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en kat kent volgens het spreekwoord zeven levens. Dat er heel wat
molens zijn die door verplaatsing er ook meer dan een kennen is
bekend. Verder dan twee komt het meestal niet. De Nieuwe Rijnmolen
van de polder Reeuwijk is een uitzondering. Die heeft zelfs drie levens
gekend: bij Bodegraven, in Waddinxveen en in Harderwijk. Zijn as is zelfs
aan een vierde carrière bezig in de Mehrer Mühle bij het Duitse Kleef, zij
het helaas roerloos. In dit nummer is het hoofdartikel gewijd aan het
voorspel voor de bouw bij Bodegraven en de algemene beschrijving
van de bemalingsgeschiedenis van deze voor Zuid-Hollandse begrippen
zeer grote ‘koepolder’, tot voor ruim honderd jaar geleden bemalen
door vier grote molens. Het tweede deel van het ‘eerste leven’ van de
Nieuwe Rijnmolen staat voor het decembernummer gepland.
Verder uiteraard weer het nodige molennieuws met als een van de
hoogtepunten het transport van het bovenhuis van de Graaflandse
molen bij Groot-Ammers; wel niet ‘te land, ter zee en in de lucht’, maar
wel over water, land en door de lucht.
En tot slot zoekt Balie Kluiver een èchte korenmolen.
JSB

Uw mooiste molenfoto ook in kleur op de achterpagina van de
Molenwereld? De achterpagina reserveren wij voor lezers die hun
mooiste molenfoto’s graag met anderen willen delen. Inzending
kan zowel per post als per e-mail. In het laatste geval is wel een
voldoend hoge resolutie vereist: minimaal 300 dpi. Inzending kan
geen plaatsing garanderen. Er zijn per jaar immers maar elf mogelijkheden en bovendien streeft de redactie naar spreiding per regio
en molentype. U kunt uw foto (‘s) insturen of mailen naar de redactie van Molenwereld.
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150 jaar molen Zeldenrust in
Zuidbarge
In 1857 liet Roelof Oosting een molen
bouwen in Zuidbarge. Hij gaf hem de
mooie naam Zeldenrust. Oosting werd
opgevolgd door zijn zoon Jans en die
verkocht in 1919 de molen aan Jan
Omvlee. De nieuwe eigenaar overleed in
1928 op 37-jarige leeftijd. Zijn vrouw
Jacoba bleef achter met acht kinderen
in de leeftijd van een tot zestien jaar. Zij
heeft het bedrijf door de moeilijke vooroorlogse jaren geloodst. Joram ten Brink
maakte over haar dappere optreden in
oorlogstijd de documentaire ‘Jacoba’,
vertoond tijdens de Nederlandse Filmdagen van 1988 en op 22 augustus 1989
door de NOS uitgezonden. In 1946 werd zij
opgevolgd door haar zonen Harm en
Johannes. In de jaren ‘80 en ‘90 waren
ook haar kleinzonen Jan en Sietse nog
eigenaar. Tegenwoordig is de molen

eigendom van Stichting molen Zeldenrust. Dit jaar bestaat de Zeldenrust dus 150
jaar. In combinatie met de manifestatie
Jaar van de Molens organiseert het stichtingsbestuur een verjaardagsfeest, dat
werd gehouden op 7 juli. Dit als eerbetoon aan Jacoba Omvlee, die vele jaren
eigenares was van de molen en een
belangrijke rol heeft gespeeld in het
voortbestaan daarvan. 7 juli is tevens
haar geboortedatum. Het feestprogramma duurde van 9 tot 17 uur. De
molen was de hele dag in bedrijf en er
was een expositie over 150 jaar
Zeldenrust, met theater en muziek. De
plaatselijke vrouwenverenigingen kwamen pannenkoeken bakken en de dag
werd afgesloten met een aantal optredens van de dansgroep van het Aol Volk.
In het najaar heeft het stichtingsbestuur
nog plannen voor een aantal culturele
activiteiten, zoals Theater, Literatuur en
Film rond de molen. Dit ook in het kader
van het 150-jarig bestaan en het Jaar van
de Molens. Stichting molen Zeldenrust.

De Hoop Almelo: verhogen of
verplaatsen?

Molen Zeldenrust van de firma
Omvlee in Zuidbarge (foto H. Noot,
26 augustus 2000).

Het bestuur van de Stichting Windmolen
De Hoop vindt dat De Hoop weg moet uit
de Nieuwstraat te Almelo en moet verhuizen naar een nieuwe locatie nabij
Bornerbroek (Molenwereld 2007-2-46). In
juli is een onderzoek uitgevoerd, waaruit
een concreet voorstel wordt geformuleerd. In augustus heeft de voorzitter van
de stichting overleg gevoerd met de
betrokken wethouder van de gemeente
Almelo, die al vaker geopperd heeft de
molen te verplaatsen. In de Almelose
raad gestelde vragen over mogelijke
verhoging zijn in afwachting van de resultaten van het onderzoek opgeschort. Het
laatste woord zal ook hier nog niet
gesproken zijn, want in hoeverre is de
noodzaak aanwezig de molen te
verplaatsen? Diezelfde discussie in
1988/1989 ook al gevoerd toen men de
molen wilde verplaatsen naar het
Windmolenbroek. Vanwege weerstand
uit de omgeving van de molen en omdat
het met de windbelemmering nogal
meeviel besloot men toen de molen op
zijn historische plaats te handhaven. De
geschiedenis herhaalt zich.
De gemeente is eigenaar en zal op
moeten draaien voor de kosten van het

Met acht meter balie behoort De Hoop
in Almelo al niet tot de kleinere
molens (foto jsb, 3 september 1998).

te kiezen alternatief, waarbij de RACM
een adviserende functie heeft. Het
Oversticht uit Zwolle - het Genootschap
tot bevordering en instandhouding van
het stedelijk en landelijk schoon - zegt bij
monde van voorzitter Ekker nee tegen
een verhuizing. Ekker, tevens technisch
adviseur van Stichting de Overijsselse
Molen, vindt dat Almelo de plank misslaat
wanneer de molen wordt verplaatst
omdat deze in de weg staat. Ook de
Stichting Agrarisch Erfgoed vindt dat de
gemeente de molen moet handhaven
op de huidige plek, aangezien er al
teveel gesloopt is in het verleden. Het is
een lot dat vele windmolens treft die bij
de bouw nog vrij stonden, maar door de
recente ontwikkelingen ingebouwd zijn
geraakt of dreigen te raken. Hoe ver
moet je als eigenaar gaan wanneer een
molen nog wel kan draaien, zoals in
Almelo het geval is, terwijl de economisch
rendabele functie niet meer aanwezig is
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maar het behoud van de molen op de
plaats wel mogelijk blijft? Over het
antwoord op deze vraag zal men het
(ook) in Almelo eens moeten worden.

Biotoop Molen van Oude Hengel
in acht genomen
De nieuwe recreatiewoningen die rond
de molen van Oude Hengel in Ootmarsum zullen verrijzen, worden niet
hoger dan zes meter en dertig centimeter. Hiermee blijven de huizen onder de
stellinghoogte van de molen, en wordt
uitzicht op de molen niet belemmerd en is
er geen sprake van minder windvang.
Omwille van dezelfde redenen zullen
zeven villa’s langs de Molenbeek en aan
de rand van de Ageler Es in hoogte
worden beperkt. Hiermee blijft de molen
van Oude Hengel skyline van Ootmarsum
bepalen, een nadrukkelijke eis in de een
jaar geleden opgestelde principeovereenkomst tussen de gemeente en de
familie Oude Hengel. De ontwikkeling van
het stuk grond tussen het Molenbeekdal
en de Oldenzaalsestraat is zo ver gevorderd dat de gemeenteraad zich er in juni
definitief over heeft uitgesproken. Met
alle neuzen dezelfde kant op verwacht
de gemeente dit jaar nog nodig te
hebben voor afwikkeling van diverse
procedures en dat in maart 2008 de locatie beschikbaar komt voor realisatie van
voornoemde plannen.

Stichting De Doesburgse
Stadsmolen gooit handdoek in
de ring
Tien jaar na oprichting heeft Stichting De
Doesburgse Stadsmolen besloten de
handdoek in de ring te gooien. Verwoede
pogingen tot herbouw van de stadsmolen te komen hebben uiteindelijk niet tot
een voor de stichting aanvaardbaar
resultaat geleid. De stichting had ten doel
de in de oorlog verwoeste molen aan de
Koepoortstraat te herbouwen. De molen
had volgens de gemaakte plannen
moeten herrijzen op de hoek van de
Ubbinkweg en de Contre Escarpe
(Molenwereld 2004-11-46). Volgens de
stichting ging de RACM niet akkoord met
deze plek, omdat er dan sprake zou zijn
van ‘historiserend bouwen’. Dit argument
werd overgenomen door de gemeente
Doesburg. Aanleiding voor de stichting
om zichzelf op te heffen en het overgebleven saldo te schenken aan de
Stichting Vrienden van de Gelderse
molen.

onderzoek verricht naar de inrichtingsvisie
en de relatie tussen de (eventueel) op te
hogen molen, de omgeving en de
ontwikkeling van het centrum. Dit alles
om op zeer korte termijn de knoop definitief door te hakken aangezien het risico
wordt gelopen dat investeerders en
ontwikkelaars af zullen haken. Het besluit
volgt op het bezoek van enkele raadsleden onlangs aan de verhoogde molens
te Winschoten en Heerenveen (Molenwereld 2007-7/8-249), waarvan men vond
dat het resultaat in bijvoorbeeld Winschoten zo beroerd nog niet was (?). Door
dit bezoek staan de neuzen binnen de
gemeenteraad nu allemaal dezelfde
kant op en is men het er over eens dat
ophoging van de molen nodig is om toch
nieuwbouw te kunnen plegen binnen de
bestaande verordeningen.

aanmerking kan komen voor een rijkssubsidie. De molen staat namelijk op de rijksmonumentenlijst. Na aankoop was Van
Oijen van plan de molen in te richten met
drie appartementen voor vakantieverhuur, doch nadat de RACM de regeling
bekend maakte om onderhoudsachterstanden weg te werken, diende Van Oijen
een verzoek tot herstel in. Mocht het
zover komen dan stuit hij wel op het
probleem dat het gevlucht over de dijk
zal draaien; hiervoor moet nog een oplossing gevonden worden. Mocht er geen
geld voor het herstel beschikbaar komen,
dan zal Van Oijen alsnog zijn oorspronkelijke plan uitvoeren. Maar liever ziet hij een
draaiende molen; een mooie toeristische
aanvulling op de overige bezittingen van
de ondernemer, waaronder een camping en een jachthaven.

Geen vakantiewoningen
maar herstel voor molen
Maasbommel?

Restauratie Garstenmolen
schiet op

Aan de Bovendijk te Maasbommel staat
nog steeds de romp van de plaatselijke
korenmolen. De molen die ook pelmolen
is geweest werd in 1925 onttakeld.
Daarna werd er gemalen met een
Sanders petroleummotor; in 1930 opgevolgd door een Thomassen neodieselmotor. De laatste molenaar die met deze
molen heeft gemalen was Marcelis
Coppens (1910-1973). Omstreeks 1969
werd het molenaarsbedrijf opgeheven,
waarna Coppens naar Oss verhuisde. De
onttakelde molen is sinds 2006 eigendom
van A. van Oijen, die momenteel een
haalbaarheidsonderzoek laat verrichten
naar mogelijk herstel in oude glorie. Eind
november hoopt hij duidelijkheid te
hebben of restauratie tot draai- en maalvaardige molen mogelijk is en of hij in

Op maandag 2 juli is met het naar binnen
hijsen van de spil en het steken van de
roeden de restauratie van de Garstenmolen weer een grote stap verder
gekomen nadat in mei al nieuw riet op de
romp aangebracht was. Het duurde
enige tijd voordat de werkzaamheden
konden beginnen. De trekker plus oplegger met onder andere de ruim 23 meter
lange roeden kon niet de draai nemen
van de weg langs het Amsterdam
Rijnkanaal naar de Vreelandseweg waarlangs de molen staat. Beide wegen zijn
vrij smal en het punt van samenkomst is
min of meer ingeklemd tussen Vecht en
kanaal (de Vecht mondt even verderop
in het kanaal uit). Dat gaf nauwelijks
ruimte tot steken of draaien. Dankzij de
hulp van een belangstellende inwoonster
van Nigtevecht (en lid van DHM!) werd

Opnieuw onderzoek naar verhoging Daams molen te Vaassen
Het College van B en W van de gemeente Epe heeft op 3 juli besloten een
onderzoek uit te laten voeren op welke
wijze Daams’ Molen te Vaassen het beste
kan worden verhoogd. Ook wordt een
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De droom: de herbouw van de in de oorlog opgeblazen stadskorenmolen van
Doesburg.
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1. Manouevreerkunst met lange roeden op een smalle weg naar de Garster molen (foto D. Kenbeek).
2. Indrukwekkende techniek van vroeger en nu (foto D. Kenbeek).
3. Het steken van de binnenroede voor een baard langs die er zijn mag (foto D. Kenbeek).
4. De uiterlijk weer complete Garster molen (foto Marcel Stroo, 5 augustus 2007).

een oplossing gevonden via het terrein
van een betonfabriek met zowel een
ingang aan de Kanaaldijk als aan de
Vreelandseweg. Zo kwam het transport
voorzichtig ruim een kilometer achteruit
manoeuvrerend bij de molen aan met de
kraanmachinist lopend voorop om de
bestuurbare achterwielen te bedienen.
Met recht een ‘Convoi Exceptionnel’.
Ondertussen was het aanvankelijk buiige
weer opgeklaard en ging het verder snel.
Alle materialen werden uitgeladen zodat
de oplegger kon vertrekken en het
verkeer weer vrij doorgang had. Als
eerste ging de nieuwe onderbonkelaar
naar binnen (z’n dito bovenbuurman lag
al op de kapzolder), grotendeels met
handkracht, gevolgd door de koningspil.
Vóór de middag zat de binnenroe erin, na
de middag gevolgd door de buitenroe.
Beiden zijn nieuw gemaakt door de firma
Straathof uit Rijpwetering en hebben de
nummers 218 en 219. De buitenroede
krijgt fokken. In de weken daarop hebben
molenmakers Gerard van Leijden en Jan
Hoogeveen van molenmakerij Verbij, die
op de locatie het grootste deel van het

werk uitvoeren, de lange schoren gestoken en de molen opgehekt zodat die
weer krui- en draaibaar is. Eind augustus /
begin september zal de vijzel aangebracht worden. Dick Kenbeek.

Mosterd na de Veenendaalse
maaltijd
De rekenkamercommissie van de gemeente Veenendaal heeft haar onderzoek afgerond naar de verwikkelingen
rond het project molen De Vriendschap
(Molenwereld 2007-6-206). Zij concludeert
in haar rapport dat vanaf het begin van
de aankoop onduidelijk was wat de
gemeente met de molen wilde. Dit
veroorzaakte het slepen van het project
gedurende dertien jaar. Wilde men na
restauratie een museum of een dagactiviteitencentrum voor gehandicapten, of
een combinatie van beide? De energie
werd gestoken in langslepende discussies
me diverse betrokkenen en het keer op
keer aanpassen van bouwplannen.
Personele wisselingen in het college en in

het molenbestuur hebben ook geen
goed gedaan aan de voortvarendheid.
Tenslotte hebben de ambtenaren en het
college het project te weinig gestuurd en
de mogelijkheid gehad terug te komen
op niet of niet goed vastgelegde afspraken. Het uitgevoerde onderzoek komt wel
als mosterd na de maaltijd, want de
molen wordt verbouwd en naar verwachting zal het dagactiviteitencentrum in de
tweede helft van 2007 haar deuren
openen.

Molenplein Den Helder toch
zonder molen
Wat hebben Den Helder en Nijkerk met
elkaar gemeen? Beide plaatsen kennen
een Molenplein en in beide plaatsen
wordt aan dit plein aan nieuwbouwprojecten gewerkt. Doch evenals in Nijkerk is
in de plannen geen ruimte voor de
aanwezigheid van een molen aan het
Molenplein; enig verschil is dat het Den
Helder aan een restant ontbreekt. Jarenlang maakte herbouw van de verdwe-
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Bouw van de scheepshelling te Uitgeest
(foto: SIEDH, 27 juli 2007).

Ontwerptekening van het
molentje op de droogschuur
van het Industrieel
Erfgoedpark ‘De Hoop’ in
Uitgeest (tekening: SIEDH).

nen houtzaagmolen De Onderneming /
v/h De Dankbaarheid onderdeel uit van
de plannen voor woningbouw langs de
Weststraat en het Molenplein. De hiertoe
opgerichte Helderse Molenstichting spant
zich al jaren in om tot herbouw van een
molen te geraken, in eerste instantie De
Eendragt (Molenwereld 2002-6-165), later
De Onderneming. Maar omwille van
financiële ruimte dreigt het doek ook in
Den Helder te vallen. De beoogde
molenlocatie zal wellicht plaats maken
voor woningen. De projectontwikkelaar
heeft een voorstel met en een zonder de
molen uitgewerkt en het is de keuze aan
de gemeente. Overigens heeft de molenstichting als schrale troost onlangs wel
beslag weten te leggen op een Bosmanmolentje, dat ze heeft laten restaureren
en dat in Mariëndal geplaatst zal worden.

Plannen voor bouw van nieuwe
molens in Schagen
Na de bouw van molens te AnnaPaulowna en Tuitjenhorn heeft aannemer
Klaas de Leeuw uit Schagen in juni het
plan gelanceerd om twee molens bij De
Snevert te bouwen die een woonbestemming krijgen. De Leeuw heeft een verzoek
ingediend bij de gemeente Schagen
voor de molens die tussen De Snevert en
de Molensloot moeten verrijzen, vlakbij de
plek waar oorspronkelijk twee molens van
de polder Schagen stonden. Het
geldende bestemmingsplan laat de
bouw van twee (woon)molens niet toe,
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maar de gemeente ziet voldoende historische aanknopingspunten dit te herzien.
Het verzoek van De Leeuw is 4 juli in
commissieverband besproken en zal
nadien aan het College van B en W
worden voorgelegd.

Toch een molen voor Industrieel
Erfgoedpark De Hoop in Uitgeest
Op vrijdag 10 augustus heeft de firma van
Elk Transport BV uit Haarlem een complete molen, zij het deels gedemonteerd,
op een dieplader van Schagen naar het
Industrieel Erfgoedpark ‘De Hoop’ te
Uitgeest gebracht. Deze grondzeiler is
door het Aannemingsbedrijf De Leeuw BV
uit de overblijfselen van een in 1975
gesloopte Friese molen gereconstrueerd
en gerestaureerd. De molen zal na het
doorlopen van de bouwaanvragen een
plaats krijgen op de aanwezige droogloods op het erfgoedpark. Het mechaniek zal zodanig worden aangepast dat
de molen kan worden gebruikt voor het
zagen van latten en het aandrijven van
kleine houtbewerkingmachines. Al vele
jaren is een grote groep vrijwilligers bezig
om het Industrieel Erfgoedpark ‘De Hoop’
van de grond te krijgen. Jarenlang is
geprobeerd om houtzaagmolen De Otter
uit Amsterdam naar Uitgeest te halen,
maar door gerechtelijke procedures is
dat tot op heden niet gelukt. Daarnaast
werd de SIEDH een lattenzagertje uit
Rijnsaterwoude geschonken. De verplaatsing daarvan werd aanvankelijk

door de gemeente Jacobswoude goedgekeurd maar na protesten uit de bevolking werd het besluit van de wethouder
teruggedraaid.
De SIEDH is zeer verheugd dat De Leeuw
zijn molen bij het erfgoedpark ‘De Hoop’
wil ‘parkeren’. Dit molentje, de Westermolen, oorpronkelijk een poldermolen uit
de buurt van Winsum in Friesland, past in
plannen voor de ontwikkeling van het
erfgoedpark waarin een lattenzager
voorzien was.
De voorbereiding van de bouw van de
paltrokreplica ‘De Hoop’ zijn in volle

gang. Daarnaast wordt er hard gewerkt
aan de realisatie van het restaurant en
wordt binnenkort begonnen met het storten van de vloer van het bezoekerscentrum ‘De Kijkschuur’.
Ter ondersteuning van maritieme activiteiten wordt er op Industrieel Erfgoedpark
De Hoop te Uitgeest hard gewerkt aan de
aanleg van een kleine scheephelling,
welke geschikt zal zijn voor boten tot een
lengte van ongeveer 20 meter. In het
ontwikkelingsplan van het erfgoedpark is
voorzien in de aanleg van een kleine
scheepshelling, naast de bouw van een
houtzaagmolen, bezoekerscentrum, timmerwerkplaats, droogschuur en een
restaurant. Dit alles om een goede indruk
te geven wat er in de 17e en 18e eeuw
zich allemaal afspeelde rondom het
zagen van hout. Mede door een subsidie
van de provincie Noord-Holland, in het
kader van de aanleg van kleine toeristische voorzieningen, zijn de werkzaamheden voor de scheepshelling in volle gang.
Stichting Industrieel Erfgoedpark ‘De
Hoop’.

Oud-molenaar Dirk van Harten
overleden
Te Aarlanderveen is op 10 juli op 86-jarige
leeftijd overleden Dirk van Harten, oud
molenaar van de ondermolen van de
Droogemaakte polder aan de westzijde
te Aarlanderveen.
Dirk van Harten kwam in 1924 als 3-jarige
kleuter op de ondermolen, alwaar zijn

Op 3 juli waren molenaar G. van Harrewijen van de Kralingse snuifmolens en
zijn vrouw vijftig jaar getrouwd. De twee molens, De Ster en De Lelie, waren
door de vrijwillige molenaars versierd, waarbij de versiering van de zaagmolen
De Gravenlust in 1898 het voorbeeld leverde. (foto A. van Strien, 2 juli 2007).

vader werd aangesteld als molenaar op
de net herbouwde molen. Toen Dirk 14
jaar was, overleed zijn vader, en het gezin
van Harten verhuisde naar Zwammerdam.
Toch bleef het molenbloed kriebelen bij
Dirk, en hij was dan ook veel te vinden bij
zijn oom, ome Dirk, op de bovenmolen
van Aarlanderveen. Bij ‘ome Dirk’ heeft
Dirk dan ook de kneepjes van het vak
geleerd. Op 1 oktober 1943 trouwde Dirk
met Adriana de Kleer en werd ook per 1
oktober aangesteld als molenaar op de
Middenmolen van Aarlanderveen. In
1950 verruilde Dirk van Harten de
Middenmolen voor de Ondermolen, en
bleef daar molenaar tot 1996, hij was
toen inmiddels 75.
Naast molenaar was Dirk ook visser (voor
bijverdienste), hetgeen inhield, viswater in
de polder pachten, glasaal (jonge palink-

Molen No. 1 in Aarlanderveen in de
tijd dat Dirk van Harten er nog volop
mee maalde (foto jsb, 29 september
1973).

jes) uitzetten, fuiken zetten, des nachts
malen met het raamnet (als de paling los
was tenminste) en aan sportvissers vergunningen verkopen en bootjes verhuren.
Dirk kon boeiend vertellen over vroeger,
hij had nog meegemaakt dat de molens
in 1936 werden verdekkerd, en dat de
molens met het ‘ouwe tuig’ sporadisch
zonder zeil maalden.
Dirk van Harten had overigens wel met
dekkerwieken leren malen, en dat kon je
aan zijn maalgedrag wel zien (dekkerwieken lopen snel). Ook nadat de molens in
de jaren 60 fokwieken kregen , bleef Dirk
eigenlijk net zo malen als met de dekkerwieken, hetgeen nog wel eens een
zwarte vang opleverde.
Ook het onheil bleef de familie van
Harten niet gespaard, zo hebben zij twee
kinderen verloren, een door verdrinking
en een door de molenwieken. Ook maakten zij twee keer asbreuk mee, in 1966 en
in 1970. Met het overlijden van Dirk van
Harten is weer een ‘oude rot in het vak’
heengegaan die vele aspecten van de
windbemaling heeft meegemaakt. Moge
hij rusten in vrede. Willem Waltman.
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Standerdmolen
Sint Annaland

Frans Weemaes

GERESTAUREERD

De borst weer met vericale beplanking, zij het toch nog met een andere vorm dan voor 1966 (foto J. Vendrig).

F

Formeel is deze molen naamloos en dat zal ook eeuwenlang zo geweest zijn, maar toen in
1847 het dorp een tweede molen kreeg kwam de naam ‘oude molen’ in zwang. Op oude
ansichtkaarten wordt de molen nog wel eens als zodanig aangeduid. In de volksmond spreekt
men sinds de 19e eeuw over de molens van Breäs en Kodde.

Kodde sinds 1881
De huidige molen werd gebouwd in
1684 als ambachtsmolen en kende in de
loop der tijd vele molenaars en eigenaars. In 1881 werd de molen gekocht
door Cees Kodde en de band met de
familie Kodde is er nog steeds. De laatste beroepsmolenaars op deze molen
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waren Cees en Maris Kodde, maar ook
drie van hun broers waren molenaar in
Brouwershaven, Ouwerkerk (Jan, verdronk in 1953 bij de watersnood) en
Schiedam. In Schiedam stond Fré Kodde
aan de wieg van de herleving van het
molenaarsambacht. Doorvoor ging dat
ambacht echter door een diep dal.
Na het overlijden van hun vader, in 1952,

werden Cees en Maris eigenaar van de
molen. In de jaren ‘50 was er nog een
goede boterham te verdienen op de
molen, zelfs met een molen die slecht te
wind stond. Maris heeft me meermaals
verteld dat Breäs al volop met vier
halven stond te malen als zij op de standerdmolen maar met moeite met ‘vier
van top’ de steen rond kregen. Cees

MOLENSACTUEEL

Links: de trapkant van de molen.
Boven: Julian de Jonge kruit demolen
met het nu achtspakige kruirad.
Links onder: feestelijke en gezellige
drukte rond de molen.
Rechts onder: het karwei is geklaard!
(foto J. Vendrig).

was de man op de molen en Maris de
man die met paard en wagen de klanten bezocht. Als er niet gereden hoefde
te worden hielp Maris natuurlijk mee op
de molen.

Droog brood
Aan het eind van de jaren ‘50 ging het
achteruit met het ambacht. Cees was
vrijgezel en had niet veel nodig voor
zichzelf maar Maris had een gezin en
ook nog eens de zorg voor het zoontje
van broer Jan, dat aan de watersnoodramp was ontsnapt. Toen het in
nog slechter werd, er was geen droog
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brood meer te verdienen volgens Maris,
werden de klanten overgedaan aan
Breäs en gingen Cees en Maris werken in
de haven van Rotterdam. Het sjouwen
van zware zakken waren zij immers al
gewoon en het zware maar goed
betaalde werk maakte het weer mogelijk een bestaan op te bouwen. Omdat
het onderhoud van de molen niet meer
op te brengen was, een grote restauratie was onontkoombaar, werd die in
1966 aan de gemeente verkocht.

De restauratie van 1966

Het kruiswerk onder in de molen (foto J. Vendrig).

De achtermolen ligt stijf tegen de wand. Dit is nu een koppel vijftiender stenen,
maar voor de restauratie van 1966 waren dit zestienders! (foto J. Vendrig).

Over deze restauratie kan veel gezegd
worden. Cees en Maris werden er buiten
gehouden. Op de voet en het gaande
werk na, kwam er een volledig nieuwe
molen. De kast werd een kruising tussen
een standerdmolen en de kop van een
wipmolen. Bovendien werd de nieuwe
kast kleiner zodat het gaande werk niet
meer paste, zelfs niet met kleinere maalstenen! De kleur veranderde van groen
in rood en zo was er nog wel meer waarvan we ons nu afvragen wat de achterliggende gedachten geweest kunnen
zijn. Het staat wél vast dat de molen er
mee behouden bleef.
Cees en Maris konden weer met ‘hun’
molen aan de slag als vrijwillig molenaar
en ze hebben er altijd voor gezorgd
alsof hij nog van henzelf was. Meerdere
vrijwillige molenaars vonden hier een
gedegen leerschool en gaande weg
werd de molen weer zo goed en kwaad
als het kon helemaal in orde gemaakt.
De stenen werden opnieuw gelegd,
gaande werken afgesteld, nieuwe
kammen gestoken enz. Ook schilderwerk aan de molen werd door de
gebroeders Kodde eigenhandig uitgevoerd. Ook na het overlijden van Cees
bleef Maris de molen trouw. De laatste
jaren wordt hij bijgestaan door Julian de
Jonge, die bij Maris in opleiding is als vrijwillig molenaar. Die twee kunnen het
prima samen vinden en als je een dagje
ouder wordt (83) is wat hulp bij een
zwaar kruiende molen natuurlijk welkom.

Interieur van de kast (foto J. Vendrig).

Opnieuw restauratie
Op den duur begon de molen toch
weer kwalen te krijgen, er kwam een
nieuwe roe en regelmatig werd onderhoud uitgevoerd. Dat voorkwam echter
niet dat er enorme aantasting kwam
door boktor. Het hekwerk van de in 1966
gestoken roe werd slecht en de beplanking van de kast viel er soms gewoon af.
De planken op zich waren nog hartstikke
goed, maar de spijkers begaven het
één voor één.
Na een grondige boktorbestrijding werd
opdracht verstrekt voor het opmaken
van een restauratiebestek. Het was de
grote wens van Maris dat de missers van
de vorige restauratie ongedaan zouden
worden gemaakt. In de praktijk bleek
dat echter lastig. Neem nu de kleur, een
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hele generatie heeft de molen nooit
anders gezien dan rood. De gemeente,
als eigenaresse had er moeite mee om
de molen weer groen te maken.
Monumentenzorg kon niet achterhalen
waarom de molen destijds rood was
geschilderd, maar ‘ze zullen dat toch
niet zó maar gedaan hebben’ was de
reactie vanuit Zeist. Er werd familieberaad gehouden en binnen de familie
bleek Maris de enige voorstander van
groen. Het werd dus rood! Wel bleek uit
kleuronderzoek en het bestek van 1966
dat het rood van toen anders was dan
wat er de laatste jaren op de molen was
gesmeerd. Er is nu weer gekozen voor
de kleur ‘dodekoprood’.
De visgraat van de borst is ook verdwenen, maar de beplanking op het trapbint en de zijwegen was nog zo goed
dat afnemen en opnieuw bevestigen,
nu met roestvrij staal, voldoende was.
Constructief was het belangrijkste werk
het herstel van de voet. De kruisplaten
en steekbanden waren zwaar door
boktor aangetast. Doordat de molen
een gesloten voet heeft kon veel oud
materiaal behouden blijven door herstel
met kunstharsepoxy. De molen werd ook
te lood (rechtop) gezet. Om wat
gemakkelijker te kunnen kruien kreeg
het kruihaspel vier extra spaken.
De molenaars kregen volop inspraak in

het bestek en de uitvoering van de
restauratie waardoor zij ook volledig
achter bepaalde keuzes staan.

De opening
Op 8 juni was het feest in Sint-Annaland.
De molen stond in een stralende zon
met vier van top en versierd met vlaggetjes te wachten op de feestelijkheden.
Op het weitje onder aan de molen was
het een drukte van je welste en menigeen kwam een kijkje nemen. Er was een
leuk programma met een kinderkoor en
natuurlijk ook de gebruikelijke toespraken van wethouder Van Dis, de direkteur
van De Hollandsche Molen, L. Endedijk,
gedeputeerde Van Waveren en de
RACM. Deze dienst had de subsidiebeschikking voor Scherpenisse bij zich
zodat ook die molen gerestaureerd zal
worden. Het is hard nodig. Ook Julian de
Jonge voerde namens de molenaars
het woord.
Onder de toehoorders zag ik menig
molenaar van het eiland maar ook van
verder weg. Op het moment dat de
vang gelicht zou worden bleek dat de
wind helemaal was omgelopen, maar
na een demonstratie kruien draaide hij
als een zonnetje.

Daarna kon de molen bezichtigd
worden en was er voor de genodigden
nog een bijeenkomst in een plaatselijke
gelegenheid. Door het mooie weer was
het terras daar al snel vol en het werd
een echt onderonsje van molenaars.
George Adriaens was ook meegekomen
uit Weert en hij was net als Maris zeer te
spreken over het werk dat de opvolgers
van ‘Sjos’ tot stand hebben gebracht.
Er is wéér een molen in orde op Tholen.
Aan De Hoop in Sint Philipsland wordt
gewerkt en voor De Verwachting in
Tholen en De Korenbloem in Scherpenisse zijn middelen beschikbaar. Voor
De Vier Winden (Breäs) in Sint Annaland,
de molen in Poortvliet en De Jager in
Oud-Vossemeer zijn er plannen zodat
het met de molens in de gemeente
Tholen weer de goede kant uit gaat.
Hopelijk mag Maris nog een hele tijd in
goede gezondheid en samen met
Julian, actief zijn op de standerdmolen,
de molen van Kodde.
Bestek en technische begeleiding;
Haakadvies Nieuwerkerk.
Directievoering; M. de Graaf, gemeente
Tholen.
Molenmaker; Adriaens Molenbouw
Weert.

ADVERTENTIE
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Vlnr.: ‘t Slot in Gouda in de steigers (foto: D. Kenbeek, 6 maart 2005).
Ter ere van de opening versierde ‘t Slot met op de voorgrond ‘de Volmolen’ (foto: D. Kenbeek, 19 juni 2007).
Het ophalen van de vang door wethouder Harro Janssen met molenaar Henny Noorlander (foto J. Vendrig).

‘t Slot weer in gebruik gesteld
Na een langdurige restauratie is korenmolen ‘t Slot in Gouda op dinsdagavond
19 juni officieel weer in gebruik gesteld
door de heer Harro Janssen, wethouder
Vastgoed van de gemeente. Het officiële
gedeelte vond heel toepasselijk plaats in
het nabij gelegen gebouw ‘De Volmolen’
dat tot in de 19e eeuw één van de twee
Goudse getijmolens herbergde.
De restauratie heeft uit twee fases
bestaan. De eerste betrof grootschalig
funderingsherstel en het rechtzetten van
de aanzienlijk scheefgezakte molen. Bij
het uitgraven van de begane grond zijn
daarbij ook de poeren van een standerdmolen te voorschijn gekomen, mogelijk
van de eerste molen ter plaatse die daar
in 1581 werd opgericht. Dit is te danken
aan molenaar Henny Noorlander die uit
pure interesse zelf nog wat dieper gegraven heeft dan de aannemer. De molen
werd op 17 oktober 2003 rechtgezet. Voor
de tweede fase is de molen in februari
2005 in de steigers gezet voor het uitslijpen van de voegen, herstel van het
metselwerk, opnieuw aanvoegen en het
nodige molenmakerswerk. Het voegwerk
was bijzonder slecht waardoor de muren
doorsloegen. De nieuwe voegen zijn op
basis van natuurkalk en tot nu toe zijn de
muren droog gebleven. Volgens planning
had de molen in juni 2005 gereed moeten
zijn maar onder andere door een latere
start van het werk aan de romp, nogal
wat meerwerk voor de molenmakers en
de beschikbare budgetten is dit aanzienlijk vertraagd. Dit voorjaar is de laatste
hand aan de molen gelegd die nu weer
in prima conditie is. Inwendig is al het
stucwerk vernieuwd. Het oude was van
een verkeerde kwaliteit en kwam van de
muur af. Ook hier is materiaal op basis
van natuurkalk toegepast. Op de tweede
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zolder is een vroeger dichtgemetseld
raam weer opengemaakt waardoor er
sinds vele jaren weer daglicht naar
binnen kan komen. De molenmakers
hebben de staartbalk, korte spruit, baard,
twee lange en één korte schoor
vernieuwd. Een andere is aangescherfd.
Voor- en achterkeuvelens zijn hersteld
en de koppen van de voeghouten
aangestort met kunsthars. Ook de stel-

ling is grondig aangepakt. Waar nodig
zijn stellingliggers en Bschoren vernieuwd
en het stellingdek is naar binnen verschoven waarbij de drie buitenste rijen planken vernieuwd zijn. De zolderbalken zijn
nagekeken en waar nodig hersteld met
kunsthars. Beneden zijn de bladen van de
scharnieren van de vernieuwde inrijdeuren nu ín het muurwerk van de romp
geplaatst waardoor ze honderdtachtig

De plaats van de nieuwe en de oude Kameel aangegeven op de door Bas Koster
gemaakte combinatie van een kadastrale kaart van omstreeks 1820 en een satellietfoto nu.
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graden open kunnen. Hiervoor zaten ze in
de sponning van het metselwerk waardoor ze niet meer dan negentig graden
konden openen met een grote kans op
beschadiging en minder ruimte om in te
rijden. Uiteraard is de molen geheel
geschilderd. De restauratie heeft 260.000
euro gekost, waarvan een ton werd
betaald door de gemeente, 140.000 euro
door de RACM en 20.000 euro door de
provincie. De gemeente wil nu haar
aandacht gaan richten op de restauraties van De Roode Leeuw en de
Mallemolen. Aansluitend werd voor de
genodigden in het aan de voet van de
molen gelegen Houtmansplantsoen ‘De
Klucht van de Molenaar’ opgevoerd.
Dick Kenbeek.

Eerste bijdrage herstel
Boezemmolen Haastrecht
Het afbreken van de bebouwing rond
Boezemmolen nummer 6 te Haastrecht
was op 5 maart de opmaat voor toekomstig herstel van deze molen (Molenwereld
2007-5-172). Onlangs heeft de Stichting
Het
Zuid-Hollands
Landschap
een
bijdrage ontvangen van 10.000 euro,
geschonken door HD Projectrealisatie.
Met het overhandigen van een symbolische kam uit een bovenwiel aan M.
Deiters werd de actie opgesierd. HD
Projectrealisatie is het eerste bedrijf dat
een officiële bijdrage levert aan het circa
1 miljoen euro kostende herstel van
de poldermolen (Molenwereld 2007-7/8252).

Bouw van De Kameel in
Schiedam begint binnenkort
Waar anderen alleen maar van kunnen
dromen, krijgt men in Schiedam opnieuw
voor elkaar. Voor 2,6 miljoen euro wordt
binnenkort gestart met de herbouw van
molen De Kameel. De molen komt niet
ver van zijn oorspronkelijke plaats te staan
op het Doeleplein, vlak bij de ‘s-Gravelandseweg, de noordelijke invalsweg
voor het stadscentrum.De Kameel stamt
uit de 18e eeuw, maar werd in 1868 door
brand verwoest. Voor een deel wordt de
herbouw bekostigd door de gemeente,
die 650.000 euro bij zal dragen, en voor
een deel door sponsoren (waarvan reeds
een groot aantal toezeggingen ontvangen zijn). In totaal staat er nog circa
400.000 euro open in de begroting, maar
nu de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening heeft ingestemd met de plannen
staat niets meer in de weg de procedures
voor de circa jaar durende herbouw dit
jaar nog te starten.

Tiende Rijnlandse Molendag op
28 oktober
Voor de tiende keer organiseren de molenaars van de Rijnlandse Molenstichting
op zondag 28 oktober 2007 de Rijnlandse

molendag. Het is de bedoeling dat er op
deze dag een groot aantal van de 43
molens van de stichting bij voldoende
wind zullen draaien en open gesteld zijn
voor collega’s molenaars van 10.00 uur
tot 17.00 uur. Omdat het de tiende keer is
dat we dit organiseren wilden we iets
speciaals doen voor de collega’s molenaars. De firma Verbij stelt zijn terrein en
werkplaats open voor een bezoek, waar
je onder andere de Kalkmolen kunt
bezichtigen en de gigantische kap van
de Murphy molen met windroos die naar
San Francisco gaat. Als alles meezit zal
ook de Meerburgmolen op het terrein
staan.
Tevens is er ook de mogelijkheid om de
Lakermolen en De Kokmolen te bezoeken
die op een eiland in de Kagerplassen
staan. Voor vervoer contact opnemen
met Kees de Haas (06 53903846). Dit is
een extra draaidag, speciaal voor molenaars, want de molens draaien bij
voldoende wind al iedere eerste zaterdag van de maand. Molens die dit jaar
meedoen zijn alle molens in AlkemadeJacobswoude-Warmond en verder de
volgende molens mee: Noordwijk- de
Hoogewegse molen, Voorhout - Hoop
doet leven, Leiderdorp- Achthovense
molen en Doeshof molen, Koudekerk
a/d Rijn- Hondsdijkse molen en Lagewaardse, Hazerswoude/Rijndijk-Groenedijksemolen, Oegstgeest- ‘t Poeltje, Lisse
- Lisserpoelmolen, Leiden - Stevenshofjesmolen. Aad Toet.

Provincie draagt bij in restauratie
De Korenaar te Poortvliet
De restauratie van De Korenaar in
Poortvliet is met het toekennen van een
subsidie van ruim zestienduizend euro
door de provincie een stuk dichterbij
gekomen. Ook het Rijk en de gemeente
betalen mee aan de noodzakelijke
restauratie van de molen die particulier
eigendom is van P. Christiaanse. Vooral
het gevlucht verkeert in slechte staat,
waar de storm in januari van dit jaar nog
een extra bijdrage aan heeft geleverd.
Ook de kap zal onder handen worden
genomen tijdens de naar schatting
150.000 euro kostende restauratie. Wanneer de restauratie wordt uitgevoerd
hangt af van de snelheid waarmee de
RACM het verzoek behandelt. Uiterlijk 31
december 2009 moet de restauratie zijn
afgerond, aangezien anders de provinciale subsidie komt te vervallen.

Molen Kloetinge wacht op
financiën
De Stichting tot Behoud van de Molen te
Kloetinge is naarstig op zoek naar financiële middelen om de molen te kunnen
restaureren. De stichting heeft al enkele
instellingen benaderd maar nog geen
toezegging mogen ontvangen die bijdraagt aan het resterende tekort van
80.000 euro. De totale kosten voor restau-

ratie van de molen bedragen 130.000
euro. De stichting verwacht van de
provincie en gemeente een bijdrage van
20.000 in totaal, in aanvulling op de door
het Rijk reeds in het vooruitzicht gestelde
30.000 euro. De stichting stelt zichzelf ten
doel binnen vijf jaar de restauratie te starten, aangezien anders de rijksbijdrage
komt te vervallen. Binnenkort scheidend
voorzitter en voormalig eigenaar Mans
verwacht dat de financiering rond zal
komen.

Het tij lijkt te keren voor
getijdemolen Bergen op Zoom
De restauratie van het watermolencomplex aan de Oude Vissershaven te
Bergen op Zoom ligt al weer twee jaar
stil. Eigenaar en aannemer H. Smeenk
hoopt met hulp van buitenaf de zaak
vlot te trekken. Hiervoor heeft hij onder
het motto ‘Laat het tij keren’ half juni een
bijeenkomst gehouden waarbij een
delegatie van de gemeente, de RACM
en de provincie aanwezig waren. Naar
aanleiding van de bijeenkomst zal de
provincie bekijken welke subsidiebronnen kunnen worden aangeboord en wil
de RACM kijken of er restauratieopleidingen mogelijk zijn op deze locatie. Van de
gemeente waren een tweetal ambtenaren afgevaardigd bij afwezigheid van de
betrokken wethouder met de portefeuille
Ruimtelijke Ordening. De gemeente heeft
aangegeven het bestemmingsplan te
willen verruimen zodat detailhandel op
de locatie toch kan worden toegestaan.
Tevens wil men Smeenk ondersteunen in
de zoektocht naar middelen, doch de
gemeente zal zelf geen bijdrage verstrekken.
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Toestand molen Best niet best?
In juni heeft een onafhankelijke deskundige
in opdracht van de gemeente Best de
toestand van de romp van de molen aan
de Heilig Hartstraat onderzocht. Een
eerdere quick-scan leverde een geschat
restauratiebedrag van 900.000 euro op
(Molenwereld 2007-3-90). Het onderzoek
volgt op een in 2001 uitgevoerd onderzoek
naar de kwaliteit van het voeg- en metselwerk van de stenen romp. Destijds werd
vastgesteld dat bij een aantal balkkoppen
door lekkages schade was ontstaan. Op
basis van het nieuwe onderzoek en de
financiële implicaties wil wethouder Kerkhoff een voorstel aan de gemeenteraad
presenteren. Alle partijen in de gemeenteraad zijn het erover eens dat op basis van
de reeds gereserveerde middelen van
450.000 euro op korte termijn een aanvang
met de restauratie moet worden gemaakt,
temeer dat deze volgens planning al in
2006 zou zijn gestart. Er hebben zich ook al
enkele gegadigden gemeld om delen van
de molen te huren.

Start herbouw Herkules te
Genderen
De restauratie van de windmotor in de
uiterwaarden bij Genderen begint in het
najaar en wordt uitgevoerd door het
Friese molenbouwbedrijf Dijkstra. De
restanten van de windmotor worden hiervoor naar Sloten getransporteerd en naar
verwachting zal de Herkules in 2008 op
zijn oude stek worden teruggezet. De
gemeente Aalburg is voornemens de
Molenstichting Land van Heusden en
Altena te vragen zich te ontfermen over
de dan gerestaureerde molen. De molenstichting is bereid onder bepaalde condities hier gehoor aan te willen geven.

Links: de molen van de Middelveldsche
Akerpolder, nu De Oude molen bij de
wijk De Aker in het stadsdeel Osdorp
tijdens de afbraak. Van de eigenlijke
molen resteert alleen nog maar het
metselwerk.
Rechts: de geconserveerde romp
van de molen van Goidschalxoord
(foto H. van Steenbergen,
23 september 2006).

Drie molens genomineerd
tweede reeks serie ‘Restauratie’
In het TV programma De Restauratie van
de AVRO dingen drie molenrestanten
mee naar de hoofdprijs.
De volgende molens werden vanwege
de gevoerde argumentatie door de
makers van het programma uiteindelijk
geselecteerd:
De Molen van Coops te Zelhem
De Molen van Coops is in 1818 gebouwd.
De molen heeft in 1938 zijn wieken verloren. De geheel uit steen opgebouwde
molenromp, staat er nog en is in 2004
aangewezen door de Rijksdienst voor
Monumenten als rijksmonument. De molen kreeg bij de bouw een merkwaardig
model.
Het onderste deel van de molen werd vrijwel cilindrisch opgemetseld. Het bovenste deel echter werd conisch gemetseld,
soms getailleerd, soms recht. Het is een
grondzeiler-korenmolen. De molen zou
moeten worden gerestaureerd én worden verplaatst.
De Oude Molen te Osdorp/Sloten
De Oude Molen in stadsdeel Amsterdam
Osdorp is de stomp van een oude watermolen, volgens officiële gegevens gebouwd in 1876. Niet nader genoemde
kenners beweren dat de gesloopte
molen ouder moet zijn. Toen de molen
niet meer werd gebruikt voor het droog-

De molen van Best (foto H. van
Steenbergen, 26 juni 2005).
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De Nieuwe Molen, alias de molen van
Coops in Zelhem omstreeks 1915.

dag gehouden wordt. Op deze dag
zullen 9 van de 10 molens open zijn voor
bezichtiging en zullen 8 van de 10 molens
draaien/malen. De volgende 10 molens
in het gebied zijn te bezoeken: De
Vervoorne polder te Werkendam, De
Zandwijkse molen te Uppel (door zijn
slechte staat niet maalvaardig, maar
wordt wel de gehele dag voor bezichtiging opengesteld), De Uitwijkse molen te
Sleeuwijk, Korenmolen Nooit Gedagt te
Woudrichem, De Ouden Doornse molen
te Almkerk, De Twee Gebroeders te Wijk &
Aalburg, De Hoop te Veen, De Noordeveldse molen te Dussen, De Witte
molen te Meeuwen, De Zuid-Hollandse
molen te Hank (vanwege restauratiewerkzaamheden is De Zuid-Hollandse molen te Hank gesloten voor publiek, men
kan wel het molenterrein betreden). Deze
dag is zeer speciaal omdat het tot zover
nu bekend een éénmalige dag zal zijn
dat alle molens gelijktijdig open zullen zijn
en waar men de kans krijgt om op één

houden van het land, werd hij gesloopt
en de gemetselde onderbouw verbouwd
tot woning. Nadat de molen in 1999 zijn
laatste bewoner verliest, is de molenstomp in staat van verval geraakt. Alleen
de in slechte staat verkerende stomp is
overgebleven, met de waterlopen ervan
nog in de dijk. Er zijn plannen om na
restauratie de stomp een buurtfunctie te
geven door er kleine exposities te organiseren en een theehuis in te richten.
De molen van Goidschalxoord
In het buurtschap Goidschalxoord werd in
1718 een stenen korenmolen gebouwd,
welke omstreeks 1900 een inmiddels verdwenen locomobiel als hulpkracht kreeg
Grote delen van het interieur zijn nog min
of meer intact. Na 1953 is aan de molen
weinig meer aan onderhoud gedaan en
raakte de molen in ernstig verval. Van het
gevlucht, de kap, is weinig meer over. Er is
zelfs instortingsgevaar. Restauratie is dus
hard nodig.

Eerste Altenase Molendag op
6 oktober 2007
Op zaterdag 6 oktober houden Molenstichting Het Land van Heusden en Altena
en Stichting Molen Nooit Gedagt de
eerste Altenase molendag. Bijna alle
molens zullen worden opengesteld en
draaien en/of malen. Van 10 uur tot 17
uur zullen de molens open zijn voor
bezichtiging en wordt men door de molenaars gastvrij ontvangen. Voor zover
bekend is het de eerste keer dat er in het
Land van Heusden en Altena een molen-
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De werkplaats van Verbij is in
meer dan een opzicht een passende
locatie voor het Dekkermolentje
uit Rijnsaterwoude
(foto: D. Kenbeek, 25 juli 2007).

dag meerdere molens te bezichtigen met
verschillende functies en van verschillende types, waar nog originele en
authentieke interieurs in zitten.

Opnieuw plannen herbouw
Koeveringse Molen
Op 19 juni was er een informatieavond
omtrent de herinrichting van de voormalige stortplaats Vlagheide, gelegen op
grondgebied van de gemeenten Veghel,
Schijndel en Sint-Oedenrode. Met het
oprichten van een organisatiestructuur
en de aanstelling van een projectleider
willen de gemeenten op korte termijn
aan de slag met het twee jaar geleden
ontvouwde
Masterplan
Vlagheide.
Tijdens de avond passeerden diverse
plannen van verschillende initiatiefnemers, van herbestemming als camping of
een biogasinstallatie. Van de aanleg van
een golfbaan tot de herbouw van De
Koeveringse Molen, die eveneens op
grondgebied van dezelfde drie gemeenten heeft gestaan. Met de kreet Drie voor
één, één voor drie is oud-Rooienaar M.
van Kasteren initiatiefnemer voor de
herbouw van de molen in het kader van
het intergemeentelijke project. Op de
plek van de voormalige standerdmolen
staat al decennia lang een monument
dat herinnert aan een van de oudste
molenlocaties in Nederland. Van Kasteren
diende in 2005 al het idee in bij de
gemeente Sint-Oedenrode, doch pas in
januari 2007 werd wel duidelijk dat daar
geen behoefte was aandacht hieraan te
besteden. Nu de drie gemeenten samenwerken ten behoeve van Vlagheide is het
opnieuw een moment voor Van Kasteren
zijn plannen onder brede aandacht te
brengen. Hiertoe is hij bezig met het
oprichten van een werkgroep die dan
nog wel het nodige werk te verzetten
heeft, want initiatiefnemers hebben
namelijk tot 1 november de tijd de haalbaarheid van hun ideeën te (laten) toetsen.

Wijziging bestemmingsplan voor
de Uffelse Molen te Haler
Om de toekomstige ontwikkelingsplannen van J. Klerkx, sinds 2003 eigenaar van
het complex De Uffelse Molen te Haler,
mogelijk te maken (Molenwereld 2004-3131) heeft hij een verzoek ingediend om
bestemmingsplanwijziging. Burgemeester
en wethouders van Leudal hebben ter
voldoening aan artikel 23 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening het ontwerpbestemmingsplan partiële herziening buitengebied genaamd ‘Uffelsemolen te Haler’
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zes weken ter inzage gelegd. Het plan
voorziet in het wijzigen van het bestaande gebruik van gebouwen (wonen)
van de Uffelsestraat 5 en de omliggende
gronden. De wijziging betreft een verbreding met sociaal-cultureel en kleinschalig
recreatief en horeca medegebruik van
de gebouwen en directe omgeving.
Klerkx wil de molen in oude luister herstellen, en zelfs de beek weer in zijn oorspronkelijke bedding laten stromen.

25-jarig voorzitterschap van het Gilde
van Vrijwillige Molenaars afdeling Limburg, waarvan hij de voorzittershamer
onlangs overdroeg aan opvolger J. Ritz.
Feijen stond tevens aan de wieg van de
Molenstichting Nederweert en de Molenstichting Weerterland. Eerdere ontvangers van de molenpenning zijn de
stichting Leonardusmolen in Maasbracht,
Jan Ficq, Piet van Bussel, Jo Meessen,
Joep Derckx en Jaap Kuitert.

Molenpenning 2007
Molenstichting Limburg uitgereikt

In ‘t kort

De Molenstichting Limburg heeft op 24
juni in de Leumolen te Nunhem de
tweejaarlijks uit te reiken Molenpenning
overhandigd aan Gerie Feijen uit Nederweert. De penning in de vorm van een
minimolensteen werd overhandigd door
voorzitter Willekens. Feijen heeft de onderscheiding onder meer ontvangen
voor de tomeloze inzet de afgelopen 33
jaar, waarvan de laatste jaren als molenaar op de Sint Anna te Keent en de
Wilhelmus Hubertus te Ospel. De andere
aanleiding voor de toekenning was het

- Op 18 juni 2007 is het achtkant van de
molen van Massier te Nieuwleusen van
de onderbouw genomen.
- Tijdens het open leggen van de Grift in
juli zijn restanten te voorschijn gekomen
van de Stinkmolens te Apeldoorn.
- In juni is door Coppes uit Bergharen
herstel uitgevoerd aan de korenmolen
van Nederhemert, waarbij naast herstel
aan voegwerk, kap en steenrondsel ook
de steen met het alliantiewapen op de
westmuur van de molen weer in oude
glorie hersteld.
- In het kader van de op handen zijnde
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restauratie van De Bataaf te Winterswijk is
de regulateur op 19 juni terugbezorgd
door de eigenaar die deze in de jaren
zestig van de vorige eeuw verkregen had.
- Er is een stichting opgericht die zich in
gaat spannen de molen van Coops te
Zelhem te verplaatsen (70 meter) en te
restaureren.
- Op 1 juli is molen De Hoop te Wervershoof weer officieel in gebruik genomen.
- Molenmakerij Verbij heeft in juli schriftelijk
bevestigd gekregen dat hij het Dekkermolentje te Rijnsaterwoude kan overnemen.
- Op vrijdag 7 september wordt door de
gedeputeerde van Waveren de molen
De Vijf Gebroeders aan de Stationsweg
te Heinkenszand na een drie jaar durende restauratie weer in gebruik genomen.
- Archeologen hebben in Middelburg
vanaf 25 juni onderzoek verricht naar
funderingen en mogelijke voorwerpen
van de voormalige kruitmolen De Eendracht uit 1701 (Molenwereld 2007-5-170).
- Op 3 juli heeft Molenbouw De Jongh de
spanten geplaatst voor de zagerij bij
Holtens Molen te Deurne.
- Het ziet er niet naar uit dat de in januari
door storm zwaar beschadigde molen
Zeldenrust in Geffen in 2007 nog zal
worden gerestaureerd.
De nieuwe eigenaren van de maalderij
aan de Nieuwstraat te Gilze zijn in overleg
met de gemeente over restauratie van
het exterieur van het rijksmonument.
- Op 16 juni is de Janssenmolen te Oirsbeek overgedragen aan de Stichting
Smile Erfgoed.

België
West-Vlaanderen

Koeleweimolen in Brugge wacht
al jaren op herstel
Er zijn niet veel Europese steden meer
met meerdere molens langs de vest.
Brugge en Schiedam zijn onbetwiste
koploper met respectievelijk vier en vijf,
zes molens. Het is al te boud om niet te
zeggen bot dat Schiedam haar molens
koestert en Brugge ze exploiteert. Veel
molenliefhebbers binnen en buiten
Vlaanderen vinden het kwalijk dat De
Nieuwe Papegaai nooit zijn oliemolenbinnenwerk heeft gekregen, waarvoor
wijlen I.J. de Kramer zo’n bijzonder plan
had ontwikkeld. Vooralsnog blijven deze
molen en de Bonne Chierre als een lege
huls de vest versieren. De bouwkundige
toestand van laatstgenoemde is helaas
niet zorgenloos en dat geldt ook voor de
Koeleweimolen. Deze molen, oorspronkelijk de Bosterhoutmolen uit Meulebeke
en hier in 1996-1997 herbouwd, draait al
drie jaar niet meer wegens gebreken.

Aan een herstelplan ontbreekt het niet,
maar tot uitvoering is het nog niet gekomen. De molenmaker vindt na enige
jaren de opgegeven prijs achterhaald
en bovendien zijn er problemen rond de
subsidiëring. Het is te hopen dat het snel
tot een oplossing komt, niet alleen voor
deze molen, maar ook voor de andere.
De Brugse molens verdienen meer dan
ornament aan de vest.

Restauratie voor
Demeestersmolen Oostvleteren
De Eerste Wereldoorlog woedde van
1914 tot 1918 op een verschrikkelijke
manier in het Vlaams-Franse grensgebied. De verwoestingen waren enorm
en ook vele molens werden het slachtoffer: in brand gestoken, opgeblazen of
kapot geschoten. Zo verloor ook Oostvleteren zijn laatste molen. Op initiatief
van burgemeester Ronald Demeester
liet de gemeente Oost-Vleteren in 1973
de standerdmolen uit Gijverinkhove in
Oostvleteren herbouwen. Sinds 2002
laten vrijwillige molenaars de molen
draaien. Helaas verkeert het kruiswerk

Molenkalender 2007
25 november 2006 t/m medio 2007:
Expositie ‘Molenrijkdom in de Alblasserwaard c.a.’ in Historisch Centrum Ons
Molen Verleden te Zevenhuizen.
16 september t/m 9 december 2007:
Expositie ‘Molens’ Drents Museum te Assen.
8 september 2007: Friese Molendag.
8 september 2007: Overijsselse Molendag.
8 en 9 september 2007: Open Monumentendag.
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.
Rectificatie: onterecht is in eerdere
nummers van Molenwereld aangekondigd dat op 7 oktober 2007 de Peellandse
Molendag zou zijn ; deze vindt eens in de
twee jaar plaats en dus weer in 2008!

Molenkalender buitenland 2007
14 oktober 2007: Provinciale Molendag
Oost-Vlaanderen.

De Koeleweimolen in Brugge (foto Donald Vandenbulcke, 15 oktober 2006).
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men de kollergang, want die kon nog
van pas komen, bijvoorbeeld voor het
malen van lijnmeel. Ook de Couchezemolen maakt die ontwikkeling van
koren-en oliemolen tot korenmolen met
een kollergang mee. In 1997 nam de
gemeente Kortemark de vervallen
molen over als erfpachter. Helaas waren
enige jaren eerder de pletstenen uit de
molen verwijderd. In 2003 werd de
molen door molenmaker Roland Wieme
uit Deinze gerestaureerd. Een asbreuk in
het jaar erop zette een stevige domper
op de vreugd, maar de gemeente
Kortemark liet zich niet uit het veld slaan.
In 2006 draaide de molen weer, maar
zonder de pletstenen.
Dit jaar bood een inwoner van Roeselare een stel pletstenen te koop aan
via eBay. Ze stonden bij hem in de tuin
en hij wilde er vanaf. De gemeente

Kortemark heeft met vier windmolens,
twee in Zarren, één in Kortemark en één
in Werken een sterk molenimago. Daar is
men trots op. Daarom besloot de
gemeente de stenen in Roeslare aan te
kopen en die als versiering een plaats te
geven bij de molen. Het is een loffelijk
initiatief, maar hopenlijk komen ze ooit
nog eens op de plaats waar ze horen:
erin.

Meulfrans
Kruisplaten:
gekruiste
horizontale
balken die de gehele standerdmolen
dragen.
Meesterband: schoor tussen kruisplaat
en standerd.

De Couchezemolen te Zarren (foto
Donald Vandenbulcke, 10 september
2006).

van de molen nu in slechte staat. Drie
van de vier koppen van de twee kruisplaten zijn slecht. De beugels van de
meesterbanden naar de kruisplaten zijn
verschoven. De standerd is gezakt en
bovendien zijn er zwammen actief.
Herstel is urgent, want Demeestersmolen
zou de eerste molen niet zijn die het
loodje legt door bezwijkende kruisplaten
(bijvoorbeeld De Vinkemolen in Oosterzele in november 1983). De molen moet
dringend gerestaureerd dan wel de kast
opgeschoord worden. Al in 2004 werd
het restauratiebestek goedgekeurd. De
kosten werden toen geraamd op 53.349
euro. De werken werden toegewezen
aan molenmaker Roland Wieme voor
de prijs van 44.296 euro, maar tot uitvoering is het nog niet gekomen. De kostprijs
voor de bijkomende werken wordt nu
geraamd op 26.790 euro.

Couchezmolen in Zarren krijgt
weer pletstenen
De in 1870 gebouwde Couchezmolen is
de hoogste van Vlaanderen. In WestVlaanderen was de vlasteelt oudtijds
zeer belangrijk. Dat resulteerde in een
fors aantal oliemolens, vaak gecombineerd tot koren- en oliemolen. Enkele
van deze molens zijn nog overgebleven
zoals in Deerlijk en Gistel, maar de
meeste zijn verdwenen. Weer anderen
verloren hun oliewerk maar bleven als
korenmolen in bedrijf. Vaak handhaafde
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Demeestersmolen in Oostvleteren (foto Donald Vandenbulcke, 18 oktober 2003).
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JAAR van de MOLENS
Het Jaar van de Molens 2007 is al bijna een half jaar onderweg en om ook in Molenwereld stil te staan bij de gebeurtenissen in dit jaar, volgt in dit en de komende nummers een
bloemlezing van opvallende activiteiten en gebeurtenissen, in
de wetenschap hierin nimmer compleet te zullen zijn.
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 muziekspektakel deels in de molen (bij beide
openslaande deuren) en deels gesitueerd 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 kruidkoek. 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
het erfgoedpark. Na een korte inleiding

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).

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

over de geschiedenis van molens, de rol
van Cornelis Corneliszoon van Uitgeest in
de ontwikkeling van molens en het bekijken van een film over de nog overgebleven paltrokmolens moesten de handen
uit de mouwen. Met een doos vol houtjes, 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
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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 bedoening. Na de lunch was het tijd om de
molen af te werken. Sommigen schilderden 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 Provinciale
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 allemaal 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 vonden in het kader van het
Jaar van de Molens extra activiteiten
plaats. Zo hadden de vrijwillige molenaars op 25 en 26 augustus een draai- en
maalmarathon van 24 uur, waaromheen
een activiteitenprogramma was georganiseerd. De molenaars lieten van zaterdagmiddag half vier tot zondagmiddag
half vier de molen draaien en indien
mogelijk malen, naar gelang de weersomstandigheden dit toelieten. Voorafgaand aan de manifestatie werdt bij de
molen een openlucht viering gehouden,
begeleid door één of meerdere koren.
Zondag werdt de maalmarathon op
gezette tijden ondersteund door bijvoorbeeld het aanvoeren en dorsen van
graan.

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.

Kunstwerk bij De Korenaer te
Ridderkerk opgeblazen
Onder het motto ‘Blaas de molen op’
was 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 opgetrokken. Tijdens het opblazen van de 7 meter
hoge voorstelling brachten de Ridderkerkse
muziekverenigingen
Excelsior
Bolnes, Sursum Corda uit Rijsoord, en de
Barendrechtse Harmonievereniging een
aantal composities ten gehore, waaronder 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
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De grotendeels gesloopte Korenaar (foto jsb, 30 juli 1983).

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 ZuidHolland. Meer informatie is te vinden op
www.kunstgebouw.nl

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

Molens in woord en beeld;
Natuurlijk Goeree Overflakkee
Op de agri-cultuurdag ‘Natuurlijk Goeree
Overflakkee’, 15 september aanstaande
aan de Kokseweg in Sommelsdijk, belicht
de Molenstichting Goeree Overflakkee
het fenomeen ‘molen’ in woord en beeld
in diverse facetten. Een CD/DVD over
molens zal vertoond worden in het ‘koelhuis’ en in een kraam (of misschien wel
twee kramen). Op het terrein (volg de
bordjes) zal een molenaar informatie
geven, mede aan de hand van uitgestald materiaal, over de geschiedenis, de
bouw, de techniek, typen molens, de
molentaal, het molenaarsambacht, de
molen als hobby in brede zin. Er liggen
onder andere molenboeken ter inzage
en er is foldermateriaal. Verkoop vindt
niet plaats. Ook zal er een verband
gelegd worden met de veeteelt en de
agrarische bedrijvigheid vroeger en nu
op ons eiland, waarbij molenaar,
veeboer en akkerbouwer elkaar van
dienst waren en zijn. Er zijn diverse graansoorten, onder andere triticale en andere
zaden zoals boekweit te zien. Ook zullen
echte meekrapwortels niet ontbreken. Er
is nog meer te beleven en ook te bepraten voor jong en oud; ‘serieuze’ zaken
met speelse tintjes. Voor kinderen zijn er
onder meer ter plaatse in te kleuren kleurplaten met molens en wie kan er nog een
windmolentje vouwen? Er zijn vouwblaadjes om uw kunsten te vertonen.
Dan is nog een ‘zoekertje’. Wat dat is? En
wie weet wat een kweern is of een spint.
U treft het aan in de molenkraam. Zie ook
www.NatuurlijkGoereeOverflakkee.nl
voor andere delen van het programma
die dag en www.Gomolens.nl over de
molens van Goeree-Overflakkee.

Molens in het Nederlandse
Cultuurlandschap
Op 10 oktober organiseert de RACM
samen met Verstegen & Stigter Culturele
Projecten het jaarlijkse Instandhoudingssymposium voor betrokkenen bij de
monumentenzorg in de praktijk. In voorgaande jaren zijn diverse materialen en
technieken aan de orde geweest en
deze keer staat, in het kader van het Jaar
van de Molens, de molen centraal.
‘Molens in het Nederlandse Cultuurlandschap’ is bedoeld voor iedereen die
op welke wijze dan ook te maken heeft
of krijgt met de problematiek rond het in
stand houden en restaureren van historische molens en het behoud van de
molenbiotoop, maar óók met vochtproblematiek in massief metselwerk. Als
deelnemer krijgt men informatie in de
vorm van lezingen, een film, brochures
en andere kennisdocumenten over
molens en hun omgeving. In de ochtend
vertellen deskundigen over de historie
van de molen, de functie die door de
eeuwen heen behouden kon blijven en
de molenbiotoop. In de middag wordt
ingegaan op de ontwikkelingen rond

Goeree-Overflakkee is nog steeds relatief rijk aan molens; de korenmolen van
Stellendam is er een van (foto J. Vendrig, 2002).

stalen molenroeden, de vochtproblematiek van massief metselwerk en de
houtaantasting door kevers en schimmels.
Leden
van
Vereniging
De
Hollandsche Molen komen in aanmerking voor een reductie van 50% op de
congreskosten (190 euro) mits zij als lid
ingeschreven stonden voor 1 januari
2007. Het symposium staat open voor
maximaal 375 bezoekers, waarvan maximaal 180 met reductie. Dus ook hier
geldt ‘die het eerst komt, die het eerst
maalt’.Het symposium wordt gehouden
in theater Diligentia aan de Lange
Voorhout 5 te Den Haag.

Documentaire Werken met
Wind en Water vanaf
25 augustus op TV
Reeds twee jaar lang werken Huib J. Lirb
(Dutch Indies) en John Twigt (Workstation) aan de zesdelige documentaireserie ‘Werken met Wind en Water’ over het
molenerfgoed in Nederland. De serie is
gemaakt in opdracht van stichting ‘Het
Jaar van Molens 2007’ en zal vanaf 25
augustus worden uitgezonden door de
AVRO. Samen met Feliz Coll, Saskia van
den Heuvel, Reinier Hattink, Adé Ong,
Sofia Lirb en Max Rauch zijn zij het hele
land doorgereisd, zelfs over de landsgrenzen gegaan, om zo veel mogelijk
molens te filmen, om recht te doen aan
de veelzijdigheid van het molenerfgoed.

In ruim 70 draaidagen zijn dan ook meer
dan 100 molens in beeld gebracht. Er is
zoveel mogelijk geprobeerd de molens
te documenteren als historische werktuigen. Want dat zijn ze natuurlijk. Molens
zijn tegelijkertijd getuigen van opmerkelijke historische processen en monumenten
van praktisch vernuft ambachtschap, efficiëntie en ondernemingszin. Ze markeren
het cultuurlandschap, het stadsgezicht,
het dorpsgezicht. Een voor een zijn de
molens hoe dan ook de getuigen van
bijzondere prestaties in onze economische geschiedenis. Dat zoveel molens
geen stille getuigen zijn, of dat in veel
gevallen niet meer zijn, is natuurlijk te
danken aan de enorme inspanningen
van al die vrijwilligers en beroepsmolenaars, mannen en vrouwen, die zich
molenvrienden noemen. Uitzenddata en
onderwerpen:
25
augustus
2007,
Nederland 2, AVRO, 17.00 uur De Poldermolen - 8 september 2007, Nederland
2, AVRO, 17.00 uur De industriemolen - 15
september 2007, Nederland 2, AVRO,
17.00 uurDe molenaar - 22 september
2007, Nederland 2, AVRO, 17.00 uur De
maalsteen - 6 oktober 2007, Nederland 2,
AVRO, 17.00 uur De nieuwe taak - 13 oktober 2007, Nederland 2, AVRO, 17.30 uur
Het behoud. In tegenstelling tot de
eerdere aankondiging in Molenwereld
(Molenwereld 2007-6-214) wordt de
eerste aflevering van de serie ‘Werken
met wind en water’ dus niet op 8 september maar op uitgezonden.
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D
D

e ondertoren van de Graaflandse Molen aan de Molenkade in Groot-Ammers is in de nacht van 11 op 12 juli verenigd met
het bovenhuis. In een nachtelijke operatie zijn het bovenhuis en de kap weer op de molenromp gezet. Daarmee komt het
einde van de restauratie van deze wipwatermolen in zicht. In het voorjaar van 2005 werd het beginsein voor de restauratie gegeven. Deze wordt in opdracht van de SIMAV uitgevoerd door De Gelder Molenmakers en Aannemers BV te Sliedrecht. Het transport van de molenonderdelen gebeurde onder verantwoordelijkheid van Boer BV Heiwerken, Kraan- en Hoogwerkerverhuur te
Meerkerk. Het bovenhuis van de Graaflandse Molen werd na demontage in onderdelen overgebracht naar de werkplaats van
De Gelder. Daar is het herbouwd stond het klaar om per boot van de Industrieweg te Sliedrecht overgebracht te worden naar
Groot-Ammers. Om circa 23 uur arriveerde het transport aan de veerstoep van het veer Bergstoep in Streefkerk. Ruim twee uur
later stonden bovenhuis en kap op een dieplader voor een rit van ongeveer één uur door de polder (richting Streefkerk over de
Lekdijk, vervolgens via de Veerweg naar de Middenpolderweg richting Ammerse Kade). Aangekomen op de Ammerse Kade
scheidt de Ammerse Boezem het transport van de onderbouw van de molen op de Molenkade. Op beide oevers wordt een
kraan opgesteld; de kraan op de Ammerse Kade geeft het bovenhuis boven water over aan de andere kraan, die rond half vijf
in de nacht het bovenhuis op zijn plaats zette. Na het bovenhuis zijn vervolgens de bovenas, de molenkap, de staartbalk, de
trap en de roeden geplaatst. In de voorlaatste week van september is de molen weer draai- en kruibaar gemaakt. Voor restauratie van de waterlopen, het rietwerk, ramen en kozijnen heeft SIMAV nog geen financiën beschikbaar, zodat een aanvullend
restauratieplan bij de RACM en bij de provincie Zuid-Holland moet worden ingediend.

De Graaflandse molen te
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‘t Betere werk

PESSE:

voorspel
van de
ondergang
I

n Molenwereld 2007-7/8 stond twee
artikelen over de kornmolen van Pesse.
Naar aanleiding daarvan schrijft de heer
E.G.M. Esselink: ‘In het laatste nummer
van Molenwereld is uitgebreid aandacht besteed aan de waarschijnlijk ten
dode opgeschreven molen van Pesse.
Onduidelijkheid is er over het moment,
waarop de molen als windmolen buiten
bedrijf kwam. Was schade door de
stormramp van 10 augustus 1925 de
oorzaak of was het een latere storm? Ik
heb geprobeerd dit na te gaan en het
antwoord gevonden in de Provinciale
Drentsche en Asser Courant van 11
maart 1926. Daarin is het volgende
bericht te lezen:

Pesse
Wiek van den molen gerukt
(10 Maart) Door den hevigen storm werd
hedenmorgen een wiek van den molen
gerukt, toebehoorende aan den molenaar A. Smit Rzn. Ook liepen vele daken
averij op.

Na de roedebreuk van maart 1926 gingen beide roeden eruit en niet veel later
volgde de volledige onttakeling tot een kale romp. (foto coll. mevr. Metselaar-Smit).

Daarmee ligt de precieze datum vast en
die sluit precies aan bij de beëindiging
van de zeilhuur bij Wouda in Meppel in
maart 1926. Na dit voorval heeft Smit de
molen dus verder laten onttakelen en
de windkracht vaarwel gezegd.

Groene

STROOM
D

e heer Joh. Tigelaar uit Erica schrijft:
‘Gaarne geef ik hierbij een aanvulling op het artikel over de groene stroom
van Balie Kluiver in het stuk ‘Uit ‘t kijkgat’
in het vorige nummer.
Bij onze buren dus, net over de grens
heeft men twee mogelijkheden tot het
maken van groene stroom. Ten eerste
de alom bekende nesten met windmolens langs de grens, die ook wel regelmatig stilstaan bij te weinig wind. Maar
sinds een paar jaar maakt men ook
gebruik van stromend water van de
rivier de Ems welke bij Meppen stroomt.
Deze watergedreven molens staan
alleen stil bij reparatie aan de raderen,
wanneer er weer boomstammeijes door
het rooster zijn gevaren. Op de foto zijn
twee raderen te zien, maar in het
gebouw bevindt zich het derde rad. De
hoeveelheid energie is aanmerkelijk
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De molen van Meppen met twee zichtbare Zuppingerraderen.

hoger dan die van de windmolens werd
er verteld.
Beide soorten draaien onbemand, de
watergedreven molen heeft wel camerabewaking. De raderen hebben een
diameter van zo’n 5.00 meter en een

breedte van 4.00 meter en er is een
automatische vuilhark.
Naast de molen rechts op de foto een
heel bijzondere vistrap.’
Wij danken de heer Tigelaar hartelijk
voor deze opmerkelijke aanvulling.

Nieuw leven voor

A A N G E VA L L E N M O L E N S

O

Op 22 september 1962 hield de Vereniging De
Hollandsche Molen haar jaarlijkse excursie naar het
gebied rond Leiden. Tot de excursie behoorde een stop
bij de Munnikenmolen aan de Dwarswatering in
Leiderdorp, een molen die toen nog midden in de
weilanden stond, in de verte zag men de bebouwing
van Leiden en Leiderdorp. Verder niets dan gras,
koeien, lucht en wolken, water en die molen dan;
Rijnland op zijn mooist.

D

e onthutste excursiegangers kregen
te horen dat dit hele poldergebied
tussen de Dwarswatering, Leiden en
Leiderdorp binnen niet al te lange tijd zou
worden volgebouwd. Sommigen weigerden het te geloven. Dat kon toch niet!
Wie nu op de brug bij de molen in de
Persant Snoepweg staat kan nauwelijks
geloven dat goed een generatie geleden het hele gebied nog weiland was.

Gasthuispolder door sloop in opdracht
van de gemeente Leiden. De plaats van
deze molen moeten we zoeken bij de
Churchilllaan, ongeveer op de T-kruising
van de Van der Helmlaan en de
Berlagestraat. In 1962 werd de molen
van de Zijdepolder in opdracht van de
gemeente Leidschendam gesloopt.
Deze molen stond even ten noordoosten
van het winkelcentrum Leidsenhage, in
de buurt van de Dobbelaan/Burgemeester Velthuijsenlaan.

Ve r s t e d e l i j k i n g
De verstedelijking in de Leidse regio eist
in die jaren nog slachtoffers. In 1959 viel
in Leiden de molen van de Bosch- en

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

De Meerburgermolen in zijn laatste jaar
aan Meerburgerwetering, nog een
maand... (foto D. Kenbeek, 25 juli 2007).

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

- Om het landschap
Wij bewaren het karakteristieke
Hollandse landschap voor nu en later.
Bij dat landschap horen de molen en
hun omgeving.
“Molens Rijnland” is een uitgave van
de Rijnlandse Molenstichting en
verschijnt eens per kwartaal in het
maandblad “Molenwereld”.

RIJNLANDSE MOLENSTICHTING
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2

In die tijd bedreigden ook andere
ontwikkelingen de molens rond Leiden
waarvan er toen nog heel wat volop in
bedrijf waren. De aanleg van rijksweg 4a
en een ruilverkaveling zou op zijn minst
de bedrijvigheid van de laatste werkende molens de nek omdraaien. In mei
1957 kwam de Vereniging De Hollandsche Molen uit met een extra nummer
van haar blad Molennieuws waarin zij
de trom roerde voor de gevaren die de
molens bedreigden, met name de ruilverkaveling. Diezelfde ontwikkelingen
leidden ook tot de oprichting van de
Rijnlandse Molenstichting op 11 maart
1959, bijna een halve eeuw geleden.
Het leidde tot een keer ten goede, maar
voor sommige molens was het te laat.
De sloop van bovengenoemde molen
van de Zijdepolder in 1962 was gelukkig
de laatste Rijnlandse molen die door
sloop van de aardbodem verdween.

Strijd
Met de oprichting van de stichting was
het leed niet direct geleden; sterker, de
strijd begon toen pas en duurt voort tot
op de dag van vandaag.
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De stadsuitbreiding die de Zijdemolen
en de Gasthuismolen de das om deed is
steeds verder voortgeschreden. Meer
en meer molen zijn in de verdrukking
geraakt, zoals de Zijllaanse of de
Stevenshofmolen. Ook de aanleg van
bedrijfsterreinen eist zijn tol. Toch leidt
het nu gelukkig niet meer tot sloop, ook
al komt de molen met het hem omringenden èn bijbehorende landschap
soms zwaar onder druk te staan. Soms
wordt die druk zo groot dat naar een
laatste redmiddel moet worden gegrepen: verplaatsing van de molen. Dat
gebeurt alleen als er echt geen andere
oplossing is en blijkt dat de molen wordt
gedegradeerd tot randversiering, een
tuinkabouter zogezegd. Die terughoudendheid wordt niet alleen ingegeven
uit kosten overwegingen, maar ook in
het besef dat een molen door verplaatsing wordt losgemaakt van zijn historische context. Ook blijkt het veel
hoofdbrekens te geven om voor de
molen een verantwoorde plaats te
geven. Men kan een molen niet zomaar
overal neerpoten.

Leven
Die hoofdpijn doen we ons niet aan
omdat we dat zulke leuke puzzels
vinden. Juist de laatste decennia is meer
en meer het besef gegroeid dat molens
aan hun oorspronkelijke doel moeten
beantwoorden. Een draaiende molen is
geen speelgoed voor een vrijwillige
molenaar of een aangename stoffering
van het landschap zonder meer. Wil de
molen als monument tot zijn recht
komen dan zal hij moeten kunnen doen
waarvoor hij gemaakt is en zo laten zien
hoe onze voorouders moerasland of nog
minder bewoonbaar en leefbaar wisten
te maken en te houden. Dat heeft ook
praktisch voordeel. De watermolen kan
als reservegemaal in kritieke situaties
nog een uitstekende bijdrage leveren in
het handhaven van het waterpeil. Zo
zou een Hoop doet Leven bij de
Rijnsburgse veiling niets presteren en in
een wezensvreemde omgeving verkeren. Nu heeft hij al meerdere malen
uitstekende diensten bewezen en dat
geldt ook de Bosmolen uit Leiderdorp,
nu als Lagenwaardse molen bij
Koudekerk a/d Rijn; in beide gevallen in

RIJNLANDSE MOLENSTICHTING

een landschap waar ze thuis horen. Het
is dan ook het streven van de Rijnlandse
Molenstichting om zoveel mogelijk van
haar molens functioneel te laten zijn. In
dat opzicht vervult onze stichting zelfs
een voorbeeldfunctie. Er wordt nogal
eens gewezen maar Rijnland.
De Randstad wordt steeds ‘voller’.
Huizenbouw, bedrijfsterreinen, recreatie
en infrastructurele voorzieningen eisen
voortdurend ruimte, ten koste van het
oorspronkelijke situatie. De noodklok die
De Hollandsche Molen precies een
halve eeuw geleden luidde over de
molens in Rijnland heeft sindsdien wat dit
aangaande eigenlijk nooit meer gezwegen. Iedere keer is er wel wat. Dan is het
een verbreding van een A4 in combinatie met een HSL, dan een bedrijfsterrein.
Waakzaamheid is en blijft geboden,
zitten op lauweren niet weggelegd.

In de knel
Hoe dichter bij de ‘verstedelijkingsgrens’, hoe groter de problemen. De
Meerburgermolen bij Zoeterwoude is zo
al vele jaren een zorgenkind, al heeft hij
al eeuwenlang allerhande stormen

4

5

6

7

1. De baard van de Meerburger geeft zijn bouwjaar aan: 1684, 323 jaar gezorgd
voor droge voeten in de polder (foto D. Kenbeek, 25 juli 2007).
2. In 1936 werden de wieken van de Meerburgermolen gestroomlijnd, verdekkerd,
zodat de molen beter op zijn taak was berekend. Moderne wieken in een
moderne tijd, een tijd die meer eiste (foto D. Kenbeek, 25 juli 2007).
3. De Kalkmolen nog op zijn oude plek bij de jachthaven in Leiderdorp
(foto D. Kenbeek, 7 november 2005).
4. De demontage van de Kalkmolen op 9 juni 2006; op de achtergrond de A4
(foto Verbij Hoogmade).
5. De Kalkmolen heeft de vaart erin naar een betere toekomst
(foto Verbij Hoogmade).
6. De draaiende Doesmolen als parel in het landschap
(foto D. Kenbeek, 26 juli 2007).
7. Het is op deze foto wel te zien dat het scheprad van de Doesmolen vrijwel niet
meer in het water steekt: de molen staat droog. De Kalkmolen moet hier
verbetering in brengen (foto J. Vendrig, 8 september 2002).

doorstaan, want als bouwjaar wordt
1684 opgegeven. Toen is hij gebouwd
door Claes Jansz. van Staveren en Ary
Jacobsz voor de somma van 2175
gulden. Hij staat aan de Meerburgerwatering even ten oosten van de A4
tussen de Rijn en de spoorlijn LeidenAlphen. Zijn polder, de in 1632 gestichte
Room- of Meerburgerpolder was oorspronkelijk honderd ha groot, maar door

allerlei oorzaken werd het te bemalen
gebied steeds kleiner, uiteindelijk een 10
ha, een groene snipper tussen de A4 en
het bedrijventerrein Grote Polder. In 1972
kocht de Rijnlandse Molenstichting de
molen voor 7000 gulden met de
verplichting
hem
maalvaardig
te
houden en zo nodig in te zetten voor de
bemaling. Niet alleen is het te bemalen
gebied veel kleiner geworden, ook het
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De Hoop doet
Leven, nu bij
Voorhout; in
Rijnsburg maakte
de molen niet veel
meer klaar en was
een vreemdeling
op zijn geboortegrond geworden.
Nu is hij een
sieraad voor het
landschap en als
molen volop
functioneel
(foto J. Vendrig,
2003).

functioneren gaat steeds moeilijker. Als
er in 1998 plannen zijn voor een groot
kantorengebouw in de Grote Polder die
veel van de wind zal wegnemen dan
valt het woord verplaatsing. Voor- en
tegenstanders bestoken elkaar met
argumenten en oplossingen, maar er
gebeurt niets. Wel is het duidelijk dat de
molen op de wip komt te staan. In
september 1999 sluiten Zoeterwoude,
Leiderdorp en Leiden, de provincie en
de Ministeries van VROM en V&W de
zogenaamde W4 overeenkomst voor
het gebied rond de A4, waarbij W4 staat
voor wonen, water, wegen en werken.
Het betekent dat er eigenlijk voor de
drie nog bestaande molens in het plangebied geen plaats meer is. Draaiden
dergelijke omstandigheden omstreeks
1960 uit op de sloop van de Zijde- en de
Gasthuismolen, voor de molens in het
A4-gebied is een beter lot beschoren:
verplaatsing naar een locatie waar de
molens weer voluit kunnen functioneren.

tegemoet. De Doesmolen van onze
stichting bij Hoogmade staat ‘droog’
door de verlaging van het polderpeil.
Malen is er niet meer bij en aanpassingen aan de molen aan de nieuwe situatie zijn onmogelijk zonder zijn karakter
geweld aan te doen. Door nu de
Kalkmolen achter de Doesmolen te
plaatsen maalt eerstgenoemde het
water in een tussenboezem en laatstgenoemde het water uit de tussenboezem
op de Does, ofwel Rijnlands boezem. Er
ontstaat zo een merkwaardige getrapte
bemaling die zijns gelijke niet heeft, een
molengang van twee kleine wipmolens;
heel opmerkelijk, maar het werkt en
daar gaat het om.
De Munnikenmolen die in 1962 nog zo
frank en vrij in het polderland stond, maar
nu ook onmogelijk meer uit de voeten
kan en zeker niet in het licht van toekomstige ontwikkelingen wordt waarschijnlijk
ook verplaatst, maar dat is nog niet rond.

To e k o m s t

Molen snel weg molensnelweg

De Kalkmolen bij de jachthaven in
Leiderdorp is inmiddels overgebracht
naar de werkplaats van molenmaker
Verbij. Hij gaat een bijzondere toekomst

De verplaatsing van de Meerburger molen is een buitengewoon moeizaam
verhaal gebleken. Omdat de molen vrij
klein is en een geringe opvoerhoogte

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

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

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

heeft kan hij niet ‘overal’ terecht. Diverse plaatsen zijn besproken, zoals De
Wilck in Rijnwoude, maar om de een of
andere reden zijn zij alle afgevallen als
niet geschikt. De klok voor de plannen
van Zoeterwoude voor het gebied van
de molen is evenwel blijven lopen en op
korte termijn moest er een oplossing
gevonden worden. Hij moest op korte
termijn weg. Uiteindelijk wordt half juli dit
jaar een overeenkomst gesloten waarbij
de Meerburgermolen een plaats krijgt in
de Munnikenpolder, uiteraard niet in het
verstedelijkte deel ten westen van de
A4, maar aan de Does, ongeveer ter
hoogte van het benzinestation. Zo krijgt
Leiderdorp na het vertrek van de Bos- en
de Kalkmolen weer een molen terug, al
raakt Zoeterwoude er één kwijt.
De Meerburgermolen blijft dus in de
sfeer van de A4 en helpt mee de reputatie van deze snelweg als de enige
molensnelweg van Nederland hooghouden. Op vrijdag 24 augustus, zijn een
roede en de staart verwijderd en zijn alle
losse onderdelen naar Hoogmade
gebracht. Volgens de planning is op vrijdag 31 augustus de kap van de molen
gehaald en op een vrachtwagen gezet.
Daarna volgde de romp op een platvormwagen. Later ‘s middags ging het
door het industriegebied Grote Polder,
richting Oude Rijn. Daar werden de
romp bij de betonfabriek op een ponton
in de Oude Rijn gezet en zo via
Koudekerk, de Heimanswetering, de
Wijde Aa en de Does naar Hoogmade
vervoerd, waar de ponton met de
molen erop afgemeerd werd bij de
brug. De kap werd op de vrachtwagen
naar Hoogmade gebracht.
Zaterdag 1 september werd de romp bij
de brug in Hoogmade weer op de platvormwagen geladen en werd de molen
buitenom het dorp naar de werkplaats
gereden. Met een kraan werd de romp
en de kap naast de werkplaats gelost.
Nu zijn er op de molenwerf alleen nog
maar herinneringen. Maar de molen is
dan al aan een nieuwe toekomst
begonnen.
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S.v.p. deze bon uitknippen of kopiëren,
invullen en in envelop versturen naar de:

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

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

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

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

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

Handtekening:
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e ‘Zoeker’ van het jul/augustusnummer heeft veel reacties opgeleverd.
De heer R.B.N. Borst uit Den Haag schrijft:
‘Het betreft de watermolen van de
Wonserpolder, later polder “De Eendracht” en va. 1888 waterschap “De
Eendracht” te Wons. De molen stond 0,7
km ten N. van Wons en maalde via een
uitwateringskanaal af op de Melkvaart; hij
was gebouwd in 1818 en werd gesloopt in
1939. Het gebied werd daarna bemalen
door een elektrisch gemaal.”
Ook de heer Esselink uit Delft heeft de
molen als zodanig herkend en verwijst
naar een bericht in De Utskoat, het blad
van de Vereniging De Fryske Mole van
maart 1995 (no. 77) en juni 1995 (no. 78),
waar in aanvulling op het bovenstaande
is te lezen dat de molen de landerijen ten
zuiden van de ‘Pingjumer Gouden Halsband’ en het land ten noorden en ten
oosten van Wons bemaalde. De polder,
370 ha groot, later ca. 400 ha, werd in
1888 omgevormd tot een waterschap. De
molen stond even ten noorden van Wons
en maalde af op de Melkvaart. Meer
gegevens zijn te vinden in het boek
Boezemwaterschappen en polders in
Westergo door’ H. de Raad (blz. 42 en 43

en op de blz. 131 t/m 136. De foto heeft
ooit op de voorzijde van het weekblad
Fen Fryske Groun gestaan en wel op 20
mei 1938. Aan het achtkant op het rietdek zat een mooi houten bont. De molenaarswoning
werd
in
1956
onbewoonbaar verklaard.
De schrijver van het bericht in De Utskoat,
de heer Durk Posthumus uit Huins, reageert zelf ook met deze informatie en
voegt daar nog aan toe dat de molenaarswoning inmiddels is verdwenen dat
in het bijschrift van de foto in Fen Fryske
Groun stond te lezen: ‘Een roeken-paar
koos de molen te Wons tot nestelplaats en
wel op het eindpunt van één der wieken.
Vermoedelijk heeft de gezinsuitbreiding
plaatsgevonden voordat de molen weer
in werking trad.’ Helaas is het opschrift op
de romp niet te ontcijferen, helaas ook
niet op de originele foto. De molen is
opvallend doordat er geen veldmuren
zijn aangebracht, maar een horizontale
houten bekleding. Dit kwam in Friesland
bij de wat grotere molens zeer weinig
voor.
Ook de heer Gerben D. Wijnja uit Tjerkwerd brengt de molen als boven omschreven thuis.
We danken de inzenders hartelijk voor
hun bijdragen.
Verder zijn er inmiddels ook meer gegevens over de molen op de Kiekeberg uit
het vorige nummer. Deze molen werd in
1875 gebouwd door molenaar Heinrich

Christian Dose uit Daerstorf. In 1934 wordt
de molen na door een windhoos zwaar
beschadigd te zijn onttakeld en maalt
molenaar Poppe verder op de motor. In
1968 wordt het bedrijf opgeheven. De
hoog gelegen romp 125,8 m boven
NN/NAP wordt nu als woning gebruikt.
Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’; ongetwijfeld
een jonge molen uit zuidelijk Nederland
en, naar het zich laat aanzien, gebouwd
met onderdelen van een Zuid-Hollandse
watermolen. Om welke molen gaat hiet
hier 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
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Molens restaureren en onderhouden vraagt om
vakmanschap en jarenlange ervaring.
Die vindt u bij de leden van de Nederlandse
Vereniging van Molenmakers.
De bedrijven die het logo van de NVVM voeren staan
borg voor.....

kwaliteit en deskundigheid.
Doornbosch B.V.
Adorp 050-3061724
Fa. Dunning-Bremer B.V.
Adorp 050-3061221
Jellema CV
Birdaard 0519-332357
Molema V.O.F.
Heiligerlee 0597-591660
Bouw ‘75 B.V.
Workum 0515-542133
J.K. Poland B.V.
Broek op Langedijk 0226-333440
Kistemaker & Korver
Middenbeemster 0299-683743

Anbo B.V.
Alkmaar 072-5110025

Wintels
Denekamp 0541-351210

Saendijck B.V.
Zaandijk 075-6285602
Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-421568

Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478
De Gelder
Sliedrecht
0184-425040
Coppes
Bergharen 0487-531239

Herrewijnen VOF Spijkenisse
0181-634558

Vaags
Aalten 0543-473359

Beijk B.V.
Afferden 0485-531910
Gebr. Straver v/h M. Straver
Almkerk 0183-401415

Nederlandse Vereniging
Van Molenmakers
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Rechts boven: het rad met de halve as voor de molen van
Bels te Mander wordt op zijn plaats gebracht. Beide
asdelen worden gekoppeld met een haaklas (foto Vaags).
Boven: werk op hoog niveau aan de Helpermolen bij
Haren voor een nieuwe staartbalk met lange schoren
(foto Vaags).
Rechts onder: schilderwerk aan molen Schoonoord te
Alverna met de nieuwe ladderwagen (foto Vaags).

De maanden juni en juli werden natuurlijk weer benut voor het vele schilderwerk dat we in opdracht hebben.
Gelijktijdig met het schilderwerk wordt
natuurlijk ook het vaak onvermijdelijke
bijkomende timmerwerk uitgevoerd.
Al bijna 25 jaar zetten we hiervoor met
veel succes een ladderwagen in als

hoogwerker. In die jaren hebben we
inmiddels drie exemplaren versleten.
Afgelopen winter hebben we dan ook
weer geïnvesteerd in een uiterst
moderne en efficiënte ladderwagen.
Naast het schilderwerk wordt deze
natuurlijk het hele jaar ook ingezet voor
het overige werk.
Een goed voorbeeld hiervan is het
vervangen van de staartbalk en de
lange schoren van molen De Helper te
Haren. Dankzij onze hoogwerker en een
goede voorbereiding werd dit op 5 juni
j.l. in één dag uitgevoerd.
Minder hoog, maar ook vermeldenswaardig is het werk aan een tweetal

watermolens. Als onderdeel van de
omvangrijke restauratie van landgoed
Staverden mochten wij voor hoofdaannemer Bouwbedrijf Hoffman uit Beltrum
de hier gelegen watermolen restaureren. De wateras en watergoot werden
geheel vernieuwd. Het waterrad is na
enkele reparaties weer terug geplaatst.
Bij de molen van Bels in Mander werd de
wateras vervangen. Doordat de as hier
tussen de twee gebouwen zit, is het
onmogelijk om deze in één deel te
monteren. Vanouds heeft deze molen
dan ook een as welke uit twee delen
bestaat.
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Frans Weemaes

Regeling
restauratiesubsidie
voor wegwerken
achterstand

O

Op 7 juni vond in Maarssen, op initiatief van De
Hollandsche Molen, een voorlichtingsbijeenkomst plaats over
de ‘Regeling rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand 2007’. De bijeenkomst bestond uit twee gedeelten, een
ochtendsessie voor molenconsulenten en een algemene
middagbijeenkomst voor moleneigenaren, gemeenten,
stichtingen en dergelijke.

De bijeenkomst voor molenconsulenten

Nienhuis, waarmee alle molenconsulenten van de rijksdienst aanwezig waren.

De Hollandsche Molen wil de mogelijkheden onderzoeken voor een netwerk
van molenconsulenten. Om die reden
was een groot aantal organisaties uitgenodigd die molenbehoud als één van
hun belangrijkste taken of als de voornaamste doelstelling zien. Niet iedereen
had van de uitnodiging gebruik gemaakt, maar het was toch nog een
aardig gezelschap, met heel wat molenliefde en -kennis, dat aan tafel zat. De
Hollandsche Molen trad op als gastheer
en na een voorstelrondje werd nader
ingegaan op de regeling.

Voor molens is 15 miljoen extra beschikbaar. Hiervan komt dit jaar 10 miljoen ter
beschikking en in 2008 nog eens 5
miljoen.
Dit geld wil men met name inzetten bij
de molens die kleinere restauraties
nodig hebben zodat meer molens
geholpen kunnen worden en deze molens na de restauratie verder kunnen
met regulier onderhoud.
In 2007 is vijf miljoen beschikbaar voor
restauraties met subsidiabele kosten
tussen 100.000 en 250.000 euro.
Daarnaast is vijf miljoen beschikbaar
voor molens met subsidiabele kosten
tussen de 250.000 en 500.000 euro.
In 2008 is nogmaals vijf miljoen beschikbaar voor restauraties met subsidiabele
kosten tussen 100.000 en 250.000 euro.
Toekenning zal geschieden op volgorde
van subsidiabele kosten te beginnen
vanaf de ondergrens waar men in valt.
Men begint dus toe te kennen vanaf
100.000 euro. Daarna 100.001 enz. Als de
5 miljoen toegezegd is worden de
overige aanvragen binnen die groep
afgewezen. In de 2e groep start men
met 250.000 euro enz.
In de praktijk komt het er op neer dat bij
veel aanvragen de molens die tegen de
bovengrens van een groep aan zitten
niet veel kans maken. Er zit ook een
gevaar in. Zit men bijvoorbeeld op
geschatte subsidiabele kosten van
260.000 euro dan lijkt men kansrijk, maar
als die kosten vervolgens ambtelijk
worden vastgesteld op 249.000,- dan

De regeling zelf
Namens de RACM (tot voor kort monumentenzorg) waren de heren Van
Reeuwijk en Troost aanwezig en door
hen werd in vogelvlucht ingegaan op
de belangrijkste zaken uit de regeling.
Dat riep al vrij snel reacties op bij de
aanwezigen die het lang niet met alles
eens waren. De regeling zelf is echter al
op 19 april in de Staatscourant gepubliceerd en staat daarmee vast.
Wat wel op viel was de openheid en de
positieve insteek van de medewerkers
van de rijksdienst. Men wil moleneigenaren helpen, al zal dat niet bij iedereen
mogelijk zijn.
Het belang dat men aan de bijeenkomst hecht werd in het middaggedeelte nog eens extra onderstreept
door de aanwezigheid van de heer
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mag men achteraan aansluiten bij de
andere groep. Zo zullen de eenmalige
kosten die reeds gesubsidieerd worden
in het kader van de BRIM, afgetrokken
worden. Men gaat geen zaken twee
maal subsidiëren.
Er zijn nog al wat randvoorwaarden
waarvan we hier de voornaamste in
vogelvlucht laten passeren.
- De restauratie dient volledig te zijn, de
molen moet bedrijfsvaardig opgeleverd worden. Alleen uitwendig restaureren is dus bij voorbaat kansloos.
- Ook incomplete molens komen in principe in aanmerking. Molens die bijvoorbeeld het gaande werk missen
maken een kans. De incomplete molens zullen echter al snel bovenaan in
de hoogste groep terecht komen of
zelfs ruim boven de 500.000,- uit gaan.
Molens die als molenrestant op de
monumentenlijst staan doen nu niet
mee.
- De molenbiotoop dient minimaal een
3 te zijn of te worden. Hiervoor worden
de cijfers van De Hollandsche Molen
gebruikt. Als de biotoop niet voldoet
maakt men toch kans op subsidie als
men bij de aanvraag een plan van
aanpak indient om de biotoop tot het
minimale niveau van 3 te verbeteren.
- Een monumentenvergunning is niet
altijd noodzakelijk. In dat geval kan
worden volstaan met een verklaring
van de gemeente dat geen vergunning benodigd is.
- Er dient dekking te zijn voor de volledige restauratie. Men dient dus aan te
geven hoe men de niet subsidiabele
kosten en de eigen bijdrage dient te
dekken. Hier komen de provincies en
particuliere fondsen in beeld. Een
bankgarantie is echter niet meer
nodig.
- De aanvraag moet voor 1 december
worden ingediend. Men gaf het
advies dit eerder te doen zodat bij
eventuele tekortkomingen de aanvraag kan worden aangevuld. Bij
indienen op de laatste dag kan men

Behoud
De heer Endedijk trad op als gastheer
en heet de aanwezigen welkom.
De heren Van Reeuwijk (r.) en Troost
(l.) van de RACM bereiden de
presentatie voor.

niet anders dan bij gebreken de
aanvraag niet ontvankelijk verklaren.
Met name eigenaren die in het verleden hun nek hebben uitgestoken om
een plan te laten maken hebben hier
een voorsprong. Het plan mag echter
niet ouder zijn dan 2 jaar. Voor 1 juli
2008 zal worden beschikt.
- Het subsidiepercentage bedraagt 60
of 70, afhankelijk van de categorie
waarin de eigenaar valt.

ADVERTENTIE

Een kijkje in de goedgevulde zaal.

- Het geld is direct beschikbaar. Er is dus
geen voorfinanciering nodig.
- De restauratie dient eind 2010 gereed
te zijn.
- De regeling zelf, met de toelichting,
kunt u vinden op www.racm.nl

De middagbijeenkomst
Uit de opkomst bleek overduidelijk dat
de nood aan restauratie bij de molens
hoog is. Er was een breed gezelschap
aanwezig van moleneigenaren, stichtingen, gemeente- en provinciale ambtenaren, molenmakers enz.
Na een woord van welkom door de heer
Endedijk van De Hollandsche Molen
verzorgde de heer Van Reeuwijk namens de RACM een presentatie over de
regeling. Daarna konden vragen worden gesteld. Uit de reacties van de
aanwezigen viel te beluisteren dat de
regeling lang niet voor iedereen een
oplossing biedt. Ook kan men zich
vragen stellen bij de juiste omvang van

de door de RACM becijferde restauratieachterstand. Het woord ‘wegwerken’
in de naam van de regeling is wellicht te
optimistisch. Was ‘verminderen’ hier niet
beter geweest?
De beschikbare tijd voor het indienen is
beperkt en er zijn heel wat haken en
ogen. Hopelijk legt men dit in Den Haag
en Zeist (of Amersfoort) straks niet uit, als
zou er geen of maar een beperkte
behoefte meer zijn aan molenrestauraties.
Dit neemt echter niet weg dat de regeling voor veel molens een kans biedt om
de vicieuze cirkel van verval en gebrek
aan middelen te doorbreken.
Een volgende bijeenkomst van de molenconsulenten is afgesproken op 5 september.
Nadere inlichtingen of toelichting op de
regeling kunt u krijgen bij de RACM, De
Hollandsche Molen, de gemeente of bij
uw regionale molenvereniging.
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Molensactueel

I.J. de Kramer-prijs
VOOR STUDIE OVER ALKMAAR ALS BAKERMAT
VAN DE HOLLANDSE INDUSTRIEMOLENS

T

Tijdens het Internationale TIMS Symposium voor Molinologie, dat tussen
2 en 10 juni 2007 te Putten plaatsvond, heeft de voorzitter van “TIMS
Nederland en Vlaanderen”, Ton Meesters, op zondag 3 juni voor de derde
maal de I.J. de Kramer-prijs ter grootte van i 2.000,- uitgereikt. Deze
publicatieprijs werd toegekend aan de Nederlandse auteurs: Herman
Kaptein en Pieter Schotsman- voor hun studie: “Alkmaar als bakermat
van de Hollandse industriemolens omstreeks 1600”.
enig systematisch onderzoek naar het
vroege molenbestand in de stad gedaan. Evenmin waren de beschikbare
bronnen op adequate wijze geannoteerd en de resultaten in perspectief geplaatst. Behalve een regionaal kader
biedt de studie ook een ruim historisch
perspectief voor de Alkmaarse ontwikkelingen.

Ton Meesters overhandigt de prijs (alle foto’s: Wiard Beek).

H

et werk van de heren Kaptein en
Schotsman, beiden bekend op het
terrein van de regionale geschiedbeoefening, kent een heldere probleemstelling: wat was de rol van Alkmaar bij
de introductie en het gebruik van windkrachttechniek in het vroegmoderne
Holland?
Op basis van veel feitenmateriaal wordt
systematisch toegewerkt naar een
conclusie, waarbij uit verschillende disciplines en in een ruim perspectief materiaal wordt ingebracht. De studie maakt
duidelijk waarom het provinciestadje
Alkmaar zo vroeg al zoveel industriewindmolens kende; iets dat wel eerder opgevallen, maar nog nooit grondig onderzocht
was.
Het betoog steeds blijft overtuigen en
daarmee wordt een belangrijk economisch-historisch aspect van de Neder-
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landse molengeschiedenis nu ook voor
een groter publiek ontsloten.
Het eindadvies luidt:
Unaniem was het oordeel daar hier het
meeste werd voldaan aan de in de
reglementen omschreven kenmerken:
Molinologische relevantie
Voor de vroegste ontwikkelingen op het
terrein van de bedrijfswindmolens, die in
het zeventiende-eeuwse Holland zo
belangrijk werden, is kennis van de
Alkmaarse situatie van wezenlijk belang.
Ook geeft de studie inzicht in de achtergronden van nieuwe ontwikkelingen.
Origineel eigen onderzoek met nieuwe
elementen
Na 1905, toen archivaris Bruinvis over de
Alkmaarse molens publiceerde, is nooit

Integratie verschillende disciplines en
perspectieven
Behalve molens staan ook vooral mensen
centraal in de studie. Genealogische en
demografische gegevens bieden nieuwe
inzichten. Naast migratie vanuit de
Zuidelijke Nederlanden waren ook de
praktische ervaringen en ambachtelijke
vaardigheden van autochtone inwoners
van doorslaggevend belang.
Ook fysisch-geografische elementen zijn
betrokken bij de verklaring van de bijzondere situatie in Alkmaar, evenals het
economisch klimaat. Wat dat laatste
betreft is de conclusie gerechtvaardigd,
dat in de problemen van de stad juist de
kansen voor nieuwe ontwikkelingen
bleken te liggen: bij Alkmaar begon de
victorie.
Op overtuigende wijze wordt aangetoond, dat verschillende factoren alleen
tezamen de unieke ontwikkeling van
Alkmaar tot bakermat van de Hollandse
industriemolens kan verklaren.
Deze uitwerking van het “scharniermoment” in de Nederlandse molengeschiedenis overstijgt het nationale belang en
verdient het door de toekenning van de
I.J. de Kramerprijs onder een breder
publiek bekend te worden.
Het artikel is verschenen in: Drewes, J. et
al. (red.), Alkmaar, stad en regio. Alkmaar
en omgeving in de Late Middeleeuwen
en de Vroegmoderne Tijd, Alkmaarse
historische reeks XII (Hilversum: Verloren,
2004), 183-226. In deze publicatie 2 tabellen en 12 afbeeldingen. 32 pagina’s, 2
tabellen, geen afbeeldingen.

Auteur Herman Kaptein spreekt een woord van dank uit.
Links: iurylid Erik Nijhof leest het juryrapport voor
en Ton Meesters vertaalt dit voor de grote groep aanwezige
Engelssprekende TIMS-leden.
Overige inzendingen
- De Watermolens van Venlo door Wiro
van Heugten, 28 pagina’s, 5 tabellen, 9
afbeeldingen. Ongepubliceerd.
- Oliemolens. Wind-, water- en rosoliemolens oliezaad en olie door P.W.E.A.
van BusselH, 192 pagina’s, 1 tabel, 111
afbeeldingen en 99 tekeningen (Eindhoven: Bura Boeken, 2007)
- Niet Nederland maar Vlaanderen was
de bakermat! Belangrijke archiefvondst. De eerste vermelding van een
poldermolen: de nog bestaande
“hoesse molen” bij Gent (1316) door
Lieven Denewet, 21 pagina’s, 20
afbeeldingen. Dit artikel is verschenen
in: Molenecho’s. Vlaams tijdschrift voor
Molinologie, 34ste jaargang nr. 3, juli/spetember 2006, 170-190.
- Pompwatermolens
door Karel Broes, 200 pagina’s met 240
afbeeldingen. Verschenen als themanummer van Molenecho’s. Vlaams tijdschrift voor Molinologie, 32ste jaargang
nr. 3, juli-oktober 2004.

ven molens tot de molinologie gerekend.
De prijs is genoemd naar de eminente
molinoloog I.J. de Kramer (1919-1994),
die in de beginperiode in Nederland en
Vlaanderen veel heeft betekend voor
het vakgebied.
De prijs bestaat uit een geldbedrag ter
grootte van e 2.000,- De uitreiking aan de
auteur(s) geschiedt in beginsel tijdens de
najaarsbijeenkomst van TIMS Nederland
en Vlaanderen, gewoonlijk vindt deze in
de maand november plaats.
Voor deze derde gelegenheid werden
vijf inzendingen ontvangen. Een deskundige jury, bestaande uit de heren Dick
Bunskoeke (Beilen), Walter van den
Branden (Gent) en Erik Nijhof (Utrecht),
heeft de inzendingen beoordeeld en

wees de genoemde studie als winnaar
aan. Het ligt in de bedoeling om de prijs
in het najaar van 2008 opnieuw uit te
reiken. In de loop van dat jaar zullen
auteurs van recent verschenen of nog te
verschijnen publicaties dan wel manuscripten worden opgeroepen om hun
bijdrage hiervoor in te zenden.
Het volledige juryrapport, dit persbericht
en het reglement zijn te raadplegen op
de website van TIMS: http://www.timsmills.info/timsnlvl
Neem voor verdere informatie contact
op met het secretariaat, Wiard Beek,
secretaris TIMS Nederland en Vlaanderen: wiardbeek@gmail.com. secretaris
TIMS Nederland en Vlaanderen.

Slager-windmotor

‘t Betere Werk

De heer IJzerman uit Aldeboarn attendeert er op dat de windmotor van het fabrikaat Slager (zie Molenwereld 2007-7/8-248) niet in Wolvega staat, maar in
Goingarijp bij Joure. Eerder stond de molen in Nijetrijne en dat ligt weer wel bij
Wolvega; waarvan acte en uiteraard ook dank voor deze correctie.

I.J. de Kramer-prijs
De vereniging voor molinologie: TIMS
Nederland en Vlaanderen looft sinds
eind 2002 éénmaal in de twee jaar de I.J.
de Kramer-prijs uit voor een gedegen en
vernieuwende molinologische studie. De
prijs heeft tot doel het onderzoek naar en
het publiceren over molens in het
Nederlandse taalgebied te bevorderen.
Onder molinologie wordt verstaan; “de
studie naar molens of andere mechanische installaties die kinetische energie
van water- of windbeweging gebruiken
als aandrijfkracht voor apparaten tot het
malen, pompen, persen en stampen.
Meer in het bijzonder omvat molinologie
de kennis van deze traditionele werktuigen, die als gevolg van de voortschrijding van de techniek en door
economische omstandigheden in onbruik geraakten.” (citaat). Tegenwoordig
worden ook de door spierkracht gedre-
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A L M E N U M
Houthandel

Voor molenrestauraties

Zagerij
Import

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

Iepen • Bolletrie • Steenbeuk • Douglas
Larix • Azobé • Noord Noors Grenen
Kanaalweg 108 • 8861 KJ Harlingen • Tel. 0517 - 41 33 77 • Fax 0517 - 41 48 73 • www.houtcompagnie.nl
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J.S. Bakker

De DRIE LEVENS van één molen (1)
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Portret
Links: topografische kaart van de polder Reeuwijk en omgeving omstreeks 1900.
Het totale gebied van de polder Reeuwijk is, inclusief de beide, zelfstandig geworden droogmakerijen, met een paarse lijn aangegeven. De droogmakerijen zijn met
een groene lijn aangegeven, terwijl de afzonderlijk blokken, die elk één poldermeester leverden zijn aangegeven met een gele lijn. Het gebied binnen de oranje
lijn is de polder Sluipwijk.
Legenda:
Blokken:
I
De Wijk, Korte Wijk en de Wonne;
II
De Dronen;
III Vrijenes en de Vrouwmadekampen;
IV Broekvelden;
V
De Tempel, Groot-Oud-Reeuwijk, Klein-Oud-Reeuwijk, Nieuwdorp;
VI De Zaden;
VII Alias-Ambacht.
Overige blokken (plassen):
VIII Ravensberg en Sluipwijksche Sloene;
IX ‘s-Gravenbroek en Vogelenzang.
Molens:
1
Eerste Rijnmolen;
2
Tweede Rijnmolen;
3
Nieuwe Rijnmolen;
4
Gouwemolen;
5
Molen Vrijenes;
6
Sluipwijkse molen.
Droogmakerijen, voorheen verveningen:
A
Gecombineerde Veenpolder van Zwammerdam en Reeuwijk, na 1899
Tempelpolder;
B
Polder Broekvelden en Vettenbroek.
Overig:
a
Dubbele verlaat;
b
Vuilebrassluis;
c
Karnemelkssloot;
d
boezemgemaal van Rijnland.

Het eerste leven: R e e u w i j k

H

Het verplaatsen van molens is een eeuwenoud verschijnsel.
Om uiteenlopende redenen kan een molen elders aan
een ‘tweede leven’ beginnen. Een enkele maal komt zo zelfs
een derde leven voor, maar dat is toch wel heel zeldzaam.
Een watermolen van de polder Reeuwijk heeft dit
gepresteerd. Deze maalde met nog twee molens de polder af
op de Rijn bij Bodegraven. Nadat daar een stoomgemaal
hem het werk had ontnomen vond hij nieuw emplooi in
Waddinxveen en nog weer later in Harderwijk.
De as doet zelfs nog dienst in Duitsland!

M

et enige moeite is het inderdaad
mogelijk gebleken de molen op
zijn voetsporen te volgen. Het simpelst
is het laatste traject, de verplaatsing
van Waddinxveen naar Harderwijk. In
het in 1968 uitgekomen Gelders Molen boek staat immers bij de molen van

Harderwijk ‘oorspronkelijk een poldermolen in Waddinxveen’. Toch worden
hier twee in feite gescheiden zaken bij
elkaar geveegd: het watermolenverleden en de herkomst. Dat watermolenverleden zullen de samenstellers hebben
onderkend aan de constructie en dit

hebben geplakt aan de overlevering
van Waddinxveen als plaats waar de
molen vandaan kwam. Dat is heel
logisch maar wel onjuist. Foto’s van de
korenmolen De Hoop in Waddinxveen
welke stond bij de hoek van de
Dorrekenskade en de Zuidkade maken
onomstotelijk duidelijk dat het deze
korenmolen is geweest die naar Harderwijk is verhuisd.
Het is ook bekend dat de Waddinxveense korenmolen in 1899 na brand is
herbouwd. Algemeen wordt aangenomen dat hiervoor een elders overtollige
watermolen is gebruikt; maar welke?
Het uitvogelen van de herkomst van
zo’n watermolen is het zoeken naar een
speld in een hooiberg. Er is wel eens
beweerd dat de molen vermoedelijk
een van de acht molens bij Rotterdam is
geweest die de Rotte afmaalden op de
Maas. Dat blijkt evenwel niet juist te zijn.
Gelukkig bestaat de as van de Harderwijkse molen nog. Deze is in 1852
gegoten bij Enthoven als no. 95. Het
polderbestuur dat in 1852 de as laat
gieten meent zichzelf aan een toekomstige vergetelheid te ontrukken door de
namen van de leden mee te gieten in
de as. Dat zijn er maar liefst acht, die op
één naam na niet veel meer duidelijk
maken dan een Zuid-Hollandse herkomst. Bij die ene naam, ‘C. Brack’,
staat ‘burgem.’; burgemeester. Maar
waar? Een speurtocht langs het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het
Nationaal Archief in Den Haag levert het
gewenste antwoord: Reeuwijk! Het
archief van de polder Reeuwijk, waarvan burgemeester Brack in 1852 voorzitter is levert het onomstotelijk bewijs de
ex-Waddinxveense, ex-Harderwijkse korenmolen De Hoop is de meest zuidelijke
van de drie molens die de polder
Reeuwijk bij Bodegraven afmalen op de
Rijn. Zo zijn de drie levens van de molen
aan elkaar gekoppeld en kunnen ze hun
verhaal kwijt.

Reeuwijk
De polder Reeuwijk is een zeer grote
polder, het hart van het gebied tussen
de Gouwe, de Rijn, de IJssel en de
Wiericke. Op zijn grootst is de polder
maar liefst 2340 ha geweest. In 1898
komt daar de bemaling van de 705 ha
grote polder Sluipwijk bij.
In feite was de polder Reeuwijk opgebouwd uit een aantal verschillende
delen of blokken waarvan Broekvelden
het grootste was. Het zou te ver gaan
om al deze delen te behandelen. Het is
voor de bemalingsgeschiedenis ook niet
van belang omdat geen van deze blokken een zelfstandige bemaling bezat.
Deze indeling in blokken werkte tot 1859
door in het polderbestuur, elk van de
zeven voornaamste blokken leverde
één poldermeester of heemraad die
gezamenlijk met de Schout (burgemeester) van Reeuwijk het bestuur van de
polder vormden.
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Bemaling
‘Wij Wolffaert van Bredenroede, heere
tot Cloetingen, van Vossolt ende tot
Asten doen kondt ende kenlijck allen
luyden dat wij voor ons ende onse nacomelingen, heeren van dezelve landen
ende heerlicheyden gegunt ende
gegeven hebben, gunnen en de
gheven mits desen onsen brieve die
bueren ende gemeente van Rewijck,
gelegen in onse heerlicheyt van Vossolt
onse recht ende heerlicheijt van den
winden te gebruycken ofte mogen
gebruycken omme aldaer te stellen,
setten ende ordonneren twee watermoelens aldaer ende in alsulcke plaetzen daert hemluyden alderbest passen
ende believen zal. Waervan wij kennen
wel ende goetlijck vernuecht ende
voldaen te wesen. Des toirconde hebbe
wij, Wolfaert van Bredenroede voorsz.
desen brieff mit ons eygen hant onderteyckent. Gegeven int jaer ons Heeren
duysent vijfhondert vier ende veertich
op ten achsten dach in julio.
(was getekend) W. Bredenroeden’
Met deze oorkonde begint de geschiedenis van de Reeuwijkse watermolens.
Nu kon jonkheer Wolfaert van Brederode
wel een gunst verlenen aan Reeuwijk,
maar niet op eigen houtje. Bij aktes van
5 augustus en 14 oktober 1543 kwamen
hij en het Hoogheemraadschap van

Topografische kaart van de polder Reeuwijk en omgeving omstreeks 1850. De beide
veenpolders zijn nog niet drooggemaakt en er wordt nog volop geveend in het
gebied.

Oorkonde van 8 juli 1544 waarbij Wolfaert van Bredenrode Reeuwijk het recht
schenkt om twee watermolens te stichten (archief polder Reeuwijk).

Rijnland tot overeenstemming over
bemaling van de polder Reeuwijk. De
ingelanden van Reeuwijk kregen toestemming om met twee of drie molens
uit te malen op de Rijn. Er werden er
twee gebouwd.
Enige tijd later ontstond er een conflict
tussen ene Jan Jansz. en ingelanden.
Gemelde Jan Jansz. had kleine privémolens gesticht en de ingelanden namen
hem dat niet in dank af. Blijkbaar maalden
deze molens af op de polder Reeuwijk
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waardoor
het
waterbezwaar
werd
vergroot. Op 7 augustus 1562 kwamen de
partijen tot een akkoord: er zou een derde
molen bij de Rijn worden gebouwd. Zo
stonden er drie molens op een rij, uitmalende op een voorboezem naar de Rijn.
Toch zou later één blok gedeeltelijk
weer een eigen bemaling krijgen, te
weten het deel de Vrijenes van het blok
de Vrijenes en de Vrouwmadekampen.
Deze molen stond aan en ten noordoosten van de Oud-Bodegraafseweg, 500

m ten noordwesten van de Goudsestraatweg en vormde in de polder
Reeuwijk als het ware een onderbemaling. Hij was geen eigendom van de
polder, maar particulier bezit. Het zal dus
wel geen grote molen zijn geweest.
Omstreeks 1840 is hij nog aanwezig.
Mogelijk is hij verdwenen in samenhang
met vervening en droogmaking van de
polder Broekvelden en Vettenbroek,
waarvoor in 1843 een nieuwe molen
werd gebouwd.
De Reeuwijkse molens zijn tot twee keer
toe het slachtoffer van oorlog geworden. In de Tachtigjarige oorlog legden
de drie molens voor de eerste keer het
loodje, maar werden in 1577 herbouwd.
Toch zal de oorspronkelijk afwatering
van de polder niet naar het noorden op
de Rijn, maar naar het zuiden toe, op de
Hollandsche IJssel zijn geweest. Want in
1604 kreeg de polder Sluipwijk toestemming om een molen en een verlaat te
stichten op de Reeuwijkse Watering. Dat
is nu de Breevaart.
Voor 1604 liep het water van Sluipwijk op
de Hollandsche IJssel af door een sluis in
de IJsseldijk, de Vuilebrassluis. Deze sluis
lag in het verlengde van het nu
gedempte zuidelijke deel van de Breevaart, nu de Joubertstraat. Bij laag
water op de IJssel liep het water door de
sluis vanzelf weg. Het stichten van een
molen door Sluipwijk moest wel met
kunstwerken gepaard gaan. Of men
moest een nieuwe uitwatering op de

Satellietfoto van de polder Reeuwijk aan het begin van de 21e eeuw. Het schetst de
bdreigingen van het Groene Hart van Holland in het klein. Bedrijfsterreinen,
woningbouw, recreatie en infrastructurele voorzieningen eisen hun tol. De eens
drooggemaakte polder Broekvelden en Vettenbroek is weer water!.

met de problematische uitwatering van
de Rijn die toen niet meer in Katwijk op
de Noordzee loosde, maar op het IJ bij
Spaarndam en Halfweg!
Met de invoering van bemaling met
windmolens gebeurt het omgekeerde:
de uitwatering wordt dan verlegd naar
de Rijn en zo krijgt Reeuwijk zijn uitwatering met twee en later drie molens bij
Bodegraven op de Rijn.
De overeenkomst tussen Reeuwijk en
Sluipwijk uit 1608 had ook gevolgen voor
de bemaling van Reeuwijk. De derde
molen op de Rijn werd verplaatst naar
de Breevaart tegenover de Sluipwijkse
Molen. Zo werd Reeuwijk vanaf de
zeventiende eeuw zowel werd afgemalen op de Rijn als op de IJssel en de
Gouwe. Dat laatste gebeurde later via
de Karnemelkssloot, de verbinding
tussen de Breevaart en de Gouweboezem. Toen de Vuilebrassluis in de tweede
helft van de negentiende eeuw herstel
eiste voelde noch Sluipwijk noch
Reeuwijk er voor om dit uit te voeren.
Dat zal wel samenhangen met het feit
dat in 1856 het boezemgemaal van
Rijnland aan de Hanepraai naast de
korenmolen ‘t Slot was gereed gekomen
dat de Gouweboezem afmaalde op de
IJssel. In 1869 nam Rijnland de Vuilebrassluis over van de beide polders en
liet deze onmiddellijk afdammen,
waarna in 1889 sloop volgde. Later, in
1899, werd de Breevaart tussen de
Karnemelkssloot en de gewezen Vuilebrassluis afgedamd en gedempt, waar-

Fragment van een kaart, vermoedelijk
van omstreeks 1605, aanwezig in het
archief van het Hoogheemraadschap
van Rijnland, waarop aangegeven ‘de
drije rewijckse moelens’. De weergave
is schematisch bedoeld en niet volgens
de werkelijkheid. Volgens de stand van
de schepraderen zouden de molens het
water de polder inmalen!

IJssel stichten voor de molen of men
moest de Breevaart afdammen met een
schutsluis - het bestaande Dubbele
Verlaat - waardoor de Breevaart tussen
het Dubbele Verlaat en de Vuilebrassluis
als voorboezem met een hoger peil kon
functioneren en de uitwatering op de
IJssel werd verbeterd. Dat was dan ook
de kern van de afspraak van 1604.
Natuurlijk maakte die overeenkomst een
regeling met de polder Reeuwijk noodzakelijk, die door het stichten van de sluis
zijn natuurlijke afwatering op de IJssel
verloor. In 1608 regelden Reeuwijk en
Sluipwijk dan ook hun gemeenschappelijke belangen, zoals de afwatering door
de Vuilebrassluis in de IJsseldijk.

Rijnpolders of IJsselpolders?
Blijkbaar was het in de Middeleeuwen
aantrekkelijker om zonder bemaling op

de IJssel af te wateren dan op de Rijn.
De Alfer Wetering in Waddinxveen en
Boskoop herinneren daar nog steeds
aan, want ook Alphen a/d Rijn wenste
en verkreeg - hoe verbazend - een
uitwatering naar de IJssel: Alphen a/d
IJssel. Alphen had er niet alleen een ten
westen van de Gouwe, maar ook nog
een ten oosten. Het had alles te maken

voor Rijnland op 14 mei 1898 vergunning
verleende aan P. Ooms.

Oorlog
In 1658 kocht Reeuwijk een achtkante
watermolen in Noord-Holland om die op
de plaats van een ‘4cante’ molen te
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stellen, wellicht op de plaats van de
molen die in 1608 naar Gouda was
verplaatst. Hoe of het ook zij, men had
niet lang plezier van de molen. Het
beruchte rampjaar 1672 met het land
reddeloos, de regering radeloos en het
volk redeloos treft de polder Reeuwijk
zwaar. De Fransen waren Nederland
binnengevallen, maar gestuit op de
roemruchte Hollandse Waterlinie. De
invallende strenge vorst maakte de
betrekkelijkheid van de waterlinie duidelijk en de Fransen rukten eind december
1672 met 10.000 man op vanuit
Woerden. De plotseling invallende dooi
dwong de Fransen tot terugtocht.
Tijdens die terugtocht hielden de Franse
troepen in Bodegraven en Zwammerdam beestachtig huis: de beruchte
Franse furie. De schade in de Rijnstreek
was enorm; ook de molens van de
polder Reeuwijk werden in brand gestoken.
Op 5 januari 1674 vond de aanbesteding voor de bouw van een ‘nieuwe
Wint achtkante Water-Molen’ plaats ten
huize van Anthony van de Ven, de
schout van Zwammerdam. Veelzeggend staat er op het aanplakbiljet
achter: ‘’t welk alleen is overgebleven’.
Ook een tweede molen zal waarschijnlijk
niet lang erna zijn herbouwd, maar dat

moet een wipmolen zijn geweest. Het
ligt voor de hand te veronderstellen dat
de in 1674 gebouwde achtkante molen
de opvolger werd van de in 1658 en in
1672 verwoeste molen, die immers ook
een achtkant was.

Nog een nieuwe molen
Een van de beide molens bij het verlaat
in Bodegraven brandde evenwel door
blikseminslag op 1 juni 1753 af, te weten
een wipmolen. De polder voelde er
weinig voor om weer een wip te
bouwen en in plaats daarvan besloot
men een nieuwe achtkante molen te
maken, waarvoor op 7 juli 1753 toestemming werd gevraagd aan Rijnland. Dit
gaf geen problemen en op 22 juni 1753
wordt Jacob van Naarden belast met
het maken van een bestek en aangesteld als opziener. Op 5 juli wordt ook
Pieter Dros aangesteld als opzichter. Er
worden zestig aanplakbiljetten voor de
aanbesteding gedrukt die in de wijde
omtrek worden opgehangen, tot in
Voorburg toe. Ook worden er advertenties in kranten geplaatst. De eigenlijke
aanbesteding vindt dan op 25 juli
plaats, waarna de molen spoedig wordt
voltooid.

Fragment van de kaart van Rijnland van Floris Balthasars uit 1615. Deze
kaart is wel conform de werkelijkheid met het verlaat en ter weerszijden
ervan een molen. De duiker bij de derde molen verbindt het door het
graven van de molentocht van de Dam- of Binnenpolder afgesneden
deel De Dronen met de rest van de polder. De Warmoeskade en -wetering is de grens tussen de Binnenpolder en de polder Reeuwijk. Floris
Balthasars geeft nog de oude situatie weer met drie molens. De derde
molen zou namelijk toen al verplaatst zijn naar Gouda (1608).
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Aanplakbiljet voor de aanbesteding van de bouw
van een achtkante molen op 5 januari 1674,
vermoedelijk de opvolger van de in 1658
gebouwde en in het rampjaar vernielde molen
(oud archief polder Reeuwijk).

Onherkenbaar Gouda! Het Dubbeld Verlaat bij de Burgvlietkade met de
Gouwemolen van de polder Reeuwijk (l) en de Sluipwijkse molen en in het midden
de sluiswachterswoning. Het verlaat ligt tussen dit huis en de Sluipwijkse molen in.
Laatstgenoemde molen is van een zeer oud model en zal daarom vermoedelijk nog
de molen zijn uit 1604, 1605, die immers op de kaart van Floris Balthasars ook al
als een achtkante molen was te herkennen. De Gouwemolen staat op het noordoosten in het kruis, bepaald ongebruikelijk. (foto coll. P.A.M. van den Berg).

De Breevaart, gezien richting Dubbelde Verlaat in augustus 2007. Het verschil met
de situatie ruim honderd jaar geleden is enorm; als het ware twee werelden. Het
gemaal Burgvlietkade dat de taak van de Gouwemolen heeft overgenomen is nog
net zichtbaar achter de bomen (foto jsb, 10 augustus 2007).

De situatie van het Dubbelde Verlaat in
Gouda met de beide molens volgens het
kadastrale minuutplan van omstreeks
1820; links de Gouwemolen van de
polder Reeuwijk en rechts de Sluipwijkse molen (tekening, Bas Koster).
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Tekening in inkt op linnen (!) van een achtkante molen in het archief van de polder Reeuwijk. De sluitsteen boven de waterloop
draagt het jaartal 1759, waarschijnlijk het jaar waarin de tekening is gemaakt en mogelijk ook de molen is gebouwd. Van de
beide molens in Reeuwijk was er één in 1674 gebouwd, de andere in 1754. Dat zou tot de conclusie kunnen leiden dat de tekening de derde molen van de polder betreft, de Gouwemolen, die dan in 1759 of kort erna gebouwd zou zijn. Merkwaardig is de
constructie van de voorwaterloop. De hele molen staat op een doorgaande houten vloer met inbegrip van de muren van de
voorwaterloop. De voorwaterloop heeft een houten vloer, gedragen door liggers in de waterloopmuren. Hoe een en ander zich
laat rijmen met de opleider is niet duidelijk. De opvoerhoogte lijkt betrekkelijk gering te zijn geweest, minder dan een meter.

De bemaling blijft zo lang ongewijzigd:
met twee molens op de Rijn en een op
de Gouwe.

Vervening, droog- en ...
natmaking
De polder Reeuwijk was een veenpolder. Van veen naar turf is veel werk,
maar het loont wel, zij het voor de een
meer dan voor de ander. Zo ontstonden
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ook in de polder Reeuwijk veenderijen.
De Reeuwijkse en de Sluipwijkse plassen
vormen er overduidelijk een herinnering
aan. In de polder Reeuwijk ontstonden
zo drie grote veenderijen:
- de Plasveenderij (het zuidoostelijk
deel van de polder, te weten de blokken ‘s-Gravenbroek; Vogelenzang;
Ravensberg en de Sluipwijkse Sloene);
- de Gecombineerde Veenderij van
Zwammerdam en Reeuwijk, beter
bekend als de Tempel (in het noord-

westelijk deel van de polder, te weten
Voshol, Wonne en delen van Broekvelden en de Tempel)
- Broekvelden en Vettenbroek aan de
oostkant van de polder.
Van deze drie veenderijen werden de
twee laatste drooggemaakt. Op 17 april
1734 verleende het Hoogheemraadschap van Rijnland toestemming voor
het vervenen en droogmaking van wat
later de Tempelpolder zou zijn. Pas in
1875 werd met de droogmaking van de

uitgeveende landen begonnen waarvoor een stoomgemaal werd gesticht.
Later werd de bemaling overgenomen
door de stoomgemalen van de polder
Middelburg, uitslaande op de Gouwe. In
1883 werd de veenpolder als de
Gecombineerde
Veenpolder
onder
Zwammerdam en Reeuwijk losgemaakt
van de polder Reeuwijk en ging zelfstandig verder; vanaf 1899 onder de naam
Tempelpolder.
Het octrooi voor de vervening en droogmaking van Broekvelden en Vettenbroek verstrekte Rijnland in 1797. In 1890
werd een stoomgemaal voor de droogmaking van de dan uitgeveende polder
gesticht. Rond die tijd werd de polder
ook zelfstandig onder de naam polder
Broekvelden en Vettenbroek; los van de
polder Reeuwijk. Dit stoomgemaal sloeg
uit op de polder Reeuwijk, waartoe op
22 juni 1842 een overeenkomst was
gesloten tussen de vervening en de
polder. De bouw van een derde molen
aan de Rijn bij Bodegraven maakte deel
uit van deze overeenkomst, maar had
een lange voorgeschiedenis. Beide
verzelfstandigingen vormden een stevige aderlating van de polder Reeuwijk
die hierdoor slonk tot 1890 ha.
De drooggemaakte polder Broekvelden
en Vettenbroek had veel last van kwelwater, waardoor de polderlasten hoog
en een economische agrarische bedrijfsvoering moeilijk was. De oplossing
was heel drastisch. In 1970 werd, na een
ontzanding, de polder weer onder
water gezet en staat vanwege zijn grote
diepte bekend als de duikplas.

De vierde molen: het voorspel
Natuurlijk hadden de verveningen en de
daaropvolgende droogmakingen consequenties voor de bemaling. Uiteraard

De uitwatering van de polder Reeuwijk bij Gouda volgens een fragment van de
kaart van Floris Balthasars uit 1615 . De ‘vaerweterijng’ is de Breevaart die toen
uiteraard nog doorliep naar de Vuilebrassluis in de IJsseldijk. De ‘Sluijppicks Mole’
staat met naam aangegeven, de Reeuwijkse molen niet. De ‘Oude Alfer ende
Boscooper Sluijsvlieten vormen de oude uitwatering van Alphen aan den Rijn en
Boskoop op de Hollandsche IJssel, tevens de westgrens van de polder Reeuwijk.

De uitwatering van de polder Reeuwijk op de Rijn volgens de kadastrale minuutkaart van omstreeks 1820. Die vindt dan plaats
met twee achtkante watermolens ten oosten van de molentocht. Op de kaart is de werf van de dan al meer dan twee eeuwen
geleden verdwenen molen aan de westkant van de molentocht nog duidelijk herkenbaar. Op die plaats staat nu het gemaal
Bulæus Brack.
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Rechts korenmolen De Hoop in Waddinxveen, eerder de Nieuwe Rijnmolen van de
polder Reeuwijk in Bodegraven, later korenmolen De Hoop in Harderwijk.

werd dat geregeld waarvoor in de
verveningsconsenten de lijnen al uitgezet werden. Zo zou de latere Tempelpolder volgens een overeenkomst
van 11 februari 1734 tegen betaling van
een bedrag ineens en de verplichting
om ook na de droogmaking van de
vervening te blijven voldoen aan de
polderlasten van Reeuwijk uit mogen
blijven malen op de polder Reeuwijk.
De ingelanden van de polder Reeuwijk
stonden niet te trappelen om de ingrijpende veranderingen in de waterstaatkundige structuur. De beheersing van
het polderpeil is een heikele aangelegenheid. Vandaar, dat bij de verlenging
van het octrooi in 1818 voor de uitvening
de ingelanden van Reeuwijk bezwaar
maakten omdat de waterbeheersing
van de polder onder druk zou komen te
staan. Een compromis voorzag in de
bouw van een vierde molen in 1820 op
kosten van de vervening als voorwaarde
voor de verlenging. Korte tijd later
ontstond er verschil van mening over het
maken en onderhouden van de
Schinkeldijk, een polderkade die gedeeltelijk binnen de vervening lag. Er
werd weer een compromis bereikt. De
Veenpolder nam op 10 juni 1820 de
verplichtingen voor de Schinkeldijk over
en kreeg als tegemoetkoming uitstel
voor de bouw van de vierde molen tot
1840.

neemt het contract van 1820 nog eens
goed door en men komt tot de conclusie dat de Gecombineerde Veenpolder
aan de ene kant en het bestuur van de
polder Reeuwijk plus de ingelanden van
deze polder aan de andere kant
‘partijen tegen elkaar waren’ en dat
daaruit ‘is blijkende dat men in het jaar
1840 genoodzaakt zoude zijn tot het
stichten van eenen achtkanten watermolen’. Verder besluit men ‘om de deliberatie daarover te verschuiven tot April
eerstkomende, ten einde in de gelegenheid te zijn om te overleggen de voorstellen van het geene in deze zal
worden vermocht.’ Erg enthousiast komt
het allemaal niet over. Tijdens de vergadering wordt nog een ander probleem
besproken. Burgemeester J.L.A. de
Grave van Reeuwijk behoort tot beide

partijen. Zodoende kan hij meerdere
petten op hebben. Voor welke kiest hij?
Die van de polder Reeuwijk? Die van de
veenpolder? Hij stelt voor om, wanneer
dit speelt, de vergadering te mogen
verlaten en dat wordt hem toegestaan.
In een vergadering op 27 april 1841 komt
de zaak weer aan de orde op grond
van een ‘extract uit het verbaal van het
verhandelde bij de Commissarissen
Hoogheemraden van Rijnland’ van 27
maart 1841 over de klachten van de
ingelanden van Reeuwijk, dat de veenderij de verplichting tot de bouw van de
molen niet nakomt. De veenderij
reageert gebelgd. Men kan ‘niet begrijpen hoe dat eenige ingelanden zich
durven verstouten om met voorbijziening van het bestuur van den polder’
direct naar het hoogheemraadschap te
stappen. Ze hadden eerst fatsoenlijk de
zaak via hun polderbestuur richting
bestuur veenpolder kunnen spelen in
plaats van hoog van de toren te blazen
en regelrecht naar het hoogheemraadschap te gaan; ‘wij beschouwen dat
deze klacht door ingelanden ingediend
is onregtmatig en afwijkende van alle
regel op goed bestuur’. Als antwoord
wordt er dan verwezen naar een ‘zeker
stuk’ van 1 oktober 1819 dat op 10 juni
1820 is bekrachtigd door Rijnland, de
hierboven genoemde overeenkomst,
plus het octrooi van 14 april 1734 dat
een vrije uitwatering op de polder
Reeuwijk geeft. De Gecombineerde
Veenpolder vindt de klacht van de
Reeuwijkse ingelanden ongegrond of
op zijn minst prematuur: ‘wij hebben ook
aan niemand gezegd dat wij zouden
willen droogmaken of plan hadden om
den polder van Reeuwijk tot onzen
boezem te gebruiken en voor zo lange
dat niet bestaat, ontkennen wij aan
ieder ingelanden zelfs aan het bestuur
van den Polder van Reeuwijk, om zich
met onzen administratie te bemoeijen

Interpretatie
Op 23 augustus 1839 komt de kwestie
aan de orde in een vergadering van het
bestuur van de Gecombineerde Veenpolder van Zwammerdam en Reeuwijk
in de herberg De Zwaan aan de
Overtocht in Zwammerdam. Immers
uiterlijk 1840 zou de molen gebouwd
moeten worden en dan zou men toch
stappen moeten ondernemen. Men
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Korenmolen De Hoop in Harderwijk kort na de verplaatsing vanuit Waddinxveen.

waarom wij beschouwen dat de aanklagt van de Ingelanden is van alle
grond ontbloot en daarom, het zij met
eerbied gezegd, behoren te worden
afgewezen.’ Het hoogheemraadschap
krijgt, ‘met eerbied’, dus ook nog een
veeg uit de pan. De bouw van een
molen komt pas aan de orde in 1845
wanneer de ringdijk gesloten zal zijn.

Bloedneus

De 1e Rijnmolen van de polder Reeuwijk bij Bodegraven met het moleaarsgezin
Den Blijker. Op deze foto komt de merkwaardige ligging van de molen op een
soort landtong goed tot zijn recht. Links van het bosje loopt de voorboezem van de
middelste en achterste molen, rechts die van de molen zelf plus de toegang tot het
verlaat naast de molen. De beide andere molens zijn al gesloopt. Daardoor kwam
Den Blijker ook op de eerste molen, want eerder was hij molenaar op de Nieuwe
Rijnmolen, de achterste op de hoek met de Warmoeswatering.
(foto coll. L. van der Vlist).

Anders gezegd men doet alsof de neus
bloedt. Rijnland laat het er niet bij zitten.
Het Hoogheemraadschap wil op 1 oktober overleg met de betrokken partijen.
Een paar dagen ervoor, op 29 september vergadert het bestuur van de veenpolder over de te volgen koers. De zaak
ligt volgens hen duidelijk: de in 1820
‘bedoelde molen (is) geen ander dan
om de polder droog te malen’. Die
droogmaking is nog niet aan de orde,
zodoende heeft het geen zin dat ‘een
zoo kostbaar pand nutteloos eenige
jaren voor de droogmaking zoude
worden gestigt’. In feite trapt de veenderij hiermee een open deur in, want
het is logisch dat voor het droogmaken
van een uitgeveende polder een molen
nodig is. Men mag dan wel stellen dat
‘niet dusdanige maar wel degelijk eene
molen voor den Algemeenen Polder is
bedoelt’, maar dat staat niet in de over-

De Sluipwijkse molen, gezien vanuit het noorden. Het land links op de foto werd niet door de molen bemalen. Het viel onder
de polder Willens. De Sluipwijkse molen stond als het ware aan het einde van een tocht tussen de Breevaart en de polder Willens
in. De waterlopen van de molen lagen dan ook in een hoek tussen de tocht en de vaart. Merkwaardig is ook de ‘helling’ voor de
molen met aan heteind een visbun (?). De situatie is ook te herkennen op de kadastrale minuutkaart van omstreeks 1820
(foto coll. L. Van der Vlist).
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Het Dubbelde Verlaat in Gouda. De sluis heeft aan de kant van de Burgvlietkade
één stel deuren, aan de polderkant waren er twee. Het westelijke stel verschafte
toegang tot de polder Reeuwijk, het oostelijke tot de polder Sluipwijk. Beide
polders hadden een verschillend peil en waren door een smalle kade gescheiden. Per
1 januari 1898 nam Reeuwijk de bemaling van Sluipwijk over. Daarbij kregen beide
polders hetzelfde peil en kon het stel Sluipwijkse deuren vervallen. Dat is nu dichtgemetseld, al is de oorspronkelijke situatie nog volledig herkenbaar.
(foto jsb, 10 augustus 2007).

eenkomst. Daar staat alleen maar ‘eene
molen’.
Bovendien kan de veenderij,’reeds met
zoo zware lasten is gedrukt dat zij te
naauwer nood een beete droog broods
wegens hun Product oplevert’, de bouw
van een molen onmogelijk opbrengen.
Bovendien is de raming van de kosten
voor de bouw van een molen, 23.000
gulden, veel te rooskleurig. De kleinste
molens voor de Zuidplas die kort te
voren was drooggemaakt hadden
30.000 gulden gekost.
Toch wil de veenderij met een schikking
komen: als de termijn voor het natvenen
(het baggeren van veen voor de turfwinning, slagturven) wordt verlengd dan
mag wat hen betreft de nieuwe molen
voor Reeuwijk er komen en betaald
worden uit de ‘kassa voor wederdroogmaking’. Het is namelijk zo dat bij de
natveenderij land wordt omgezet in
betrekkelijk waardeloos, zelfs gevaarlijk
water. Om dat probleem te ondervangen moesten de verveners naar rato
van het verbruikte land geld storten in
een fonds waaruit dan de droogmaking
van de plas kon worden betaald.
Natuurlijk werd dat fonds pas aangesproken bij droogmaking. Er zal dus in
het fonds van veenderijen een bedrag
gezeten hebben wat men op dat
moment niet op korte termijn nodig had.
Zodoende kon men zonder directe
gevolgen voor de verveningen geld uit
deze kas halen voor de bouw van de
molen die de verveningen zelf dan niets
zou kosten. Dit is in feite snoepen uit de
suikerpot want financiële problemen
door deze aderlating voor de droogmaking zouden naar de toekomst verscho-
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ven worden. Dat besefte de veenderij
zelf waarschijnlijk ook wel en vandaar
hun voorstel tot ‘prolongatie van het
natveenen’. Daardoor werd het fonds
weer aangevuld en konden de verveners hun bedrijf voortzetten. Anders
gezegd: het mes sneed aan twee
kanten. Dat door voortgaand slagturven
de kosten van droogmaking toenamen
is duidelijk. Daarom is het dan ook maar
zeer de vraag of de aanvulling van het

fonds de voorgestelde aderlating kan
opvangen.
Tijdens ‘de comparitie’ van 1 oktober
worden toch spijkers met koppen geslagen.
In de bestuursvergadering van 22 april
1842 wordt verslag uitgebracht van de
‘comparitie’ van 1 oktober 1841. Er is
geen enkel bewijs dat de in 1820 overeengekomen bouw een ‘algemeene
molen’ betreft. Maar men wil bewilligen
in de bouw van een algemene molen
voor Reeuwijk mits ‘prolongatie tot
natveening gedurende deze eeuw’
wordt toegestaan. Dan mag de polder
Reeuwijk zelf de plaats van de nieuwe
molen betalen en zullen de ingelanden
van de droogmakerijen normaal meebetalen in de algemene polderlasten
van de polder Reeuwijk.
Dit voorstel haalt het met wat kleine
correcties.
Op 10 juni 1842 komt het polderbestuur
van Reeuwijk bijeen en stelt vast dat bij
de ‘comparitie’ met de ‘Heeren Commissarissen hoogheemraden in Reeuwijk
op 1 oktober van het jaar is geconstateerd dat er inderdaad behoefte is aan
een vierde molen voor de polder. (1-0
voor de polder). Eveneens constateerde
men toen dat niet is bewezen dat de
veenpolder volgens contract verplicht
zou zijn een molen ten dienste van de
algemene polder te bouwen (1-1).
Verder bleken de hoogheemraden van
Rijnland bereid de eeuw uit verlenging
van natvenen toe te staan, zowel voor
de veenderij van Reeuwijk en Zwammerdam als voor Broekvelden en
Vettenbroek als beide veenderijen bundersgelijk de nieuwe algemene molen
zouden bekostigen (2-2). Vervolgens
heeft de Veenpolder van Reeuwijk en
Zwammerdam een concept-contract

Gezicht op het Dubbeld Verlaat vanuit het noorden; links polder Sluipwijk, rechts
polder Reeuwijk. De tocht links, onder de houten brug door voerde naar de
Sluipwijkse molen (foto jsb, 10 augustus 2007).

Luchtfoto met het oude boezemgemaal van Rijnland in Gouda naast molen ‘t Slot. Dat maalde de Gouweboezem, onderdeel
van Rijnlands boezem af op de Hollandsche IJssel. Het in 1856 gebouwde gemaal had zes schepraderen met een diameter van
7,88 m bij een breedte van elk 1,73 m. Het volop in bedrijf zijn van het gemaal met zijn enorme schepraderen moet een
indrukwekkend gezicht zijn geweest. In 1936 werd de taak van het gemaal overgenomen door het nieuwe dieselgemaal
Mr. P.A. Pijnacker Hordijk bij de Julianasluis in Gouda waarna het
oude boezemgemaal in 1943 werd gesloopt. In 1988 werd direct
ADVERTENTIE
achter de Hanepraaisluis in de IJsseldijk een nieuw stadsgemaal
gebouwd, waarachter nog steeds de pijlers van het oude
boezemgemaal zijn te zien met daarop een brug over de
Fluwelensingel.

naar de polder Reeuwijk gestuurd. Binnen twaalf maanden na
goedkeuring van het contract door het hoogheemraadschap
zullen de veenpolders een molen voor de polder Reeuwijk
bouwen op de plaats die deze polder verkiest en betalen uit de
droogmakingsfondsen. Ook zal de polder Reeuwijk zich niet
verzetten tegen verlenging van het natvenen. De vergadering
van 10 juni dient niet alleen voor kennisgeving, maar ook om de
toestemming van de ingelanden van de polder Reeuwijk te
vragen. Hoofd voor hoofd wordt de ingelanden gevraagd of zij
het bestuur willen machtigen het contract af te handelen. Dat
levert geen echte problemen op en vervolgens wordt Rijnland
om toestemming gevraagd.
Op 22 juni 1842 gaat de polder Reeuwijk definitief een overeenkomst aan met de beide bovengenoemde verveningen,
waarbij beide droogmakingen in spe zich verplichtten om
‘eene watermolen van gelijke kragt en vlugt als de eerste
molen nabij Bodegraven staande Polder watermolen van de
Polder Reeuwijk cumsuis’ te stichten, ‘ter plaatse als hun nader
door de Contractanten ten derde zijde (de polder Reeuwijk-jsb)
daartoe zal worden aangewezen ter algemeene uitwatering
van de Polder Reeuwijk cumsuis’. Deze molen zou dan onderhouden worden door de polder Reeuwijk, terwijl de beide veenderijen gezamenlijk een bedrag ineens van / 4.000,- zouden
betalen en daarmee het recht van vrije uitwatering op de
polder Reeuwijk zouden krijgen. Ook Rijnland gaat hiermee
akkoord zij het met wat aanvullende bepalingen.
De ambachtsheer van Reeuwijk, J.W. van Musschenbroek uit
Utrecht heeft grote bezwaren tegen de verlenging van de
verveningstermijn. En die molen? Die had al in 1820 gebouwd
moeten worden. Maar hij krijgt nul op het rekest. Zo gaan nu
eindelijk de daadwerkelijke voorbereidingen van start.
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Windmolens in de
Noord-Brabantse Kempen

B

ij voldoende voorintekening verschijnt in november 2007:
‘Van billen en kruien, Windmolens in de
Noord-Brabantse Kempen’

De molen is hét symbool van Nederland.
Honderd jaar geleden telde Nederland
nog tienduizend molens. Nu zijn er daar
nog ruim duizend van over, waarvan 116
in Noord-Brabant. Ook in de NoordBrabantse Kempen is gelukkig nog een
aantal molens te bewonderen. Het is
goed zuinig te zijn op dit verdwijnend
industrieel erfgoed. Ad van Gool ging er
op bezoek, pluisde de historie na en
sprak met (vrijwillige) molenaars en
andere kenners en belangstellenden
van deze Kempische molens.
Het resultaat is een bijzonder boek,
waarin naast enkele inleidende artikelen, 23 Kempische molens en negen
molenrestanten zeer uitgebreid staan
beschreven.
Het boek is met name bijzonder omdat
de schrijver bij alle molens de continuïteit in hun geschiedenis zo goed laat
uitkomen. Lang geleden gebouwd als
puur functionele machines, zijn vrijwel
alle in dit boek genoemde molens in de
jaren rond de Tweede Wereldoorlog tot
stilstand gekomen. In de jaren zeventig
zijn ze gelukkig opnieuw in gebruik genomen dankzij vrijwillige molenaars. Vanaf
die tijd zijn de molens aan een nieuw en
actief leven begonnen. Een minder
intensief leven dan vroeger, maar wel
een leven waarin het wezen van de
molen gerespecteerd wordt en dat voor
de toekomst perspectieven biedt. Er is
immers een toegenomen belangstelling
voor de kwaliteit van onze voeding, voor
brood en voor ambachtelijke productieprocessen bespeurbaar in de samenleving.
Ad van Gool heeft zowel de oudere
geschiedenis van de molens als hun
wederopleving in de laatste decennia
van de vorige eeuw nauwkeurig en met
kennis van zaken te boek gesteld. Dat
heeft hij vergezeld laten gaan van zowel
interessante historische als fraaie eigentijdse foto’s die de genoemde continui-
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teit nog
eens benadrukken.
Dat doet geen enkel ander
boek op die manier.
Zodoende is Van billen en kruien een
boeiend kijk- en leesboek geworden,
dat de vele liefhebbers van molens,
maar ook geïnteresseerden in geschiedenis en heemkunde zal weten te
boeien.

De beschreven molens
Bestaande windmolens:
Aalst
De Aalstermolen
Acht
Annemie Bergeijk
Borkel
Sint-Antonius Abt
Budel
Janzona
Budel
Nooit Gedagt
Budel
Zeldenrust
Geldrop
Het Nupke
Goirle
De Visscher
Goirle
De WildeHapert
Heeze
Sint-Victor
Hilvarenbeek De Doornboom
Luyksgestel
De Deen
Luyksgestel
De Grenswachter
Moergestel
Nuenen
De Roosdonck
Oirschot
De Korenaar
Oisterwijk
De Kerkhovense
molen/Onvermoeid
Veldhoven
De Adriaan
Veldhoven
Sint-Jan
Veldhoven
De Zilster molen
Vessem
Jacobus

Molenrestanten:
Best
Den Otter/De Volharding
Casteren
De Wolfwinkelse
molen/Casterense molen
Diessen
De Heibloem/d’n Huub
Eersel
Hilvarenbeek Akkermolen
Leende
Heimolen
Middelbeer
Reusel
Riel

‘Van billen en kruien’ wordt bij voldoende voorintekening ter gelegenheid
van het Jaar van de Molens (2007)
uitgegeven door de auteur. Het wordt
een luxe hardcoverboek, uitgevoerd in
fullcolour, formaat 27,5 cm bij 21,5, cm
met in totaal ruim 220 foto’s en andere
illustraties.
U kunt profiteren van een aantrekkelijke
korting op dit unieke boek door het vóór
24 oktober 2007 bij voorintekening te
reserveren.
U betaalt dan slechts i 19,95 (na
verschijnen i 29,95) plus i 4,50 verzendkosten. U kunt het boek bestellen per
email: advangool@kabelfoon.nl
U dient daarvoor naam, adres en banknummer door te geven, dat gezien
wordt als een eenmalige automatische
machtiging.
Voor verdere info: Ad van Gool
013 B 5052407.

‘t Betere werk

De ezel
M

eer dan veertig jaar leef ik met de
gedachte dat de vangbalk aan de
windpeluwzijde hangt aan een hangereel en aan de kant van de penbalk
beweegt in de ezel. Zo is ‘t mij geleerd
en wat betreft het hangen: dat leek mij
logisch ook. Voor wat betreft de ezel:
“de vang moet verstoken worden want
de vangbalk ligt zowat op de bodem
van de ezel”. Ik heb er nooit aan getwijfeld. Vandaar dat ik in mijn bespreking
van ‘de nieuwe Stokhuyzen’ in Molenwereld 2007-6-241 klakkeloos aangaf
dat op de tekening op pag. 100 hangereel en ezel waren verwisseld. Dat blijkt
te kort door de bocht. Een abonnee was
zo vriendelijk mij daarop te attenderen.
De weergave zou correct zijn. Na meer
dan veertig jaar in een andere veronderstelling geleefd te hebben wekte dat
wel mijn nieuwsgierigheid en ben ik eens
gaan neuzen naar de achtergrond
ervan in een aantal bestekken en
andere literatuur dat mij te beschikking
staat. Het meest voorkomend was
hangereel of hangreel; meestal als voor-

ste en achterste; ook wel voor- en
achterhang(g)areel.
Twee keer kwam ik inderdaad de
combinatie ezel-hangereel tegen waarbij inderdaad het hangereel, ook hangreel, aan de kant van de vanghaak zit.
Ook Krook hanteert deze combinatie
Merkwaardig is het onzijdig lidwoord
‘het’ in plaat van ‘de’. Maar het verklaart veel. Ik zag de hangereel als de
hanger waar de vangbalk aanhangt te
vergelijken met de kleerhanger, maar
blijkbaar was het geen hanger waaraan, maar het hangend gareel waarin
de vangbalk zat, te vergelijken met het
gareel van een paard waar de nek van
een paard doorsteekt!
In Noord-Holland boven het IJ vond ik in
het mij ter beschikking staande materiaal alleen hanger; Boorsma spreekt van
voorste en achterste hanger, evenals
Sipman
trouwens.
Laatstgenoemde
geeft als synoniem voorezel, hetgeen
het bestaan van een achterezel impliceert en dan kan de vangbalk inderdaad bijna op de bodem van de ezel
gelegen hebben.
Op zijn minst verdient dit molenonderdeel een genuanceerde benadering en
dat deed ik in ieder geval niet. De weergave is correct maar het kan ook

A U T H E N T I E K
M

ijn molen heeft wel wat maar is
toch niet helemaal echt. De wieken
draaien, maar het echte leven is er toch
wel uit, de glorie van het ambacht zogezegd. Mijn buurman had familie uit het
buitenland over. Hij werkte voor een
grote meelfabriek en wilde nu graag
eens een ‘genuine Dutch mill’ zien, een
korenmolen uiteraard, liefst een waar de
tijd had stilgestaan.
Alhoewel ik de vraag pijnlijk vond liet ik
toch mijn hersens er maar eens over
gaan. Het viel niet eens mee. Daar was
wel dit mis en hier dat. Vele en vele
korenmolens passeerden mijn geestesoog. Hier was dit naar de knoppen
geholpen en daar dat. Ter ‘verhoging
van de molensfeer’ was op de ene
molen een scala aan voorwerpen binnengehaald waarvan het gros niet eens
op een molen thuis hoort. (Het lijkt wel
een uitdragerij.) De andere had in mijn
ogen meer weg van een prentenboek
dan een molen met al die bonte plaatjes (kleurboek?). Ik ben ooit eens in een

molen genoemd en daar had men de
educatieve waarde verhoogd door zo
ongeveer op alle onderdelen een
naambordje te maken. (Ik loerde in het
kropgat; zou daar soms ‘rijn’ staan? In
een balorige bui heb ik thuis zelfs een
bordje ‘bezem’ op het desbetreffende
gebruiksvoorwerp getimmerd.) In een
derde molen had men de stand van de
trappen maar veranderd, die oude van
vroeger liepen zo lastig. Dan heb ik het
nog maar niet over alle hekjes en leuningen en afzettingen. In weer een andere
was de molenwinkel zo dominant
aanwezig, dat het volgens mij geen
korenmolen was maar een winkelmolen.
Natuurlijk, de kost moet verdiend worden.
Molens met een horecafunctie vielen
uiteraard onmiddellijk af. Natuurlijk hebben ook vrijwillige molenaars recht op
een behoorlijke verblijfsaccommodatie;
we leven per slot niet meer in de twintigste eeuw. De tijd dat de thee genuttigd
werd op een koekkist ligt al generaties

Rotterdam-Terbregge: de vangbalk ‘in
het gareel’ komt op deze foto treffend
tot uiting (foto jsb 9 juni 1971).

anders. Een mens is gelukkig nooit te
oud om te leren. Alleen had ik het in mijn
onnozelheid nooit zo mogen presenteren en zeker niet in die context, waarvoor mijn excuses. jsb.

achter ons. Sommige molens hebben nu
een welhaast een riant onderkomen,
van vele gemakken voorzien. Er schijnt
zelfs in een molen TV te zijn ter verpozing, ontspanning of weet ik wat.
Ik kon maar niet op een goed adres
komen voor onze ‘milling engineer.’ Hier
was dit en daar ontbrak weer alles wat
tot de normale uitrusting van een korenmolen behoort. De enige meelzak hangt
als versiering aan de muur. Dan zijn de
goede voorwerpen weer aanwezig
maar op de verkeerde plaats. Ik zal het
nog maar niet hebben over het bekende luxe paarden en werkpaardenverhaal als het gaat om het uiterlijk.
Natuurlijk heb ik voor al dit soort toestanden (wantoestanden?) een zee van
begrip. Je kunt de klok nu eenmaal niet
stilzetten. Maar al met al had ik nog
geen antwoord op de vraag van buurman. Zelfs de museummolens vielen af
omdat die ook al helemaal geen beeld
gaven van molens zoals ze vroeger in
bedrijf waren. Ik werd er wanhopig van.
Zou dan nergens meer een echte korenmolen zijn? Tegen buurman zeggen:
“Sorry joh, we hebben nog wel zo’n slordige vijfhonderd korenmolens, maar
nergens meer wat jij zoekt.” Zou er dan
nergens meer een molen zijn die zelfs
maar de illusie biedt van een molen in
opa’s tijd? Vertwijfeld raadpleegde ik
kennis. Die kon gelukkig mijn probleem
oplossen, al wist hij er ook maar een
enkeling te noemen. Zo kwam het toch
nog goed
Balie Kluiver.
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???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
Waar in de Molenwereld???
Stond ook al weer dat artikel over die molen in Dokkum?
- Of die verhalen over oliemolens?
- O f d i e b e r i c h t e n o v e r d e b e s c h e r m i n g v a n m o l e n ro m p e n ?
- Of die artikelen over de molen van De Regt?

-

Natuurlijk kunt u bladeren en zich wild zoeken. Dat kost tijd en geeft ergernis.
Of u vindt het niet. ‘t Kan veel makkelijker. Gewoon het register raadplegen.
Zojuist is het register over de negende jaargang, 2006, verschenen, ook weer met indices op:

persoonsnamen - molens - zaken - aardrijkskundige namen.

Alleen het molenregister verwijst al naar meer dan 1700(!) vermelde molens
(1718 verwijzingen); personen? 1328 verwijzingen om precies te zijn!

Dit grote gemak kunt u niet alleen bestellen als brochure van 70 pagina’s,
maar ook als MS Excel-bestand op een CD-rom.
De CD-rom bevat zelfs het complete overzicht vanaf het begin, over de
jaren 1998-2006; met meer dan 14.500 verwijzingen
naar molens en bijna 11.000 naar personen!

Prijzen:

Brochure:
CD-rom
Brochure + CD-rom

Abonnee
i 8,50
i 7,50
i 13,-

Geen abonnee
i 10,i 9,i 15,-

U kunt als abonnee Waar in de Molenwereld 2005? bestellen door het overmaken van het bedrag voor het gewenste op
postgironummer 4506935 of bankrekeningnummer 3750.30.867 van Stichting Molenwereld te Moerkapelle onder vermelding van het
gewenste.
Eerdere edities van Waar in de Molenwereld? zijn nog verkrijgbaar tegen dezelfde prijs onder vermelding van het gewenste jaar.
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MOLENWERELD
gaat voor u OPEN!!!!
en
MOLENAARSVERLEDEN cadeau!!!
en
nog korting toe!!!
Al tien jaar is Molenwereld het blad bij uitstek op molengebied voor honderden
molenliefhebbers met veel nieuws, reportages en allerhande artikelen, rijk geïllustreerd en goed verzorgd.

Meer dan honderd nummers en TIEN JAAR MOLENWERELD dat vieren we!
Als u nog nooit abonnee bent geweest en zich nu opgeeft dan krijgt u eenmalig bij uw abonnement het boek Molenaarsver leden
ter waarde van i 12,50 cadeau! Molenaarsverleden is een bundel van veertig interessante artikelen over molens en telt 96 pagina’s.
Bovendien kost u een abonnement over 2007 geen i 47,50 maar i 38,50 indien u alle elf nummers van die jaargang wenst te ontvangen.
Wilt u er minder dan kunt u voor ieder nummer dat u niet wenst i 3,50 aftrekken.
Als u bijvoorbeeld alleen de laatste drie nummers wenst, dan is de prijs i 38,50 - 8 x i 3,50 = i 10,50.
M O L E N W E R E L D iedere maand per post thuis kan op drie manieren:

1. Door het nemen van een abonnement.
Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment ingaan en worden automatisch verlengd tenzij een abonnement uiterlijk 1 december van het
lopende abonnementsjaar schriftelijk wordt opgezegd.
Abonnementsprijs: Nederland: i 47,50 per jaar (incl. 6% BTW).
Overig Europa: i 65,- per jaar (incl. 6% BTW).
Overige landen op aanvraag.
De abonnementsprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2. Door u aan te melden als donateur.
Donateurs van de Stichting Molenwereld in Nederland ontvangen het blad gratis bij een minimum-donatie van i 62,50.

3. Door een cadeau-abonnement.
U kunt ook een abonnement cadeau doen. U geeft dan via onderstaande bon aan wie u de ‘ M O L E N W E R E L D ’ wilt toesturen en met ingang van
wanneer. Na ontvangst van het abonnementsbedrag sturen wij u een cadeaubon voor de ontvanger.
Een cadeau-abonnement kan voor een heel of voor een half jaar aangegaan worden.
De prijs voor een heel jaar is i 49,-, voor een half jaar / 24,50. Na afloop van de periode wordt het cadeau-abonnement
automatisch door ons beëindigd.

B
❑
❑
❑
❑

O

✂

N

“JA1, ik meld mij aan als abonnee op de ‘ M O L E N W E R E L D ’ .
“volgens bovenstaande aanbieding van i 38,50 voor alle nummers van 2007 en ontvang het boek Molenaarsverleden gratis.
“volgens bovenstaande aanbieding en ontvang het boek Molenaarsverleden gratis, maar wens van 2007 alleen de nummers ...................... te ontvangen.
“JA1, ik meld mij aan als donateur van de Stichting Molenwereld tegen een donatie van i ........ Ik maak mijn donatie over op Postbankrek. 4506935
of Rabobankrek.no 3750.30.867 t.n.v. de Stichting Molenwereld.
“JA1, ik wil graag een cadeau-abonnement aanvragen voor:

N
O
B

Naam: ..................................................................................................................................................................................................................................................
Adres: ...................................................................................................................................................................................................................................................
Postcode: ................................... Plaats: ............................................................................................................................................................................................
met ingang van ........................................................... voor een periode van een half/heel2 jaar

Als / ❑ molenliefhebber / ❑ beroepsmolenaar / ❑ molenmaker / ❑ vrijwillig molenaar3 ben ik speciaal geïnteresseerd in:
...............................................................................................................................................................................................................................................................
Handtekening:

Afzender (s.v.p. in drukletters)

Naam: ..................................................................................................................................................................................................................................................
Adres: ...................................................................................................................................................................................................................................................
Postcode: .................................... Plaats: ............................................................................................................................................................................................

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

Stichting MOLENWERELD Antwoordnummer 12104 NL-2740 WD MOERKAPELLE
1. s.v.p. aankruisen hetgeen door u gewenst wordt.
2, 3. s.v.p. doorhalen wat voor u niet van toepassing is.
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Bij de omslag voorzijde: De kans is groot, dat u deze molen vorige maand zo nog wel, maar nu niet meer kunt fotograferen.
Het is de Meerburgermolen in Zoeterwoude, die verplaatst wordt naar de Munnikenpolder in Leiderdorp. Meer bijzonderheden
kunt u vinden in ‘Molens Rijnland’ in dit nummer (foto D. Kenbeek, 25 juli 2007).
Bij de omslag achterzijde: Ook deze Rijnlandse molen, de Kalkmolen in Leiderdorp, is inmiddels niet meer op zijn oorspronkelijke
plaats te bewonderen. Hij wacht in de werkplaats van molenmaker Verbij op een nieuwe plaats en een nieuwe taak bij de
Doesmolen. (foto D. Kenbeek, 3 november 2005).
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