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

Al tientallen jaren woedt de discussie over het al dan niet verplaatsen
van molens. Dat deze discussie blijft voortduren heeft alles te maken

met tegengestelde uitgangspunten. Voorstanders van verplaatsing
vinden dat een molen vooral zo goed mogelijk moet kunnen draaien en
tegenstanders benadrukken de relatie tussen de molen, zijn geschiede-
nis en de locatie. In sommige gevallen ligt de zaak duidelijk: de molen
moet verdwijnen omdat hij in de weg staat. In andere gevallen ligt het
moeilijker. Dan juist ontstaat de discussie die soms zelfs in de argumen-
tatie ‘onzuivere’ trekjes kan vertonen. Daar komt bij dat niet alle
verplaatsingen even geslaagd zijn. Zo is bijvoorbeeld de Oudegeinse
molen in een situatie terecht gekomen die voor veel ‘biotooppuristen’
een gruwel is en in soortgelijke gevallen zelfs een aanleiding zou zijn om
op verplaatsing aan te dringen! Bovendien kost een verplaatsing ook
nog eens bakken gemeenschapsgeld. Ook op grond daarvan zou een
verplaatsing in alle opzichten verantwoord moeten zijn. Eenzelfde soort
discussie laat zich indenken over het verhogen van molens. 
In dit nummer maakt Nico Jurgens de samenhang tussen molen en zijn
‘moederschoot’ duidelijk met als casus de watermolen van de dorps-
polder Wadenoijen.
En Balie Kluiver doet ook nog een duit in het zakje met zijn ‘pruttelpomp’.
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Bij de omslag voorzijde: 
De molen van Wadenoijen, hoe
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(foto H. Noot, 28 mei 2005).
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De Fortuin te Noordhorn tijdelijk
buiten gebruik

Molen De Fortuin in Noordhorn staat
voorlopig stil. Oorzaak is de constatering
van een aantal mankementen waar-
door draaien niet langer verantwoord is.
Na een grondige inspectie bleek dat de
bevestiging van de slijtstukken rond het
bovenwiel los is geraakt. Een van de vier
zijden van een van de roeden is door-
geroest en een andere zijde vertoont
haarscheurtjes. Er is inmiddels een be -
stek opgesteld, dat aan de ge meente
Zuidhorn is verzonden. Met het indienen
van een restauratiesubsidie voor 1
december 2007 hoopt men dat de
werkzaamheden in het voorjaar van
2008 aangepakt kunnen worden. 

Gemeente akkoord met 
kappen van bomen bij molen
Nieuwleusen  

De door het Oversticht opgestelde plan-
nen voor de inrichting van de omgeving
van de Molen van Massier te Nieuw -
leusen (Molenwereld 2007-1-4) zijn
aanvaard. Het Oversticht heeft een
zorgvuldig kapplan opgesteld voor een
aantal bomen aan de Veldweg en het
Westeinde. De omwonenden zijn nadien
geïnformeerd over de plannen. Het is
een goed compromis tussen een mooi
landschap enerzijds en een goede
windvang van de te restaureren molen
anderzijds. Uiteindelijk heeft ook de
gemeente Dalfsen toestemming gege-
ven voor de kap van 25 eiken en een es,
onder voorwaarde dat de stichting
twaalf bomen herplant aan de Mid -
deldijk.   

Besthmenermolen na jaren
eindelijk maalvaardig

Het ziet er naar uit dat de plannen uit
2004 om De Besthmenermolen te
Ommen maalvaardig te maken uitein-
delijk uitgevoerd gaan worden. De
RACM heeft afgezien van verplichte kap
in de begroeiing rond de molen.
Daardoor is een gedeeltelijke subsidië-
ring mogelijk geworden. (Molenwereld
2004-3-124). De totale kosten bedragen

circa 70.000 euro, tegen 50.000 euro bij
de eerste opstelling van de plannen. De
gemeente zal de restauratiekosten voor-
financieren, waarvan het Rijk 35.829
euro betaalt en De Stichting Ommer
Molens een bijdrage levert van 23.942
euro. De gemeente zal de rentelasten
behorende bij het verstrekte krediet voor
haar rekening nemen.

Raadsvragen restauratie
Windesheimer molen te Zwolle 

De gemeente Zwolle wordt door de
oppositiepartijen ervan beschuldigd
onvoldoende inspanningen te hebben
geleverd voor de restauratie van de
Windesheimer Molen. Het College van 
B en W is gevraagd uitleg te geven

De Besthmenermolen bij Ommen is uiterlijk al weer jaren in orde. Over de
lijdensweg die daaraan vooraf ging zou een boek te schrijven zijn. Zelfs in zijn 
laatste bedrijfsmatig actieve jaren was de molen ronduit vervallen in een 
buikpijnbiotoop voor de molenaar. Het is een wonder dat deze molen er nog staat. 
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waarom de restauratie niet is ingediend
voor september 2006, om aanspraak te
kunnen maken op restauratiegelden. Al
in 2004 maakte de gemeenteraad het
college duidelijk dat de gemeente er
alles aan moest doen om uiterlijk 2006
met de restauratie van de enige koren-
molen binnen de gemeente Zwolle te
beginnen. Tenslotte wordt aandacht
gevraagd voor de onderhoudstoestand
in relatie tot mogelijke omgevingsgeva-
ren. In juni 2007 is bekend geworden dat
de gemeente Zwolle zo’n 135.000 euro
subsidie krijgt om de molen in Windes -
heim te restaureren. Hiermee is de
dekking voor het in 2005 opgestelde en
in 2006 aangepaste restauratieplan ter
hoogte van circa 420.000 euro gere-
geld. De gemeente zal binnenkort star-
ten met het aanbestedingstraject. De
start van de werkzaamheden is naar alle
waarschijnlijkheid eind 2007 of begin
2008.

Molendag Tielerwaard 
10 november 2007

Net als voorgaande jaren stellen de vrij-
willige molenaars in de Tielerwaard hun
molens open voor bezichtiging door
molenliefhebbers. Op deze speciale
dag, de tweede zaterdag in november,
zijn molens open die normaal gesloten
blijven. Men denkt hierbij aan de

bewoonde molens. De Tielerwaard is
een aantrekkelijk gebied voor leerling-
vrijwillige molenaars omdat hier diverse
molentypes bewaard zijn gebleven. Zo
staan bij Hellouw de twee voormalige
achtermolens van de dorpspolder
Hellouw, de Hooglandse en de Laag -
landse molen, beiden bewoond. Bij de
laatstgenoemde staat ook een weide-
molen. Bij Waardenburg staan een acht-
kante watermolen met pompen volgens
het systeem-Dekker en de zeskante
korenmolen bij het kasteel, ooit een
banmolen. In Haaften staat net achter
de Waalbandijk de stenen stellingmolen
De Blauwe Reiger, soortgenoot van de
korenmolen De Vlinder bij Deil die aan
de Linge staat. Meer naar het oosten
staat bij Geldermalsen de bewoonde
achtkante watermolen, prachtig inge-
richt en ook open voor bezoek. Aan de
andere kant van het spoor staat de belt-
molen De Bouwing aan de provinciale
weg door het dorp. Nog verder oost-
waarts staat de watermolen van
Wadenoijen, ingeklemd tussen wegen,
spoorlijnen en vuilstort. In 2008 zal
begonnen worden met de verplaatsing
naar een natuurgebied in de buurt. Al
deze tien molens zijn geopend tussen
tien uur ‘s-morgens en vier uur ‘s-mid -
dags. J. Knegt.

Selecte aanbesteding voor
herbouw De Koe 

Het College van B en W van de ge -
meente Ermelo heeft Molenstichting De
Koe bericht dat ze geen openbare
aanbesteding uit te schrijven voor de
restauratie van de molen. Het volstaat
de stichting te werken met een zoge-
naamde meervoudige onderhandse
aanbesteding, wat een aanzienlijke
versnelling van de procedure tot gevolg
heeft. De stichting kan direct een
selecte groep gespecialiseerde kandi-
daten voor de restauratiewerkzaamhe-
den benaderen. In de brief vermeldt de
gemeente dat uitzonderingen op de

openbare aanbesteding alleen mogen
om specialistische, kwaliteits- of doelma-
tigheidsredenen, wat bij Molen de Koe
van toepassing is. Bijkomend voordeel is
dat de kosten van de voorbereiding en
procedure lager uitvallen dan bij een
openbare aanbesteding. Ook is er door
het grote specialisme van de bouwer
minder begeleiding nodig en is er
minder risico dat de geleverde kwaliteit
tegenvalt. De molenstichting moet mini-
maal drie en hoogstens zes bedrijven
uitnodigen. 

Het gaat plan Molenpol Lunteren
niet voor de wind

Rond de Hoop te Lunteren moeten in
het plan Molenpol 98 appartementen
en huizen verrijzen. De Hoop zou het
centrale middelpunt ervan moeten
worden (Molenwereld 2007-4-125).  Ver -
eniging De Hollandsche Molen en een
molenliefhebber hebben echter be -
zwaar gemaakt, omdat de windvang
van de molen te sterk wordt aangetast.
Zij hebben de provincie Gelderland
gevraagd toe te zien op het handhaven
van een goede molenbiotoop. Hiermee
loopt het plan opnieuw vertraging op.
De gemeente Ede heeft daarom voor-
alsnog geen nieuwe startdatum meer
afgegeven, hangende de bezwaren-
procedure. Gedeputeerde Staten heb -
ben besloten naar aanleiding van de
bezwaren hun goedkeuring aan het
bouwplan in te trekken, doch dit besluit
werd vanwege een vormfout vernietigd.
Een nieuwe hoorzitting waarbij de
bezwaarmakers en de gemeente Ede
samen zijn uitgenodigd is gepland op 16
oktober.

Onderscheiding voor molenaar
van De Duif te Nunspeet

Op zaterdag 8 september is G. Timmer
door de burgemeester van de ge -
meente Nunspeet in het zonnetje gezet

Op 30 september 1990 brandde De Koe
in Ermelo na blikseminslag vrijwel
volledig af. Het achtkant stond na de
brand nog overeind, maar daarmee was
alles gezegd.

De Hoop in Lunteren omstreeks de Eerste Wereldoorlog met rechts de motormaal-
derij; een onherroepelijk beeld.
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voor zijn inzet gedurende 25 jaar als
molenaar van korenmolen De Duif. Terwijl
Timmer een rondleiding geeft, wordt hij
opeens naar buiten geroepen door
burgemeester Van Hemmen. Buiten
aangekomen heeft een grote groep
mensen zich bij de molen verzameld
waaronder familie, kennissen en vrien-
den. Volstrekt verrast ontvangt Timmer
van de burgemeester een waarderings-
teken en een oorkonde. Timmer had
vanaf 1968 tot 1992 een diervoederbe-
drijf bij de molen aan de Molen weg. De
molen werd in 1982 na een grote restau-
ratie opnieuw geopend en later door
Timmer aan de gemeente verkocht,
waarna hij als molenaar de molen tot de
dag van vandaag trouw bleef. 

Biotoopkwestie Wapenveld nog
altijd niet opgelost

Al jaren wordt er strijd gevoerd tussen de
gemeente Heerde enerzijds en De
Hollandsche Molen met de heer A. van
Dijk anderzijds. De procedure had als

inzet het met terugwerkende kracht
verwijderen van bestaande (legale)
beplanting rond molen De Vlijt te
Wapenveld, volgend op de in het
aangepaste ontwerpbestemmingsplan
opgenomen biotoopbescherming (Mo -
len  wereld 2007-1-5).  De bezwaren zijn
door de provincie Gelderland onge-
grond verklaard, wat betekent dat het
niet nodig is alle bestaande hoge
bomen rond molen De Vlijt in te korten.
De provincie Gelderland heeft nu haar
fiat gegeven aan de wijziging van het
bestemmingsplan voor het gebied zoals
de gemeente Heerde dit voorstelde in
december 2006. De provincie vindt het
niet reëel om alle bestaande bomen
binnen een straal van 300 meter te
kappen. Temeer omdat de beplanting
ook grote waarde heeft voor het land-
schap en de natuur. Bovendien is al
eerder in overleg met omwonenden het
een en ander gekapt en gesnoeid.
Tegen het nu voorgestelde bestem-
mingsplan, dat vanaf augustus zes
weken ter inzage ligt, kan uiteraard
weer bezwaar worden gemaakt. 

Plan voor molen Den Helder toch
nog niet definitief van de baan

In juli kregen de initiatiefnemers voor de
herbouw van molen De Onderneming
nul op het rekest (Molenwereld 2007-9-
301). Sinds september is er toch weer
hoop bij de initiatiefnemers. De herbouw
van De Onderneming op de hoek
Weststraat-Kanaalweg is wellicht minder
definitief van de baan dan aanvankelijk
leek. De grond zou in eerste instantie
nodig zijn om huizen te bouwen, zodat
het project Molenplein voldoende
rendement op zou leveren. De stichting
heeft nu overleg gevoerd met wethou-
ders van de gemeente om te bezien of
de molen misschien elders of in een
andere vorm (?) gebouwd kan worden.

Verplaatsing Beemster 
korenmolen De Nachtegaal 
op een haar na geregeld

Het plan om De Nachtegaal te Mid -
denbeemster te verplaatsen en te
restaureren dateert al weer van ruim
een jaar geleden (Molenwereld 2006-5-
167). Achter de schermen is er al het
nodige bereikt, aldus de adviseur van
de Stichting tot Behoud van de
Nachtegaal. Men hoopt in de zomer
van 2008 te kunnen beginnen met de
werkzaamheden, afhankelijk van subsi-
dieverstrekking door de RACM. De
Nachtegaal wordt in de plannen onder-
gebracht in een stichting met als doel
de enige korenmolen in Beemster te
verplaatsen en te restaureren tot maal-
vaardige molen. De stichting is opge-
richt en de aankoop van de molen is op
een haar na geregeld. De akte zal pas
worden ondertekend wanneer er duide-
lijkheid is met betrekking tot de subsidie
van de RACM. 

Komt zaagmolen De
Vriendschap in Monnickendam
toch terug?

De Vriendschap te Monnickendam was,
tot de herbouw van Het Jonge Schaap
te Zaandam, de laatste zeskante boven-
kruier zaagmolen in Noord-Holland.
Deze brandde in 1961 af. Jaren geleden
heeft een groep initiatiefnemers de
Stichting Zaagmolen De Vriendschap
opgericht met als uiteindelijk doel te
komen tot herbouw van deze zaagmo-
len (Molenwereld 2002-5-130), gevolgd
door een aantal acties om financiële
middelen te verzamelen. Nadien bleef
het geruime tijd erg stil met betrekking
tot de plannen, mede doordat de fond-
senwerving meer problemen opleverde,
dan men in eerste instantie had
verwacht. Met het aantrekken van
enkele zakelijke participanten bij het
project, is het plan in 2006 nieuw leven
ingeblazen. De beoogde ontwikkelaars
willen de molen het middelpunt laten
zijn van een aantal recreatieve attrac-
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ties die een toeristische trekpleister van
Waterland moeten vormen. De authen-
ticiteit van de molen zal daarbij niet in
het geding zijn.

De Leeuw mag één molen
bouwen aan de Snevert 

De plannen van De Leeuw om aan De
Snevert twee molens te mogen bouwen
zijn in de gemeenteraad besproken
nadat deze op 4 juli in commissiever-
band aan de orde waren gesteld.
(Molenwereld 2007-9-302). Het College
van B en W heeft nu per brief aan De
Leeuw laten weten dat hij toestemming
krijgt om één molen in plaats van twee
te bouwen. Dit in afwijking op het door
de commissie grondgebiedzaken ge -
stelde. Het college is van mening dat
landschappelijk gezien slechts een
molen inpasbaar is. De Leeuw is uitge-
nodigd een bouwvergunning aan te
vragen. 

Na Noord-Brabant ook in 
Noord-Holland geen 
draaipremie meer

Op 22 augustus heeft de provincie
Noord Holland bekend gemaakt dat
moleneigenaren vanaf 2008 geen subsi-
die meer ontvangen op basis van de
jaarlijkse asomwentelingen. Gedepu -
teerde Staten van Noord-Holland heeft
besloten de draaipremieregeling te
vervangen door een andere manier van
subsidietoerekening. Argumenten die
worden aangehaald zijn onder andere
dat de registratie van het aantal
omwentelingen niet altijd goed gaat
vanwege mankementen aan tellers.
Bovendien komen de middelen niet
altijd toe aan de molens die het het
hardste nodig hebben; molens in slechte
staat draaien immers niet. De huidige
draaipremieregeling zal lopen tot en
met 2007. In 2006 werd een subsidiebe-
drag van 176.346 uitgekeerd op basis
van het aantal omwentelingen.

Restauratie Eendracht in 
uitvoering

Na de bouwvakvakantie is begonnen
met een restauratie van korenmolen De
Eendracht in Alphen aan den Rijn. Het
betreft voornamelijk herstel van de kap
waarvoor het achtkant rondom in de
steigers is gezet. Volgens de steigerbou-
wers bedraagt het gewicht van het stei-
gerwerk 19 à 20 ton! Jan Neeleman,
voorzitter van Stichting Molen De
Eendracht en van huis uit constructeur,
fronste z’n wenkbrauwen bij het verne-
men van dit getal. Verdeeld over 40
liggers en schoren is dat circa 500 kg per
ligger, de helft hiervan rechtstreeks op
het gedeelte tegen de gevel aan en
250 kg in het midden ervan. Neeleman
vroeg zich af of de stelling dit wel
houden kon en dat blijkt dus het geval
te zijn. Op maandag 10 september is
een nieuwe korte spruit van bilinga
gestoken ter vervanging van een
(eiken?) exemplaar dat in 1974 werd
aangebracht. De meeste aandacht
ging echter uit naar het 600 kg zware
windpeluw dat er daarna uit gehesen
werd. Dit is een geklonken exemplaar, in
1930 geleverd door de firma Pot à raison
van 300 gulden, tegelijk met twee dito
roeden. De vraag was hoe slecht het
windpeluw er aan toe zou zijn. Het viel
de technische mensen op het eerste
gezicht mee hoewel er flinke gaten in
zitten en er plaatselijk nogal wat corrosie
te zien is. Een min of meer bij toeval
gevonden ambachtelijke smid ter
plaatse, die nog klinken kan, zal de
reparatie ter hand nemen. Het is in ieder
geval de bedoeling dat er weer een
geklonken windpeluw terug komt. Als
herstel niet mogelijk is zal er een nieuwe
gemaakt worden. Half oktober moet het
windpeluw weer gereed zijn. Dick
Kenbeek.

Tegenvallers bij herstel molen
Den Arend te Bergambacht

Bij de restauratie van Den Arend in
Bergambacht (Molenwereld 2007-7/8-
251) zijn enkele tegenvallers te voor-
schijn gekomen. De lange en de korte
spruit zijn slechter dan gedacht en
moeten geheel vervangen worden. De
lange spruit is in 1979 gestoken. De
koppen van de voeghouten hebben
herstel nodig met epoxyhars. Gelukkig is
de financiering voor dit meerwerk snel
geregeld en zal de restauratie hierdoor
maar weinig vertraging oplopen. Dick
Kenbeek.

Restauratie korenmolen
Bodegraven uitgesteld tot 2008

Na ontvangst van enkele subsidies was
het de verwachting dat met de restau-
ratie van De Arkduif te Bodegraven in
het voorjaar van 2007 begonnen zou
worden (Molenwereld 2006-12-408). Dat

De Vriendschap in Monnickendam zaagde nog tot in de jaren vijftig van de vorige
eeuw op windkracht en zo een der laatste in bedrijf zijnde windzaagmolens.

De sloop van de molen van de polder
Schagen aan de Korte Snevert, rechts
van de molen het gemaal op de plaats
van de in 1926 gesloopte molen aan de
Lange Snevert. Het dubbele kruis in de
velden van het achtkant van de molen
zijn zeer opvallend. 
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blijkt niet haalbaar. De Stichting De
Arkduif verwacht nu dat begin 2008 kan
worden begonnen. Wanneer het totaal-
bedrag van 371.000 euro bij elkaar is zal
men de restauratie van de molen star-
ten. Met een ontvangen toezegging
van 50.000 euro verwacht men wel in
2007 enkele werkzaamheden aan de
vervallen bijgebouwen uit te kunnen
voeren.

Nieuw onderzoek naar 
structurele oplossing Nooit
Gedacht te Cadzand

Het is alweer anderhalf jaar geleden dat
de Stichting Molenbehoud Zeeuws-
Vlaanderen een onafhankelijk advies-
bureau de opdracht gaf onderzoek
naar de staat van de romp van Nooit
Gedacht te Cadzand te verrichten en
een rapport uit te brengen, mede op
verzoek van de RACM (Molenwereld
2006-3-85/86). Aangezien de in het
rapport genoemde maatregelen niet
overeenstemden met de aanpak die de
molenstichting voorstond, heeft het
bureau de opdracht uiteindelijk terug-
gegeven. Terwijl het in 2004 aange-
bracht spandoek met daarop de tekst
‘Help, ik wil mijn regenjas terug’ inmid-
dels is verteerd, is de nood echter nog
even hoog. Door het poreuze metsel-
werk is het nog steeds constant vochtig
en wordt het interieur verder aangetast.
De stichting kan nog aanspraak maken
op subsidie, maar ze moet dan uiterlijk in
december 2008 met de restauratie zijn
begonnen. Om die reden heeft de stich-
ting onlangs een ander adviesbureau
ingeschakeld om (opnieuw) een bestek
te maken.

Ingebruikname molen De Vijf
Gebroeders te Heinkenszand

Gedeputeerde van Waveren heeft op 7
september de officiële opening verricht
door het lichten van de vang van de
molen. Stichting Molen De Vijf Gebroe -
ders verwierf eind 2002 de bouwvallige
molen. Nadat eerst alle inspanningen
gericht waren op fondswerving en op
de voorbereiding van de restauratie
konden in september 2004 de herstel-
werkzaamheden beginnen. Allereerst
werd een nieuwe fundering onder de
molen aangebracht en de scheef-
staande molen recht gezet. In 2005
volgde het herstel van het metselwerk,

De Eendracht te Alphen aan den Rijn
in de steigers voor herstel aan 
metselwerk (foto: D. Kenbeek, 
10 september 2007).

Onder: de gedemonteerde, geklonken 
windpeluw van De Eendracht in
Alphen a/d Rijn (foto: D. Kenbeek, 
10 september 2007).
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waarvoor de molen meer dan een half
jaar in de steigers stond. Gelijktijdig
werden toen ook de balken en vloeren
in de molen hersteld. Vervolgens werden
door een molenmaker in 2006 een
nieuwe stelling en deuren aangebracht,
waarna in dat zelfde jaar nog werd
begonnen met de opbouw van een
nieuwe kap voor De Vijf Gebroeders. Dit
voorjaar volgden het plaatsen van de
kap, het aanbrengen van de staart en
het gevlucht. Tijdens de Nationale
Molendag op 12 mei was de molen voor
het eerst open voor publiek. Inmiddels is
door de Gemeente Borsele ook de
molenomgeving opgeknapt en is De Vijf
Gebroeders een kleurrijk sieraad voor de
omgeving. Ook zaterdag 8 september
stond in het teken van feestelijkheden
rond de gerestaureerde molen. Tijdens
deze Open Monumentendag werd er
op het naast gelegen spoorwegem-
placement een dorsdag gehouden met
dorsdemonstraties en een expositie van
oldtimertrekkers en landbouwwerktui-
gen. 

Restauratie Zeldenrust staat
aankoop grond in de weg

Al in 2005 was er sprake van dat de
Zeldenrust te Hooge Zwaluwe dringend
toe was aan herstel van het metsel- en
voegwerk (Molenwereld 2005-2-46). Op
dit moment (augustus) staat de molen in
de steigers ten behoeve van het
opnieuw voegen van de romp, verf-
werkzaamheden en nieuwe dakbedek-
king. Met de werkzaamheden is een
bedrag van 65.000 euro gemoeid, waar-
voor de Stichting Molen Zeldenrust een
groot deel van haar reserves aan heeft
moeten spreken. Nu wil de eigenaar van
de grond rond de molen de circa vier-
duizend vierkante meter verkopen en
heeft hij de stichting als eerste gega -
digde benaderd. De kas van de stich-

Links: De Vijf Gebroeders is weer een plaatje van een molen geworden, zij het dat de molen aanzienlijke bonter is dan vroeger
ooit het geval is geweest; De Bonte Broers? (foto: W. Copoolse; 11 augustus 2007).
Rechts: de ingebruiksstelling van De Vijf Gebroeders door gedeputeerde van Waveren op 7 september 2007 (foto’s J. Vendrig).

De onttakelde molen De Verwachting
in Tholen (foto H. Van Steenbergen, 
22 augustus 2002).
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ting laat de aanschaf van de ruim
40.000 euro kostende grond echter niet
toe. Daarom heeft de stichting aan de
gemeente Drimmelen verzocht een
bijdrage te verstrekken. Deze is bereid
een bedrag van 15.000 uit de knelpun-
tenpot aan de stichting te verstrekken.
Voor het restant heeft de stichting de
Rabobank en het Prins Bernhard Cultuur -
fonds aangeschreven, want in dien de
grond een andere eigenaar krijgt is het
afwachten of men dan nog het terrein
voor diverse activiteiten kan en mag
gebruiken. 

De Verwachting in Tholen wordt
hersteld

Er is nog 120.000 euro nodig om De
Verwachting te Tholen, nu een kale
romp, in oude glorie te herstellen. Met
de toekenning van het Rijk van 291.000
euro is in totaal een bedrag van circa
505.000 euro beschikbaar. De restauratie
wordt geraamd op 625.000 euro, met als
onzekerheid de herstelkosten van het
metselwerk. Onder de overige geld-
schieters bevinden zich de gemeente

Tholen, de provincie, De Hollandsche
Molen en het Prins Bernhard Cultuur -
fonds. Op 20 september heeft eigenaar
Van Gorsel de lokale middenstand
toegesproken op een ledenvergade-
ring, met de hoop vanuit die hoek ook
nog een bijdrage te verkrijgen.

Behoudconstructie in de maak
voor Hertogin van Brabant

Langs de A59 staat in Drunen een zwaar
gehavende molen, de Hertogin van
Brabant. Deze blikvanger moet weer
draaien, zo vindt de gemeente Heus -
den. Het gemeentebestuur wil dit in
overleg met eigenaar G. van Tuyl reali-
seren. Men gaat zich samen sterk maken
voor restauratie van deze beltkorenmo-
len. Eigenaar G. van Tuyl runt in de
molen een restaurant en is  eveneens
gebaat bij een in oude luister herstelde
molen. De gesprekken moeten ertoe
leiden dat de gemeente de molen van
Van Tuyl in eigendom overneemt, waar-
mee alle molens in de gemeente
gemeente-eigendom zullen zijn. De
gemeente is bereid de restauratie te
financieren en is al doende de subsidie-
aanvragen hiervoor op een rijtje te
zetten. Na overname wordt de molen
dan verpacht aan de huidige eigenaar,
conform eenzelfde constructie als voor
de Emmamolen te Nieuwkuijk. 

Onderzoek naar toekomst 
De Volksvriend te Gemert 

Het College van B en W van de ge -
meente Gemert-Bakel is bezig met een
onderzoek om te kijken of het mogelijk is
het bedrijf bij De Volksvriend dan wel de
molen zelf te verplaatsen. Voor de in
verregaande staat van verval verke-
rende molenromp is dan mogelijk de
redding nabij. Naar aanleiding van de
rapportage zal de verantwoordelijke
wethouder aan het college en de raad
de vraag voorleggen of men bereid is
over te gaan tot het een of het ander.
Over de alternatieven zijn gesprekken
gaande met de particuliere (mo len)
eigenaar. In 1998/1999 is ver plaat sing
ook aan de orde geweest, maar was
toen geen haalbare kaart. De omstan-
digheden zijn inmiddels gewijzigd door-
dat de eigenaar van de molen bijna is
gepensioneerd, wat mogelijk ook een
opening biedt. 

Nieuwe perspectieven voor de
toekomst van de Hertogin van Brabant
aan de ‘Poort van de gemeente
Heusden’ (foto: okt 1992). 

De onttakelde en vervallen 
korenmolen De Volksvriend in Gemert.
Het is nu nauwelijks voorstelbaar 
dat dit een der korenmolens in 
Brabant is die het langst in bedrijf is
gebleven (foto H. Van Steenbergen, 
1 oktober 2006).



358 10e jaargang 2007 nr. 10

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

Windmotor Genderen afgevoerd
naar Sloten

De gemeente Aalburg heeft op 13
september in bijzijn van een groot
aantal genodigden de officiële start
gemaakt met de restauratie van de
Genderense windmotor. Vanuit Aalburg
werden de genodigden per boot rich-
ting Bergsche Maas vervoerd. Burge -
meester F. Buijserd heette iedereen
welkom. Bij aankomst was zichtbaar dat
molenmaker Dijkstra uit Sloten de molen
al op de trailer had gelegd. Dijkstra was
al vroeg die ochtend gearriveerd om
bijtijds in de avond weer in Friesland te
kunnen arriveren met de restanten van
de windmotor. 
Het verhinderde burgemeester Buijserd
niet een toelichting te geven over de
lotgevallen en de toekomst van deze
Amerikaan. Hij memoreerde daarbij ook
de rol van de initiatiefnemers Aartjos

Hak en Jan van Gelder, vrijwillige mole-
naars op De Witte Molen in Meeuwen.
Na uitvoerige discussies besloot de
gemeenteraad uiteindelijk toch bij te
dragen aan de restauratie, waarvoor
het werk is gegund aan molenmaker
Bertus Dijkstra uit Sloten in samenwerking
met molenmakerij Straver uit Almkerk.
De gerestaureerde molen zal te zijner tijd
in beheer komen bij de Molenstichting
Land van Heusden en Altena.

Voorbereiding restauratie
Keldonkse molen in volle gang

In april van dit jaar ontving Stichting
Korenmolen De Hoop Keldonk het
geweldige bericht dat de gemeente in
het begrotingsjaar 2008 een startsubsi-
die van EUR 100.000 beschikbaar stelt
voor de restauratie. Voor dat het werk
aan de molen echt kan beginnen

De windmotor in de uiterwaarden van de Bergsche Maas bij Genderen, een
Hercules Metallikus wordt voor transport naar Friesland op een vrachtwagen
geladen (foto: A. Hak, 13 september 2007).

Pieter Jansen toont de eerste prijs; een
pentekening van de Keldonkse molen
(foto: J. van de Vossenberg; 5 september
2007).
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dienen echter de nodige formaliteiten
en procedures te worden afgerond. Zo
heeft de stichting samen met de huidige
eigenaar een verzoek tot wijziging van
het bestemmingsplan rondom de
Keldonkse molen ingediend. Naar
verwachting zal de goedkeuring hier-
voor in het najaar worden verkregen. De
stichting hoopt dan begin 2008 ook
daadwerkelijk met de eerste werkzaam-
heden aan de molen te kunnen begin-
nen. Dat valt dan mooi samen met het
moment waarop de startsubsidie van de
gemeente beschikbaar komt. Daarmee
liggen we dus goed op schema, aldus
Huub van Hees, secretaris van de stich-
ting. Inmiddels meldden zich al zo’n
dertig vrijwilligers om te helpen met de
restauratie. Voor de werkzaamheden
kan de molenstichting elke hulp gebrui-
ken. Vrijwilligers die ook hun steentje
willen bijdragen kunnen contact opne-
men met de Stichting korenmolen De
Hoop Keldonk; info@keldonksemo-
len.nl. Aan potentiële toekomstig mole-
naars lijkt in Keldonk in ieder geval geen
gebrek. Ruim twintig deelnemers be -
noem  den tijdens de Keldonkse jaar-
markt foutloos de diverse cruciale
onderdelen van de molen. Het lot
besliste uiteindelijk. Pieter Jansen uit
Keldonk won de eerste prijs. Onlangs
reikte stichtingvoorzitter Joan Hanegraaf
een prachtige pentekening van de
Keldonkse molen aan hem uit. De inge-
lijste pentekening van de Keldonkse
molen naar de hand van Hanneke
Engels is overigens ook te koop voor 
i 19,50 per stuk. Stichting Korenmolen
De Hoop Keldonk.

De Eendragt te Kaatsheuvel
wordt gerestaureerd 

De restauratie van De Eendragt in
Kaatsheuvel is half september van start
gegaan. De eigenaar van molen, de
Party Company, financiert de circa
200.000 euro kostende restauratie
grotendeels zelf. De molen maakt
onderdeel uit van een partycentrum dat
de afgelopen jaren een enorme groei
heeft doorgemaakt. In het complex van
molen en bijgebouwen is de familie
Versteegh in 1968 het Curiosahuys
begonnen met de verkoop van antiek
en curiosa. Later werden themafeesten
georganiseerd en werden om de molen
acht aan de omgeving aangepaste
zalen gebouwd. Desondanks raakte de
molen in verval maar werd in 1987 draai-
vaardig gerestaureerd.  Nu is weer
omvangrijk herstel noodzakelijk. De
eigenaar laat de stelling volledig
vervangen en het gevlucht en de staart
zullen onder handen worden genomen. 

Molendag Raamsdonksveer

Zaterdag 20 oktober wordt een molen-
dag georganiseerd op de molen De
Onvermoeide te Raamsdonksveer. Af -

han kelijk van de wind draait of maalt de
molen. Er wordt meel verkocht en er
staan grote en kleine modelmolens.
Verder zijn er foto’s, boeken en ansicht-
kaarten te koop of te ruilen. De koffie
staat klaar en er zijn echte molenkoe-
ken. Voor nadere informatie: H. van
Steen ber gen, tel. 0162-516602.

Geen gemeentelijke steun Zilster
Molen te Veldhoven

Eind juli heeft de partij GBV in de
gemeenteraad van Veldhoven er voor
gepleit dat alles in het werk moet
worden gesteld om de molen van Zeelst
ook voor de toekomst te behouden . De
in particulier handen zijnde molen levert
geen geld op en kost de eigenaar veel
aan onderhoud. De eigenaar wil
volgens de partij praten over mogelijk-
heden om de molen ook op langere
termijn veilig te stellen. De GBV vraagt
het college om in overleg met de eige-
naar de mogelijkheden voor gemeente-
lijke hulp te verkennen. Het college
heeft in september laten weten dat er in
2008 geen geld zal komen voor subsidie
van restauratiewerkzaamheden. Gezien
het groot aantal verzoeken voor nieuwe
uitgaven voor de begroting van 2008
heeft het college keuzes moeten
maken. Wel is het college bereid te
praten over herbestemming van de
molen, indien dit tot een sluitende
exploitatie kan leiden. 

Gelukkig komt het niet zover dat de
Eendragt in Kaatsheuvel er weer zo
beroerd bijstaat als in 1984!

De molen van Zeelst bij de ingebruik-
stelling op 11 september 1992 na een
grote restauratie (foto jsb).
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Nieuwe toekomst Kapelse Molen
te Roermond?

Het College van B en W van de ge -
meente Roermond heeft besloten om te
kijken of de romp van de Kapelse Meule
aan de Herkenbosscherweg redelijk te
herstellen is en of uiteindelijk een totale
restauratie tot de mogelijkheden be -
hoort, waarmee eerdere plannen uit
2003 opnieuw leven inblazend (Molen -
wereld 2003-12-342). Hierover heeft het
college al overleg gevoerd met het Rijk
en zal de gemeente binnenkort overleg
voeren met de Stichting Kepelse Meule.
De als rijksmonument aangewezen mo -
len is enige jaren geleden door de
gemeente aangekocht. Ten behoeve
van conservering van de molenromp
heeft de gemeenteraad 150.000 ter
beschikking gesteld. 

Hollandsche molenkennis gaat
de grenzen over

Op  21 september heeft Alisa Crawford
(38) uit de Verenigde Staten een examen
in het Nederlands afgelegd voor vrijwillig
molenaar. Alisa is sinds 2002 molenaar op
windmolen De Zwaan aan de rand van
de City of Holland in de staat Michigan
(U.S.A.). Met het behalen van dit examen
voor vrijwillig molenaar is Alisa gekwalifi-
ceerd om met molens te draaien en kan
zij zelfs vrijwillig molenaars in de Verenigde
Staten opleiden voor het werken met
windmolens. Dit bijzondere examen vond
plaats op molen De Zandhaas te
Santpoort nabij Haarlem. Alisa Crawford
maakte kennis met molens toen ze 17 jaar
was, zij het op een watermolen. In 2002
kon ze aan de slag als molenaar van De
Zwaan, waar ze van malen met water-
kracht overstapte naar malen met wind-
kracht. Er zijn nauwelijks of geen ervaren
windmolenaars in de Verenigde Staten
die het vak kunnen doorgeven. Deels
dankzij een subsidie van de Amerikaanse
molenorganisatie SPOOM bestaat er de
mogelijkheid voor Alisa om de typisch
Hollandse molenkennis over te dragen
aan liefhebbers die op hun beurt weer
zorgen voor het in stand houden van dit
bijzondere stuk erfgoed. Molen De Zwaan
trekt jaarlijks zo’n 55.000 bezoekers. De
molen is van origine waarschijnlijk
gebouwd in Zuid-Holland en werd in 1887
verplaatst naar Vinkel in Noord-Brabant. In
1964 werd de molen naar de VS verplaatst
en kreeg hij een plek in het Windmill
Village van de stad Holland. Deze koren-
molen maalt regelmatig graan. 
Vereniging De Hollandsche Molen.

Molen De Zwaan waar Alisa Crawford
vrijwillig molenaar is (foto: coll. Ver.
Hollandsche Molen (?)).

Alisa Crawford bij het kruirad van haar
molen in Holland (foto: coll. Ver.
Hollandsche Molen (?)).
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Molenruilbeurs

Op zaterdag 3 november a.s wordt de
48-ste molen ruil beurs gehou den in de
recreatieruimte van de Bethelkerk aan
de Burg. Norbruis laan 1 te Utrecht, wijk
Zuilen. Daar kunnen verzame laars op
molenge bied hun foto’s, ansicht -
kaarten, boe ken, stickers, dia’s, postze-
gels en wat niet al ruilen. De ruil beurs
begint om 10.00 uur en is om 15.00  uur
afgelopen. 
Voor nadere informatie: J.L.J. Tersteeg,
Spuistraat 589, 2987 TW Ridder kerk. tel.
0180-411121, mobiel 06-20680845.

In ‘t kort

- Molenaar Rolf Wassens van molen
Joeswert te Feerwerd is een van de
genomineerde voor de titel ‘Held van
de Smaak’ in het kader van de lande-
lijke Week van de Smaak. 
- Op 7 september is het 150-jarig be -

staan gevierd van De Hersteller te Sint-
Johannesga.
- Op 29 augustus zijn de plannen voor
het Midden te Wapserveen gepresen-
teerd. De daar staande molenromp zal
worden omgevormd tot woonhuis en
blijft daarmee behouden. 
- De Zwaluw te Hoogeveen krijgt een
verfbeurt en het riet zal worden ver -
nieuwd. 
- De politieke partij Pro Arnhem heeft
tijdens het zomerreces een plan gelan-
ceerd een nieuwe molen te bouwen in
de wijk Schuytgraaf te Arnhem.
- Op 20 augustus is een begin gemaakt
met herstel van het rietdek van de kap
van de afdeling Noorder M van de Zijpe-
en Hazepolder te Sint Maartensbrug. 
- Om de IJsseldijk te verbreden voor de
aanleg van parkeerplaatsen heeft
Stichting Molen Kortenoord te Nieuwer -
kerk aan den IJssel 300 kubieke meter
grond en klei gekregen van het
Hoogheemraadschap Schieland en de
Krimpenerwaard. 

- De bomen tussen molen De Hoop en
de begraafplaats te Serooskerke zullen
flink worden gesnoeid.
- Naast het onderzoek naar de techni-
sche staat van de molen te Best
(Molenwereld 2007-9-310) laat de ge -
meente door een extern deskundige
onderzoeken of de romp wellicht beter
verplaatst kan worden voordat deze tot
draaivaardige molen wordt gerestau-
reerd. 
- De nieuwe roede voor Hank is begin
september afgeleverd en opgehekt.
- De Kring Vrienden van ‘s-Herto -
genbosch heeft op 6 september een
pleidooi voor de herbouw van een
molen op het bolwerk Oranje in Den
Bosch aangeboden aan de Bossche
wethouder J. Eugster.
- Eigenaar Habets wacht nog steeds op
toestemming van de provincie om de
Nieuwe Molen te Rothem eindelijk te
kunnen gaan restaureren (Molenwereld
2007-1-11/12). 
- Het College van B en W van de
gemeente Valkenburg heeft alsnog
vergunning verleend voor de glazen
erker boven de Geul in de zijmuur van
de Fransche Molen; een doorbraak in
de restauratie van de watermolen
(Molenwereld 2006-9-295).

De Hersteller in Sint Johannesga (foto H. Noot, 28 september 2002).

De Oude Steenen Molen op het
bastion Oranje in ‘s-Hertogenbosch
deel uitmakend van een stoomolie- en
meelfabriek. In 1885 werd deze fabriek
met inbegrip van de molen gesloopt.

Het ophekken van een roe voor de
molen van de Zuid-Hollandsche polder
in Hank (foto Johan Straver).
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Pruttelpomp
Natuurlijk ben ik qua afstamming en

interesse in hart en nieren korenmo-
lenaar. Dat betekent niet dat ik geen
watermolens zie staan. Ze bestaan per
slot. Pas raakte ik bij toeval in het westen
verzeild bij zo’n grote watermolen. Het is
toch allemaal heel anders dan op een
korenmolen. Toch kwam ik flink onder de
indruk. Niet alleen had de molen er flink
de sokken in; ik had allang gezwicht. Het
spul hoeft toch niet kapot, zeker met al
die scheurende roeden van tegenwoor-
dig. De vrijwillige molenaar was een
aardige vent en bracht een goed
verhaal; gelukkig geen waslijst van
molenonderdelen of een opsomming
van allerlei gevaren die de molen en de
molenaar bedreigen en je de angst om
het hart doen slaan en schichtig rondkij-
ken; geen eindeloos gezeur over de
molenbiotoop. Ik begon mij er zowat
een beetje thuis te voelen en dat voor
een meelmuis! Mijn complimenten.
Schitterend vond ik hoe het grote
scheprad een massa water verzette dat
kolkend de molen verliet. Het zou mij

zowat bekeren. Ik vroeg aan de vrijwil-
lige molenaar hoeveel water er nu wel
precies werd gemalen.  Hij zei dat het
toch al gauw zo’n dertig, veertig
kubieke meter per minuut zou zijn. Ik
sloeg zowat achterover; dertig-, veertig-
duizend liter in een minuut. Dat waren
zo’n twee, drie tankwagens vol, en dat
in een minuut? De molenaar zei dat als
ik hem niet geloofde ik het simpel kon
uitrekenen; nou ja, goed dan.  
Toch kreeg het gesprek nog een verve-
lende wending. Ik begon over de polder
te vragen  en het uitmalen van het
water. Met zo’n molen doe je nog eens
wat. Dat werd toch wat pijnlijk. De
molen bleek helemaal de polder niet
meer te kunnen bemalen. De functie
was het inmalen in een natuurgebied.
Dat leek mij ook heel nuttig. Ik vroeg hoe
lang het duurde voordat het natuurge-
bied volgemalen was. Dat bleek een
domme vraag. Als het daarom ging was
het met die dertig, veertig kuub zo
gepiept. Bovendien kreeg het gebied
ook nog eens het water van boven. De
clou van het verhaal was dat het water
er aan de ene kant net zo hard uitkwam
als het er aan de andere kant inging.

Dat was dus net zoiets als dweilen met
de kraan open, maar die opmerking
kwam niet zo goed over. In mijn ogen
was die molen een leeuw die een muis
baarde. Voor dat werk had je toch niet
zo’n grote molen nodig, want dat kun je
toch ook met een klein pruttelpompje?
Dat zag ik helemaal verkeerd. Er volgde
een heel verhaal, maar naar mijn idee
was het niet overtuigend.  Waar die
molen voor nodig was dat kon je
desnoods en net zo goed met zo’n klein
ijzeren molentje ook af. Het is dat die
molen er nu eenmaal stond, maar nodig
was het niet. ‘Nou’, zei ik, Adenk ik hier
een ouderwetse watermolen echt aan
het werk te zien en dan word ik een
beetje bij de neus genomen. Het is niets
dan spelerij. ‘’Mundus vult decipi, ‘t
mens dom wil bedrogen worden, zeiden
de Romeinen al’’. 
Maar de vrijwilliger zou mij volledig vloe-
ren: ‘U maalt zeker op die korenmolen
nog heel veel? Hoeveel zakken in de
week? Honderd? Tweehonderd?’ ‘Zeker,
zeker’, zei ik, al paste ik er voor om te
zeggen dat het dan vooral om zakjes
van een pond ging. Hoogmoed komt
voor de val, want de molenaar keek me
fijntjes aan en zei: ‘Dat zijn dan zeker
vooral zakjes van een kilo of zo’. Als een
hond droop ik af,  met de staart tussen
de benen. In de auto dacht ik met
weemoed aan de tijd van opa, die het
niet vreemd vond om ruim een  ton in
een uur te malen, op de wind uiteraard.
Ik keek nog even naar die flink doorlo-
pende molen. Om te zien bleef het
mooi.

Bal ie K lu iver

Molenkalender 2007

25 november 2006 t/m medio 2007:
Expositie ‘Molenrijkdom in de Alblas -
serwaard c.a.’ in Historisch Cen trum Ons
Molen Verleden te Zevenhuizen.
16 september t/m 9 december 2007:
Expositie ‘Molens’ Drents Museum te
Assen.
6 oktober 2007: Altenase Molendag.
7 oktober 2007: Limburgse Molendag.
20 oktober 2007: Molendag Raams -
donksveer.
3 november 2007: molen ruil beurs  in de
Bethelkerk te Utrecht.

Molenkalender buitenland 2007

14 oktober 2007: Provinciale Molendag
Oost-Vlaanderen.

CD’s met de molens van 
Noord-Holland en Noord-Brabant

Donald Vandenbulcke uit het Belgische Staden brengt nieuwe cd’s met foto’s van
de molens van Noord-Holland en Noord-Brabant. De CD Molens Noord-Holland
betreft 153 Molens en bevat 340 foto’s. De CD Molens Noord-Brabant bevat 127
Molens en 313 foto’s. Deze zijn te bestellen met of zonder ondertiteling.

De cd’s bevatten 98% door Vandenbulcke gemaakte foto’s plus enige van bereid-
willige medewerkers waarvan hun naam bij de foto’s vermeld werden.
De foto’s kunnen voor allerlei uitgaven gebruikt worden na van de fotograaf
verkregen toestemming.

De prijs is i 10,- per CD, te vermeerderen met de verzendkosten, i 1,- voor België
en i 2,- voor Nederland. Tegen dezelfde prijs zijn ook nog CD’s verkrijgbaar met de
molens van Frans-Vlaanderen; West-Vlaanderen; Zeeland en Zuid-Holland. 

De cd’s worden opgestuurd na betaling op rekening 860-0039200-91 van 
Donald Vandenbulcke, Sint-Jansstraat 34 B 8840 STADEN

Internationale betaling gegevens  IBAN BE23 8600 0392 0091   BIC SPAABE22
Voor nadere informatie: donald.vandenbulcke@gmai l .com

PAPIERMOLEN

R e c t i f i c a t i e :
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!
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Uw mooiste molenfoto ook in kleur op de achterpa-
gina van de Molenwereld? De achterpagina reser-
veren 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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JAAR van de MOLENS

Verslag Drentse
Molendag/Gouden meelzak-
knoop 2007

Zaterdag 25 augustus 2007 was een
prachtige zonnige dag met voldoende
wind zodat er in de middag ook gema-
len kon worden. De hele dag was een
komen en gaan van bezoekers en ook
de verkoop was goed te noemen.
Enkele molenaars zijn ook op bezoek
geweest. Even na twee uur zou de
wedstrijd om de gouden meelzakknoop
2007 van start gaan, maar er moest toch
nog even geoefend worden omdat de
juiste knoop en de snelheid er nog niet
goed inzaten bij de deelnemers. Alles bij
elkaar waren er zeven meelzakknopers
op de uitnodiging afgekomen. Na een
kwartier ging buiten de wedstrijd van
start. Steeds streden twee meelzakkno-
pers tegen elkaar in vier manches. Er
moest vanuit stand na start het touwtje
van de grond gepakt worden en dan
moest zo snel mogelijk de goede meel-
zakknoop om de zak gemaakt worden
(een deskundige jury keek toe of de
knoop juist was). Daarna moest het
zakkentouwtje er weer zo snel mogelijk
vanaf gehaald worden en moest het
touwtje weer op de grond gelegd
worden om tenslotte staand weer uit te
komen in de uitgangspositie. Het ging er
soms heel spannend aan toe!Soms
bepaalde zelfs het weer terugkomen in
de uitgangspositie wie winnaar en wie
verliezer zou worden. Uiteindelijk was
Vincent Mepschen uit Coevorden de
winnaar van de gouden meelzakknoop
2007. De andere deelnemers konden

wat uitzoeken uit de molenwinkel en
kunnen met andere huisgenoten voor
een uitgebreide rondleiding een andere
keer terugkomen. Alle deelnemers
ontvangen een schijfje met daarop de
foto’s die van deze wedstrijd genomen
zijn. Al met al een zeer geslaagde dag! 
Hans Petit.

Open Monumentendag Land
van Heusden en Altena in het
teken van Jaar van de Molens

Open Monumentendag in Het Land van
Heusden en Altena stond dit jaar geheel
in het teken van de molens, dit in tegen-
stelling tot het landelijke thema
‘Moderne Monumenten’. Door het
Cultuurhistorisch Platform was een foto-
wedstrijd uitgeschreven die zo’n zeven-
tig inzendingen opleverde. Winnaar van
de wedstrijd was E. Plaggemarsch met
een prachtige opname van de
Noordeveldse Molen. Juryvoorzitter Hans
Werther gaf als argumentatie voor de
fotokeuze de lichtinval. ‘Bij de onder-
gaande zon heb je slechts enkele minu-
ten tijd om een goede foto te maken,
dat maakt deze foto zo bijzonder’.

Het Jaar van de Molens 2007 is al een eind op streek.

Molenwereld staat stil bij de speciale activiteiten en

gebeurtenissen in dit jaar.

Tijdens de Monumentendag werden de
tien geopende molens (waaronder ook
de romp van de Veense watermolen) in
totaal door zo�n 1500 tot 1750 mensen
bezocht. Er waren diverse activiteiten.
Zo organiseerde De Hoop te Veen een
24-uurs draaimarathon en zijn in De Witte
Molen te Meeuwen gedurende een
drietal weken oude schoolplaten te
bezichtigen geweest. In Korenmolen
Nooit Gedagt in Woudrichem werd
koekjesbakken voor kinderen georgani-
seerd en trad op zaterdag meidengroep
‘Gadget’ op. Molenaars S. Verbeek en T.
de Rooy hebben een lezing verzorgd
over respectievelijk korenmolens en
watermolens. Een tocht langs alle
molens in het gebied werd begeleid met
een stempelkaart en samen met het
Toeristisch Bureau Heusden is het boekje
‘Malende Molens’ tot stand gekomen.
Kortom een goede samenwerking tussen
de bij molens betrokken organisaties en
de molenaars in het Land van Heusden
en Altena als opmaat voor de eerste
Altenase Molendag op 6 oktober 2007.

Twee deelnemers aan de wedstrijd om de gouden meelzakknoop 2007 bij de 
molen van De Bente aan het werk om de prijs in de wacht te slepen 
(foto: H. Petit, 25 augustus 2007).

Onder: de winnende foto van de 
heer E. Plaggemarsch gemaakt bij de
Noordeveldse Molen te Dussen 
(foto: E. Plaggemarsch).
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Molens restaureren en onderhouden vraagt om 
vakmanschap en jarenlange ervaring.
Die vindt u bij de leden van de Nederlandse 
Vereniging van Molenmakers.
De bedrijven die het logo van de NVVM voeren staan 
borg voor..... 

kwaliteit en deskundigheid.

Beijk B.V. 
Afferden 0485-531910

Doornbosch B.V.
Adorp 050-3061724

Bouw ‘75 B.V. 
Workum 0515-542133

Coppes
Bergharen 0487-531239

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

Molema V.O.F.
Heiligerlee 0597-591660

De Gelder
Sliedrecht 
0184-425040

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-421568

Herrewijnen VOF Spijkenisse
0181-634558

Jellema CV
Birdaard 0519-332357

Kistemaker & Korver
Middenbeemster 0299-683743

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

Anbo B.V. 
Alkmaar 072-5110025

Saendijck B.V.
Zaandijk 075-6285602

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

Vaags
Aalten 0543-473359

Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478

Wintels 
Denekamp 0541-351210

Nederlandse Vereniging 
Van Molenmakers

ADVER T EN T I E
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De afgelopen tijd hebben we het druk
gehad met het afronden van de werk-
zaamheden aan molen Nooit Gedacht
te Colijnsplaat,de buitenkant is nage-
noeg gereed. Frans Weemaes laat de
molen geregeld draaien.
Op molen De Haan te Brouwershaven
hebben we de kapbedekking vervan-
gen in EPDM en de wipstok vernieuwd
ook deze molen heeft na lange tijd met
monumentendag gedraaid de eige-
naar de heer Ottema heeft er veel
plezier aan beleefd.
Molen De Vier Winden te Monster heeft
sinds lange tijd ook met monumenten-
dag weer gedraaid tevens is er ter gele-
genheid van het 150-jarig bestaan een
boekje uitgegeven door de molenstich-
ting. Ondanks dat de werkzaamheden
nog niet waren afgerond is het een
mooie dag geworden.
Verder hebben we nog op diverse
molens wat onderhoud gepleegd en is
er door ons aan de herbouwde werk-
plaats een hoop gedaan zodat waar-
schijnlijk eind dit jaar we weer hier in
kunnen gaan werken. 

Het Jonge Schaap in Zaandam zaagt!!!
De eerste stam, een lariks, is o.l.v. hout-
zager Simon Jellema gezaagd. Dit was
een prachtig moment. Molenmakers,
bestuursleden, filmers en andere toe -
schouwers waren zeer verheugd! De
eerste snede zag er ook zeer goed uit.
Het zagen van de stammen is een
onderdeel van de oplevering. Er staat
een prachtige molen en hij moet natuur-
lijk goed zagen. Dit geeft dan ook een
zeer goed gevoel. Er zal ongetwijfeld
wel meer nieuws over de opening
volgen.
Verder hebben we diverse Zaanse
molens boven stelling geschilderd.
Verfmolen De Kat kreeg een nieuwe
lange schoor. Bovendien is de fundering
van de noorderschuur van oliemolen
Het Pink in Koog a/d Zaan aangepakt.

Uit Hoogmade is het nodige te melden:
Garstenmolen - Nigtevecht

De molen is uitwendig zo goed als klaar.
Het voor en achterkeuvelens zijn ver -
nieuwd, de complete staart is ver -
vangen, de spil is naar binnen gehesen,
het bovenwiel heeft nieuwe kammen
gekregen en de onder en bovenbonke-
laar liggen in de molen klaar. Ook het
nieuwe gevlucht is aangebracht. Om dat
de vijzel verlengd wordt, zal de molen
zwaarder gaan draaien. Om dit te
compenseren heeft de molen op één
roede fokken gekregen. Het achtkant is
van een compleet nieuw rietdek voor-
zien. Het wachten is op de nieuwe vijzel
waarna alles afgemaakt kan worden.
Het nieuwe vijzelwiel wordt dan meteen
gemonteerd.
Windhond - Soest

De gemetselde romp met balklagen is
gereed gekomen. Ook zijn alle deuren en
de raamluiken geplaatst. Kruivloer en kuip
zijn op de romp geplaatst. In de werk-
plaats wordt nu gewerkt aan de kap.
De Eendracht - Alphen a/d Rijn

De kap van deze molen is in de steigers
gezet voor herstel van de kapconstructie.
De ijzeren geklonken windpeluw zal
worden gerepareerd of vernieuwd con -
form bestaande model en constructie,
de korte spruit wordt vervangen, herstel
van spantring en spruitkisten, nieuw voor-
keuvelens etc. Na herstel van de kap zal
de zinken bedekking in zijn geheel
worden vervangen. Vanwege de aan -
wezigheid van de steiger zal er ook
herstel plaatsvinden aan de natuurste-
nen leien op het 8kant.
De Distilleerketel - Rotterdam
Delfshaven

Ook rond de kap van deze molen hangt
een steiger. Hier zal de gepotdekselde
bedekking worden voorzien van een
bekleding van EPDM. Tevens wordt één
roede opnieuw opgehekt en voorzien
van fokken. De kleppen in de fokken
zullen bedienbaar worden gemaakt door
middel van de doorboorde bovenas.
Zeldenrust - Hooge Zwaluwe

Deze molen staat in de steigers voor het
herstel van het metsel en voegwerk.
Tegelijk wordt het kapbeschot gerepa-
reerd en divers klein werk aan de betim-
mering van voor en achterkeuvelens
uitgevoerd. Beide korte schoren zijn
aangescherfd. Ook deze molen zal
worden voorzien van een kapbekleding
van EPDM.
De Lelie - Koudekerke

Van deze molen zijn de lange en de korte
spruit vervangen, alsmede de staartbalk.
Het achterkeuvelens is compleet ver -
nieuwd. Onder de kap is gaas aange-
bracht om vogels te weren.

2
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EPDM: Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer, een groep van synthetische rubbers. EPDMrubber
wordt sedert ca. 1963 gebruikt en vindt vele toepassingen o.a. in de bouw (dakafdichting) en
verder voor riemen, transportbanden, slangen, elektrische isolatie, folie enz.
Wipstok: uit de kap stekende stok waarmee de vang wordt bediend; synoniem vangstok.
Vijzelwiel: wiel op de vijzel voor de aandrijving ervan.
Kruivloer: op de romp liggende krans waar de kruirollen over gaan, in feite de vaste ring van
het lager waar de molenkap op draait.
Kuip: staande rand onder de molenkap die deze op zijn plaats houdt via de overring.

1. De kap van De Haan in Brouwershaven wordt voorzien van een EPDM 
dakbedekking (foto W. Herrewijnen).

2. Het zagen van de eerste stam in de nieuwe zaagmolen Het Jonge Schaap aan 
de Zaanse Schans (fotomolen makerij Saendijck).

3. De eerste stam in mootjes (fotomolen makerij Saendijck).
4. Het aanhangen van de staartbalk aan de molen van Koudekerke 
(foto Verbij Hoogmade).

5. De romp van De Windhond in Soest is klaar (foto Verbij Hoogmade).
6. Het vijzelwiel voor de molen van het v.m. waterschap Garsten in de werkplaats
(foto Verbij Hoogmade).

7. De kap voor De Windhond in Soest in de werkplaats (foto Verbij Hoogmade). 

1
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Lage Abtswoudse Polder ten zuiden van
Delft bemaalde, in 1868 verkocht
werden naar Limburg. De Zuidmolen
was een achtkante grondzeiler, die in
1828 herbouwd was. Samen met nog
twee molens bemaalde hij de polder en
sloeg uit op de Schie. In 1868 werd
besloten een stoomgemaal te stichten
op de plek van de Zuidmolen, die daar-
voor afgebroken moest worden. Ik heb
geen harde bewijzen, dat deze onder-
delen gebruikt zijn bij de bouw van de
molen in Maasbree, maar het zou mijns
inziens best kunnen. Gezien de forse kap
van de molen in Maasbree moet de
molen, waarvan deze afkomstig was,
ook een flinke molen geweest zijn. De
maten van de Zuidmolen ken ik niet,
maar uit de huidige opvoerhoogte kan
afgeleid worden, dat het een grote
molen geweest moet zijn, die als schep-
radmolen aan het einde van zijn
bestaan ‘op zijn tenen gelopen’ moet
hebben. De wielbak in het nog
bestaande gemaal is het laatste zicht-
bare restant van de Zuidmolen.’
(Dat de Zuidmolen ‘op zijn tenen moet
hebben gelopen’ zal zeker het geval
zijn. De veronderstelling van een grote
molen ligt voor de hand, maar niets is
minder waar. Het was geen echt grote
molen. Hij had een vlucht van 24,00 m,
de minste van de drie molens van de
polder. De molen had inderdaad een
flinke opvoerhoogte, in 1853 2,04 m! De
breedte van het scheprad is daarom
mijns inziens verbazend: 49 cm! (bij een
diameter van 6,44 m). Om nog water te
kunnen geven had de molen dan ook
een bijzonder grote vertraging: 2,38:1.
Deze vertragingen komen zelden boven
de 2,4:1 uit (Hillegersberg: Prinsenmolen,
ook een molen met circa twee meter
opvoerhoogte, maar wel een vlucht van

ruim 28 m jsb). Men zal op de Zuidmolen
er zeker de gang in gehouden hebben!’
Ook molenaar Edie Kees uit Budel heeft
in deze molen de molen van Maasbree
herkend en verwijst naar het genoemde
boek van ing. P.W.E.A. van Bussel, pag.
537, 538 en 539.
De heren Gerben D. Wijnja uit Tjerkwerd
en J.L. Mulder uit Alphen a/d Rijn
hebben de molen in het juli/augustus-
nummer ook thuisgebracht als de molen
bij Wons, helaas konden hun oplossin-
gen niet meer mee in het vorige
nummer.
We danken alle inzenders hartelijk voor
hun bijdragen.

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’; het is een
oude bekende, beter een oude onbe-
kende. Meerdere malen is hij gepubli-
ceerd, destijds ook al in De Molenaar,
maar zonder definitief resultaat. De
reden om hem nu weer te plaatsen is
nieuwe achtergrondinformatie. Achter
op de ingekleurde kaart, uitgegeven bij
Trenkler in Leipzig staat gedrukt nabij
Benthuizen. Dat is een buurtschap tussen
Benthuizen en Zoeterwoude. Nu is dat
een specifiek droogmakerijlandschap,
anders gezegd achtkantenland. Een
van de zeer weinige wipmolens in dit
gebied is de molen van de polder
Oostbroek, inderdaad al eens genoemd
al de molen van de kaart, maar ook
weer ontkend. Opvallend detail is dat
de molen niet recht voor de molentocht
staat. Is het soms een andere molen in
de buurt, zo ja, welke? 
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.

DDe ‘Zoeker’ van het septembernum-
mer heeft één reactie opgeleverd.

De heer Esselink uit Delft heeft de molen
herkend als de Zuidmolen bij Delft. Hij
schrijft: ‘De ‘Zoeker’ uit Molenwereld 107
is de verdwenen korenmolen van Peters
te Maasbree (L). Deze stenen beltmolen
stond even ten westen van het dorp
aan de Veestraat, de tegenwoordige
Molenstraat. Volgens het boek ‘De
molens van Limburg’ werd de molen
gebouwd in 1867/68 in opdracht van
Michiel Andriessen. In 1899 gaat de
molen over in handen van de famile
Peters. In 1906 leveren de gebr. Fransen
uit Vierlingsbeek een nieuwe binnen-
roede met een lengte van 26 m. Op 18
november 1944 werd de molen door de
Duitsers opgeblazen. Een deel van de
romp bleef staan en na de Bevrijding
werd het bedrijf daarin voortgezet. Dit
restant moet later ook verdwenen zijn.
In mei 2006 heb ik de standplaats van
de molen opgezocht. Het witte mole-
naarshuis staat er nog steeds, aan de
rand van het dorp. In de tuin aan de
straatzijde liggen de brokstukken van
een blauwe steen. Van de molen zelf
was geen spoor meer te zien. Het terrein,
waar de molen op stond, lag braak.
De opmerking bij de Zoeker, dat de
molen waarschijnlijk gebouwd werd met
gebruikmaking van onderdelen van een
Zuid-Hollandse watermolen, deed bij mij
een lichtje branden. In het boek
‘Molens, gemalen en andere waters-
taatkundige elementen in Midden
Delfland’ staat op pag. 199 dat de as,
kap en staart van de Zuidmolen, die de

ZOEKER
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De Meerburger molen
op doorreis; 
E EN  V E R S LAG  I N  WOORD  EN  B E E LD

Dick Kenbeek

Vrijdag 31 augustus, de Meerburger
wordt verplaatst. Om tien uur ‘s

mor gens is bij de molen nog geen spoor
van activiteit te bekennen is. In de
molen zit Frans Verra, de eerste vrijwil-
lige molenaar op deze molen, al aan
de koffie. Frans heeft de molen van
1972 tot 1997 bemalen (25 jaar dus!) en
heeft er ook als vrijwillig molenmaker
zijn sporen meer dan verdiend. Hij wil
dan ook de verplaatsing van ‘zijn’
molen van begin tot einde meemaken.
Enige tijd later arriveert ook Bob
Feenstra, de laatste vrijwillige molenaar,
althans op deze locatie. Beide heren
worden in de loop van de dag uitge-
breid geïnterviewd door TV West en het
Leidsch Dagblad.
In de loop van de ochtend wordt het
steeds drukker en meldt zich ook oud-
molenmaker Dirk Borst die in dienst van

Molenmakerij De Gelder (toen Valken -
burg Z-H.) nog eens een nieuwe roe aan
de molen gestoken heeft. 
Rond één uur arriveert de kraan van de
firma Nederhof maar die kan pas aan
de gang na het aanbrengen van de
nodige stempels en contragewichten.
Als het hijsen gaat beginnen nemen
molenmakers en kraanpersoneel zorg-
vuldig de tijd om de tuien goed af te
stellen. Even voor half drie wordt de kap
onder grote belangstelling van de
molen gelicht en begint aan zijn vlucht
naar de transportwagen. De kap met
zijn ene, horizontale staande roe met
Dekkerwieken lijkt wel op een ‘vlie-
gende vleugel’, een vliegtuigtype waar
na WO II mee geëxperimenteerd is en
dat tegenwoordig weer volop in de
belangstelling staat. 
Ruim een uur later volgt de romp die nog

wat tegenstribbelt en een laatste zetje
van de molenmakers Teun Waltman en
Willem van Hoek nodig heeft om hele-
maal los te komen. Het achtkant zweeft
als een grote kerstklok door de lucht om
met zorg op een dieplader neergezet te
worden. De kraanmachinist geeft voor
het gewicht van de kap 8.5 ton op en
voor dat van de romp 14.5 ton.
Het lege erf ziet er dan maar vreemd uit
en Frans Verra staat de zaak in de
stenen onderbouw nog even te over-
peinzen. De wagen met de kap is dan
al onderweg naar de werf van molen-
makerij Verbij in Hoogmade en tegen
het eind van de middag wordt de diep-
lader met de romp naar de Oude Rijn
gereden voor transport over water.
Zaterdag 1 september. Om half zeven in
Hoogmade is de ponton er nog niet
maar het wachten duurt maar een
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kwartiertje. Het transport heeft de
vorige avond en nacht liggen wachten
voor een tijdelijke pontonbrug tussen
Koude kerk en Alphen a/d Rijn die pas 
‘s mor gens vijf uur open is gegaan.
Anders was men in Hoogmade al veel
eerder aan het werk geweest. De kraan
is al grotendeels opgesteld en het gaat
nu snel. Om half acht staat de molen
weer op de dieplader en de kraan
wordt snel naar de werf van Verbij gere-
den. Enige tijd later volgt de dieplader
met romp die onderweg met flinke snel-
heid de Grosmolen passeert. Mee -
fietsende be lang stellenden kunnen het
transport niet bijhouden. Dit zijn er overi-
gens heel wat minder dan de dag
ervoor.
Bij Verbij is een naastliggend terrein klaar-
gemaakt voor de molen en diverse losse
onderdelen zoals een roe, staartbalk en
schoren en de schepradkast. Als dat op

Foto’s: Dick Kenbeek
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z’n plek ligt volgen romp en kap. Er is enige
discussie of de kap naast of op molen
gezet zal worden; het wordt het erop.
Daarmee is de werf van Verbij haast
een verzamelplaats geworden voor
molens of delen daarvan. De Kalkmolen
stond er al; nu de Meerburger erbij; de
kap van St. Philipsland; ook die van De
Windhond in Soest (in aanbouw) en het
reusachtige exemplaar voor Murphy’s
Mill in San Francisco. In de nabije
toekomst komt daar nog het Dekker -
molentje uit Rijnsaterswoude bij. Men
vraagt zich bij Verbij dan ook af

waarom de excursie van De Ho -
llandsche Molen eigenlijk naar Drente
gaat ...
De toeschouwers speculeren ondertus-
sen over de tijd dat de Meerburger op
de werf zal staan. De meest optimisti-
sche houdt het op anderhalf jaar, ande-
ren hebben een nogal wat langere
tijdsduur in gedachten. Het open deel
van de Munnikenpolder waar de molen
gedacht is moet immers nog helemaal
ingericht worden en wellicht zijn er nog
bestuurlijke haken en ogen. 
Molenwereld zal het voor u volgen.

21 22
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DE MOLEN VAN WADENOIJEN:   

Wie er oog voor heeft ziet overal in
het rivierengebied hoe de bewo-

ners rekening hebben moeten houden
met het water. De bewoning concen-
treerde zich in de hogere delen. Veel
boerderijen, die vaak op een terp staan,

hebben een vloedschuur op een nog
hoger deel van de terp. Zo’n vloed-
schuur wordt gekenmerkt door een
ingang hoog boven de begane grond,
die vooral gebruikt werd als het water
tot die hoogte gerezen was. De hooiber-

gen in dit gebied hebben altijd een
verhoogde tasvloer om de oogst droog
te houden. Op meerdere gebouwen zijn
merktekens aangebracht die aangeven
hoe hoog het water ooit gestaan heeft.

DDe geschiedenis van de waterbeheersing in het rivierengebied is ingewikkelder dan 
menigeen zal vermoeden. Het waterpeil in de rivieren fluctueerde niet alleen door 
natuurlijke omstandigheden, maar ook verschillende ingrepen zoals de aanleg van het

Pannerdens Kanaal, het Kanaal van Steenenhoek en de Nieuwe Merwede hadden invloed 
op de waterafvoer, die op zijn beurt consequenties had voor de bemaling van de polders.
De omgeving van de molen van de Dorpspolder van Wadenoijen laat nog veel over de

geschiedenis zien, een geschiedenis die getekend is door het leven met het water. 
Noch het samenvoegen van de polders in het rivierengebied en de rationalisatie van de

waterbeheersing, noch dijkverzwaringen, noch de ruilverkaveling en de aanleg van moderne
infrastructurele werken hebben deze geschiedenis klein gekregen. In dit artikel wordt het plan
om de molen van Wadenoijen te verplaatsen bezien vanuit de geschiedenis van het landschap.
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   verplaatst  of  ontworte ld?
Nico Jurgens                                                             BEHOUD

I. LAND EN WATER IN
ONTWIKKELING

Afzettingen

De afwateringsproblemen in het rivie-
rengebied gaan ver terug in de tijd.
Deze problemen vinden hun oorzaak in
de geologische ontstaansgeschiedenis
van dit gebied. De ondergrond van
Nederland bestaat uit een waaier van

Boven: De Tielerwaard, fragment 
van de kaart van Gelderland van 
W. Kuijk Jz uit 1843.

Links: fragment van de kaart van de
Tielerwaard van Bachiene uit 1729. 
De diverse wateringen zijn duidelijk
zichtbaar, maar de Wadenoijse molen
ontbreekt nog.
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De molen van Wadenoijen in 1938. Links van de molen is de nu verwijderde blaffert
zichtbaar waardoor het mogelijk was om het polderwater zonder bemaling 
rechtstreeks op de Linge af te malen. In 1953 werd de polder opgenomen in het
polderdistrict Tielerwaard dat tevens eigenaar van de molen werd. Sinds 1974 is
Stichting tot behoud van molens in het Gelders Rivierengebied eigenaar.

Wadenoijen, fragment uit de kaart van
Leempoel uit 1699. 

puin (geologisch gezien) die door de
grote rivieren is afgezet. Grind wordt
sinds de ijstijden niet meer tot Nederland
meegevoerd, zodat nu alleen zand en
klei worden afgezet. Deze komen vooral
terecht op plaatsen waar de stroomsnel-
heid het laagst is. Dat is vooral aan de
zijkanten van de rivier het geval, waar-
door de rivier lang binnen zijn eigen
afzettingen gehouden werd. Hierdoor
kon de rivier steeds hoger boven zijn
omgeving komen. Van tijd tot tijd door-
brak de rivier deze oeverwallen en zocht
een nieuwe loop. Tussen de stroomrug-
gen en oeverwallen, in de komgronden
waar vooral klei was afgezet, ontstond
veen. Als gevolg van het veelvuldig
veranderen van de loop van de rivieren,
wisselen rivierafzettingen en veen elkaar
af, zowel naast elkaar als in lagen boven
elkaar.

De kadastrale verzamelplankaart uit
1824 van de gemeente Wadenoijen,
welke vrijwel samenvalt met de polder.
In 1956 werd de gemeente opgedeeld
tussen de gemeente Zoelen en Tiel. 
Op deze kaart is het watergangenstelsel
duidelijk zichtbaar.
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Bewoning

De gebieden langs de rivieren waren al
in de prehistorie aantrekkelijke vesti-
gingsplaatsen. De rivieren maakten
transport mogelijk, en de afwisseling van
oeverwallen, stroomruggen en kom -
gronden veroorzaakte gevarieerde
milieus die tezamen gunstige voorwaar-
den boden aan de vroegere bewoners.
Nederzettingen werden gesticht op de
hoge delen die het langst droog bleven
van overstromingen. Op het hoogste, en
meestal minst vruchtbare deel stond de
kerk en werd de dodenakker aange-

De uitwatering van de dorpspolder
Wadenoijen. De molen staat terzijde
van de Molengraaf, als het ware aan
een soort bypass. De naam wijst erop

dat deze tocht gegraven is. De
Molengraaf loost het water van de

polder via een sluis in de dijk op de
Linge. Naast de molen ligt ook een

kleine uitwateringssluis in de
Molengraaf, maar die is niet ingete-

kend. In het Gelders rivierengebied en
ook in West-Brabant werd een derge-

lijke sluis een blaffert genoemd.

legd, hoog boven het rivier- en grond-
water. Op de glooiingen naar de lage
delen vond akkerbouw plaats. De
komgronden zijn nooit bewoond ge -
weest. De lage delen waren geschikt als
weiland voor het vee. De meest drassige
delen konden in gebruik worden geno-
men als hooiland.
Op de rivieroevers ontstond al vroeg
een relatief hoge bevolkingsdichtheid.
Dat de Romeinen de Rijn kozen als
noordgrens van hun rijk was niet zozeer
omdat de rivier een natuurlijke barrière
vormde, want zo moeilijk was de rivier
niet over te steken. Integendeel; de

Egyptenaren bouwden enkele duizen-
den jaren vóór de expansie van de
Romeinen al schepen, zowel voor de
riviervaart als zeewaardige exemplaren.
Dat de rivieren juist gemakkelijk transport
boden aan vriend en vijand werd vele
eeuwen na de Romeinen nogmaals
bewezen door de Noormannen. Voor de
Romeinen zal waarschijnlijk een veel
belangrijkere rol hebben gespeeld dat
in het dichtbevolkte rivierengebied
voldoende soldaten gerekruteerd kon -
den worden om de grens te bewaken.

Kaden en dijken

Aanvankelijk was het peil in de rivieren
nog zo laag dat bedijking in het geheel
niet noodzakelijk was. Pas in de Hoge
Middeleeuwen werden de eerste dijken
aangelegd, haaks op de rivier aan de
oostzijde van het land dat ze moesten
beschermen; de zogenaamde zijdwen-
den, ook zijdijken of, verbasterd, zeedij-
ken of zeekaden genoemd. Deze
zijdwenden moesten het water dat bij
overstromingen over het land kwam
tegenhouden. Een blik in de straatna-
menregisters van de plaatsen in het
rivierengebied leert dat er vele van zulke
Zeedijken zijn. Ook de Amsterdamse
Zeedijk is een zijdijk en geen zeedijk! Een
volgende ontwikkeling was het aanleg-
gen van achterkaden om het volstro-
men van de komgronden door water
dat van gronden hogerop kwam te
verhinderen. Hierdoor kon de akker-
bouw uitgebreid worden in de richting
van de komgronden.

Aan het einde van de twaalfde eeuw
werden de veengebieden in het westen
van het land bedijkt. Op momenten dat
de rivieren veel water afvoerden kon dit
water de lage delen in het westen niet
meer overstromen, waardoor het rivier-
peil steeg, en dat maakte het nodig om
ook de gronden stroomopwaarts met
dijken langs de rivier te beschermen. Het
duurde tot het begin van de veertiende
eeuw voor in het rivierengebied een
aaneengesloten dijkenstelsel tot stand
gekomen was.

BEHOUD
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De Wadenoijse molen voor de restauratie van 1971 in een nog grotendeels open gebied; een voorbeeld van een van de vele
molens die recent ‘verstikt’ is in het groen (foto jsb, 2 juli 1970).

Wadenoijen

Aan de verdeling van de bouw- en hooi-
landen op de Topographische en
Militaire kaart van het Koningrijk der
Nederlanden, schaal 1:50.000 waarvoor
de verkenning omstreeks 1840 werd
verricht, is goed te zien dat de Waal zijn
bedding nogal eens heeft verlegd. De
bouwlanden zijn namelijk te vinden op
de glooiingen van de oeverwallen en
(fossiele) stroomruggen, zodat de
bodemsoorten hier ook zonder bodem-
of geomorfologische kaart herkend
kunnen worden. Pas westelijk van de lijn
Geldermalsen - Waardenburg komt er
weer regelmaat in de situering van de
bouwlanden langs de rivieren en hooi-
landen op grotere afstand in de
komgronden.
Wadenoijen ligt in het gebied waar
oeverwallen, stroomruggen en kom -
grond en kris-kras door elkaar liggen. Het
lijkt aannemelijk dat de naam Wa -
denoijen de samentrekking is van
‘wada’ en ‘oye’. De streekbewoners
spreken de plaatsnaam consequent uit
als ‘Waddenoijen’. Mogelijk vloeit deze
uitspraak voort uit de etymologie. ‘Ooi’
is nat weiland of een landstreek in een
rivierbocht. Deze benaming komt ook
voor in Oijen en Lithoijen. ‘Wad’ is een
doorwaadbare plaats. De Romein
Tacitus noemde een plaats Vadam, die
vermoedelijk een voorloper is van het
huidige Wadenoijen. Bij Tiel splitste de
Waal zich; de noordelijke tak was de

Linge. Tacitus situeerde Vadam op de
linkeroever van de Waal. Als Vadam een
voorloper is van Wadenoijen, zal de
Linge oorspronkelijk wellicht de hoofdtak
van de Waal geweest zijn.
Of er sinds de Romeinse Tijd continuïteit
in de bewoning van Wadenoijen is
geweest is niet zeker, hoewel het gezien
de naam erg waarschijnlijk is. In elk
geval duikt de naam weer op in de
geschiedenis met de gift van Waden -
oijen aan de kerk van Utrecht door
graaf Balderik in 850. De gedeeltelijk
tufstenen Romaanse dorpskerk is één
van de oudste van Nederland.

Weteringen of graven

Op de zwart-witfoto in het Gelders
Molenboek, eerste druk uit 1968, is te
zien dat de molen van de Dorpspolder
van Wadenoijen naast een waterloop
staat, en niet erover zoals de meeste
watermolens. Dit zou de indruk kunnen
wekken dat de molen als een ‘vis op het
droge’ staat. Op de kadastrale minuut
van 1820 staat de molen op precies
dezelfde wijze naast de waterloop, de
‘Molengraaf’. Dit is dus de historische
situatie, die te begrijpen is vanuit de
bijzondere waterbeheersing zoals die
alleen in het rivierengebied voorkwam.
Het rivierengebied was versnipperd in
vele kleine eigendommen, die alle hun
eigen dijken en waterbeheersing
hadden. Vrijwel al deze eigendommen

Situatiekaartje bij de zuidelijke Deilse
watermolen omstreeks 1825. Ook hier
staat de molen als het ware aan een
soort bypass. Het sluisje is hier wel
getekend. Het al dan niet opgemalen
water stroomde noordwaarts naar de
sluis in de Lingedijk bij de korenmo-
len. Bij deze sluis staat nu een gemaal
dat niet uitmaalt, maar inmaalt! Het is
tekenend voor de veranderde waters-
taatkundige situatie in de Tielerwaard.

omvatten zowel hoge als lage delen. Bij
Wadenoijen liggen de hoge delen rond
4 meter boven NAP, de lage delen rond
3 m +NAP. Plaatselijk kunnen de oever-
wallen nog veel hoger zijn. Doordat de
rivier steeds hoger komt door zijn eigen
afzettingen, en door het inklinken van
veen in de komgronden, kwamen veel
komgronden na verloop van eeuwen
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De uitwatering van de polder Hellouw
op de Linge bij Gellicum omstreeks
1825 met de Hellouwse voormolen.
Vanuit het zuiden stroomt het polder-
water, al dan niet opgemalen door de
beide nog bestaande wipmolens naar
de sluis in de Lingedijk. Even ten
zuiden van de dijk was het ook 
mogelijk om het water met een 
achtkante molen, een voormolen dus,
in een bovenboezem op te malen die
met een eigen sluis op de Linge 
afwaterde. Hellouw had dus twee 
sluizen in de Lingedijk. Een voormolen
met een blaffert ernaast zou 
ongetwijfeld goedkoper zijn geweest.
Blijkbaar hechtte de polder veel 
waarde aan het waterbergend 
vermogen van de bovenboezem om
voor deze dure oplossing te kiezen. 
De voormolen werd al vrij vroeg
vervangen door een stoomgemaal 
op dezelfde plaats. Dat werd in 1859
gebouwd, maar brandde op 28 maart
1888 uit, waarna herstel volgde.

beneden het waterpeil in de rivieren te
liggen. Dit stelde beperkingen aan de
natuurlijke afwatering.
Een rivier heeft een relatief groot
verhang, dat wil zeggen dat een rivier
over korte afstand relatief veel daalt.
Daardoor hebben de rivieren een hoge
stroomsnelheid. Wordt een waterloop
parallel aan de rivier gegraven, die niet
in verbinding staat met de rivier zodat
het water niet stroomt, dan zal het
niveau van die waterloop landinwaarts
onder dat van de rivier liggen, terwijl het
niveau in de richting van de kust boven
dat van de rivier komt. Als op dat punt
een spuisluis wordt gebouwd, kan de
waterloop afwateren op de rivier. Op
die manier is het mogelijk om landin-
waarts gronden, die beneden het rivier-
peil liggen, toch op natuurlijke wijze af te
wateren. De stroomsnelheid in de ge -
graven waterloop moet dan wel veel
lager blijven dan in de rivier, maar dat is
geen bezwaar omdat een veel kleinere
hoeveelheid water afgevoerd behoeft
te worden dan die de rivier afvoert. Dit
principe is op talloze plaatsen in Neder -
land terug te vinden.

De Tielerwaard en de 
Neder-Betuwe

De meeste polders in de Tielerwaard en
de Neder-Betuwe waterden direct of
indirect af op de Linge. Deze rivier, die
zoals reeds genoemd werd een vertak-
king van de Waal geweest is, was in 1306
bij Tiel afgedamd. Hierdoor daalde het
waterpeil en kon de Linge benut worden
voor natuurlijke afwatering van het rivie-
rengebied. De wetering in de Over-
Betuwe werd daarna aangesloten op
de afgedamde Linge; sindsdien wordt
die wetering de Boven-Linge genoemd.
De Linge kon zelfs in beperkte mate de

functie van boezem vervullen. Een
boezem is een tijdelijke waterberging
waar het water, dat door de polders
geloosd is, wordt opgevangen totdat dit
naar het buitenwater wordt afgevoerd.
In het geval van de Linge gebeurde
deze afvoer op natuurlijke wijze doordat
de rivier via een spuisluis uitmondde in
de Boven-Merwede bij Gorinchem.
Maar ondanks de afdamming bij Tiel is
de waterafvoer van de Linge altijd
problematisch gebleven, waardoor niet
alleen het rivierengebied zelf, maar ook
Gorinchem regelmatig met waterover-
last te kampen had.

Wateroverlast

Bij hoge waterstanden van de Boven-
Merwede stagneerde de waterafvoer
van de Linge waardoor het waterpeil in
de rivier steeg. Nog ernstiger was de situ-
atie als de rivieren verstopt raakten door
ijsmassa’s in een periode dat veel smelt-
water afgevoerd moest worden. Dat
was bijvoorbeeld in de jaren 1655, 1658,
1663, 1709, 1726 en 1757 de oorzaak van
overstromingen geweest. Versnelde
waterafvoer in gebieden bovenstrooms
zorgde natuurlijk voor nog grotere
schommelingen in de waterafvoer van

Satellietfoto van de Wadenoijse molen
met zijn omgeving in de huidige 
situatie. De snelweg is de A15 met
daaraan parallel de Betuweroute. 
Beide kruisen de spoorlijn Utrecht-Den
Bosch. De kronkelende Linge is goed
zichtbaar, evenals de Molengraaf met
daaraan de molen. Ook de sluis in de
Lingedijk is goed zichtbaar.

de rivieren. Vanwege de sterk wisselende
waterstanden was in het rivierengebied
een bemalingssysteem ont   wik keld dat
afwijkt van het systeem zoals dat in de
meeste andere polders gebruikelijk was.
Direct langs de rivieren lagen de gron-
den hoger door de stroomruggen die
hier waren afgezet. De hoge gronden
hebben lang geen bemaling nodig
gehad. Wel werd het al vroeg noodza-
kelijk om de lage velden, die niet aan
de rivier lagen maar juist op enige
afstand, te bemalen. Aanvankelijk
volstond het om het water met één
molen hoog genoeg op te malen, en af
te voeren via een wetering door het
hoge deel langs de rivier.

BEHOUD
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Het kwam steeds vaker voor dat de
molens hun water niet kwijt konden
vanwege hoge waterstanden in de
Linge. In die perioden was het nodig om
het water tweehoog uit te slaan. Bij
normale waterstanden loosden de lage
molens rechtstreeks op de Linge via een
sluis in de Lingedijk aan het eind van de
wetering. Alleen bij hoge waterstanden
moesten de hoge molens in actie
komen. De hoge molens stonden naast
een spuisluis aan een korte waterloop
die parallel aan de boezem loopt, en
daar voor en achter de molen mee in
verbinding staat. Rees het water in de
Linge zo hoog dat het peil hoger was
dan dat in de boezem, dan moest de
hoge molen in actie komen om het
hoogteverschil te overwinnen. Alleen in
deze situatie was de bemaling vergelijk-
baar met een ‘getrapte bemaling’. In
een getrapte bemaling voert de ene
molen het water op naar de volgende,
waardoor een groot hoogteverschil in
een diepe polder in meerdere treden
overbrugd wordt. De historische ontwik-
keling van de polderbemaling in het
rivierengebied wijkt hiermee af van die
in de meeste Hollandse polders en
droogmakerijen. In de polders daalde
de bodem door inklinken van het veen,
zodat na verloop van tijd een molen
moest worden toegevoegd, terwijl in het
rivierengebied molens bijgeplaatst
moesten worden vanwege het stijgen
van het peil van het buitenwater als
gevolg van bedijkingen en verzanden
van de bedding, waarbij de polders
overigens ook te maken hadden met
stijgende peilen van het buitenwater.

Vrijwel alle polders die op de Linge
uitwaterden hadden tenslotte een hoge
en een lage molen. De hoge molens
stonden aan de rivier, de lage molens

stonden daar op ruime afstand van op
de overgang van de lage en de hoge
delen van de polders. De hoge molens,
werden ‘voormolens’ of ook wel ‘buiten-
molens’ genoemd. Om voor verwarring
te zorgen worden de twee Hellouwse
achtermolens aangeduid als ‘Voorste’
en ‘Achterste Hellouwse Molen’. De
bijbehorende voormolen bestaat al lang
niet meer.

Overlaten

Bij overstromingen in het rivierengebied
zocht het water het laagste punt en
bedreigde zo de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden. Om dat gevaar af te
wenden was in 1284 tussen Asperen en

Everdingen de Diefdijk aangelegd, dus
nog vóór het afdammen van de Linge
bij Tiel. In 1660 werd besloten om overla-
ten aan te brengen in de Lingedijk
tussen Gellicum en Asperen. Daarmee
was het lage deel van de Tielerwaard
aangewezen als ‘retentiegebied’, hoe -
wel die term nog niet was uitgevonden.
Het aanbrengen van overlaten was niet

ingegeven vanuit een nobel streven om
de Betuwe van overstromingen te vrij-
waren, maar om de Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden te ontzien. Die betaal-
den daarvoor een schadeloosstelling
aan de inwoners van het ondergelopen
deel van de Tielerwaard.
In 1707 was het Pannerdens Kanaal
gegraven om een gunstiger waterver-
deling te realiseren tussen de Waal en
de Rijn. De Rijn kreeg meer water te
verwerken, waardoor ook de (Gelderse)
IJssel zijn deel kreeg. De mindere afvoer
via de Waal zal geleid hebben tot
minder hoge waterstanden in de
Merwede, wat een gunstige uitwerking
had op de waterafvoer van de Linge.
Maar soms was het middel erger dan de
kwaal. Bij zeer grote waterafvoer van de

Kruiend ijs bedreigde de dijken en 
kon voor veel ellende zorgen, zoals 
hier in Tiel; op de achtergrond de 
nog bestaande Gasthuispoort met 
de gesloopte Gasthuismolen.
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Watersnoden teisterden de Tielerwaard
en de Betuwe meerdere malen: het
Betuwse Erichem bij de watersnood
van 1809.

De Wadenoijse molen aan de
Molengraaf, ter hoogte van het kruirad
bevond zich het verdwenen sluisje of
blaffert.

grootste kans droog te blijven. Stond het
water eenmaal tot aan de kruin van de
dijk, dan hield het voor alle stoomgema-
len natuurlijk ook op. Veel voormolens
zijn om die reden vroeg verdwenen; het
eerst in het westelijk deel van het rivie-
rengebied. Had een polder een stoom-
gemaal om het water uit te slaan op de
Linge, dan was het geen probleem om
het water in het lage deel van de polder
op peil te houden met windmolens. De
meeste molens die behouden zijn, zijn
dan ook achtermolens. Met name in het
hogere deel ten zuiden van de Linge
kwam een aantal polders voor met
slechts één molen die naast een blaffert
(kleine, open spuisluis) staat, en waar
voor zover bekend nooit achtermolens
geweest zijn. Enkele daarvan bestaan
nog: Waardenburg, Geldermalsen en
Wadenoijen. In Waardenburg zijn de
waterlopen en functie zodanig gewij-
zigd dat de oude situatie niet meer
herkenbaar is, zodat alleen de twee
andere genoemde molens nog inzicht
geven in het oude systeem van polder-
bemaling in het rivierengebied.

Kanaal van Steenenhoek

Een eerste poging tot verbetering in
deze voor de Betuwe schadelijke situ-
atie werd gerealiseerd door de aanleg
van het Kanaal van Steenenhoek bij
Gorinchem waar in 1818 aan begonnen
was. In 1864 werd een stoomgemaal in
gebruik gesteld dat dit kanaal moest
afmalen op de Merwede. Bij de eerst-
volgende hoge waterstand bleek echter
al dat de capaciteit van het stoomge-
maal veruit onvoldoende was. Bij
Ameide was een bovengemaal dat
bestond uit 13 schepradmolens. In 1825
werden dat vervangen door een stoom-
gemaal bij Arkel dat uitsloeg op de
Linge. Voor de Vijfheerenlanden maakte
dat geen verschil, maar wat het Kanaal
van Steenenhoek eventueel aan voor-
deel bood voor de afwatering van de
Linge werd met de gewijzigde bemaling
van de Vijfheerenlanden geheel teniet
gedaan. Zo bleef men nog bijna een
eeuw pappen en nathouden. Dat laat-
ste letterlijk. In 1883 bleek het peil in de
Beneden-Merwede te dalen doordat de
Nieuwe Merwede, waarvan de aanleg
drie jaar eerder voltooid was, steeds
meer water ging afvoeren. Dit veroor-
zaakte, welhaast als Deus ex machina,
eindelijk een eerste belangrijke verbete-
ring van de lozing van het Kanaal van
Steenenhoek, en hierin zal wel de voor-
naamste reden liggen dat het bestuur
van de Dorpspolder van Wadenoijen
geen noodzaak zag de verbrande
molen te vervangen door een stoomge-

Rijn kon het water in het Pannerdens
Kanaal tegenover Pannerden over de
dijk stromen en zijn weg naar zee via de
Linge vervolgen. Het afdammen van de
Linge heeft daardoor slechts tijdelijk een
oplossing geboden, en door de almaar
toenemende waterhoogten kon ook de
Diefdijk geen garantie meer bieden
tegen overstromingen.

In 1809 werd besloten tot de bouw van
een sluis bij Asperen. Bij hoog water in de
Linge werd deze sluis gesloten. Niet
open, maar dicht! De inwoners van de
Betuwe moesten maar in hun eigen sop
gaarkoken, dan bleven de Alblas -
serwaard en Vijfheerenlanden in elk
geval behouden. Deze gebieden waren
welvarender dan de Betuwe zodat de
economische schade groter zou zijn als
de Alblasserwaard en de Vijfheeren -
landen zouden onderlopen, dan
wanneer dat in de Betuwe gebeurde. In
1854 verklaarde de minister van Bin -
nenlandse Zaken: ‘Toen de Diefdijk een
paar eeuwen geleden, en in 1809 de
Zuider-Lingedijk met de Asperensche
sluis werd gelegd, is het pleit beslist dat
de Geldersche districten, die boven-
waarts zijn gelegen, ter beveiliging der
Zuid-Hollandsche districten moeten
worden geïnundeerd’. De bewoners van
die Gelderse districten zullen er blij mee
geweest zijn ...

Stoom

Het peil in de Linge kon zover stijgen dat
zelfs de voormolens hier niet meer
tegenop konden, zodat de polders het
overtollige regen- en kwelwater niet
meer konden afvoeren. De polders
waren dan op zichzelf aangewezen. Dit
heeft tot een ‘bemalingswedloop’
geleid, waardoor de polders in het rivie-
rengebied al erg vroeg overschakelden
op stoomgemalen, nadat eerder onder-
meer tevergeefs geëxperimenteerd was
met molens met meerdere scheprade-
ren op verschillende niveaus. De polder
die zijn water het eerst kwijt was, had de
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maal. Blijkens het bestek van 1887 voor
de herbouw van de kort daarvoor afge-
brande molen was de aannemer echter
wel verplicht om voor een aantal onder-
delen tweedehands materiaal te ge -
bruiken. Misschien was de keuze voor
een windmolen ingegeven door de opti-
mistische verwachting dat de proble-
men met de afwatering van de Linge
spoedig opgelost zouden worden, waar-
door de Dorpspolder helemaal geen
eigen bemaling meer nodig zou
hebben. In 1888, het jaar waarin de
Wadenoijse molen werd herbouwd,
werd een commissie benoemd die
studeerde op de verbetering van het
stoomgemaal van het Kanaal van
Steenenhoek. Hoewel die verwachting
terecht was, zou de oplossing toch nog
lang op zich laten wachten.

Ruilverkaveling

Er kwam pas een goede oplossing door
verbeterde bemalingen en dijkverhogin-
gen die na 1950 plaats vonden. Het

De Linge met de Lingedijk in
Wadenoijen omstreeks 1940.
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De Wadenoijse molen aan de
Molengraaf; op de achtergrond het
geluidsscherm met goederenspoorlijn
en snelweg; links een groen scherm
(foto H. Noot, 28 mei 2005). 

broeikaseffect zal er verder wel voor
zorgen dat het opstuwen van het rivier-
water door blokkerende ijsmassa’s defini-
tief tot het verleden gaat behoren. Wat
overigens niet wegneemt dat het gevaar
van overstromingen door ex treme water-
afvoer nu juist weer toe neemt.
In het verleden was het rivierengebied
verdeeld in talloze kleine polders, die
vanwege de lage en hoge velden een
uitwateringssysteem hadden min of
meer dwars op de rivier. Het water van
de lage delen moest afgevoerd worden
door waterlopen die het hoge deel
doorsneden. Eén van de bezwaren van
dit systeem was dat de hoge delen vaak
te droog, en de lage delen te nat
waren. Door zoveel mogelijk polders
samen te voegen tot een klein aantal
eenheden met weinig hoogteverschil,
kon een veel efficiëntere waterbeheer-
sing gecreëerd worden. In 1953 vond de
samenvoeging en herindeling van alle
polders plaats. Daarmee verloren de
stoomgemalen en de laatste windmo-
lens hun functie.

De situatie rond de Wadenoijse molen zoals die nu is. Rechts de vuilstort van de
AVRI, links de snelweg en de Betuwespoorlijn en links van het bosje het klassieke
portaal van de spoorlijn Utrecht-Den Bosch. De foto is zonder ‘vertekenende’
lenzen genomen.

II. DE DORPSPOLDER VAN
WADENOIJEN

Wanneer de Dorpspolder van Waden -
oijen werd gesticht, is niet bekend. Bij de
grote overstroming van 1809 kwam de
secretaris van het polderbestuur om het
leven, tezamen met zijn gezin. Daarbij
gingen ook zijn huis en het polderarchief
geheel verloren. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog ging opnieuw een deel
van het archief verloren. De documen-
ten in dit archief van vóór 1810 zijn van
elders bij elkaar gesprokkeld en zeer
onvolledig. De oudste documenten die
expliciet betrekking hebben op de
Dorpspolder dateren uit 1687. In andere
archieven is al eerder sprake van een
Polder van de heerlijkheid Wadenoijen.
Of hier alleen sprake is van een bestuur-
lijke wijziging, of dat ook de grootte van
de polder veranderde, is niet bekend.
Gezien de langdurige waterproblema-
tiek mag gerust worden aangenomen
dat er in de Middeleeuwen al de één of
andere vorm van polderbestuur is
geweest.
Blijkens de kaart van de Tielerwaard van
Bachiene uit 1729, die een verkleinde en
bijgewerkte versie is van de kaart van
Leempoel uit 1699, omvat de Dorps -
polder de delen De Vergde, De
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Soms werden molens zelfs wel dicht achter een diojk gebouwd zoals de Grote Molen in Schellinkhout. 

Breuwert, De Hengst, een gedeelte van
De Ouweling en Het Weijse Blok. Noor -
delijk grensde de Dorpspolder van
Wadenoijen aan het Groot-Westerhout
en uiterwaarden van de Linge, oostelijk
aan de polder van Drumpt, zuidelijk aan
de polders van Est en Ophemert en
westelijk aan de polder van Gelder -
malsen.
De polder loosde het water via de
Molengraaf door een sluis op de Linge,
westelijk van Wadenoijen, ongeveer een
halve kilometer oostelijk van de Ophe -
mertse Afwateringssluis. De Molen graaf
ontspringt aan de Wadenoijse Wetering,
die ongeveer van oost naar west
midden door het latere Molenblok loopt.
De naam ‘Molengraaf’ zal pas later
gegeven zijn, want een molen stond er
aanvankelijk nog niet. Op de kaart van
Leempoel staat de Molen graaf gete-
kend, maar nog zonder molen, die er
uiteraard wel is gekomen.

Molen

De voorheen sterk wisselende standen
van het buitenwater, de Linge, noopten
tot technische aanpassingen van de
molen. De molen had een normale
opvoerhoogte, maar in relatie tot de
grootte van de polder had de molen
een flinke overcapaciteit. Ook is de
vlucht groot in relatie tot het vermogen
dat het scheprad vraagt. Tegen hoog
buitenwater opmalen zal dus geen
probleem zijn geweest. Wel bleek bij het
onderzoek dat het scheprad oorspron-
kelijk kleiner is geweest, maar of met het
latere scheprad ook de opvoerhoogte
vergroot was, is nog niet duidelijk.

De huidige molen van Wadenoijen is
minstens de derde op deze plaats: een
molen brandde af op 23 mei 1874. Via A.
van der Weg in Dordrecht werd een
complete afgedankte watermolen ge -
kocht. In die periode werden zoveel

molens afgebroken dat het nog niet
mogelijk was te herleiden op welke
plaats de aangekochte molen eerder
stond. Wel biedt het archief van
Wadenoijen een aantal maten van deze
molen die mogelijk nog ooit tot identifi-
catie kunnen leiden. De molen nieuwe
molen werd vanaf het fundament opge-
richt door aannemer W.D. van Mourik uit
Drumpt. Die molen brandde alweer af
op 27 augustus 1887, waarna de huidige
molen werd opgericht. Enkele bouwspo-
ren bieden ruimte aan de veronderstel-
ling dat op deze plaats aanvankelijk een
wipmolen stond, in welk geval de
huidige molen de vierde molen op deze
plaats zou zijn. Als er eerder een wipmo-
len gestaan heeft, was die al vroeg
verdwenen, want op de oudste
Kadastrale Minuut staat een achtkante
molen aangegeven. Hoe dan ook
bevindt zich onder het maaiveld meer
historie dan erboven. De krimp en oplei-
der zijn van een eerdere molen, maar
het is nog niet duidelijk van welke. Het
gebruikte type baksteen van de
genoemde onderdelen zou kunnen
dateren uit de periode waarin de eerste
molen op deze plaats werd opgericht.
Waarschijnlijk dateert het bovengrondse
deel van het metselwerk uit 1874. Het is
zeker niet ouder.
De molen van de Dorpspolder van
Wadenoijen zou volgens overlevering
pas zijn opgericht in 1759. Mr. L.A.J.W.
Baron Sloet schrijft in zijn Bijdragen tot de
kennis van Gelderland (1852-1855). ‘Zo
ver men heeft kunnen nagaan is de
geschiedenis van eenige der Gelder -
sehe watermolens deze. Die van
Wadenoyen is gesticht in het jaar 1759,
van Geldemialsen en Meteren in 1772,
de voormolen van Deil in 1774, terwijl de
achtermolen reeds in 1607 bestond. In
dat jaar schijnt die van Enspijk geplaatst
te zijn’.
Deze bewering kan nog niet met een
document worden gestaafd, maar in elk
geval bestond deze molen nog niet in

1729. Hoe werd het water voordien
geloosd bij hoogwater in de Linge? In
extreme situaties stond het water in de
Linge enkele meters boven het polder-
peil in het laagste deel van de
Dorpspolder. Dan stagneerde de water-
afvoer tot het rivierpeil weer gezakt was.

Een bijzonderheid in de Wadenoijse
molen is de overbrenging van de spil
op de wateras met gietijzeren wielen.
Enkele andere molens hadden dit 
ook zoals de Graaflandse molen in
Groot-Ammers of de verdwenen
watermolen van Papekop en
Diemerbroek.
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III. HET LANDSCHAP VAN
DE NEDER-BETUWE

Het rivierengebied bestaat uit een afwis-
seling van oeverwallen, stroomruggen
en komgronden. De stroomruggen
bestaan uit zand en klei, in de komgron-
den zijn dunne lagen veen aanwezig.
Deze natuurlijke afwisseling maakt het
landschap kleinschalig. Overal op de
stroomruggen ontstond bebouwing,
gedeeltelijk geconcentreerd in dorpen,
en daarnaast verspreide boerderijen.
Langs de Linge ontstond een vrijwel
aaneengesloten lint van nederzettin-
gen, waarvan een aantal in de der -
tiende eeuw stadsrechten verkreeg.
Geen nieuwe vestigingen zoals Midden -
beemster, Hoofddorp of Swifter band,
maar nederzettingen waarvan de
geschiedenis teruggaat tot voor het
begin van de jaartelling. Juist in dit
gebied staat de molen van de Dorps -
polder van Wadenoijen.

Het karakter van de polders in het rivie-
rengebied is onvergelijkbaar met dat
van de polders en droogmakerijen in de
kustprovincies. Eindeloze vergezichten
en melkveehouderijen horen bij Holland,
zoals kleinschaligheid en gemengde
bedrijven met akkerbouw, wat veeteelt
voor de mest, wat fruitteelt en andere
houtopstanden bij het rivierengebied
horen.
In 1953 werden de waterschappen in de
Neder-Betuwe samengevoegd, en werd
de waterbeheersing sterk gewijzigd. Er
werden nieuwe waterlopen gegraven,
en sommige oude waterlopen werden
gedempt. De waterloop waaraan de
molen van de Dorpspolder van Waden -
oijen staat, de Molengraaf, bleef behou-
den, maar de sluis naast de molen werd
verwijderd. Sinds de wijziging van de
waterbeheersing in 1953 heeft de molen
geen functie meer in die waterbeheer-
sing. Er werd besloten om de molen te
behouden als cultuurhistorisch monu-
ment.

In 1989 is een ruilverkaveling uitgevoerd
die veel ‘zachter’ geweest dan bij ruil-
verkavelingen elders in het land in de
jaren ‘60 en ‘70. Het natuurlijke reliëf is
onveranderd gebleven; oude weterin-
gen, dijken en kaden zijn nog groten-
deels aanwezig. Een aantal historische
perceelsgrenzen is uitgewist, maar land-
schapselementen zijn zoveel mogelijk
gespaard, het wegenpatroon is onver-
anderd gebleven en veel van de
huidige perceelsgrenzen volgen nog het
eeuwenoude patroon. Niet alleen dat
men nogal geschrokken is van de ruil-
verkavelingen uit de jaren ‘60, waarbij
de bewoners hun eigen huis niet meer
konden terugvinden, maar de geomor-
fologie van de Neder-Betuwe dwingt tot
richtingen van de afwateringen die
grote afwijkingen van het historische
verkavelingspatroon erg gecompliceerd
zouden maken.

De huidige situatie

Er is een verbinding gegraven tussen de
Molengraaf en de Ophemertse Wete -
ring, waarvan het deel ten noorden van
de A15 verdwenen is. Over een afstand
van ongeveer twee kilometer is deze
wetering nog aanwezig. Het zuidelijke
deel is in het veld niet meer te onder-
scheiden, maar wie met de topografi-
sche kaart van 1990 (waarvan de
verkenning vóór de ruilverkaveling uit -
ge voerd werd) op speurtocht gaat zal
deze wetering gemakkelijk terugvinden.
De Ophemertse Wetering mondde bij
‘Noordenhoek’ uit op de Mark. Die
boerderij, die ook een lange geschiede-
nis heeft, bestaat nog steeds. De
Steendert, die eeuwenlang in cultuur
gehouden is, wordt ‘teruggegeven’
aan de natuur.
Binnen het parallellogram dat wordt
gevormd door de Betuwelijn, de spoor-
lijn Geldermalsen-Tiel en de Provin -
cialeweg is de oorspronkelijke omgeving
nauwelijks veranderd. De kortste afstand
vanaf de molen waarop veranderingen
plaatsvonden bedraagt ruim 60 meter;
in veel richtingen is dat pas op een
aanmerkelijk grotere afstand het geval.
Er zijn in Nederland vele duizenden
monumenten waarvan de omgeving tot
een veel kortere afstand is gewijzigd.
Het landschap verandert voortdurend.
Wat thans ‘cultuur’ is, wordt in de toe -
komst ‘cultuurhistorie’. Het landschap
rond de molen van Wadenoijen toont
ongeveer een millennium bewoningsge-
schiedenis. De strijd die vroegere gene-
raties geleverd hebben om de
Dorpspolder droog te houden, vormt
daar een wezenlijk en herkenbaar
onderdeel van.

Kruiwerk in de Wadenoijse molen met
de rollensluis die - merkwaardig - zich
in de overring bevindt. De molen heeft
een Engels kruiwerk. 

Hoog voor het water, een oude boerderij van het streektype in Est-Noordenhoek.
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Is het glas half leeg of is het 
half vol?

Alle polders in het rivierengebied voer-
den het water af via een boezem met
sluis. Thans zijn de Terleedse molen in
Leerdam en de poldermolens van
Geldermalsen en van Wadenoijen de
enige molens in het rivierengebied die
nog naast een (voormalige) blaffert
staan. Hoewel deze molens geen deel
meer uitmaken van de waterbeheer-
sing, is de situatie met de blaffert goed
herkenbaar. Deze herkenbaarheid zou
nog vergroot kunnen worden door weer
een blaffert naast de molen te plaatsen.
In de dorpspolder van Wadenoijen zijn
nog voldoende relicten om de geschie-
denis te kunnen lezen.
Hoe schaarser een bepaald goed, hoe
hoger de waarde. Van de vele tientallen
watermolens die in de Tielerwaard
gestaan hebben, zijn er nog slechts vijf
over en een restant; de Over-Betuwe en
de Bommelerwaard bezitten elk nog
één watermolen; in de Bommelerwaard
staan ook nog twee restanten. Nu is het
landschap van de Dorpspolder van
Wadenoijen nog te lezen, zelfs al is het
niet meer hetzelfde als een eeuw gele-
den. Laten we zuinig zijn op wat er nog
wel is.
Geen enkele generatie ontkwam aan
overstromingen; in de loop van de
eeuwen nam de frequentie daarvan
steeds verder toe tot gemiddeld eens
per tien jaar. Sinds 1953 is de Betuwe
gevrijwaard gebleven van waterover-
last, al heeft het er in 1993 en 1995 om
gespannen. Nu er door de klimatologi-
sche ontwikkelingen weer nieuw gevaar
dreigt is het des te belangrijker de getui-
genissen van de geschiedenis te behou-
den, om te beseffen dat afwachten
geen optie is.
De meeste watermolens in het rivieren-
gebied zijn verdwenen, en veel waterlo-
pen zijn veranderd. Het archief van de
Dorpspolder van Wadenoijen ging
grotendeels verloren, en de blaffert bij
de molen is verdwenen. Hoe kan het
landschap nog ‘gelezen’ worden als de
molen ook nog weggehaald wordt?

IV. HET VERPLAATSEN VAN
MOLENS, WAAR
PRATEN WIJ OVER?

Filosofie achter het 
monumentenbehoud

Molens worden behouden als historische
monumenten omdat ze hun oorspronke-
lijke functie overal in Nederland defini-
tief verloren hebben. Slechts van een
zeer klein aantal molens kan de
oorspronkelijke functie kunstmatig in
stand worden gehouden. Het herstellen
van de functionaliteit is een illusie die
vergaande en vaak onuitvoerbare
consequenties heeft.

Ook kastelen, oude kerken, boerderijen,
vestingwerken en stadspoorten hebben
hun oorspronkelijke functie definitief
verloren. Al deze objecten worden
behouden omdat ze de bezoeker inzicht
geven in het leven in voorbije tijden. Ze
vormen getuigenissen van het verleden
en bieden daardoor illustraties van de
geschreven geschiedenis. Dat impli-
ceert dat de reden tot behoud juist ligt
in het verlies van die oorspronkelijke
functie.
Voor zover de functie van monumenten
cultuurhistorische waarde heeft, betreft
dit een functie in relatie tot de historisch-
maatschappelijke, economische en
geografische omgeving van die monu-
menten. De cultuurhistorische waarde
van het Paleis op de Dam bestaat niet
uit zijn voormalige functie als stadhuis,
maar uit zijn voormalige functie als stad-
huis van Amsterdam. In relatie tot de
zeventiende-eeuwse stadsuitbreidingen
in de omgeving getuigt het Paleis van
de rijkdom van Amsterdam tijdens de
Gouden Eeuw. De cultuurhistorische
waarde van de Sint-Janskathedraal in 
‘s-Hertogenbosch bestaat niet uit zijn
functie als godshuis of uit zijn architecto-
nische wezen als kathedraal, maar uit zijn
voormalige functie als godshuis van het
middeleeuwse ‘s-Herto genbosch. In rela-
tie tot het mid del eeuwse centrum
getuigt de kathedraal van de rijkdom
van ‘s-Herto gen bosch tijdens de Mid -
deleeuwen. De cultuurhistorische waarde
van de koperen ketel aan de Waag van
Deventer bestaat niet uit zijn functie als
kookketel, maar als afschrikwekkend
voorbeeld dat de vroede vaderen van
deze stad ooit stelden om duidelijk te

maken welke behandeling valsemunters
te wachten stond. In Deventer wel te
verstaan; niet in andere steden, die stel-
den andere voorbeelden. Deze monu-
menten worden behouden ondanks het
onherroepelijk voltrokken verlies van hun

Bij de Terleedse voormolen 
in Leerdam is de situatie zoals die ook in Wadenoijen voorkwam goed herkenbaar.
De molen staat naast het sluisje in de boezem die vanaf de achtermolen komt, links
zichtbaar op de foto. Van deze molen is helaas alleen de ondertoren overgebleven.
De tocht rechts van de kade voert naar de verdwenen voormolen van Middelkoop,
iets oostelijker stonden de eveneens verdwenen beide voormolens van Schaaijk.
Deze drie voormolens stonden zelfs buitendijks (foto coll. jsb).
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oorspronkelijke functie. Of moeten we
die koperen ketel weer voor zijn
oorspronkelijke functie in gebruik
nemen?
Verplaatsing van oude bouwwerken
brengt ze buiten hun historische context.
Molens worden niet behouden omdat
het werktuigen zijn, maar omdat het
historische objecten zijn, die deel uit -
maakten van historische ruimtelijke
ontwikkelingen. De cultuurhistorische
waar  de van de molen van de Dorps -
polder van Wadenoijen komt voort uit
de reden waarom de molen en diens
voorgangers gebouwd zijn: voor het
uitslaan van het overtollige water van
de Dorpspolder. Deze functie, die nu
nog volkomen herkenbaar is, gaat
geheel verloren bij verplaatsing naar
natuurgebied de Steendert.
Op de beoogde toekomstige locatie in
natuurgebied de Steendert is een
bemaling met blaffert in het geheel niet
te realiseren. Er is geen andere functie
mogelijk dan het laten circuleren van
het water; van een ‘echte’ taak in de
waterbeheersing kan daar evenmin
sprake zijn als op de huidige locatie. Het
rondmaalcircuit in Wadenoijen is nu wel
erg kort, maar dat zou met een eenvou-
dige ingreep eventueel verlengd
kunnen worden.
Bij een ‘echte’ functie horen ook de
sociale omstandigheden van vroeger
eeuwen. Molenaar van een watermolen
was geen beroep, maar een bijbaan.
De meeste watermolenaars vonden een

bestaan als boer. De molenaars waren
afhankelijk van het polderbestuur, van
het weer en van hun nevenberoep. Het
waren niet de rijkste boeren die water-
molenaar werden; het was geen benij-
denswaardige baan. Het verplaatsen
van de molen van de Dorpspolder van
Wadenoijen naar natuurgebied de
Steendert leidt tot een romantische
voorstelling die tegenovergesteld is aan
de werkelijkheid van het vroegere harde
molenaarsbestaan. Het streven naar
een functie in de waterbeheersing is een
thans onuitvoerbaar anachronisme.
Een ‘vrije windvang’ is niet hetzelfde als
een ‘optimale biotoop’; het is er een
onderdeel van. De cultuurhistorische
waarde maakt evenzeer deel uit van de
biotoop. Het begrip ‘polder’ mag niet
geassocieerd worden met ‘open land-
schap’. Polders bleven alleen open als de
bodem zich niet leent voor intensieve
exploitatie, zoals in de veenpolders in de
kustprovincies die alleen als wei- en hooi-
land bruikbaar zijn. De polders in het rivie-
rengebied zijn echter geen veenpolders,
en zeker oostelijk van de lijn Wijk-bij-
Duurstede - Geldermalsen - Waar den -
burg niet.
De intensieve bewoning had een relatief
dichte infrastructuur tot gevolg. Dat
daar reeds lang een snelweg en een
regionale spoorlijn, en sinds kort de
Betuwelijn aan toegevoegd zijn, doet
geen afbreuk aan het cultuurlandschap
maar is er een onderdeel van. Het
cultuurlandschap is steeds aan verande-

ringen onderhevig; de hedendaagse
dynamiek is niet anders dan de dyna-
miek in het verleden. Er verdwijnen
elementen en er komen nieuwe bij
(bijvoorbeeld de molen van de
Dorpspolder van Wadenoijen). Juist de
vanzelfsprekende afwisseling van oud
en modern geeft het besef van een
landschap dat vele eeuwen lang
bewoond en gevormd is door mensen.
Een cultuurlandschap is geen open-
luchtmuseum.
De veranderingen zoals die zich in de
Dorpspolder sinds 1953 hebben voltrok-
ken, zijn ontwikkelingen geweest die
door de gemeenschap gewenst zijn.
Aan deze verandering een negatieve
waarde toekennen impliceert dat men
een negatieve waarde toekent aan de
activiteiten van de hedendaagse maat-
schappij. De inwoners van de Betuwe
zijn dankbaar voor de veranderingen
die het landschap onderging, want
daardoor hebben ze wel de veiligste
periode uit de geschiedenis kunnen
beleven. Alle waarden zijn cultuur- en
tijdsgebonden. Juist de confrontatie van
de verschillende, c.q. veranderende
waardeoordelen is één van de meest
belangrijke functies van het cultureel
erfgoed. Zou de maatschappij altijd
onveranderd gebleven zijn, dan zouden
geschiedenisonderwijs en behoud van
cultureel erfgoed geen functie hebben.

Molens vormen een deel van ons cultu-
reel erfgoed en horen thuis in cultuurge-
bieden. Polders zijn per definitie
cul  tuurgebieden, waarvan de waters-
tand beheerst wordt om ze beter aan
hun bestemming te laten voldoen. In het
verleden werden watermolens in en om
polders opgericht; nooit in natuurgebie-
den. Het is echter expliciet niet de
bedoeling om de Steendert opnieuw in
cultuur te brengen; het wás een cultuur-
gebied dat juist ‘teruggegeven’ wordt
aan de natuur. Maar zelfs als de film
achteruit wordt afgespeeld zou de
molen nog steeds niet in het natuurge-
bied moeten staan.

Geraadpleegde l i teratuur :
Mr. M. Kolff, De Benden-Linge en hare 
uitwatering (Tiel, 1924).
Dr. F.J. Faber, Nederlandsche landschappen.
Bodem, grond en geologische bouw
(Gorinchem, 1942).
G.P. van de Ven (redactie), Leefbaar
Laagland (Utrecht, vijfde druk 2003).
J.D.H. Harten, ‘Rivierkleilandschap’, in: Het
Nederlandse landschap. Een historisch-
geografische benadering (Utrecht, 
achtste druk 2000).

De Wadenoijse molen in 2005. Het zal
duidelijk zijn dat de directe omgeving
van de molen geen schoolvoorbeeld is
van een goede molenbiotoop. Toch ziet
het ernaar uit dat de bomen blijven
staan en de molen verdwijnt.

BEHOUD
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Twente is mooi, ook als molenland. Datgeldt niet alleen windmolens, maar
mogelijk nog meer de watermolens.
Watermolens die nog meer dan wind-
molens een eenheid met het landschap
vormen, er als het ware mee versmolten
zijn. Dat viel liefhebbers van Twente al
vroeg op. Niet toevallig is De Twentsche
watermolens van mr. G.J. ter Kuile een
klassieker op molengebied en een van
de oudste ‘echte’ molenboeken in de
zin van boeken gewijd aan de historie,
de architectuur van molens, tevens een
pleidooi voor het behoud van deze
cultuurmonumenten. Het verscheen in
1922, een jaar voor de oprichting van
De Hollandsche Molen! 
Nu is er dan Watermolens Twente. Het is
verleidelijk om beide boeken naast
elkaar te leggen, ze te vergelijken. Er zit
een mensenleeftijd tussen, een wereld
van verschil. De molens die Ter Kuile nog
zag en beschreef pasten eigenlijk nog in
het wereldbeeld zoals het op het
Twentse platteland ‘altijd’ was geweest,
ondanks alles wat toen op molengebied
ook al op losse schroeven stond. 
Overigens is het wel opvallend dat de
vergelijking van beide boeken de
conclusie oplevert dat uit de tijd van Ter
Kuile niet alleen verloren is gegaan,

zoals de door Jan Jans zo betreurde molen van Hazelbekke in Nutter. Er is ook
duidelijk winst geboekt, zoals bij de Noordmolen van Azelo of de molen van
Herinckhave.
Watermolens Twente is een product van de 21e eeuw, zowel voor het onder-
werp - de molens - als voor het boek op zich. Aan de andere kant hebben
beide boeken de liefde voor de Twentse watermolens gemeen, al is de uiting
an ders. 
In Watermolens Twente passeren de negen bestaande Twentse watermolens
de revue, voorafgegaan door een algemene inleiding. Van iedere molen
wordt de geschiedenis op een pakkende manier uitvoerig beschreven.
Daarnaast is bij iedere molen een interview opgenomen met de mensen die bij
de desbetreffende molen betrokken zijn, met name waar het gaat om hun
drijfveren. Het boek is magnifiek geïllustreerd, een lust voor het oog. De meeste
foto’s zijn in kleur en steken en technisch en artistiek ver boven de middelmaat
uit. Een luminieus idee is het opnemen van historisch kaart materiaal uit voor-
bije eeuwen. Jammer genoeg ontbreken recente kaartjes, waardoor de trans-
formatie van het landschap in de twintigste eeuw, groter dan vele eeuwen
daarvoor bij elkaar, niet duidelijk wordt. 
Een ander heel sterk punt is het opnemen van opengewerkte schetstekenin-
gen van alle molens. Het maakt, zeker van belang voor een buitenstaander, in
een oogopslag duidelijk hoe de molen in elkaar zit; klasse!
Het slot is een parel: het gedicht ‘De watermölle biej Hoksbarge’ van Herman
Berghege. Is dit boek nu een illustraatie bij het geicht of het gedicht een illus-
tratie bij het boek?
Eigenlijk heb laat het boek maar één wens open: een vergelijkbaar boek over
de windmolens van Twente. Al met al is Watermolens Twente een zinnenstre-
lend boek en zeker niet alleen voor de molenliefhebbers.

N.a.v.: Henk Middag e.a.: Watermolens Twente, Hengelo 2007, 96 blz, formaat
29,5 x 24 cm, gebonden, geïllustreerd, ISBN 978-90-777-8095-4; prijs i 28,50,
Verkrijgbaar in de boekhandel of via de uitgever info@boekhandelbroekhuis.nl;
meer informatie ook via internet: www.watermolenstwente.nl 

Twentse W A T E R M O L E N S
PAPIERMOLEN
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ADVER T EN T I E

Nieuw boek over molens in 

OOST-NEDERLAND
Dezer dagen komt een nieuw boek

van de bekende architect, heem-
kundige en zeer begaafd tekenaar Jan
Jans uit: Water en windmolens in Oost-
Neder land. Behalve architect en teke-
naar was Jan Jans (1893-1963) een vurig
pleitbezorger van de regiocultuur. Hij
zag die regio zeer ruim en verdiepte zich
in de Oost-Nederlandse cultuur van
Drenthe tot de Achterhoek en tot ver in
Duitsland
Jan Jans tekende in de jaren ‘20 en ‘30
van de vorige eeuw alle toen nog in
Twente aanwezige watermolens. Deze
fascineerden hem kennelijk meer dan
de windmolens, waarvan hij er ook een
aantal tekende, maar niet allemaal. Al
deze molens worden samengebracht in
het nieuwe boek. Dit boek bevat 94
tekeningen van 54 molens in Twente en
omgeving. Verder zijn een drietal artike-

len van Jans opgenomen die hij over dit
thema publiceerde. Bovendien zijn
enkele tekeningen van opmetingen
opgenomen. Het boek is samengesteld
door Herman Hagens, o.a. schrijver van
de boeken Molens, Mulders, Meesters uit
1978 en Watermolens van de Veluwe uit
2001. Hagens schreef ook de nieuwe
teksten en de bijschriften bij de tekenin-
gen. Het boek Wind en watermolens in
Oost-Nederland gaat na verschijnen i

29,90 kosten en is te verkrijgen via onze
website http://www.janjansstichting.nl
als in de boekhandel. Bij de voorinteke-
ning, alleen via de website, kost het
boek i 24,90 plus i 2,- als bijdrage in de
verzenkosten. Het boek is te bestellen
door het overmaken van i 26,90 op
bankrekening 59.43.13.708 t.n.v. Jan
Jans Stichting, Almelo.

ADVER T EN T I E

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

A L M E N U M
Houthandel

Zagerij

Import

Voor molenrestauraties

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

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

Jan Jans; boven, detail Windmolen te Haaksbergen.
Jan Jans; Watermolen de Hazelbekke te Nutter, Denekamp.

PAPIERMOLEN
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In het meinummer van 2007, pagina 174werd het eerste deel van De Groes -
beekse korenwindmolens en hun mul -
ders besproken. Sinds enige tijd is het
tweede deel verkrijgbaar, gewijd aan
de Zuidmolen die dit jaar precies ander-
halve eeuw bestaat. 

Het eerste exemplaar hiervan werd op
10 mei j.l. in de molen door de auteur
overhandigd aan de dan 85-jarige heer
Jan Jochijms, voormalig molenaar van
de Zuidmolen. Zijn grootvader kreeg in
1894 de Zuidmolen in bezit. Anno 2007
wordt de molen in bedrijf gehouden
door de molenaars Piet en Hans
Jochijms. Zodoende wordt de molen al
113 jaar lang door dezelfde familie
draaiende gehouden; een toch wel
vermeldenswaardig feit. 
Evenals het eerste deel gaat ook dit
tweede deel verder dan alleen een
molengeschiedenis. Terecht spreekt de
ondertitel van ‘150 jaar molen- en dorps-
geschiedenis’. Die combinatie is als
formule de sterke kant van het boek: het
verweven zijn van de molen en het
dorp. De molen is dan ook Groesbeeks
oudste nog bestaande bedrijfsgebouw.
De molen staat nog steeds op de plek
waar hij in 1857 werd gebouwd, maar
de omgeving is wel heel ingrijpend
gewijzigd. Deze verandering is in beeld
gebracht door het opnemen van ruim
45 prentbriefkaarten en 75 foto’s, waar-
van er een aantal betrekking hebben
op het dagelijks leven van vroeger, op

de eerste (in 1946) gehouden openbare
Sint-Nicolaasintocht en op het voorma-
lige voetbalveld van De Treffers, welke
club van 1940 tot 1967 in de schaduw
van de Zuidmolen gevoetbald heeft. 
Verder is aandacht besteed aan de rol
die de molen speelde tijdens de Tweede
Wereldoorlog. De molen lag letterlijk en
figuurlijk in de frontlinie. Het is een
wonder dat hij die periode zonder grote
schade heeft door staan, ook al van -
wege zijn rol als observatiepost. Hiervoor
zijn fragmenten overgenomen uit het
oorlogsboek The Guns of Victory, waar-
van de auteur in de winter 1944/45 in de
molen verbleef als artillerie observator.
Dit verhaal van G.G. Blackburn is geïllus-
treerd met een aantal nog niet eerder
gepubliceerde oorlogsfoto’s, gemaakt
te Groesbeek in januari en februari 1945.
In mei 2005 is de Zuid molen opgesierd
met twee plaquettes, waarvan de tekst
herinnerd aan het hetgeen zich daar in
de oorlog heeft afgespeeld. Hierdoor
door kan de Zuidmolen, behalve als rijks-
monument, nu ook als oorlogsmonu-
ment beschouwt kan worden. 
Niet alleen de omgeving van de molen
is drastisch veranderd, maar ook het
molenaarsbedrijf, oudtijds een traditio-
neel bedrijf met annex een bakkerij, een
combinatie die in Oost-Nederland meer
voorkwam. In het algemeen geeft het
boek een mooi voorbeeld van het
middenstandersleven zoals dat in het
verleden werd bedreven en zoals dat in
de twintigste eeuw evolueerde en
specialiseerde. Evenals in het vorige
deel zet Driessen de molen heel duidelijk
in de samenleving. Ook de veranderin-

gen die zich in de samenleving voltrok-
ken komen duidelijk tot uiting.
Natuurlijk ontbreekt de molengeschie-
denis niet. Veel zal zowel Groesbekers als
niet-Groesbekers onbekend zijn. Meer -
dere malen ging De Zuidmolen door het
oog van de naald. Op 20 september
1947 verloor de molen zijn gevlucht in
een bui, waarbij ook de kap onherstel-
baar werd beschadigd. On danks de
moeilijke tijd liet Jochijms toch de molen
herstellen. In de oorlog lag de molen
letterlijk en figuurlijk in de frontlinie. Het is
een wonder dat hij die periode zonder
grote schade heeft door staan. 
De grote verdienste van Driessen is dat
hij met dit boek het veranderende beeld
van een dorpskorenmolen in de samen-
leving duidelijk maakt. Dat soort boeken
zijn er niet veel. In de meeste molenmo-
nografieën staart men zich blind op de
molen op zich. Daar is niets mis mee,
maar het geeft wel een vertekend
beeld. Een molen is vroeger nooit om de
molen gebouwd, maar als een bedrijfs-
werktuig, een broodwinning. Juist op dit
punt geeft het boek veel informatie,
dan pas volgt de molen. Een molenlief-
hebber zal misschien meer informatie
over de molen als gebouw willen
hebben. Dat is dan ook de zwakkere
kant van dit boek. Maar die wordt dan
ruimschoots goed gemaakt door de
sociale kant van het molenbedrijf. 

N.a.v.: G.G. Driessen: De Groesbeekse
korenwindmolens en hun mulders, deel
2, De Zuidmolen 1857-2007, 150 jaar
molen en dorpsgeschiedenis (Groes -
beek z.j.) IBSN nummer 978-9080888135.
Het boek, gebonden in een harde kaft,
is uitgegeven door de Uitgeverij Heems -
kunde Groesbeek en telt 192 blz. met
120 foto’s en overige illustraties. De prijs
is i 25,- en het boek is verkrijgbaar in de
boekhandel.

Nogmaals de molens 
van Groesbeek: 

NU DE ZUIDMOLEN

Overhandiging van het eerste exemplaar van het
boek door de auteur aan molenaar Jochijms (r.).

PAPIERMOLEN
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BON

MO L E N W E R E L D
gaat voor u OPEN!!!!
en

MOLENAARSVERLEDEN cadeau!!!
en

nog korting toe!!!
Al tien jaar is Molenwereld het blad bij uitstek op moleng ebied voor honderden 
molenliefhebbers met veel nieuws, repor tages 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.

MOLENWERELD 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 op gezegd.

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 Ne derland ontvan gen 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 ‘MOLENWE RELD’ 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 ca deau-abonnement 
automa tisch door ons beëindigd. 

B O N
“JA1, ik meld mij aan als abonnee op de ‘MOLENWE RELD’ .
“volgens bovenstaande aanbieding van i 38,50 voor al le nummers van 2007 en ontvang het boek Molenaars verleden 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 Molen wereld 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:

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 inge stuurd worden aan: 

St icht ing 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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