2007 heeft de Raad van State
uitspraak gedaan over het beroep dat
Stichting Houtzaagmolen De Otter had
ingediend tegen het besluit van het
stadsdeel om de vergunning voor de
verplaatsing te weigeren. Volgens de
Raad van State heeft de stichting het
hoger beroep terecht aangetekend,
heeft het stadsdeel niet zorgvuldig
genoeg gehandeld en moet het stads-
deel opnieuw een beslissing nemen
nadat zij zich beter over de windbelem-
meringen heeft geïnformeerd. Het
besluit van het dagelijks bestuur van het
Stadsdeel d.d. 15 november 2005 is
daarmee ongegrond verklaard voor
wat betreft het bezwaar van de stich-
ting. Tevens is de uitspraak van de recht-
bank Amsterdam van 22 augustus 2006
vernietigd, voor zover het beroep onge-
grond was verklaard. Het stadsdeel is
veroordeeld tot het betalen van de
proceskosten en het betaalde griffie-
recht. Stichting Houtzaagmolen De
Otter zal -na intern beraad over de
uitspraak- zo spoedig mogelijk contact
met het stadsdeel opnemen om de
toekomst van een werkende Otter te
verzekeren. De volledige uitspraak is te
vinden op de website van De Otter:
http://homepages.ipact.nl/~pjar/otter/
Ottrindx.htm.

Forse restauratiesubsidies
gemeente Amsterdam

De gemeenteraad van Amsterdam
heeft ingestemd met het beschikbaar
stellen van 1,7 miljoen euro voor belang-
rijke monumenten in Amsterdam en de
regio. Deze financiële injectie uit het
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuw -
ing 2007 zorgt ervoor dat het herstel van
deze monumenten ter hand kan worden
genomen. De verantwoordelijk wethou-
der Herrema is van mening dat het
belangrijk is de monumenten op te
knappen omdat deze het aantal toeristi-
sche highlights in Amsterdam vergroten.
Het gaat om de Portugees Israëlitische
synagoge (400.000 euro), de schoor-
steen van het voormalige badhuis in de
Nieuwe Uilenburgstraat (23.691 euro),
een woonhuizencomplex aan de Oude
Waal (350.340 euro), de kerkzaal van de
Hervormde kerk van Ransdorp (462.060
euro), de voormalige ingenieursvilla op
het Westergasterrein (247.565 euro) en
de molenstomp van de Middelveldsche
Akerpolder aan het Zwarte Pad te Sloten
(184.277 euro).

De Hoop te Wervershoof na
steken buitenroede weer
compleet

Na het aanbrengen van de nieuwe
bovenas in De Hoop te Wervershoof
(Molenwereld 2007-6-211) is op 25 mei,

De nieuwe molen in Park Blanckendaell in Tuitjenhorn
(foto H. Van Steenbergen, 2 juni 2007).

De eind mei nog wiekenloze strijkmolen C
van de voormalige Raaksmaatsboezem in
Alkmaar-Oudorp (foto H. van Steenbergen,
23 mei 2007).
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eveneens wat later dan verwacht
(Molenwereld 2007-5-172) de binnen-
roede gestoken en aansluitend opge-
hekt. Op 14 juni werd de buitenroede
gestoken, waarmee de molen weer
compleet is. De eigenaar van de molen,
gemeente Wervershoof, heeft laten
weten de voorfinanciering van de
kosten van het herstel voor haar reke-
ning te nemen. Keerzijde van de
medaille is wel dat het College van B en
W eveneens heeft besloten dat de
molen slechts in bedrijf mag worden
gesteld door gediplomeerde (vrijwillige)
molenaars of molenaars in opleiding
onder toezicht van een gediplomeerde
molenaar. Mocht dit ertoe leiden dat
hiervoor (tijdelijk) een gediplomeerde
molenaar ingehuurd zou moeten
worden, heeft de verantwoordelijke
wethouder uitgesproken dat de kosten
hiervoor door de gemeente gedragen
zullen worden. 

Restauratie Den Arend
Bergambacht gestart

Na zeven jaar (!) bureaucratische romp-
slomp, startte molenmaker Verbij op 29
mei met de restauratie van korenmolen
Den Arend in Bergambacht. Deze
omvat hoofdzakelijk: het vernieuwen
van de staartbalk, het rietdek van de
kap, twee kuipdelen en het aanscher-
ven van een lange schoor. Verder
worden de kruivloer en de onderzijde
van de overring voorzien van ijzeren
platen en wordt het inwendige van de
molen behandeld tegen houtworm en
boktor. Een complete schilderbeurt sluit
de werkzaamheden af. De totale kosten
bedragen circa 120.000 euro. Den
Arend is trouwens één van de weinige
stenen molens zonder steigergaten.
Binnenkort gaat een speciale onder-
aannemer ronde steigergaten boren
waar dan precies moderne ronde stei-

gerbuizen in passen ten behoeve van
de rietdekker. Na de zomer moet de
molen weer maalvaardig zijn. Er wordt
nog regelmatig gemalen ten behoeve
van het molenaarsbedrijf De Roode
Leeuw in Gouda. 

Structurele oplossing vochtpro-
blemen De Roode Leeuw nabij

In de gepubliceerde voorjaarsnota
2008-2011 heeft de gemeente Gouda
opgenomen dat het exterieur van De
Roode Leeuw na jaren eindelijk geres-
taureerd zal gaan worden. De molen
had dermate last van vochtdoorslag,
dat wonen en werken met de molen
steeds meer onmogelijk werd. Steeds
vaker liep het water aan de binnenzijde
van de molen naar beneden met alle
gevolgen van dien (rottende plafonds
en schade aan partijen meel). De molen
is eind jaren negentig aan de zuid- en
westzijde met afdekzeil ingepakt; door
deze ‘tijdelijke’ oplossing was de over-
last enigszins afgenomen. Bewoner en
beroepsmolenaar W. Roose is opgelucht
over het bericht over een aanstaande
restauratie. Na de waarschijnlijk meer
dan een jaar durende restauratie kan
de molen weer zonder afdekzeil door
het leven. 

Molencomplex Goidschalxoord
overgedragen aan nieuwe 
eigenaar

Tijdens een officiële bijeenkomst (met
een feestelijk tintje) op het gemeente-
huis van de gemeente Binnenmaas
heeft onder toeziend oog van notaris mr.
L. van Dijk van notariskantoor Van der
Straaten en Van Dijk te Mijnsheerenland
de overdracht plaatsgevonden van het
molencomplex te Goidschalxoord. Het
complex is van de familie Weeda via de
gemeente Binnenmaas overgegaan
naar de Stichting Molencomplex
Goidschalxoort. Voorafgaand aan de
overdracht memoreerde wethouder 
J. Hoek in een korte toespraak aan de
lange weg die gegaan is om tot dit
moment te komen en prees de inzet en
betrokkenheid van allen die hebben
bijgedragen aan het feit dat de over-
dracht nu daadwerkelijk kan plaatsvin-
den. Een uniek monument is zo voor de
streek bewaard gebleven. Namens de
familie Weeda tekende mevrouw 
A. Weeda de overdrachtsakte en
namens de gemeente Binnenmaas
Wethouder J. Hoek. Hiermee was de
overdracht van het molencomplex naar
de gemeente een feit. Vervolgens
tekenden de heren R.A. Tieman en P.M.
van Leeuwen namens de SMG voor de

De werkzaamheden aan Den Arend 
in Bergambacht zijn in volle gang
(foto: D. Kenbeek, 11 mei 2007).
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overdracht van de gemeente naar de
SMG. Tot grote vreugde van alle betrok-
kenen is er nu een einde gekomen aan
een periode van intensieve voorberei-
dingen en kunnen we de blik op de
toekomst gaan richten. De SMG is nu de
formele eigenaar van het molencom-
plex en zal zo spoedig mogelijk starten
met vervolgacties om de voorbereidin-
gen voor de restauratie op te pakken.
Stichting Molencomplex Goidschalxoort.

Herstel Boezemmolen 
nummer 6 bij Haastrecht na
fondsenwerving

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap is
gestart met de fondsenwerving voor de
restauratie van de Molen achter
Haastrecht. De stichting wil de molen in
oude glorie herstellen en vraagt daarbij
om steun bij particulieren en bedrijven.
Ruim een jaar geleden kocht Het Zuid-
Hollands Landschap een groot deel van
de Hooge Boezem achter Haastrecht
inclusief het molenrestant (Molenwereld
2005-12-386). Het is de ambitie van de
stichting de molen maalvaardig te
herstellen en de molen weer een rol te
laten spelen in de waterhuishouding. De
boezemmolen nummer 6 is de laatst
overgebleven van een zevental molens
die de Vlist bemaalden, wanneer deze
teveel water uit de polders te verwerken

kreeg. Na onttakeling werd het molen-
restant in gebruik genomen als woning.
De stichting wordt bij het herstel van de
molen bijgestaan door G. Keunen, voor-
malig consultant bij het RACM, die het
restauratieplan op zal stellen. De stich-
ting verwacht een miljoen euro nodig te
hebben voor de totale restauratie,
waarvan een deel via rijkssubsidie wordt

verkregen. Nadat de restauratie ge -
reedgekomen is, zal de molen voor
educatieve doeleinden worden ingezet.
Met het zichtbaar maken van de loca-
ties van de zes overige verdwenen
molens wil de stichting de bezoeker een
helder beeld kunnen geven van het
bemalingssysteem van de Hooge Boe -
zem.

Onderzoek TUD basis voor
restauratie De Vier Winden te
Monster 

De op 5 maart gestarte restauratie
(Molenwereld 2007-4-131) van De Vier
Winden vordert gestaag en omvat het
herstellen van het metsel-, voeg- en
pleisterwerk, restauratie van balkkoppen
en houtwormbestrijding. Daarnaast
wordt ter stabilisering een betonnen
ringbalk om de ondiepe fundering van
de molen geplaatst om (verdere) zetting
en scheurvorming te voorkomen. De
scheurvorming werkt natuurlijk niet in het
voordeel van de vochtproblematiek van
de molenromp. Ook worden slechte
ramen en deuren vervangen en zullen in
het kader van de veiligheid enkele arbo-
technische aanpassingen worden ge -
daan. Voor de brandweer wordt een
droge stijgleiding aangelegd die het in
geval van calamiteiten makkelijk(er)
maakt de molen te kunnen blussen. De
eerste restauratie aan de molen in
opdracht van de gemeente Westland is
bijzonder omdat het TU-onderzoek
‘Vochtproblematiek stenen molens 1e

fase’ aan de basis van de restauratie
heeft gestaan. Zo zijn al in de planfase
de aanbevelingen uit dit onderzoek van

De bijeenkomst voor de overdracht van de molen van Goidschalxoord kreeg 
een feestelijk tintje met een taart waarop de molen met een foto van kort 
na 1900 in alle glorie is afgebeeld, tevens een foto met toekomstmuziek 
(foto Jaap van Steensel).

De molen van Monster in de steigers
voor het herstel van het metselwerk
(foto Toby de Kok).
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de TU te Delft naar de ‘stenen-molen-
ziekte’ integraal overgenomen. Restau -
raties van monumenten werden sinds
halverwege de vorige eeuw uitgevoerd
volgens ongeschreven wetten die gere-
lateerd waren aan de ‘moderne’ bouw-
methoden. Zo is ook bij De Vier Winden
mortel toegepast die niet in verhouding
staat tot het oorspronkelijke materiaal. 

Onderbouw molen De Hoop in
Waddinxveen gesloopt 

Uitgerekend in het ‘Jaar van de Molens’
is het laatste restant van het eens zo 
rijke Waddinxveense molenverleden

gesloopt. Deze gemeente was na de
Zaangemeenten de molenrijkste platte-
landsgemeente van Nederland met een
veertigtal windmolens, waaronder veel
papiermolens die Waddinxveen zelfs
vermaard maakten. De Hoop was
oorspronkelijk zelfs een van de oudste
papiermolens van Waddinxveen, ge -
bouwd in 1655. Omstreeks 1860 wordt hij
verbouwd tot korenmolen. Dat bleef hij
tot zijn verplaatsing naar Harderwijk in
1909. Aan de Zuidkade bleef de onder-
bouw met het molenhuis, pakhuizen enz.
staan met een veevoederbedrijf in het
bedrijfsgedeelte (zie Molenwereld 2007-
5-170). Op dinsdag 29 mei 2007 is een
aanvang gemaakt met de sloop van

het bijzondere molenrestant, tevens het
oudste bouwwerk van Waddinxveen.
Nog voordat de maand voorbij was lag
de molen plat. Men heeft het blijkbaar in
Waddinxveen allemaal niet zo goed
begrepen. Elders werd in het kader van
het Jaar van de molens ‘voor de molens
geblazen’ (zie blz. 253, 257); in Wad dinx -
veen blies men er tegen.

Molen d’Arke Oostkapelle weer
in gebruik genomen 

Op 2 juni om 10.00 uur hebben burge-
meester Van der Zwaag en wethouder
Melse molen D’Arke in Oostkapelle weer
officieel in gebruik genomen. Met een
originele molenaarswagen van de
Stichting Trekpaard Zeeland, getrokken
door een span trekpaarden, kwam men
een partij graan bij de molen afleveren.
Het graan werd vervolgens gemalen. De
molen werd in 2003 stilgezet vanwege
de staat van onderhoud waarin de
molen verkeerde en het duurde tot 2005
voordat de restauratie werd gestart. Met
de afronding van de restauratie in 2007
viel een zware last van de schouders. Er
is tevens aanschijnverlichting aange-
bracht en het terrein is opnieuw
bestraat. De kosten van de restauratie
bedroegen in totaal 273.992 euro. 

Voor het eerst sinds de herbouw in 1899 komt De Hoop in Waddinxveen weer in
het volle licht te staan, ook voor het laatst... . (foto R. van Rhijn, 29 mei 2007).

Een laatste blik in het oude interieur van De Hoop (foto: R. van Rhijn, 29 mei 2007).

Nadat er een dag flink tegen de molen
was geblazen... . Het huizenblok links
op de vorige foto ging ook met de
brand van de molen in 1898 ten onder
en deelde in 2007 wederom het lot van
de molen. (foto jsb, 31 mei 2007).
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Herbouw Kilsdonkse molen 
officieel gestart

Een vierspan trekpaarden en een
stoomtractor vervoerden op 28 mei
eiken boomstammen naar het evene-
mententerrein van muziekfestijn ‘Blazen
voor de Kilsdonkse Molen’ en werden in
de stromende regen opgewacht door
een zaagmachine uit 1850. Gedurende
de dag werden de stammen gezaagd
tot onderdelen voor de te herbouwen
molen, zoals de koning en de wentelas.
J. Nelissen, voorzitter van Stichting de

Met een door vier paarden getrokken
mallejan werd een eiken stam naar 
de Kilsdonkse molen vervoerd 
(foto Dianne Potters).

Een oude Thomassen-motor drijft 
bij de Kilsdonkse molen een 
zaagmachine met een horizontale 
zaag aan. De bekende Thomassen-
motorenfabriek in De Steeg bij
Arnhem heeft trouwens molenwortels.
De grondleggers kwamen uit het
molenmakers- en molenaarsbedrijf 
in Arnhem (foto J. Vendrig).
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Kilsdonkse Molen, vertelt over de restau-
ratieplannen die afgelopen jaren zijn
ontwikkeld om de molen in oude luister
te herstellen en spreekt zijn vertrouwen
uit in de nieuw opgerichte Stichting
Vrienden van de Kilsdonkse Molen. Deze
zet zich in voor sponsoring en voor het
aanvullen van het nog resterende tekort
van ruim drie ton. Gedeputeerde Hoes
toonde zich verrast door de snelheid
waarmee de stichting haar plannen
heeft opgezet en onthulde samen met
Nelissen de steen die straks boven de
deur van de watervluchtmolen wordt
gemetseld.

Mobiele standerdmolen te
Boekel van de baan

De droom van wethouder Ketelaars om
de Boekelse standerdmolen mobiel te
maken en de molen zo weer te kunnen
laten draaien lijkt volledig in duigen te
vallen. Het verhaal van de Boekelse
standerdmolen, die vanwege de discus-
sie over erfafscheiding, bebouwing en
handhaving van het straatbeeld stil
staat, mag als bekend worden veron-
dersteld. Voor- en tegenstanders van
verplaatsing zijn in een patstelling

geraakt en enige tijd geleden lan -
ceerde de wethouder het opmerkelijke
plan de molen verplaatsbaar te maken
(Molenwereld 2007-2-57). Men heeft de
kosten hiervan uit laten rekenen en die
bedragen ongeveer 300.000 euro alleen
voor het mobiel maken. Met een
begroot bedrag van 166.000 euro is dit
plan van de baan, nog los van de over-
weging of het in de praktijk überhaupt
uitvoerbaar zou zijn geweest. Mede
vanwege de druk van mogelijk te
ontvangen Ceres-gelden moet een
alternatief plan nu omstreeks oktober
2007 worden voorgelegd. Deze alterna-
tieven zijn echter niets anders dan wel of
niet verplaatsen en daarmee dezelfde
alternatieven die al sinds de jaren
negentig op de agenda staan. 

Windpeluw van St. Antonius Abt
te Borkel vervangen

Met het binnenhalen van een subsidie
van 75.000 euro heeft de gemeente

Blazen voor de molen bij de
Kilsdonkse Molen met op de achter-
grond de watermoilen en de wind- en
waterkorenmolen (foto J. Vendrig).
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Valkenswaard opdracht kunnen geven
voor restauratiewerkzaamheden aan de
molen St. Antonius Abt te Borkel en
Schaft. De molen wordt over een
periode van vijf jaar fasegewijs geres-
taureerd op basis van een door de
gemeente opgesteld instandhoudings-
plan. De herstelwerkzaamheden die
vanaf 1 juni ter hand zijn genomen
betreffen het vervangen van de wind-
peluw en het aangieten met kunsthars
van een groot aantal balkkoppen. Om
de balkkoppen te restaureren zijn extra
zolderbalken aangebracht ondersteund
door schroefstempels. In het bijzonder
de zuidelijke balk van de luizolder,
waarin de bovenzijde van de steen-
kraan scharniert, was er zeer slecht aan
toe. De balk kan gelukkig worden
hersteld; deze heeft een monumentale
waarde omdat dit de borst is geweest

van het oude wiekenkruis. Om de wind-
peluw te kunnen verwijderen is de as
opgestempeld en bij het verwijderen
van de windpeluw bleek dat de aantas-
ting door knaagkever van zowel wind-
peluw als voeghoutkoppen aan zienlijk is.
De voeghoutkoppen zijn in de week van
10 juni vervangen.

Eerste Molenwandeling kick-off
tot herbouw Bossche molen

Basis voor de op eerste Pinksterdag
gehouden Bossche Molenwandeling is
het onderzoek dat Nico Jurgens tien jaar
geleden heeft verricht naar de molens
in ‘s-Hertogenbosch. Voorafgaand aan
de wandeling werd om 14.00 uur op het
Bastion Oranje symbolisch de eerste
steen gelegd voor een te herbouwen

molen in de Brabantse provinciehoofd-
stad. Voordat het zover is zal er nog wel
wat water door de Dieze moeten stro-
men om het eens te worden over een
mogelijk geschikte locatie. Na de steen-
legging werd in twee groepen van twin-
tig personen onder leiding van Nico
Jurgens en Liesbeth Verhoeven een deel
van de totale wandeling gemaakt langs
de plekken waar in het verleden een
molen heeft gestaan. Jurgens gaat
tevens een boek schrijven over de
molengeschiedenis van ‘s-Hertogen -
bosch en de onderzoeksgroep die hem
hierbij gaat helpen kwam op 18 juni voor
het eerst bij elkaar. Het boek zal de
molens in bepaalde tijdvakken beschrij-
ven en de relatie tot ontwikkeling van
de economie en het bedrijfsleven in de
stad en moet in 2010 het levenslicht zien.

Start restauratie De Deen 
afhankelijk van toekenning 
rijkssubsidie

De gemeente Bergeyk was voornemens
dit jaar te starten met de restauratie van
molen De Deen te Luyksgestel (Molen -
wereld 2007-3-93). De restauratie is
echter uitgesteld tot 2008 aangezien de
gemeente eerst wil wachten tot er van
rijkswege subsidie wordt toegezegd
(circa 180.000 euro). Men verwacht de
uitkomst hiervan in november 2007 te
verkrijgen en stelt dat gezien de slechte
situatie van de molen enkele maanden
uitstel ook nog wel verantwoord zijn. Er
zijn wel voorbereidingsmaatregelen
getroffen om verder verval/instortings-
gevaar te voorkomen. Zo zijn in de
molen stempels geplaatst en is rond de
molen een hek gezet. De gemeente
heeft ook de aanbestedingsgegevens
klaar en is op zoek naar een molenma-
ker die de restauratie uit gaat voeren.
Men gebruikt de overbruggingsperiode
tevens om te kijken of het St. Marti -
nusgilde een bijdrage aan het beheer
van de molen kunnen leveren.

Bezwaar tegen bouwplannen bij
de Catharina te Schijndel 

Halverwege 2006 was er al sprake van
dat eigenaar Smits van de Catharina te
Schijndel bezwaar zou maken tegen de
bouw van een appartementencomplex
naast de zwaar vervallen molen
(Molenwereld 2006-6-201). Nu het bouw-
plan van Huis & Erf ter inzage ligt wordt
door Smits en zijn adviseur de daad bij
het woord gevoegd (voor wat betreft
het bezwaar). Het complex omvat 13
huurappartementen en verder worden
er zes huisartsen en een apotheek in
gevestigd. Drie van deze appartemen-
ten grenzen aan het erf van Smits,
waarop woonhuis en molen staan. Nu
op de eerste verdieping een galerij
wordt aangebracht om de bewoners
toegang tot hun appartement te
verschaffen, vreest Smits bij monde van

Nico Jurgens plaatst symbolisch de eerste steen voor een nieuw te bouwen molen
in Den Bosch (foto: E. Esselink, 27 mei 2007).
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zijn zoon dat het behoud van privacy in
het geding is. Ook wordt bezwaar
gemaakt tegen de hoogte van het
complex dat binnen 50 meter van de
molen verrijst en 10 meter zal zijn, daar-
mee niet passend binnen de in 2003
afgegeven stedenbouwkundige visie
maar ook niet binnen de beschermings-
zone rond de molen. Opmerkelijk is dat
Smits’ adviseur stelt dat het geen zin
heeft een molen te restaureren waarvan
het zicht op de molen toch grotendeels
wordt weggenomen. Volgens de
gemeente wordt het zicht door aanleg
van een andere toegangsweg groter
dan tevoren.

Maria-Antoinette loopt achter 
de fanfare aan

Eind 2004 kocht harmonie Excelsior de
Maria-Antoinette inclusief aangrenzend
pakhuis te Deurne (Molenwereld 2005-1-
11). Dit werd tevens gezien als een
mogelijke redding voor de molen, die
door de particuliere eigenaar met pijn in
het hart moeilijk te onderhouden bleek.
Het pakhuis werd ingericht als repetitie-
ruimte en concertzaal, maar voor de
molen is drie jaar later weinig sprake van
euforie. De toestand van de molen staat
in schril contrast tot het eeuwfeest dat
veertien jaar geleden nog uitbundig

werd gevierd. De Peellandse Molen -
stichting ziet met lede ogen toe hoe de
molen steeds verder achteruit gaat. De
opbrengsten die de harmonie onder
andere verkrijgt voor het ophalen van
oud papier gaan volledig op in de finan-
ciering van haar muzikale activiteiten.
De Peellandse Molenstichting is hard op
zoek naar mensen die hun handen uit
de mouwen kunnen steken ten behoeve
van bijvoorbeeld het organiseren van
activiteiten ten dienste van de molen.
De totale restauratiekosten worden al
weer geschat op 250.000 euro en de
stichting onderzoekt eveneens mogelijk-
heden om de molen te restaureren. Ten
behoeve van een op 24 juni gehouden
dorpsmanifestatie werd de molen door
de stichting van binnen gepoetst en
opgeruimd.

Nieuwe molenkaarten Van
Steenbergen

De heer H. van Steenbergen uit Raams -
donksveer heeft een serie molenkaarten
uitgegeven. Deze keer kaarten van: 
- de Sint Victor in Oventje;
- de Stella Polaris in Dieden;
- de korenmolen in Acht;
- de korenmolen van Varik;
- de korenmolen van Maurik;
- De Zwaan in Ouddorp;
- de onlangsgebouwde molen in
Tuitjenhorn;

- de Kijkduin in Schoorl. 
De serie is te bestellen door het over
maken van i 5,28 op Postbankrekening
747404 van H. van Steenbergen, Kardeel
133, 4741 LR Raamsdonksveer onder
vermelding van het gewenste (en bij
overschrijving via een bankrekening het
adres vermelden). Voor nadere informa-
tie: tel. 0162-516602.

In ‘t kort

- Op maandag 18 juni 2007 werd het
achtkant de molen van Massier in
Nieuwleusen van de onderbouw getild
in het kader van een grootscheepse
restauratie voor deze meer dan veertig
jaar onttakelde molen.
- Molenaar Ter Voorde van de Windlust
te Radewijk vierde in juni zijn 90-ste
verjaardag en is daarmee de oudste
nog actief zijnde beroepsmolenaar. Het
bedrijf wordt heden ten dage gerund
door schoonzoon J. Nijeboer.
- De geplande opening van de exposi-
tieruimte (Molenwereld 2007-6-205) bij
de Venemansmolen te Winterswijk op 1
juli 2007 is tot het volgend voorjaar uitge-
steld. 
- Het herstel van De Vier Winden te
Hoogwoud, watermolen van polder de
Lage Hoek, is bijna afgerond (Molen -
wereld 2007-1-37). De molen is weer
maalvaardig en geschikt voor bewo-
ning. 
- In Den Hoorn is men half juni begonnen
met de verbouwing van het Mercu -De Zeilbergse molen met kaalgezette roeden (foto jsb, 23 augustus 1999).
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riuscomplex (zie Molenwereld 2004-7-272
t/m 283 en 2007-5-167).
- De RACM heeft op 15 juni goedkeuring
verleend om de ondertoren van de
voormalige wipmolen van de Polder
Quakernaak en Arkelse Hoeven te
Meerkerk te verplaatsen naar de funde-
ring van de in 1962 afgebrande Hoge
Tiendwegmolen te Streefkerk met be -
houd van de status van beschermd rijks-
monument.
- Op 13 juni is het onderlager van de
Pendrechtse molen te Barendrecht ver -
vangen. 
- Voor 1.960.000 euro kan men eigenaar
worden van de te koop staande Dikke
Molen te Zwammerdam. 
- Op 8 juni heeft vrijwillig molenaar B.
Verbruggen voor 25 jaar trouwe dienst
op molen Zeldenrust te Oss het ‘Osje
van verdienste’ uit handen van de
gemeente Oss ontvangen. 

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. 
14 juli 2007 Molendag Goerree-Over -
flakkee (ZH).
25 augustus 2007 Drentse Molendag.
1 september 2007 Provinciale Molendag
Beveland (Zld). 
8 september 2007 Friese Molendag.
8 september 2007 Overijsselse Molen -
dag.
8 en 9 september 2007 Open Monumen -
tendag.
22 september 2007 Molenruilbeurs Kyck
over den Dyck te Dordrecht. 
29 september 2007 Zaanse Molendag.
6 oktober 2007 Altenase Molendag.
7 oktober 2007 Limburgse Molendag.
7 oktober 2007 Peellandse Molendag.

Molenkalender buitenland 2007

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

Jan ter Voorde in november 1994 toen
hij zijn zestigjarig molenaarschap
herdacht; inmiddels zijn de zeventig
jaar al gepasseerd. Rechts zijn
Groninger collega Onne Nienhuis,
vroeger molenaar te Zoutkamp, 
overleden in juni 1996.

De hal die de stoomolieslagerij en de windoliemolen Mercurius tot een Siamese
tweeling maakte is nu geheel gesloopt in verband met de verbouwing van het
complex (foto E.G.M. Esselink, 19 juni 2007).

De later op de plaats van de molen-
schuur gebouwde hal heeft een mooie
samengestelde houten spantconstructie
(foto E.G.M. Esselink, 19 juni 2007).
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Verslag Blazen voor de molen 
De Bente te Dalen 

Op maandag 28 mei 2007 (Tweede
Pinksterdag)vond op een groot aantal
molens het evenement ‘Blazen voor de
molen’ plaats, zo ook op De Bente te
Dalen. Vanwege de regen moest de
Stedelijke Muziekvereniging Coevorden
(bestaande ongeveer 35 muzikanten)
jammer genoeg uitwijken naar de
begane grond van De Bente. Het
publiek kon gelukkig toch genoeg
meemaken van dit grandioze muziek-
spektakel deels in de molen (bij beide
openslaande deuren) en deels gesitu-
eerd rondom de openstaande luiluiken
op de meelzolder en de steenzolder (op
stoelen). Het muziekgezelschap was
zeer verbaasd (dit was voor hen ook de
eerste keer dat ze optraden in een
molen!) over de goede akoestiek en
vond het erg leuk om te doen. In de
pauzes kon het publiek zich te goed
doen aan koffie/thee of frisdrank met
door de molenaar zelfgebakken kruid-
koek. Het Prins Bernhard Cultuurfonds
was vertegenwoordigd door Jaqueline
Habets met partner. De aanwezige
kinderen konden een ballon met een
ingevuld kaartje oplaten, in de hoop dat

de vinder het kaartje zal terugsturen.
Daar dit festijn ook de start was van de
Nationale Anjercollecte (van het Prins
Bernhard Cultuurfonds) werd er ook
gecollecteerd voor alle culturele
doelen. 

Molentjes bouwen op
Erfgoedpark De Hoop

Op vrijdag 15 juni meldde zich groep 6
van de basisschool Kornak al vroeg op

J A A R  VA N  D E  M O L E N S

Het Jaar van de Molens 2007 is al bijna een half jaar onder-
weg en om ook in Molenwereld stil te staan bij de gebeurte-
nissen 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. 

Vanwege de weersomstandigheden werd het Blazen in molen De Bente te Dalen
(foto: H. Petit, 27 mei 2007).

Wethouder I. Edzes van de gemeente
Uitgeest laat zich door leerlingen 
van basisschool Kornak vertellen 
waar ze mee bezig zijn 
(foto: J. Dersjant, 15 juni 2007).

het erfgoedpark. Na een korte inleiding
over de geschiedenis van molens, de rol
van Cornelis Corneliszoon van Uitgeest in
de ontwikkeling van molens en het bekij-
ken van een film over de nog overgeble-
ven paltrokmolens moesten de handen
uit de mouwen. Met een doos vol hout-
jes, een boek met tekeningen en
eenvoudig gereedschap gingen de
jongelui, onder leiding van een aantal
SIEDH vrijwilligers, enthousiast aan de slag
om van al die houtjes een molentje te
maken. Er werd eendrachtig overlegd en
samengewerkt aan de totstandkoming

JAAR van de MOLENS



258 10e jaargang 2007 nr. 7-8

afgebroken tot stellinghoogte en dienst
ging dien als winkel- annex woonruimte.
‘Blaas de molen op’ werd al eerder
opgevoerd bij een molenstomp in
Bleiswijk en de komende weken volgen

nog meer voorstellingen te Zuid-Holland.
Voor de uitvoering en coördinatie zorgen
het Kunstgebouw en Erfgoedhuis Zuid-
Holland. Meer informatie is te vinden op
www.kunstgebouw.nl.

van het molentje. Er werd gepast en
gemeten, spijkers in het hout gedreven
en soms ook op de duim geslagen. Het
was een vrolijke en luidruchtige bedoe-
ning. Na de lunch was het tijd om de
molen af te werken. Sommigen schilder-
den als volleerde schilders de molen
anderen maakten er een waar kunstwerk
van. Hoe dan ook aan eind van de
middag stonden er zes mooie molentjes.
De kinderen waren trots op hun prestatie
en dankten de vrijwilligers met een luid
applaus. Er was voor dit evenement, dat
nog 2 keer voor andere basisscholen
herhaald zal worden, van zowel pers als
radio belangstelling. Daarnaast lieten de
Uitgeester wethouder Ineke Edzes en de
vertegenwoordiger van de Provin ciale
Molencommissie de heer Van der Veen
hun belangstelling voor deze activiteit
blijken. Dit soort activiteiten vallen binnen
de doelstellingen van het erfgoedpark
dat erfgoededucatie als een belangrijk
middel ziet om de jeugd te vertellen en
te laten zien wat er in het verleden alle-
maal is gebeurd en wat dat vandaag de
dag nog voor betekenis heeft. SIEDH.

Draaimarathon bij de Grote 
Geesterse molen

Ook op de Grote Geesterse Molen te
Geesteren vinden in het kader van het
Jaar van de Molens extra activiteiten
plaats. Zo zijn de vrijwillige molenaars van
plan om op 25 en 26 augustus een draai-
en maalmarathon te houden van 24 uur,
waaromheen een activiteitenprogram -
ma is georganiseerd. De molenaars laten
van zaterdagmiddag half vier tot
zondagmiddag half vier de molen
draaien en indien mogelijk malen, naar
gelang weersomstandigheden dit toela-
ten. Voorafgaand aan de manifestatie
wordt bij de molen een openlucht viering
gehouden, begeleid door een of meer-
dere koren. Zondag wordt de maalmara-
thon op gezette tijden ondersteund met
bijvoorbeeld het aanvoeren en dorsen
van graan.

Kunstwerk bij De Korenaer te 
Ridderkerk opgeblazen

Onder het motto ‘Blaas de molen op’ is
op 16 juni te Ridderkerk een tijdelijke
kunstuiting in het kader van het Jaar van
de Molens gepresenteerd. Bij de als
woonhuis in gebruik zijnde romp van de
voormalige stellingkorenmolen De
Korenaer werd een opblaaskunstwerk
van Femke van Heerikhuizen opgetrok-
ken. Tijdens het opblazen van de 7 meter
hoge voorstelling brachten de Ridder -
kerkse muziekverenigingen Excel sior
Bolnes, Sursum Corda uit Rijsoord, en de
Barendrechtse Harmonievereniging een
aantal composities ten gehore, waaron-
der de compositie die speciaal voor het
Jaar van de Molens geschreven werd.
Ook werd het verhaal van de molen
verteld die al in de dertiger jaren werd

De Korenaar aan de Ringdijk te Ridderkerk in voor de molen betere tijden. Tegen
deze in 1843 gebouwde werd in 1931 stevig geblazen; door de sloper wel te verstaan.

De grotendeels gesloopte Korenaar (foto jsb, 30 juli 1983).

J A A R  VA N  D E  M O L E N S
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Groene s t room

Een voorjaarsvakantie met verrassin-
gen, dat is het geworden. Het zou

een molenloze vakantie worden. Dat is
anders uitgepakt. Het blijkt dat je voor
molens helemaal geen wieken nodig
hebt. Zonder gaat het ook, met water.
We waren in een klein dorpje in het
Duitse Hessen. Geen wieken gezien,
maar tot mijn verrassing draaiden er
volop molens, met waterraderen. Je kon
zo zien dat die niet zo maar loos rond
tolden. Ze deden wat en dat deed mij
natuurlijk wat. Eindelijk een land waar
molens nog wat presteerden.
Geen malen voor de prins op zijn water-
molens. Er werd zo te zien echt gemalen:
geen rondtollend rad op een miniem
stroompje water. Het bestond dus nog.
De molen bij ons vakantieverblijf deed
ook mee. Natuurlijk kon ik het niet nala-
ten te kijken, maar ik zag geen mens;
geen molenaar, niks; vreemd. Zeker
even een boodschap doen dacht. ‘s

Avonds maalde de molen nog. Ik kon
niet nalaten even te kijken toen het al
donker werd; nog draaide de molen.
Dat is wat je noemt ouderwetse arbeids-
ethos.
De andere dag: zelfde verhaal; malen.
Al met al werd ik wel nieuwsgierig.
Zouden ze daar dag en nacht malen? Ik
kon het niet laten; ik ging ‘s nachts mijn
bed uit en ja hoor, malen. Het gekke was
dat alles donker was, nergens brandde
licht. Het leek wel een spookmolen!
Om een lang verhaal kort te maken: de
molen werkte continu, dag en nacht, zo
te zien onbeheerd. Dat kon toch niet,
dat mocht toch niet!
Na een paar dagen wilde ik er het mijne
van weten. Ik ging er heen en zag
toevallig iemand lopen. Ik stelde mij
voor en vroeg wat dit allemaal bete-
kende. De zaak lag snel helder: elektrici-
teitsopwekking! Dat kan toch niet: een
molen zo maar onbeheerd laten
draaien. Was er een molenaar? Ik werd
meewarig aangekeken. Waarom is dat
nodig voor elektriciteitsopwekking? Ik

begon een heel verhaal over ‘freiwillige
Müller’(‘ah, Hobbymüller also’); over
een noodzakelijke, gedegen opleiding
examens; over het onverantwoord zijn
om een molen zonder toezicht te laten
draaien. Hadden ze er wel een idee van
wat er allemaal verkeerd kon gaan? Dat
dit voor een windmolen nodig was
begrepen ze wel, maar waarom werd er
zo moeilijk gedaan voor een watermo-
len? De molen draaide, de generator
ook en voor de rest was er nauwelijks
omkijken naar. Dat deden ze dus ook
maar niet. Opleiding? Examen? Men
keek mij aan of men water zag branden.
Natuurlijk was er iemand die voor de
molen verantwoordelijk was en eventu-
eel in kon grijpen. Dankzij de moderne
techniek ging er een signaal naar het
elektriciteitsbedrijf en dan kwam er
iemand. Als het nodig was konden ze zo
zelf de molen stil zetten. Dat was zo
moeilijk niet. Daarvoor hoefde je echt
niet geleerd te hebben. Een kind kon de
was doen. Juist doordat de molen onbe-
heerd en continu liep was de elektrici-
teitsopwekking rendabel, anders kon je
het wel vergeten. Die Hollanders maak-
ten het maar knap moeilijk zo vond hij;
nergens voor nodig. Hoofdschuddend
liep ik weg, wat een onverantwoordelijk
volk; of...?

Balie Kluiver 
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Met de toekenning van een rijkssubsidie is de
restauratie van koren- en pelmolen De Valk in
Montfoort een stuk dichterbij gekomen. De
provincie Utrecht had al een bijdrage toegezegd.
Begin jaren vijftig van de vorige eeuw dreigde 
de tot ruïne vervallen molen nog te worden
gesloopt. Daarna is het exterieur van de molen 
gerestaureerd. Nu is de binnenkant aan de beurt.

De Valk omsteeds 1925 nog in vol bedrijf. 
De stadsgracht rond de stadsmuur is nog niet

gedempt; een berucht staaltje vandalisme, waartegen
monumentenliefbebbers kort voor de oorlog 
vergeefs heftig protesteerden (foto coll. jsb).

Advertentie uit De Molenaar, 
maart 1912.

De in 1753 gebouwde korenmolen De
Valk in Montfoort is tot omstreeks

1940 in bedrijf geweest waarna een
lange periode van stilstand en verwaar-
lozing volgde. In 1951 zou de molen door
de toenmalige particuliere eigenaar
W.M. Bos onttakeld worden die in 1950

Nu nog ‘spielerei’, straks weer ‘zingende stenen’; wie
had dat ooit kunnen denken? (foto J. Vendrig).

Dick Kenbeek

DE VALK
MONTFOORT

Reconstructie 

binnenwerk 

DE VALK
MONTFOORT
begonnen
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De Montfoortse molen zoals hij er omstreeks 1950 bijstond; eigenlijk reddeloos
(foto coll. jsb).

De vloerbalken voor de nieuwe 
‘steenzolder’ werden in 1953 in 
de tafelementen gekeept 
(foto D. Kenbeek, 9 juni 2007).

na mislukte pogingen om de molen te
behouden een sloopvergunning kreeg.
Na verwijdering van de kap en de
wieken (de balie was in de oorlogsjaren
al verdwenen) zou de molenromp
verbouwd worden tot luchtwachtpost
(zie Molenwereld 2007-4-155). Toch liep
het anders. In 1953 werd de bouwvallige
molen aangekocht door aannemer
Versteegen, tevens voorzitter van de
VVV, die de molen herstelde en tot
woning en kantoor inrichtte. Daartoe
moest het binnenwerk uiteraard verdwij-
nen maar het was op dat moment wel
de redding van de molen. 
Begin jaren tachtig was de inmiddels
ook verzakte molen weer aan een ingrij-
pende restauratie toe. Voor Versteegen
was dit niet haalbaar en verkoop aan
Stichting De Utrechtse Molen volgde. Op
1 mei 1989 werd de door molenmakerij
Verbij draaivaardig herstelde molen offi-
cieel weer in gebruik genomen waarbij
de achtereenvolgende vrijwillige mole-
naars de nog aanwezige woning benut-
ten. 
Eind jaren negentig ontstond bij vrijwillig
molenaar Paul Groen het idee om de
molen weer maalvaardig te laten
maken. Na het nodige onderzoek, het
maken van een plan en het verkrijgen
van de nodige subsidies is hiermee in
mei een begin gemaakt. 

Onderzoek

Na sloop van de nog gedeeltelijk
aanwezige woning, het verwijderen van
stuclagen alsmede de betimmering
tegen het rietdek kwamen wel enige
verrassingen te voorschijn. Zo blijkt de
molen drie in plaats van twee koppel
stenen te hebben gehad. Of het derde
koppel nu weer aangebracht wordt zal
van de financiën afhangen. Ook bijzon-
der is dat de pelsteen terug zal keren die
vermoedelijk oorspronkelijk in 1879 werd
aangebracht. Net als bij Het Fortuin uit
Delft (nu Openluchtmuseum) lag deze
steen óp een zolder en niet eronder. 
Uit bouwhistorisch onderzoek is verder
gebleken dat het spoorwiel bij de komst
van de pelsteen vernieuwd en vergroot
is. Een deel van het oude wiel is gebruikt
ter versteviging van het bint ter plaatste
van de lagering van de spil van de
pelsteen. 
Bij de ‘verbouwing’ van 1953 werden er
verscheidene zaken aan de molen
veranderd. De steenzolder werd om -
hoog gebracht en de maal-/stellingzol-
der omlaag om voldoende hoogte voor
de woning te krijgen. Daardoor kwam
de stelling kwam zo’n 35 cm lager te
liggen. Voor deze operatie zijn de
balken van de maalzolder verwijderd
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(wegens te slechte staat?) en vervan-
gen door de omgekeerd aangebracht
balken van de steenzolder. De steenzol-
der (maar dan wel zonder stenen!) werd
op het tafelement gelegd, ondersteund
door stalen binten, terwijl deze eerst op
balken in het muurwerk er onder lag.
Voor de functie als woning en kantoor
zijn in 1953 in de molen een groot aantal
extra ramen aangebracht. Deze
hebben het uiterlijk van de molen nogal
veranderd. Vooral de grote ramen in de
veldmuren geven de molen nu nog
steeds een woonhuisachtige indruk.
Oorspronkelijk waren hierin helemaal
geen ramen aanwezig en deze zullen
dan ook weer dichtgemetseld worden.
Het licht zal dan komen van kleine
ramen in de vier stellingdeuren. Ook een
deel van de extra kistramen in het acht-
kant zal verdwijnen. Deze werden inder-
tijd voor de aanwezige veldkruisen,
-stijlen en -richels geplaatst die dan ook
de lichtinval belemmerden. Om dit op
te lossen werden daarom gedeeltes
weggehakt (-kruisen) of geheel verwij-
derd (-stijlen en -richels). In één veld op
de steenzolder is zelfs alles weggehaald,
naar verondersteld om in 1953 de stenen
uit de molen te kunnen takelen. Straks
zullen er in plaats van veertien, acht
ramen in de molen te zien zijn. 

Reconstructie 

Zo wordt een groot deel van de veran-
deringen uit 1953 ongedaan gemaakt.
De balken van de steenzolder zullen
naar hun oorspronkelijke plaats terugke-
ren, waar nodig met behulp van kunst-
hars. De in 1998 in eigen beheer met

Inscriptie uit 1879 (foto D. Kenbeek, 9 juni 2007).

Nog aanwezige ijzerbalk voor een staak-
ijzer (foto D. Kenbeek, 9 juni 2007).

Stenen met molenverleden en molentoekomst (foto D. Kenbeek, 9 juni 2007).
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twee planken verbrede stelling blijft
voorlopig op de oorspronkelijke hoogte.
Voor de inrichting zijn een koppel vijf-
tiender kunststenen met toebehoren uit
de molen van Lille Ebrup in Denemarken
(waarvan de as in De Jonge Sophia in
Groot-Ammers zit) beschikbaar en een
koppel zestiender der blauwe stenen
plus een zeventiender blauwe ligger, die
in de tuin van Paul Groen opgegraven
zijn. Paul en zijn gezin wonen naast, of
beter gezegd tegen de molen aan.
Deze stenen komen oorspronkelijk uit De
Valk en zullen na herstel (eventueel met
een oplaag) weer hergebruikt worden.
Er zijn verder al twee pelstenen aange-
kocht die bij de firma Kruiswijk uit Vlist op
het terrein stonden.
Het sloopwerk en andere bouwkundige
zaken worden uitgevoerd door de firma
Vendrig uit Montfoort. Timmerlieden van
Het Utrechts Landschap (sinds 2005
beheerder van de molens van Stichting
De Utrechtse Molen) tekenen voor de
zolders en zijn al begonnen met het
herstel van veldkruisen, -stijlen en
Brichels. Het eigenlijke molenmakers-
werk wordt uitgevoerd door molenma-
kerij Beijk uit Afferden.
De subsidiabele kosten bedragen circa
3 ton. Met bijkomende zaken zoals het
inrichten van de begane grond en
herstel van stads- en tuinmuur zal het
bedrag wel op zo’n vier ton komen. Dit
wordt o.a. opgebracht door subsidies
van Rijk en Provincie. Ook worden
bijdragen verwacht van de Vrienden
van De Valk en plaatselijke onderne-
mers. Één daarvan, de firma Van der Pol,
heeft al 10.000 euro ter beschikking
gesteld. Men verwacht zeker wel een
jaar bezig te zijn. 

Hersteld veldkruis met dito veldregel (foto D. Kenbeek, 9 juni 2007).

In 1953 aangebracht raam in een veldmuur. Ondanks de lisenen op de hoeken is de
molen volgens de ‘Zuid-Hollandse’ methode gebouwd met een muurplaat op de
veldmuren waarop het achtkant staat (zie pag. 280) (foto D. Kenbeek, 9 juni 2007).
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Molen
Scherpenisse
kaalgezet

Molen
Scherpenisse
kaalgezet

HHet gaat al een hele
poos niet goed met
molen De Korenbloem
in Scherpenisse. Dit is
des te pijnlijker daar dit
de laatste molen op het
eiland is die in bedrijf
bleef tot het overlijden
van molenaar Jan
Rijstenbil. Jan bleef tot
zijn laatste uren actief
op de molen.

Frans Weemaes
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MOLENSACTUEE L

Het was ook Jan Rijstenbil die samen
met Maris Kodde en Leen Heijboer de
basis legde voor de huidige generatie
vrijwillige molenaars op Tholen.
Vrijwillig molenaar Leen Verhage
draaide al lang samen met Jan op de
molen en bleef de molen bedienen na
het overlijden van Jan. Leen was
timmerman bij de gemeente en in die
hoedanigheid werd regelmatig aan de
molen gewerkt.

Verval

De onderhoudstoestand ging echter
achteruit en toen de vangstok brak
besloot de gemeente dat de molen dan
maar stil moest blijven staan in afwach-
ting van algehele restauratie. Dit werd
het begin van voortgaand verval en
vele pogingen om tot restauratie te
geraken. Het was ook de tijd dat de
gemeentebestuurders openlijk te ken -

nen gaven dat één molen per dorp
meer dan genoeg was, het eiland kent
nog steeds meerdere molenduo’s, en
later gingen zelfs stemmen op om de
gemeentelijke molens aan de meestbie-
dende te verkopen.

Uit het dal 

Gelukkig is op Tholen de wind geruimd
en in de goede hoek gaan zitten.
Bestuurlijk krijgen de molens weer de
aandacht die ze verdienen en ook
ambtelijk lijken de molens nu in goede
handen te zijn. Rentmeesterschap in de
vorm zoals het bedoeld is!
Voor de molen in Scherpenisse werd
destijds een restauratiebestek gemaakt
door een architectenbureau dat in
restauratieland grote faam geniet. Aan
molens had men echter nog nooit iets
gedaan en dat was aan het bestek dan
ook te merken. Er was geen rekening
gehouden met de slechte fundatie en
scheefstand van de molen en ook op
andere zaken viel nog wel wat aan te
merken. Het bestek viel in Zeist dan ook
in ongenade en het verval schreed
voort. De restauratie leek vervolgens zo
duur te worden dat het beschikbare
bedrag aan rijkssubsidie van de
gemeente niet meer voldoende was.
Besloten werd toen de gemeentelijke
molens van Sint-Annaland (standerdmo-
len) en Sint-Philipsland eerst aan te
pakken. De standerdmolen is gereed en
werd op vrijdag 8 juni opnieuw in bedrijf
gesteld. Maris Kodde is zeer tevreden
over het door molenmaker Adriaens
geleverde werk.
De Hoop in Sint-Philipsland wordt
momenteel onderhanden genomen
door de molenmakers van Verbij in
Hoogmade. Aan de molens in Tholen-
stad, Stavenisse en De Nijverheid in Sint-
Maartensdijk werd het achterstallig
onderhoud weggewerkt en ook met de
andere moleneigenaren op het eiland
werden contacten gelegd.
De molens op Tholen begonnen lang-
zaam uit een diep dal te kruipen.

Kanjerregeling

Al vrij snel werd duidelijk dat de restau-
ratie in Scherpenisse heel veel zou gaan
kosten. Er werd een poging onderno-
men in aanmerking te komen voor de
kanjerregeling, maar de molen haalde
het niet. Ook vorig jaar werd een poging
ondernomen rijkssubsidie te verwerven,
maar weer zonder resultaat. In heel
Zeeland werd slechts voor één molen
subsidie toegekend, voor De Verwach -
ting in Tholen-stad. Op zich zeer positief
dat het molenduo van Tholen-stad weer
compleet wordt gemaakt, het is een
beschermd stadsgezicht, maar al die
andere molens in de gemeente dan?
De toestand van De Korenbloem was
ondertussen zo ver achteruit gegaan
dat er regelmatig stukken afwaaiden.
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Het werd gevaarlijk! De molen werd ook
opengebroken door ‘molenliefhebbers’
en op 25 april volgde dan uiteindelijk het
dieptepunt met de onttakeling waarvan
u bijgaand een paar foto’s aantreft.
Ook de nieuwe regeling voor het
wegwerken van restauratieachterstand

Kanaalweg 108 • 8861 KJ Harlingen • Tel. 0517 - 41 33 77 • Fax 0517 - 41 48 73 • www.houtcompagnie.nl
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voor molens komt voor De Korenbloem
zeer ongunstig uit. De molen mag
achteraan aansluiten bij de toekenning
van subsidies en of er dan nog geld
beschikbaar is?

Nieuwe kansen?

Het relaas hierboven stemt wellicht
somber, maar er heeft zowel bestuurlijk
als ambtelijk een cultuuromslag plaats
gevonden, ook de particuliere molens
krijgen nu aandacht. Zoals het er nu
naar uit ziet zullen naast De Korenbloem
in Scherpenisse ook de molens van
Poortvliet, Sint-Annaland (De Vier Win -
den) en Oud-Vossemeer (afgewezen in
2006) een poging wagen voor restaura-
tiesubsidie. Voor De Jager in Oud-
Vossemeer gelijk een mooie kans om de
missers van de vorige restauratie recht
te zetten. Juist bij een molen met zo’n
eigenaar verwacht ik veel historisch
besef en restauratie-ethiek.
Voor de molen in Stavenisse is het de
bedoeling dat het slechte metselwerk
wordt aangepakt via de onderhoudsre-
geling.
Voor De Hoop in Sint-Maartensdijk zijn
nog geen herstelplannen, maar wie
weet als al die andere plannen wel
gehonoreerd worden in Zeist... .
Heel positief is ook dat de provincie
Zeeland weer bij draagt aan restauraties
van molens.
Hopelijk lukt het om voor alle molens
subsidie binnen te halen.

Wonder

Bij molens gebeuren af en toe ook
wonderen... .
Doordat de restauraties van enkele
andere objecten in de gemeente
Tholen, o.a. een orgel,  niet rond te krij-
gen was, is opnieuw geld beschikbaar
gekomen via de oude restauratierege-
ling en het GRUP. Door deze subsidies
samen te voegen en toe te kennen aan
de molen van Scherpenisse is nu een
oplossing gevonden voor deze molen.
Dit werd bekend gemaakt bij de
opening van de standerdmolen in Sint
Annaland, waarover meer in een
volgend nummer.
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GRENSMOLENS

Nieuwe kap voor Deichmühle
Norden

Binnenkort krijgt de Deichmühle in
Norden zijn nieuwe kap gekregen. Met
de even kolossale Gnu r re  mühle beheer-
rst hij de zuidelijke entree van het stads-
centrum van Norden. De kap is vrijwel
geheel nieuw gemaakt in de werkplaats
van molenmaker Molema in Heiligerlee
en op 20 juni in onderdelen van daar
naar Norden overgebracht. Met de
nieuwe kap plus toebehoren is een
bedrag van 130.000 euro gemoeid.
Deze kosten worden door subsidies en
sponsoring gedekt, maar een substan-
tieel aandeel komt toch voor rekening
van de eigenaar, de familie Wagener.

Norden: duiven zorgen voor
60.000 euro schade aan molen

Jarenlang was de Gnurremühle, alias
Frisia in Norden niet meer dan een
onderbouw met een puntdak met
aangebouwd ‘Kornhaus’. In 1986-1987
werd de hoge molen gerestaureerd in
opdracht van de Förderverein Norder
Windmühlen die nog steeds eigenaar is.
Recent openbaarde zich een grote
schadepost. Tijdens het uitvoeren van
herstelwerk door molenmaker Haß bleek
de balie in veel slechter staat staat te
verkeren dan verwacht, met name de
binnensluiting tegen de romp. Die was
totaal verrrot. Helemaal onverwacht
was het niet, want er wal al gerekend op
een vernieuwing van het baliedek met
een prijskaartje van 18.000 euro en daar
werd door Haß aan gewerkt. Al in de
zomer van 2006 was de balie voor het
publiek niet meer toegankelijk. De repa-
ratiekosten worden nu geschat op
60.000 euro. De voorzitter van de vereni-
ging, Reinhard Brüling, vermoedt dat
duivenstront een hoofdoorzaak van de
misère is. Duiven nestelen op en achter
de sluiting en hun stront tast in combina-
tie met regenwater volgens hem het
hout aan. De vereniging doet een
beroep op de Mühlenpool van de
Landkreis Norden om snel tot herstel te
kunnen overgaan. 

Niedersachsen

Duitsland

Molenhuis Rysum gered?

De molen van Rysum, in de buurt van
Norden was decennia een kale onder-
bouw. In 1964 was de bovenbouw
gesloopt; onderdelen werden gebruikt
voor de bouw van een molen in Bad
Zwischenahn. In Rysum miste men de
molen wel en in 1989 begon de
Interessengemeinschaft Rysum met de
wederopbouw, waarvoor een in Güby
(Sleeswijk-Holstein) een oud achtkant
werd aangekocht. Nu is de molen sinds
1995 weer de trots van het dorp. 
Tegen de molen stond het oude molen-
huis sdat was aangekocht door een
investeerder die het wilde slopen om ter
plaatse een modern dubbel woonhuis
te laten bouwen. De Interessen -
gemeinschaft zag in deze plannen een
aantasting van het dorpsbeeld en meer
bepaald ook van de molen. De
Interessengemeinschaft liet dit niet op
zich zitten en kwam met het plan om
molenhuis te kopen waardoor het
ensemble van molen en huis behouden
blijft, Een en ander is uiteraard afhanke-
lijk van de financieringsmogelijkheden.

Seefeld: molenkap anders dan
anders

Seefeld, gemeente Stadland in de
landkreis Wesermarsch, niet ver van
Bremerhaven heeft een prachtige wind-

De Gnurremühle te Norden; het is 
nu nauwelijks voorstelbaar dat de
molen jarenlang een stomp is geweest
(foto H. Noot, 17 juni 2002).

De molen van Rysum met rechts 
het bedreigde molenhuis, ook 

nauwelijks voorstelbaar dat de molen
jarenlang een stomp is geweest 
(foto H. Noot, 17 juni 2002).

De ‘molenkap’ in Seefeld, nauwelijks
voorstelbaar dat dit een molen is
geweest (foto H. Noot, 28 mei 2007). 

molen. Dat mag wel een wonder heten,
want jarenlang heeft de molen zonder
kap gestaan. Maar in Seefeld is er nog
een molenbezienswaardigheid, meer
curieus dan mooi. Harmannus Noot
ontmoette deze op een molentocht.
Althans het lijkt een op de grond gezette
molenkap die verbouwd is tot een soort
tuinhuisje. Zelfs wieken ontbreken niet!
Het is niet duidelijk of het om een echte
molenkap in een nieuwe functie en
outfit gaat, want nadere gegevens
ontbreken helaas. 
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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 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

De uitgebreide restauratie van de
Graaflandse Molen te Groot-Ammers
vordert gestaag. De nieuwe fundatie
met vloer en wielbak, uitgevoerd in
gewapend beton, zijn gereed, de veld-
muren worden in nieuw metselwerk
opgetrokken. Het gerestaureerde bo -
ven huis, de kap en koker, staan gereed
in onze werkplaats. Het is de planning
dat binnenkort het bovenhuis en koker
worden aangevoerd en geplaatst, de
nieuwe roeden worden opgehekt en de
molen weer draaibaar wordt opgele-
verd. 
De tweede fase van de restauratie De
Jonge Sophia te Groot-Ammers is afge-
rond, aangebracht werden 1 koppel
stenen en het gaande werk; geschilderd
werden de staart, kap en het wieken-
kruis.
Bij molen Nederwaard no. 4 te Kinderdijk

werd een nieuw windpeluw en een
middenbalk aangebracht en de voeg-
houtkoppen polymeerchemisch her -
steld.
Als onderhoud aan de Haastrechtse
Molen te Gouda werd een gedeelte van
de kuip en rolvloer worden vervangen,
de roeden doorgeschoven en onder-
houd uitgevoerd aan de fokken.

Enkele weken geleden. Op 24 mei
hebben we in OstFriesland (D) bij twee
molens op één dag de roeden gesto-
ken, te weten in Spetzerfehn en Accum.
In Spetzerfehn is het nieuwe wiekenkruis
aangebracht op de molen van Theo en
Heye Steenblock . Dit bestaat uit stalen
geklonken borststukken, met stalen
einden, alle voorzien van zelfzwichting.
Ook de bordzijde heeft aan de uitein-
den zelfzwichting over een lengte van
ca. 3 meter. De constructie van de
roeden en borststukken is een kopie van

dat, wat door de inmiddels overleden
molenmaker Theo Mönk uit het naburige
Großefehn veertig jaar geleden werd
aangebracht. Door de slechte staat van
het oude wiekenkruis, is dit in november
vorig jaar al verwijderd, waardoor de
molen enkele maanden vleugellam
heeft gestaan. “Ich habe mich gefühlt
wie ein Seemann ohne Schiff”, aldus
Theo Steenblock, die met een tevreden
blik, de montage werkzaamheden van
nabij volgde. Theo Steenblock (78) is
met zijn zoon Heye de enige molenaar in
Ost-Friesland, die nog dagelijks bedrijfs-
matig met de molen maalt. Per jaar
wordt zo’n 700 ton veevoergraan gema-
len, grotendeels op windkracht.
Op dezelfde dag, hebben we laat in de
middag ook de nieuwe roeden gesto-
ken in de koren, en pelmolen van
Accum. Dit wiekenkruis is begin opge-
hekt. Het oude wiekenkruis was onge-
veer van dezelfde constructie als dat
van Spetserfehn, maar hier wilde de
eigenaar nu toch liever gelaste roeden
volgens het ons bekende model. Dit
geeft ook ene aanmerkelijke gewichts-
besparing, waardoor de molen wat
makkelijker aanloopt. Dit wiekenkruis
bestaat uit oud-Hollands hekwerk op de
binnenroede, en zelfzwichting op de
binnenroede, beide voorzien van een
oud-Hollandse voorzoom met borden.
Aan de molen van Veert (bij Geldern)
hebben we enkele weken geleden ook
een nieuw gevlucht gestoken. De
nieuwe roeden voor de Strijkmolen C in
Alkmaar zijn klaar en er wordt gewerkt
aan de nieuwe roeden voor de
Achlumer molen in Friesland.

Meu l f r a n s
Rolvloer: aan de bovenkant van de
molenromp liggende krans waar de krui-
rollen over gaan, in feite de vaste ring van
het lager waar de molenkap op draait.
Kuip: staande rand onder de molenkap
die deze op zijn plaats houdt via de over-
ring.

In Spetzerfehen
werden de einden al
voorzien van kleppen

aangebracht.

Na het klaren van 
de klus: v.l.n.r.: 
Theo Steenblock 

met de hem kenmer-
kende rode baret, 
z’n vrouw, Gerben
Vaags, Erik Klein
Wolterink, Heye

Steenblock, en André
Nibbelink.

De molen van
Accum met zijn
nieuwe doorgaande
roeden. 
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D e  P e s s e r  m o l e n
de geschiedenis van een
ten ondergaand juweel

In 2004 werd in het maartnummer van Molenwereld 
(2004-3-143) de molen van Pesse, gemeente Hoogeveen,
aangemerkt als een helaas overgeslagen molen bij de 

beschermingsoperatie (MIP) van molenrestanten. De staat
van de molen en de ligging zal daar ongetwijfeld debet aan
zijn geweest. Dat neemt niet weg dat de molen van uniek
karakter is. Het zal niet meevallen om onder complete 

soortgenoten een gelijkwaardige broeder of zuster te vinden
zoals door recent onderzoek is onderstreept. Het is het

zoveelste bewijs van de stelling dat sommige molenrestanten
in hun historische waarde complete soortgenoten verre 
te boven gaan. Het zal de molen van Pesse waarschijnlijk

weinig helpen.

Jer ry  Vondel ing

De Pesser molen nog in complete staat
met uiterst links het motorgebouwtje.
De foto werd dus tussen 1921 en 1925
gemaakt (foto coll. mevr. Metselaar-
Smit).

In 1645 is in opdracht van de Staten vanDrenthe een molentelling gehouden.
Hierbij staat vermeldt: in Pesse één
molen, eigenaar Jan Tissinge. Ook in
later eeuwen is er regelmatig sprake van
een molen in de Marke van Pesse,
staande aan de zuidzijde van de Pesser-
es, die nu nog Molenhoek heet. Deze
molen had bij de bouw voor dertig jaar
het alleenrecht als pelmolen verkregen.
Echter omstreeks 1858 laat Jan
Camphuisen deze molen afbreken.
Vermoedelijk zijn onderdelen ervan
gebruikt voor de bouw van een stelling-
molen aan de Willemskade te Hooge -
veen.

Bouw

In 1862 vroeg Johannes Hartsuiker, mole-
naarsknecht wonenende te Ruinen,
vergunning aan voor de bouw van een
molen gelegen op een perceel grond
gelegen te Pesse, kadastraal bekend als
gemeente Ruinen sectie E. No. 362. De
toestemming werd verleend mits de te
bebouwen molen ‘ten minste zestig (60)
ellen (meter) van openbare wegen zal
moeten verwijderd zijn, indien de
roeden niet boven zwikstellingen zullen
draaijen, en tenminste dertig (30) ellen
wanneer dat wel ‘t geval mogt worden.’ 
Indien Hartsuiker binnen het jaar geen
gebruik gemaakt zou hebben van de
aan hem verleende vergunning kwam
deze ter vervallen. De gemeente Ruinen
moest daarop toezien. Afschrift van de
vergunning werd dan ook toegezonden
aan Burgemeester en Wethouders van
Ruinen tot informatie en met uitnoodi-
ging om na verloop van een jaar te
bezigtigen, of aan deze vergunning
aldan niet is gebruik gemaakt.
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VAN  ROMPEN  EN  S TOMPEN  ( 1 2 1 )

Het besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe d.d. 21 mei 1861, waarbij Johannes Hartsuiker toestemming krijgt om in
Pesse een molen te bouwen.

De molen werd opgetrokken aan het
begin van de Dorpsstraat. Omdat
terplaatse destijds nog weinig windbe-
lemmering was en de molen op een
hoog punt van de es (12 meter boven
NAP) kwam te staan werd hij als acht-
kante grondzeiler gebouwd.

Verkoop

In december 1886 blijkt uit advertenties
in de Meppeler Courant dat de molen
met bijgelegen woning en bouwland,

Topografische kaart van Pesse omst-
reeks 1900. De kaart geeft een mooi
beeld van een Drents esdorp. De plaats
van de oorspronkelijke Pesser molen
aan de zuidrand van de is met een
punt gemarkeerd. De in 1862
gebouwde molen stond veel strate -
gischer. Hij vormt als het ware het
middelpunt van de es en staat zo
centraal tussen zijn klanten; ook nog
eens op het hoogste punt van de
omgeving. 
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ten verzoeke van de kinderen van Wijlen
Johannes Hartsuiker en zijn vrouw ge -
veild wordt. De veiling vindt plaats op 28
december.
Koper van de ‘windkoornmolen met
behuizinge en grond’ wordt Piet Mulder,
winkelier te Beilen voor 2400 gulden. In
Augustus 1909 werd de molen verhuurd
aan Albert Smit. Tot dan toe molenaars-
knecht in Loon nabij Assen bij molenaar
Westerling. Op 13 Mei 1919 kocht de
huurder de molen, het woonhuis en 2,5
ha bouwland en turfveen zonder onder-
grond te Nuil voor de somma van 5500
gulden. Advertentie uit De Molenaar van 

22 februari 1928, waarin A. Smit zijn
‘molenzaak’ te koop aanbiedt. 

‘Leasezeilen’

Meestal waren de molenzeilen eigen-
dom van de molenaar, maar het kon
ook anders. Er waren ook zeilmakers die
zeilen verhuurden; in de taal van deze
tijd: lease-zeilen. Dergelijk huren was
vroeger een wel meer voorkomend
fenomeen; zakken en zelfs bilhamers
konden gehuurd worden... alleen kendeDe onttakelde molen na stormschade (foto coll. mevr. Metselaar-Smit).
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Tekening, behorende bij de aanvraag
voor een hinderwetvergunning om 
een motor bij de molen te plaatsen. 
De oorspronkelijke blauwdruk was 
niet geschikt voor publicatie. Om die
reden heeft Bas Koster deze geko-
pieerd/her tekend. Op zich is de
aandrijving van het molenbinnenwerk
via het spoorwiel niet bijzonder. In 
veel gevallen gaat dat via een riem
door een tunnel. Dat is hier niet het
geval; in plaats daarvan loopt er een
ondergrondse stalen as.

men het woord leasen niet.
Uit de boekhouding van zeilmakerij
Wouda in Meppel blijkt dat de mole-
naars van Pesse hun zeilen huurde, vrij-
wel gedurende hele tijd dat de molen
als windmolen in gebruik was. Hartsuiker,
de eerste molenaar, komt al zeer vroeg
in de boekhouding van Wouda voor:
vanaf oktober 1874. Dankzij de aanteke-
ningen van Wouda, waarover Dick

Bunskoeke ons informeerde, is het
mogelijk de opeenvolgende molenaars
te traceren. Daarbij blijkt niet of ze huur-
der dan wel eigenaar zijn. Dat was voor
Wouda niet zo interessant; als ze hun zeil-
huur maar betaalden.
Na Hartsuiker wordt als volgende huur-
der vermeld ‘nu J. Nijland’, maar deze
naam is doorgehaald; waarschijnlijk
wegens foutieve vermelding. Daarna
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Circulaire van de HA-ES motorenfabriek met de aanbeveling van molenaar Smit uit Pesse. Deze motorenfabriek was een der
vele die in Nederland omstreeks 1900 ontstonden en inmiddels vrijwel alle weer ter ziele zijn. In 1899 begon F. Huisman een
machinereparatiewerkplaats in Meppel. In 1919 werd die zaak omgezet in de Meppeler Machine Fabriek. Naast reparatiewerk
startte men de productie van HA-ES motoren. In 1960 werd het recht verworven op fabricage van pompen voor de centrale
verwarming: HA-ES Perfecta en begon men met de productie van verwarmingsketels. In 1998 vond een overname door het
Duitse bedrijf Buderus Heiztechnik GmbH plaats en werd het Meppeler bedrijf uitsluitend verkoopkantoor en reparatie -
inrichting. In 2004 werd Buderus, waar onder andere ook Nefit/Fasto deel van uitmaakte overgenomen door de Bosch-groep. 
Hieruit ontstond het bedrijf BBT Thermotechnik GmbH. De motorenproductie van HA-ES is al sinds mensenheugenis 
gestaakt en of er nog motoren van dit fabrikaat bestaan is niet bekend; in molens zeker niet.

volgt Roelof Smidt, ‘beginnende 1 okto-
ber 1887’; dan Cornelis Mulder, ‘begin-
nende 1 november 1888’. Aangezien
het vaststaat dat de molen door de
familie Hartsuiker verkocht werd aan P.
Mulder kan het niet anders of Smidt is
huurder geweest. Het ‘beginnende’
slaat uiteraard op de ingang van de zeil-
huur, zodat dit niet noodzakelijk hoeft
samen te vallen met de molenhuur.
Cornelis Mulder is waarschijnlijk een zoon
geweest van P. Mulder. Vanaf 1898 huurt
P. Mulder de zeilen zelf, waarschijnlijk
omdat Cornelis Mulder kort tevoren is
overleden, want in het jaar ervoor wordt
Wed. Mulder als huurder vermeld. In
1905 wordt J. Rabbinge als huurder van

De molen na verdere onttakeling 
omstreeks 1950.
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Molenaar Smit voor zijn molen 
(foto coll. mevr. Metselaar-Smit).

de zeilen vermeld; daarna in 1910 
A. Smit. Deze Albert Smit is mogelijk een
zoon van de eerder vermelde Roelof
Smidt, want ook diens vader heette
Roelof.
Interessant is ook de ontwikkeling van
het bedrag aan zeilhuur. In 1874 wordt
begonnen met ƒ 25,- of ƒ 26 per jaar. Op
het laatst betaalt Smit ƒ 30,- per half jaar.
De prijsstijging zal niet lineair zijn
geweest, maar waarschijnlijk versneld
zijn door de inflatie als gevolg van de
Eerste Wereldoorlog.

Motor

In 1921 laat Smit een HA-ES stationaire 20
pk dieselmotor plaatsen in een motor-
huis ongeveer vier meter van de molen
vandaan. Hij krijgt daarvoor toestem-
ming van B&W van de gemeente Ruinen
op 26 oktober 1921. De werkzaamheden

De gehavende molen op 15 april 1927
(foto coll. mevr. Metselaar-Smit).

worden uitgevoerd door de bekende
molenmaker K.B. Dijk uit het Groningse
Leek. Sindsdien was de molenaar dus
niet meer afhankelijk van de wind. Uit de
blauwdruk voor deze vernieuwing blijkt
dat het spoorwiel 87 kammen had en de
rondsels elk 26 staven. Dijk ging voor het
malen op de motor uit van honderd
toeren per minuut voor de steen. 

In april 1923 schrijft molenaar Smit over
zijn tevredenheid over zijn aangeschafte
20 pk motor:

‘Aan de HA-ES Motorenfabriek Drent -
sche Hoofdvaart, Meppel.

Ik kan niet nalaten U nog even over de
20 pk motor te schrijven, welke ik nu
reeds 18 maanden in mijn gebruik heb
en nog tot heden niet het minste
malheur aan heb gehad. Ik werk met 16
der kunststenen en het hoofddoel malen

is mais, rogge en gerst en kan met
plezier 10 H.L. per uur goed fijn malen
met een olieverbruik van ten hoogsten
zes liter.
En dan wat de bediening betreft van de
motor, die is zoo gemakkelijk dat die
verre de verwachting overtreft. Ik kan
dan ook niet nalaten zoowel over de
motor als ook over de bediening van U
mijn grootste tevredenheid verklaren.

Hoogachtend,
Pesse, 21 april 1923
A. Smit, Molenaar te Pesse’

Onttakeling

De molen zou zijn wieken op 10 Augustus
1925 tijdens de stormramp van Borculo
verloren hebben. Smit liet de molen niet
herstellen en maalde in het vervolg
alleen op de motor. Er bestaat hierom-
trent geen eenduidigheid. Een andere
bron spreekt van een latere storm. Dat
laatste zou overeenstemmen met de
zeilhuur bij Wouda die door Smit pas in
maart 1926 wordt beëindigd; in april
gaan de zeilen terug naar Meppel. Op
basis hiervan zou men kunnen conclu-
deren dat het met het windbedrijf in
februari/maart 1926 afgelopen is ge -
weest.
Volgens aantekeningen in het kasboek
werd het huis en de molen in januari
1927 nog verzekerd voor 39,75 gulden



276 10e jaargang 2007 nr. 7-8

De onttakelde molen in 1980; het 
riet begint uit te vallen... . 
(foto jsb 10 juli 1980).

per jaar onder polisnummer 7192. Het
koren in de molen werd verzekerd voor
20,74 gulden onder polisnummer 7747.
In een aantekening van 6 november
1928 vinden we het totaal verzekerde
bedrag voor het huis, de molen en het
koren dat in de molen lag opgeslagen;

‘Met dezen bericht ondergetekenden u
dat hij zijn korenmolen c36, verzekerd
voor fl. 2700,- en het huis staande op ca
50 meter van sub1. c49 verzekerd voor 

fl. 2500,- en koren aanwezig in korenmo-
len c36 verzekerd voor fl. 2000,- niet
weer wenscht te verzekeren na de
vervaldatum 31 december 1928, gelieve
hiervan goede notie te nemen, Pesse, 6
november 1928’

Het opzeggen van de verzekering hield
verband met het staken van het mole-
naarsbedrijf door Smit. Hij had last van
rugklachten waardoor het molenaars-
werk met zijn vele sjouwwerk hem te
zwaar werd. In plaats van molenaar
werd hij nu boer en liet een boerderij
bouwen tegenover de molen. In februari
en maart 1928 bood Smit de molenzaak
te koop aan in het vakblad De
Molenaar.

Silo

Zo werd alles verkocht aan Klaas de
Groot. Na diens overlijden werd het
molenbedrijf voortgezet door twee
zoons, Jan en Albert. In deze tijd werd er
overgeschakeld op elektriciteit en werd
er gemalen met een hamermolen.
Tevens werd er een bedrijfsloods tegen
de molen geplaatst. Het binnenwerk en
kap werden door molenmaker Bisschop
uit Dalfsen verwijderd. In de molen
werden silo’s gemaakt voor de opslag
van allerlei soorten graan.
Om gezondheidsredenen beëindigen
de gebroeders de Groot eind jaren
tachtig de malerij en verliest de molen
zijn functie als zodanig.

Verval

Het bouwwerk raakt daarna langzamer-
hand in verval, en vogels nemen hun

Kunststeen in de molenwerf.



10e jaargang 2007 nr. 7-8  277

De molen een kwart eeuw na de foto uit 1980, min of meer vanuit dezelfde gezichtshoek (foto H. Rona, 26 augustus 2006).

Folio 12 uit de boekhouding van
Wouda, betrekking hebbend op de 
zeilhuur voor de molen van Pesse.

intrek in de molenromp. Het riet valt uit,
waardoor het achtkant meer en meer
geteisterd wordt door weer en wind. Vier
achtkantstijlen zijn nu grotendeels ver -
teerd. Dit geldt ook voor delen van de
legeringsbalken en veldkruisen. Zo wordt
het zo bijzondere achtkant meer en
meer slachtoffer van vermolming en

verrotting. De staat van de romp, het
ontbreken van bescherming (waardoor
geen aanspraak gemaakt kan worden
op monumentensubsidie), de ligging en
gebrek aan voldoende interesse ter
plaatse sluiten het behoud van deze
toch unieke molen vrijwel uit. Daarmee
is zijn doodvonnis getekend. Voltrekking

kan alleen door een wonder voorkomen
worden.
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De molen 
van Pesse:

s l imme schoonheid
ter  dood gegrepen

J.S .  Bakker

De molen 
van Pesse: 
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BEDR I J F  EN  T ECHN I E K

Foto’s van de molen van
Pesse maken al snel duidelijk
dat het hier om een molen
van bijzonder model gaat.
Voor een grondzeiler is de
stenen onderbouw relatief

hoog en het met riet
gedekte achtkant relatief
kort. Desondanks is de
molen van Pesse van een

bijzonder mooi model; alles-
zins de moeite waard om
deze molen eens nader
onder de loep te nemen.

Bas Koster projecteerde zijn
tekening op een foto van

Harm Rona van de molen in
huidige staat, waaruit blijkt

dat de tekening redelijk klopt.
Er zijn wel wat verschillen,
maar dat is de moeite niet

waard. Ze zijn terug te leiden
op perspectiefwerking en het

ontbreken van voldoende
betrouwbare gegevens. Er is
geroeid door Koster met de
riemen die hij had en in het
licht daarvan is het resultaat

welhaast verbluffend. 

Nog vreemder wordt het als men
meer op details van de molen let.

Aan de buitenzijde vallen de hoekver-
zwaringen (lisenen/pilasters) op. Nu is
dat niet zo bijzonder, maar het is wel
opmerkelijk dat deze abrupt ophouden.
Het deel van de romp met de lisenen is
goed veertig gemetselde lagen, onge-
veer 2,50 m hoog. Daarboven zit ook
weer metselwerk, maar in groter for -

Begane grond van de molen
van Pesse; de afgeronde
hoeken van het achtkant zijn
duidelijk zichtbaar, evenals
de ligging van de balken van
de eerste zolder in de muur.
(foto Jerry Vondeling, 
1 januari 2002).

De vervallen molenromp; in de 
onderbouw zijn de hoekverzwaringen
duidelijk zichtbaar met daar boven in
een grotere maat en andere kleur 
steen de dunnere halfsteens muur om
het houten achtkant heen. De muur
tussen de hoekpilasters is opvallend
dun, waarschijnlijk niet meer dan
steens metselwerk, te zien aan het 
open raam. (foto Jerry Vondeling, 
1 januari 2002).
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De korenmolen van Berkel was een mooi voorbeeld van een molen volgens 
het Zuid-Hollandse systeem met een zware stenen onderbouw met daarop het
achtkant. Omdat de molen aan de basis smal was ontstond een recht en strak
model molen. De romp van de molen in Pesse is aanzienlijk sierlijker. Desondanks
had de molen van de Gebr. Buijs in Berkel drie koppel stenen en een koekenbreker.

maat steen en van een andere, donker-
der, kleur. Het gaat om een tiental
lagen, ongeveer vijftig centimeter,
zodat de gemetselde onderbouw in
totaal zo’n drie meter hoog is. Aan de
binnenzijde vertoont de molen op de
grond het beeld zoals dat wel bekend is
van de stellingkorenmolens in het noor-
den met aan de binnenzijde afgeronde
hoeken. De beschreven constructie is
op de stellingmolens in het noorden eer
regel dan uitzondering. Het gedeelte
met de hoekpilasters vormt dan de
eigenlijke onderbouw, waarop dan klos-
sen of peulhouten liggen met daarop
dan weer het eigenlijke achtkant. Om
de zeeg, de holle vorm in het achtkant
te krijgen worden uitbrekers aange-
bracht en daar onder wordt dan een
beschot of een (half-)steensmuur
gemetseld. Daarboven is dan het acht-
kant (bijvoorbeeld) met riet gedekt. Bij
de halfsteens muur ontbreken als regel
de hoekverzwaringen. Dat is te begrij-
pen, want ze hebben toch vrijwel niets
te dragen. Natuurlijk wordt de eigenlijke
onderbouw afgesloten met een zolder-
laag die als regel de vloer van de maal-
zolder is. Tot zover niets bijzonders. 

Grondzeiler

Het vreemde echter van de molen in
Pesse is dat die als grondzeiler ook deze
constructie heeft. Alleen ontbreekt de
balie en zullen, afgaande op de teke-
ning van Dijk (blz. 273) de stenen op de
eerste zolder gelegen hebben, de
‘baliezolder-die-geen-baliezolder-is’ en
het ook nooit geweest kan zijn gelet op
de hoogte van de zolder en de vlucht.
De achtkantstijlen lopen dus door tot op
de ‘echte onderbouw’ met op die
onderbouw behalve het achtkant een
vijftig centimeter hoge, dunne muur. 

‘Laag-bij-de-grondse’ en ‘hoog-
van-de-grondse’ achtkanten

In hoofdlijnen gaat het bij de achtkante
grondzeiler korenmolens (en niet alleen
daarbij) om twee hoofdtypen:
- de molens met een (hoge) gemet-
selde onderbouw en daarop het
houten achtkant. De onderbouw in zijn
geheel draagt het achtkant via de
muurplaten. De korenmolen van
Schipluiden is er een mooi voorbeeld
van. Er zijn er meer zoals De Jonge
Sophia in Groot-Ammers. Het is het
type dat vooral in Zuid-Holland voor-
komt. Omdat de onderbouw in zijn
geheel een dragende functie heeft is
het muurwerk zwaar uitgevoerd.

- de molens waar van een echte gemet-
selde onderbouw nauwelijks sprake is.
Het houten achtkant staat op klippen
of een hele lage onderbouw. Het
onderste deel van het houten acht-
kant is omtimmerd of ommetseld. De
dragende functie van die ommetseling
en uiteraard ook van de betimmering

De Jonge Sophia in Ottoland kon op het nippertje worden gered dankzij 
kracht dadig optreden van een groep molenliefhebbers in de Alblasserwaard 
(zie Molenwereld 2007-5-179 e.v.). Nu maalt de molen weer in Groot-Ammers. 
Ook deze molen is gebouwd volgens het Zuid-Hollandse systeem met een zware
gemetselde onderbouw. Op deze foto genomen in mei 2003 bij het verwijderen 
van het oude riet is de constructie duidelijk zichtbaar met de achtkantstijlen 
op het fafelement. Ook bij deze molen, hier al op zijn nieuwe standplaats in 
Groot-Ammers, valt op hoe strak de romp is. In grootte verschilt de molen 
niet veel met die van Pesse (foto H. Van Steenbergen).
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De korenmolen van Wilnis staat 
evenals de molen van Pesse op een
hoge gemetselde voet, maar zit
constructief heel anders in elkaar 
(foto J. Vendrig, 9 februari 2006).

is vrijwel nihil. Het achtkant staat bij de
gemetselde onderbouw als het ware in
de gemetselde onderbouw. 

De molen van Pesse is een soort
bastaard, heeft van alle twee wat: staat
op een stenen onderbouw van onge-
veer 2,50 m, maar ook er ook in; voor de
bovenste halve meter wel te verstaan,
zodat de totale hoogte van de gemet-
selde voet in de buurt van de drie meter
ligt.

Wilnis

Toch heeft de molen van Pesse nog wel
een verre nicht (en die is er heel wat
welvarender aan toe): de korenmolen
van Wilnis. Ook deze heeft een gemet-
selde onderbouw, in hoogte (twee
meter) vergelijkbaar met de molen van
Pesse. En ook hij molen heeft verstevigin-
gen op de hoeken, maar zo zwaar dat
het beter is te spreken van steunberen.

De in het noorden meer gebruikelijke
vorm van een achtkante grondzeiler
met een lage stenen onderbouw. De
muur heeft nauwelijks een dragende
functie en hoekverzwaringen ontbreken
dan ook; molen Noord-Sleen 
(foto H. Noot, 26 augustus 2000).
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Op deze stenen onderbouw staat het
eigenlijke houten achtkant, waarvan de
onderste anderhalve meter met over-
naadse planken is betimmerd. Alleen ligt
hier de steenzolder niet in de onder-
bouw, maar maakt deel uit van het
houten achtkant. Molenaar Maarten
Dolman uit IJsselstein beschrijft de molen
in Wilnis als volgt: ‘De eerste zolder
begint waar het riet begint. Het merk-
waardige is dat de bij de ingekorte
achtkantstijlen de legeringsbalken van
deze zolder niet in het achtkant verwerkt
zijn, maar op losse staanders liggen.
Duidelijk is te zien dat het om gebruikte
balken gaat, ook de voormalige boven-
deurstijlen zitten iets boven de huidige
deur stijl. Deze was ook dubbel; vermoe-
delijk al voor de verplaatsing in 1823
naar de Oudhuyzerweg’.
De gelijkenis met de molen van Pesse is
dus slechts oppervlakkig, hetgeen het
unieke karakter van de molen van Pesse
onderstreept.

Raadsels 

Over het waarom van de molen van
Pesse blijven we evenwel in het duister
tasten. Het voordeel van een hoge
stenen onderbouw is wel duidelijk: men
kan met een kleiner en mogelijk lichter
achtkant volstaan met kortere en daar-
door goedkopere achtkantstijlen. Nu zet
die verklaring niet zoveel zoden aan de
dijk. Wat aan hout wordt bespaart gaat
voor een heel groot deel toch weer in

de gemetselde onderbouw zitten. Wel
bespaart men in vergelijking met het
Zuid-Hollandse systeem weer geld door
de constructie van pilasters verbonden
met dunne tussenmuren. Toch zal het
allemaal niet zo indrukwekkend veel

De onderbouw van de in juni 2000 afgebrande molen van Kolham laat de voor het
noorden (en ook in aangrenzend Duitsland) algemeen verbreide constructie zien
voor een baliemolen: de onderbouw verzwaard op de hoeken en boven de balie
recht toe - recht aan; zoals ook bij de molen van Pesse (foto H. Noot, 25 april
2004).

Baliezolder van molen Eben-Haëzer in Enumatil. De achtkantstijlen staan op klos-
sen op de pilasters. De muur heeft zichtbaar geen dragende functie. In principe is
dit ook de constructie van de molen in Pesse (foto H. Noot, 31 juli 2006).

uitmaken. Er moet dus waarschijnlijk
meer zijn. Dat meer is dan waarschijnlijk
ruimtewinst. Door de eerste zolder op de
hoogte van bovenkant pilaters te
leggen, ca 2,50 m hoog dus, is de
begane grond volkomen vrij en vlak met
vrijwel rechte muren, zonder obstakels.
Dat geeft dus een maximum aan ‘vrije’
opslagruimte. 
Op de hoekpilasters staan de achtkant-
stijlen op klossen/peulhouten. Die stijlen
vallen vrij sterk naar binnen. Doordat de
halfsteens muurtjes nog een halve meter
boven de zolder uitsteken vallen de
wanden ook nog niet gelijk naar binnen
en wordt ook op de steenzolder wat
meer ruimte gecreëerd dan wanneer de
stijlen op de begane grond begonnen.
Dat op die manier ook nog eens een
schitterend model molen wordt
gecreëerd is bij de koop inbegrepen. Al
met al verraadt de molen een meester-
hand, zelfs nu nog. In 2005 bezochten
Frank Klören en Jaap Hooghwerff de
molen. Zij constateerden dat het
grenenhouten achtkant met liefde en
groot vakmanschap was opgebouwd.
De molenmaker die de molen bouwde
moet een kunstenaar in zijn vak zijn
geweest. Juist daardoor was de staat
van de molen nu voor hen des te teleur-
stellender. 
Een veel moeilijker vraag is het verschil in
soort steen boven de lisenen en in de
eigenlijke onderbouw. De meest voor de
hand liggende verklaring is dat het
bovenste metselwerk van jonger datum
is, maar dat is gelet op het boven-
staande onwaarschijnlijk. Het metsel-
werk zou ook een ouder houten beschot
kunnen vervangen, maar ook dat is
maar een veronderstelling. Iets dergelijks
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Bij het converteren van het tekstbe-
stand van het artikel over molen De

Arend in het vorige nummer is iets misge-
gaan met wat heet de ‘bijzondere
tekens’. Dat levert in de definitieve
andere dan bedoelde letters en tekens
op. Het is een meer voorkomend euvel,
maar helaas ging er nu bij de correctie

ook wat mis. Omdat het hier om maten
gaat geven we graag een correctie. Op
pagina 232, 2e kolom staat: ‘De Gouds -
blom maalt voor 20 ketels en De Noord
voor 172.’ Moutmolens hadden een
hoge productie, maar voor 172 ketels is
wel erg veel. Het moet zijn 171⁄2. Op
pagina 237, 2e kolom staat: ‘Het metsel-

werk 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 222 m meer dan de
Schiedamse kolossen.’ Dit moet zijn ‘zo’n
21⁄2 m meer dan de Schiedamse kolos-
sen.’

S L I P P E R T J E S ‘ t  B e t e r e  W e r k

Doorsnedetekening van het achtkant
van de molen van Pesse. Aangezien de
auteur van het artikel over de geschie-
denis van de molen, Jerry Vondeling,
geen toestemming kreeg om de molen
te betreden heeft Bas Koster zich voor
deze tekening noodgedwongen moeten
beperken tot foto’s van de buitenkant.
Om die reden is ook gekozen voor een
schematische opzet en het kan daar-
door zijn dat de tekening afwijkt van
de werkelijkheid. Veel kan dit niet zijn.
Onafhankelijk van elkaar schatten
diverse mensen de vlucht van de molen
op circa 19 m. De zeilmaker gaf 75
voet op, goed 21 m. Op basis van de
tekening van Dijk (pag. 273) en het
aantal strekkende stenen in een veld in
de onderbouw werd geconcludeerd dat
de wijdte van de molen ongeveer acht
meter was. Koster nam vervolgens een
foto van vrij grote afstand als uitgangs-
punt voor de reconstructie. Door de
afstand werd de fotografische verteke-
ning tot een minimum beperkt. Op
basis van dit alles constateerde hij dat
de vlucht 21,16 m was. De door Wouda
opgegeven vlucht van 75 (Amster -
damse) voet komt overeen met 21,23
m; een verschil van slechts 7 cm! Op
de doorsnede tekening toont de molen
veel plomper dan in werkelijkheid
geval is doordat nu niet, zoals op de
foto’s, het hoge metselwerk, maar de
lage zolder het beeld bepaalt. De maal-
vloer is opvallend laag, maar wel ruim.
Zeker: de molen van Pesse: een slimme
schoonheid.

komt voor bij de molen Eben-Haëzer in
Enumatil, die voor de overplaatsing een
houten betimmering onder het riet had
en nu een gemetselde muur (zie
Molenwereld 2006-9-313, 314). 
Een andere mogelijkheid is dat de
molen uit 1862 ‘iets’ overkomen is en
vervangen door een andere. Maar daar
is niets van bekend en de veronderstel-
ling is niet meer dan speculatie.
Volgens de boekhouding van zeilmakerij
Wouda had de molen een vlucht van 75
voet, hetgeen neerkomt op goed 21 m.

De molen wekt de indruk kleiner te zijn,
een meter of negentien. Blijkbaar strooit
de slimme schoonheid zand in de ogen
van haar beschouwers. Door haar
vormen verbergt ze haar lengte.

Wrak

Eén ding staat wel als een paal boven
water: de Pesser molen van voor 1925
was een juweel en is nu ronduit een wrak
met nauwelijks overlevenskansen. Het

heeft geen zin om hier te filosoferen over
hoe het zo ver heeft kunnen komen of
hoe de molen toch nog voor de afgrond
weggekaapt kan worden. Het komt al
gauw neer op filosofie van de beste
stuurlui; te weten die van de walkant,
wel te verstaan. Dat met de ondergang
van de Pesser molen, zelfs landelijk
gezien, een uniek exemplaar verdwijnt
dat een beter lot verdient staat helaas
vast.



284 10e jaargang 2007 nr. 7-8

Daarna komt de ge -
schiedenis van Tilburg
aanbod die helaas wel
heel erg summier is om
zodoende zeer snel de
‘echte’ molengeschie-
denis in te duiken. In
hoofdstuk 2 komen de
water- en windmolens
aan bod. Uit de
beschrijvingen kan
men niet anders con -
cluderen dat het
onderzoek van Vor -
se  laars uitputtend is geweest,
zo, dat dit een enorme bewondering
afdwingt. Ook de verscheidenheid aan
bronnen is bijzonder groot en dat leidt er
toe dat de geschiedenis van de molens
heel veel body krijgt dankzij allerlei er
mee verbonden zijnde feiten en omstan-
digheden. Hetzelfde kan ook gezegd
worden van het afbeeldingenmateriaal;
veel foto’s en afbeeldingen, ook van
archiefbescheiden (en prima weerge-
geven) verrijken het boek. Hoofdstuk 3 is
gewijd aan rosmolens en het volgende,
4, aan maalderijen en meelfabrieken.
Het mag dan misschien weinig te
bieden hebben aan zwijmelaars bij
wiekgezwier en steengezang, maar
mijns inziens is het een zeer interessant
deel van het boek; bij mijn beste weten,
het eerste boek dat structureel onder-
zoek naar deze bedrijfstak, voortko-
mend uit het aloude molenaarsbedrijf, in
één stad; niets, niets dan lof hiervoor,
vooral ook omdat Tilburg een aantal
bedrijven heeft gekend van meer dan
regionale importantie. De rol van de
familie Bruyelle in de geschiedenis van
de Nederlandse meelindustrie is bijzon-
der groot. Bij mij vielen juist in dit deel
heel wat kwartjes op hun plaats.
Het hoofdstuk ‘Mengelwerk’ is daaren-
tegen niet het sterkste, maar ook hier
voor ‘elck wat wils’. Genealogen zullen
best gediend zijn met de lijst van ingeko-
men en vertrokken molenaars. Andere

onderwerpen zijn mechani-
satie van molens (vooral in de zin van
bedrijven die voor de techniek zorgden
als machinefabrieken, gieterijen en
dergelijke); graanmaten; de schuttersgil-
den en het ‘rijden’ door molenaars.
Enige bijlagen sluiten het boek af. Een
overzicht van alle wind-, water-, ros- en
handmolens in Noord-Brabant in de
eerste helft van de 19e eeuw heeft niet
veel verband met Tilburg, maar zal voor
een molenliefhebber zeer interessant
zijn. De tweede bijlage is de transcriptie
van een bestek voor een rosmolen aan
de Veldhoven uit 1778. De derde, over
de Hanze is een eye-opener. De vierde is
een opsomming van het molenwerk uit
het werkboek van smederij Vorselaars
vanaf 1888. Een bronnen- en persoons-
register plus een literatuurlijst sluiten het
boek af.
Kort samengevat komt het er op neer
dat Vorselaars en Scheirs een plaatse-
lijke molenmonografie hebben uitge-
bracht van zeer hoge kwaliteit en prima
verzorgd door Drukkerij Gianotten BV. 

Minpuntjes

Toch zijn er wel wat minpuntjes, vooral
op meer algemeen terrein. Heel erg
jammer is dat de algemene ontwikkeling
van de stad Tilburg vrijwel helemaal
achter de horizon blijft. Het is juist de
ontwikkeling van de stad die de molen-
geschiedenis bepaalt en in dat opzicht
is Tilburg uitzonderlijk, niet alleen voor
graan en meel, maar ook voor textiel. Zo

T i lburg:  
een stad
met 

dorpsmolens
HHeel wat Nederlandse steden hebben

een interessant en rijk molenverle-
den. Helaas is er maar van weinig
steden een goede molenmonografie
beschikbaar. Met het uitkomen van
Molens, maalderijen en meelfabrieken in
Tilburg behoort Tilburg ook tot deze
uitzonderingen. 

Tilburg is een vreemde stad. Het is in
oorsprong eigenlijk geen stad in de klas-
sieke ontstaansvorm. Het is veel meer
een conglomeraat, een samenklonte-
ring van buurschappen, ‘herdgangen’.
Dat heeft zijn stempel gedrukt op de
molengeschiedenis. Qua type vallen de
Tilburgse molens het best te plaatsen
onder de (West-)Brabantse korenmo-
lens, maar door de ontwikkeling van
Tilburg tot industriestad kregen zij een
‘stadse jas’. Die industriële ontwikkeling
zorgde er ook voor dat in Tilburg ook
meel- en veevoederfabrieken ontston-
den. Het valt de auteurs zeer te prijzen
dat zij deze lijn hebben doorgetrokken.
Naast de klassieke wind-, water en
rosmolens krijgen ook de moderne
industriële opvolgers de aandacht die
zijn verdienen. Soms is er continuïteit van
klassiek naar modern malen (Schraven-
Eijsbouts), soms een duidelijke scheidslijn
(Bruyelle).
Molens, maalderijen en meelfabrieken in
Tilburg is geschreven door Ad Vorselaars
en Jan Scheirs, waarbij de eerste auteur
tekent voor het totale historisch onder-
zoek en de tweede voor het redactio-
nele werk.

Opzet

Het boek begint met een voorwoord
van burgemeester Vreeman, gevolgd
door een inleiding van de auteurs.
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hebben de Tilburgers naast de Wormer -
veerders (gladoren) en de inwoners van
Jutphaas (molenkruiers) een molen
gerelateerde bijnaam: kruikenzeikers.
Die wordt helaas niet vermeld, laat
staan verklaard. 
Node wordt er een goede overzichts-
kaart van Tilburg gemist met de 
plaatsen van de molens en aan    kno       -
pings   punten in hert Tilburg van nu.
Dan zijn er nog wat details. De relatie
tussen de Amsterdamse zaagmolen De
Ruiter en de gelijknamige Veldhovense
molen gaat wel erg kort door de bocht
met een naamsovereenkomst en een
sloop- en bouwjaar van beide molens
dat enigszins in de buurt komt. De kap
van de Amsterdamse zaagmolen is echt
‘Amsterdams’, heel plat en laag en een
heel breed achterkeuvelens, kenmerken
die de kap van de Tilburgse molen mist.
Ook de vorm van de romp is anders
waardoor het uitgesloten is dat de
Tilburgse molen het voorgezette
bestaan is van zijn Amsterdamse naam-
genoot. Dat het een importmolen uit
‘Holland’ is lijkt mij niet aan twijfel onder-
hevig. 
De bijzondere staartbalk van de
Broekhovense molen had best wel enige
toelichting verdiend (Is deze soms
afkomstig van één van de molens van
de polder Reeuwijk, waarvan in ieder
geval de Eerste Rijnmolen een dergelijke
staartbalk had. De Broekhovense molen
brandde op 14 juni 1896 uit, terwijl de
Tweede Rijnmolen in diezelfde tijd werd

gesloopt. Als deze veronderstelling juist is
dan zouden wel eens meer onderdelen
van deze Reeuwijkse molen in de
Broekhovense molen verwerkt kunnen
zijn met als ‘koppelaar’ Jb. de Boer uit
Oostzaan, een naam die in dit blad
nauwelijks toelichting behoeft als groot
molensloper.
Opvallend is dat bij de ondergang van
de meelfabriek van Van Loon de naam
Meneba wordt verzwegen terwijl die er
haast vanaf druipt. Verder betreur ik het
dat de persoon van Mathieu Schraven
en zijn inspanningen om het ambachte-
lijke molenaarsvak te herleven er maar
bekaaid afkomen. 
Het deel over de sociale positie van de
molenaar is mijns inziens niet het sterkste
deel van het boek; mssr daar is het dan
ook te beknopt voor. Dat landbouwers
de molenaars raadpleegden over het te
verwachten weer stoelt eerder op de
nog steeds groeiende molenaarsmythe
dan op de werkelijkheid. Als regel
hadden de beoefenaars van weergere-
lateerde be roepen allemaal een goede
kijk op het weer, ongeacht of dit nu
vissers, schippers, boeren of tuinders
waren. Zij hadden echt de molenaar
hiervoor niet nodig. In tegenstelling tot
hetgeen beweerd wordt (p. 192) hielden
zowel bakkers als molenaars een voor-
raad meel aan voor tijden van wind-
stilte; elk had als regel ongeveer voor
drie weken meel liggen, in totaal dus
voor een week of zes.
Deze opmerkingen doen evenwel niets

af aan de waarde van het boek af. Het
is welhaast een ‘must’ voor iedereen die
geïnteresseerd is in de geschiedenis van
Tilburg en ook de molenliefhebber komt
ruimschoots aan zijn trekken, zeker als hij
wat verder wil kijken dan zijn of haar
neus lang is. jsb.

Molens, maalderijen en meelfabrieken 
in Tilburg telt 248 pagina’s en bevat
tweehonderd, veelal nog niet eerder
gepubliceerde afbeeldingen welke gro   -
ten deels in kleur zijn afgedrukt. Het boek
kost 39,95 euro. Als speciale actie en tot
1 september 2007 is het boek voor deze
prijs bij de auteurs te bestellen inclusief
verzendkosten. Voor belangstellenden
uit België is de prijs in verband met
hogere verzendkosten 45 euro. U krijgt
het boek thuisgestuurd als u het juiste
bedrag overmaakt op postbanknum -
mer 3065290 t.n.v. A. Vorselaars, Mr.
Stormstraat 1-a, 5041 CN Tilburg, onder
vermelding van “molenboek Tilburg”.
Vergeet niet uw naam en adres afzon-
derlijk op de overschrijving te vermel-
den.

N.a.v. Ad Vorselaars en Jan Scheirs:
Molens, maalderijen en meelfabrieken
in Tilburg (Tilburg, maart 2007), 
248 pagina’s; geïllustreerd en 
gebonden. 

PAP I E RMOLEN
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Een ‘verkeerde molen’     

Jan Hofst ra

I

Tekening van een watermolen van de Beemster in het tweede deel van het Groot
Volkomen Molenboek uit 1736 van Leendert van Natrus, Cornelis van Vuuren en
Jacob Polly. Uit deze tekening blijkt de relatie tussen de draairichting van het
wiekenkruis en de plaats van het scheprad. De molen is gezien vanaf de boezem-
kant, de hoge kant. Het wiekenkruis draait linksom, de spil door de reactiekracht
ook. De spil brengt het onderwiel met wateras en scheprad in beweging. Deit
geheel draait ook linksom, waardoor het scheprad het water omhoog voert, richting
boezem. Het scheprad zit daarom op deze tekening rechts, maar dat is van uit de
polderkant gezien links. Op deze tekening staan de twee vaste gebinten evenwijdig
met de waterlopen.

In Molenwereld 2007-102 is 
ruimschoots aandacht 

geschonken aan polder De 
Honderd Morgen of Wilde Veenen
bij Moerkapelle in verband met het

achterhalen van de herkomst van
molen No. 6, de ondervijzelmolen.

In dat artikel werd gewag 
gemaakt van de beide 

middelmolens van de schep rad -
viergang, de molens ‘2’ 

en ‘3’, waar het scheprad 
aan de ‘verkeerde kant’ 

van de molen zou 
zitten. 

Wanneer men met het gezicht naar
het krooshek van een scheprad-

molen gaat staan, dus vanuit de polder
gezien, dan zit een scheprad altijd aan
de linkerkant van de molen, het zij
binnen of buiten de molen. Dit volgt
logisch uit de draairichting van het
wiekenkruis en de wijze van overbren-
ging. Die is min of meer standaard.
Alleen bij molens die de andere kant uit
draaien valt te verwachten dat het
scheprad aan de andere zijde zit, zoals
bij de verdwenen Linksemolen van de
polder Oversling erland in de Alblas -
serwaard. Eén van de molens van de
Nieuwkoopsche Droog makerij, aan de

Schoutenvaart bij Korteraar,
heeft overigens ook een tijd
de verkeerde kant uit
gedraaid, maar omdat
daar het bovenwiel aan de
andere zijde van de ijzer-
balk was aangebracht, kon
het scheprad daar aan de
normale kant van de molen
worden geplaatst. Bij een
normale overbrenging en
een normale draairichting
van het gevlucht volgt dus

altijd een plaatsing van het scheprad
aan de linkerkant van de molen.

Raadsel

Van foto’s was evenwel bekend dat alle
zeven molens van polder De Wilde
Venen de goede kant op draaiden,
zodat de vraag was hoe men het toch
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VAN  ROMPEN  EN  S TOMPEN  ( 1 2 2 )

 aan de Rottedijk in Moerkapelle

De opbouw van het achtkant voor molen De Vlijt in Meppel.
De eerste twee gebinten worden in hun geheel overeind 
gezet, vandaar dat men van vaste gebinten spreekt 
(foto R. Kooiker, 26 juni 2001).

De twee andere gebinten worden in losse onderdelen in 
de vaste gebinten gewerkt; vandaar losse gebinten 
(foto R. Kooiker, 26 juni 2001).

De schepradgang van De Honderd
Morgen volgens de kadastrale 
minuutkaart van omstreeks 1830
waarop het merkwaardige verloop 
van de watergangen bij de molens 2 
en 3 goed zichtbaar is. Bij deze 
schepradgang voldoet bijna niets 
aan de gebruikelijke regels voor een
schepradgang of het moest zijn dat 
alle molens vier wieken hadden en 
met riet gedekt waren. Ondanks
aandrang was Monumentenzorg niet
bereid om het totale molencomplex
van werkelijk uniek karakter te
beschermen; onbegrijpelijk!

voor elkaar kreeg om bij twee molens
het scheprad aan de verkeerde kant te
kunnen plaatsen. Zat het bovenwiel
daar ook aan de andere kant van de
ijzerbalk?
Behalve de ondermolen waren de drie
overige molens van de schepradgang
op de Rottedijk geplaatst en lagen de

tussenboezems zo noodgedwongen
evenwijdig met de Rotte. De enige
reden voor de merkwaardige plaatsing
van de schepraderen die ik kan beden-
ken is dat op deze manier de beide
tussenboezems wat verder uit de Rotte -
dijk gemaakt kunnen worden, hetgeen
de veiligheid verhoogde. Voor mij was

dit al zo vergezocht dat ik betwijfelde of
het verhaal over het aan de verkeerde
kant zitten van de schepraderen wel
juist was. Mijn gedachte ging eerder uit
naar sterk geknikte waterlopen. 
Van het bezoeken van beide tussenmo-
lens was het nog niet gekomen, maar
daar kwam snel verandering in. 
In een plaatselijke huis-aan-huissblad
deelde de gemeente mee dat er voor
Rottedijk 10 vergunning was aange-
vraagd voor het veranderen van de
kelderverdieping. Ingewijden wisten dat

1

2

3
4
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het hier op de bovenste tussenmolen
van de schepradgang ging. Navraag bij
de gemeente leverde op dat deze
molenromp aan het verzakken was en
dat het in feite ging om herstel van de
fundering. De gemeente wist ook een
bezoek aan de molenromp te regelen.
Uit de tekeningen die bij de aanvraag
zaten was inmiddels duidelijk geworden
hoe één en ander moet hebben
gewerkt, want de wielbak en de krimp-
muren waren nog aanwezig. De werke-
lijkheid bleek de wildste fantasieën weer
ruimschoots te overtreffen! 

Ondanks dat de Moerkapelse molens relatief lang in bedrijf zijn geweest zijn er
maar weinig foto’s bekend waarop de molens in werking zijn te zien. De molens
aan de Rottedijk staan hier op het noordoosten te malen.

De ‘haidene an de werf ’, naar een Zaanse uitdrukking. Molen 1 is al ‘gedenatureerd’
tot de staat van nu, molen 2 is ‘in behandeling’ en no. 3 staat dit lot af te wachten.
Burgemeester Verheul had de Hollandsche Molen ingeschakeld en het polderbestuur
in de persoon van voorzitter Jan van der Spek bood de molens te koop aan de
vereniging, maar tevergeefs.

Verkeerd

Het scheprad heeft inderdaad aan de
verkeerde zijde van de molen gedraaid!
Door de wielbak aan de andere zijde
van de spil te plaatsen, dus aan de
normale kant, draaide dit onderwiel -en
daarmee ook het scheprad- toch de
goede kant op. De wateras liep onder
de spil door, met aan de ene zijde het
onderwiel en aan de andere zijde het
scheprad. Wielbak en scheprad waren
daarbij niet evenwijdig met een hartlijn
van de molen geplaatst maar ook nog

eens schuin hiermee. De achterwater-
loop kwam in een waar veld de molen
binnen, zoals gebruikelijk bij vijzelmolens,
maar niet bij schepradmolens. De voor-
waterloop ging wel weer door een vals
veld de molen uit, maar dan aan de
andere zijde waar deze normaal is te
vinden.

Woning

Om het onderwiel tegen nat worden te
beschermen zit er normaal tussen het
scheprad en dit wiel een schermwand.
Bij een achtkante molen sluit deze wand
meestal aan bij twee hoeken van een
molen, zodat de schepradruimte wordt
omsloten door één waar veld, twee
valse velden en de schermwand. In dit
geval was het scheprad echter dicht bij
het hart van de molen geplaatst, zodat
er twee schermwanden gezeten
moeten hebben. De woonruimte wordt
hierdoor verdeeld in twee delen; één
aan de linker zijde van de molen en één
aan de rechterzijde van de molen, met
daartussen het onderwiel en het schep-
rad. Hoe de molenaar vanuit de ene
ruimte naar de andere ruimte moest
gaan is niet duidelijk. Mogelijk was er
achter het scheprad nog een gang,
maar het kan ook zijn dat hij buitenom
moest. Aandacht voor de leefomstan-
digheden van watermolenaars had
vroeger overigens weinig prioriteit.
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Molen 3 wacht op de sloper; rechts 
het nieuwe en nog bestaande elektri-
sche gemaal van de polder. De tussen-
boezem tussen de molens 2 en 3 staat
droog. De molen staat in de rouw;
wegens een familieaangelegenheid of
naar aanleiding van de aanstaande
afbraak? Molen 5 is al van zijn boven-
huis beroofd en de tyoekomst voor de
molens 4 en 6 ziet er niet beter uit 
dan voor molen 3.

Constructie achtkant

Het achtkant van de molen is geheel
van eikenhout. De onderste twee meter
is bekleed met overnaadse planken,
zoals gebruikelijk bij de poldermolens
van Noord-Holland. In Zuid-Holland
kwam dit ook wel voor, zoals bij de voor-
malige binnenkruiers De Vlieger te
Voorburg, De Nieuwe Veenmolen te Den
Haag en De Nieuwlandsemolen te Hoek
van Holland, allen dicht bij zee gelegen.
Meer landinwaarts was het in Zuid-
Holland echter gebruikelijker om het riet
tot het ondertafelement te laten doorlo-
pen, zoals wel weer het geval was met
de ondermolens van zowel de vijzel-
gang als deze schepradgang.

Molen 3 na ingrijpende verbouwing
(foto jsb, 25 mei 1991).
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Molen 3 van dichtbij gezien. Uit de
buitentrap valt op te maken dat de
vloer op de hoogte van het ondertaf-
element ligt. Behalve de deur op het
zuidwesten verraadt het klompenhok
dat er ook een deur op het oosten zit.

Molen 3 omstreeks 1960 met het nog
complete na de de sloop gebouwde
woonhuis. Hetzelfde huis staat er nog
steeds staat, maar nu met plat dak. Op
deze foto is goed te zien dat de molen
ten opzichte van De Rotte vrijwel even
hoog staat dan de bovenmolen.
Bijzonder is ook de twee ramen naast
de schoorsteen, wat bij meer molens in
de streek zo is uitgevoerd. Bij de
meeste achtkante molens staat de
kachel of het fornuis tegen de binnen-
muur; hier tegen de buitenwand. Bij
wipmolens is dit normaal, maar voor
achtkante molens zeldzaam. Voor de
molen de regenput (foto coll. mevr.
Vellenga).

Met dit achtkant is ook nog wat merk-
waardigs aan de hand. Niet alleen zitten
de bint- of legeringsbalken alleen maar
met een pen, dus zonder keep, in de stij-
len gewerkt, maar de vaste binten (de
onderste legeringsbalken) lopen min of
meer evenwijdig met de waterlopen. Bij
een schepradmolen staan ze meestal
haaks op de waterlopen zodat de beide
schaarstijlen aan de onderste binten
vastgemaakt kunnen worden. Bij deze
onderste binten zijn evenwel duidelijk
kepen te zien van schaarstijlen. Hoewel
het zeer wel mogelijk is dat het hier om
een tweedehands molen gaat, waarbij
de uitmaalrichting in het vorige leven
dwars stond op de huidige richting, lijkt
het er meer op dat deze tussenmolen
aanvankelijk als een bovenmolen heeft
gefunctioneerd. 

Droogmaking

Bij het faillissement van de eerste droog-
makers van de Wilde Venen in 1651
waren er nog slechts twee molens
aanwezig, de bestaande wipmolen van
1622 en een nieuwe achtkante molen
die aanbesteed was in 1648. Verder was
nog sprake van een grote plas water,
zodat van het droogmaken nog niet
veel terecht was gekomen. Van de
Beemster en Schermer is bekend dat
men daar eerst zoveel mogelijk molens
liet uitmalen, om er pas later gangen
van te maken. Dit had als voordeel dat
de droogmaking in korte tijd tot stand
gebracht kon worden maar natuurlijk als
nadeel dat men later weer molens
moest ombouwen of verplaatsen. In die
tijd woog het eerste voordeel blijkbaar
zwaarder en het lijkt er derhalve sterk op
dat ook bij De Wilde Venen dit denk-
beeld is gevolgd. Het verklaart in ieder
geval waarom molen nr. 4 en nr.3 beide
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Plattegrond van molen 3 in de bestaande situatie. Rechts de achterwaterloop; links de voorwaterloop met daartussen 
uiteraard de krimp. Op de plaats van de opleider bevindt zich de keldertrap. De wielbak doet dienst als ruimte voor de 
CV-installatie. De oriëntatie spot met alle regels van de molenbouwkunst. De onderste kant van de tekening is de westkant,
de Rottekant. De twee vaste gebinten van het achtkant staan evenwijdig aan de Rotte, zodat de krimp scheef staat ten
opzichte van alle gebinten! Als inderdaad de toog op het oosten de ingang is geweest voor de oorspronkelijke uitmaling op
de Rotte, dan heeft de molen in oorspronkelijk toestand vermoedelijk in zuidwestelijke richting op de Rotte uitgemalen
(volgens de regel vanaf de boezemkant scheprad rechts). Bij de verbouwing tot middelmolen moest de maalrichting 
veranderen: van zuidwest (Rotte) naar noord (molen 4). Jaren geleden verscheen in het vakblad De Molenaar een artikel
over onverklaarbaar onbeschermde molens. Het hoeft na het bovenstaande geen betoog dat molen 3 daar ook onder valt,
om niet te zeggen het totale complex van de zeven molenstompen met tussenboezems enz. Wanneer binnenkort de molen
voorzien wordt van een nieuwe fundering dan werpt het graafwerk hopelijk meer licht op de zaak. Dit werk wordt 
uitgevoerd door door Bouwbedrijf De Graaf BV uit Moerkapelle. Zoals meer aannemersbedrijven en machinefabrieken in
de streek heeft het bedrijf ‘molenwortels’. De stichter was afkomstig van molen 4 van de Binnenwegse polder in Bleiswijk,
waar zijn vader molenaar was. Drie molenaarszoons werden aannemer: Dirk in Moerkapelle, Cornelis in Bleiswijk-Kruisweg
en Arie in Gouda. De laatste had de reputatie van een uiterst vakbekwaam molenmaker. Helaas is dit bedrijf ter ziele, de
beide andere bedrijven bestaan nog. Voor de derde generatie van het Moerkapelse bedrijf is het werk aan molen 3 zodoende
haast een terugkeer naar de roots (jsb).

aan de Rottedijk staan en even hoog
staan. Er bestaan sterke aanwijzingen
dat ook de molens van de Zoeter -
meersemeerpolder eerst allemaal uitge-
malen hebben en bij de molens van de
Driemanspolder kan dat ook wel eens
het geval zijn geweest.

Nadat de plas zover was afgemalen dat
de schepraderen niet diep genoeg
meer in het water kwamen heeft men
molen nr. 3 verbouwd tot ondermolen,

Molen 3 omstreeks 1965 vanuit het
zuidwesten met ook daar dan een
klompenhok (foto jsb). 
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Keep in de onderste bintbalk, 
waarschijnlijk voor de schaarstijlen.

Aansluiting bintbalk met achtkantstijl zonder keep. De pen draagt zodoende de
volle last van de balk. 

waarbij de nieuwe stroomrichting een
kwartslag gedraaid werd ten opzichte
van de oorspronkelijke stoomrichting;
niet meer naar de Rotte, maar nu rich-
ting molen 4. Nadat ook deze molen er

niet meer bij kon heeft men waarschijn-
lijk de definitieve ondermolen nr. 1
gebouwd. Deze molen werd verder van
de Rottedijk geplaatst en kon daarbij
worden voorzien van een scheprad aan

Boogvorminge opening in het ware veld op het oosten aan de polderzijde; Mogelijk de ingang van de achterwaterloop ten
behoeve van rechtstreeks uitmalen van de nog niet drooggemaakte plas op de Rotte.

de normale kant van de molen, net als
de bovenmolen nr. 4. Pas in 1660 is van
deze driegang een viergang gemaakt
door tussen de middenmolen en de
ondermolen nog een molen bij te
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bouwen. Ook deze molen werd aan de Rottedijk geplaatst en
kreeg zijn scheprad ook aan de andere zijde van de molen.
Meer voor de hand had gelegen om deze molen achter de
bestaande ondermolen te bouwen, maar daarmee was men
meer land kwijtgeraakt aan kaden. In ieder geval kwam zo een
merkwaardige viergang tot stand die zijn gelijke wel niet zal
hebben gehad.

Molenaars

De heer Van den Bos uit Rotterdam vond in het archief van de
polder de navolgende gegevens over de molenaars van molen
no. 3, welke bemalen werd 

D O O R VA N T O T

Maarten Willemsz. Vis (vermeld in 1658)
David Jaspers ? 3 oktober 1706
Leendert Peune 3 oktober 1706 ?
Jan Jacobs Cortenga ? 6 april 1741
Willem Paauw 6 april 1741 ?
Willem Hegeman ? 1 juli 1757
C. Heegeman 1 juli 1757 6 april 1770
wed. C. Heegeman 6 april 1770 1 januari 1771
Jan de Bruin 1 januari 1770 10 september 1773
Pieter Hartog 10 september 1773 22 september 1780
Cornelis van Kleef 22 september 1780 4 april 1789
Jan Starreveld 4 april 1789 15 april 1796
wed. Starreveld 15 april 1796
Jan Riem sr. 15 april 1796 9 mei 1811
Frans Hartog 9 mei 1811 31 december 1871
Arie Verheul 1 januari 1872 31 december 1912
Arie Hertog 1 januari 1913 1 juli 1924

De familienamen Hartog en Hertog betreffen dezelfde familie.

Nadat de molen buiten bedrijf was gesteld per 1 juli 1924 werd
deze op 13 juni 1925 verkocht aan Jacobus Brandhorst voor
1100 gulden. Zijn vader, Dirk Brandhorst, was molenaar op
molen No.1, maar moest daar vertrekken omdat de stomp van
deze molen bedrijfswoning werd voor de machinist van het in
1924 gestichte gemaal. Het is overigens niet helemaal duidelijk
of alles correct is, want vergelijking met gegevens uit het bevol-
kingsregister van Moerkapelle roept twijfels op. 

Opname ter plaatse van de knik in de achterwaterloop. Tussen de krimp en de 
wielbak is een opening gemaakt.

M e u l f r a n s
IJzerbalk: balk (in de molenkap) waarin de spil is gelagerd.
Veld, waar: veld van een achtkant tussen de twee vaste of
de twee losse gebinten.
Veld, vals: veld van een achtkant tussen een vast en een
los gebint
Schaarstijl: tussen de twee schaarstijlen in een scheprad-
molen bevinden zich de lagers voor de wateras, de as met
het scheprad en de spil.
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De molen van Rosengarten-Ehestorf.

Wie herkent deze molen? Friesland?.

Nieuwe 
abonnees betalen slechts 

e 15,-
voor de laatste 4 nummers 
Molenwereld van 2007.

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

We l  l e z e r ?  

G e e n  a b o n n e e ?

Vo o r d e l i g  
v e r a n d e r e n !

DDe ‘Zoeker’ van het juninummer heeft
één reactie opgeleverd. De heer J.L.

Mulder uit Alphen a/d Rijn schrijft: Het is
molenaar Van der Bijl van de Putmolen
in Aarlanderveen die  samen met zijn zus
de molen bemaalde. Nadat zijn zus was
verdronken is Van der Bijl van de molen
afgegaan en opgevolgd door molenaar
Jaap Slingerland (de vader van de
huidige molenaar). 
Dan is er nog een oplossing voor een
stokoude onbekende molen welke
gestaan heeft in De Molenaar 1991-40-
1215. Het blijkt de molen op de Kieke -
berg in Ehestorf te zijn, gemeente
Rosengarten, in de kreis Harburg, vlak bij
Hamburg. Verdere gegevens ontbreken.
Wellicht is de molen in het voorjaar van
1945 vernield toen daar de oorlog in alle
hevigheid woedde.

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’. De prent
schreeuwt het haast uit: Friesland! Maar
welke molen is het precies? 
Reacties a.u.b. te richten aan de
redactie van de Molenwereld,
Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle,
fax 079-5931303, 
e-mail: redactie@molenwereld.nl.



Uw mooiste molenfoto ook in kleur

op de achterpagina van de

Molenwereld? De achterpagina

reserveren wij voor lezers die hun

mooiste molenfoto’s graag met

anderen willen delen. Inzending kan

zowel per post als per e-mail. In het

laatste geval is wel een voldoend

hoge resolutie vereist: minimaal 300

dpi. Inzending kan geen plaatsing

garanderen. Er zijn per jaar immers

maar elf mogelijkheden en boven-

dien streeft de redactie naar sprei-

ding per regio en molentype. U kunt

uw foto (‘s) insturen of mailen naar

de redactie van Molenwereld.

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

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

* een ringband met magiclips voor het bewaren van tijdschriften,
* Een premie van ˜ 5,- te verrekenen met het abonnementsgeld over 2007.

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

BON
Ik geef als nieuwe abonnee op voor de Molenwereld:

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

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

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

Als bonus ontvang ik:

� de poster Molens bij Dordrecht, augustus 1866. 

� een ringband met magiclips voor het bewaren van tijdschriften.

� Een premie van ˜ 5,- te verrekenen met het abonnementsgeld over 2007.

(Aankruisen hetgeen wordt gewenst)

Afzender 

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

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

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

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

Stichting MOLENWERELD
Antwoordnummer 12104
NL-2740 WD  MOERKAPELLE

�
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Bij de omslag voorzijde: De molen van Pesse, gemeente Hoogeveen. De buitengewoon sierlijke, in 1862 gebouwde
molen is nu een wrak dat ‘ter dood wankelt’ (foto Jerry Vondeling).

Bij de omslag achterzijde: De zaagmolen Het Jonge Schaap aan de Zaanse Schans is het tegenovergestelde van de
molen van de voorpagina; werkelijk nagelnieuw (foto H. Van Steenbergen, 2 juni 2007).


