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

De ene molen is de andere niet. Dat is voor een molenliefhebber het
intrappen van een open deur. Iedere molen heeft zijn eigen karak-

ter en uiteraard ook zijn eigen geschiedenis. De molen van het water-
schap Cornwerd is er geen uitzondering op. Het honderdjarig bestaan
van deze molen dit jaar was voor Jan Hofstra de aanleiding om in het
verleden van deze molen te duiken en de molen zowel historisch als
technisch tegen zijn achtergrond te plaatsen. Zonder die achtergrond is
het namelijk niet mogelijk om het waarom van deze molen te begrijpen
die tot in het recente verleden twee vijzels had, elk voor andere polders.
Norden in Oost-Friesland is voor lezers in het noordoosten van het land
dichter bij huis dan menig ‘highlight’ op molengebied binnen de lands-
grenzen. En zulke higlights staan er in Norden, haast letterlijk. Recent is in
de Ostfriesische Kurier een artikel geplaatst over de geschiedenis van de
molens in deze stad. Bij dat artikel staan schitterende oude afbeeldin-
gen van soms wel meer dan een eeuw oud van vrijwel alle molens die
in deze stad hebben gestaan en zelfs nog wel staan. Dankzij de welwil-
lende medewerking van de auteur en de redactie van deze krant
kunnen wij u in dit nummer ook laten genieten van deze imponerende
Oost-Friese molens. Wellicht kunnen we eens in een volgend nummer
ingaan op de situatie van de Nordense molens nu.
En Balie Kluiver krijgt de wind van voren.

JSB

Molensactueel 395

De Vlietmolen mag blijven malen 406
Mark Dwarswaard

Papiermolen: De Monsterse molen belicht 409

Uit ‘t kijkgat 410
Balie Kluiver

Zoeker 413

Papiermolen: De nieuwe Stokhuyzen 413

Het Jonge Schaap de wei in! (fotoreportage) 414

Grensmolens: De kroonjuwelen van Norden 416
Gerhard Canzler

Cornwerdermolen honderd jaar jong 422
Jan Hofstra
Papiermolen:

De kroonjuwelen van Norden
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Op 15 september is na een lange en
omvangrijke restauratie koren- en

pelmolen De Jonge Hendrik te Den Andel
weer in gebruik genomen. Met de restau-
ratie werd in 1999 begonnen, nadat de
Molenstichting Winsum had besloten de
molen stil te zetten in verband met
gevaar voor omgeving wanneer de

molen nog langer zou draaien. De restau-
ratie leek twee jaar geleden te kunnen
worden afgerond maar tijdens het
vervangen van de buitenroede kwam op
de binnenroede een gescheurde las -
naad van 4 meter aan het licht en moest
de afronding worden uitgesteld. De
weduwe van de technisch adviseur van

de Molen stichting Winsum, Mevrouw
Timer sma - Zigter, nam de opening voor
haar rekening door het lichten van de
vang. Ze werd daarin bijgestaan door de
voorzitter van de molenstichting, D. Tinga.
Naast de officiële opening vonden er
diverse festiviteiten rond de molen plaats. 

1. Veel belangstelling op 15 september bij de heropening van De Jonge Hendrik (foto: H. Noot, 15-09-2007).
2. Het lichten van de vang door mevrouw Timersma-Zigter met links D. Tinga (foto: H. Noot, 15-09-2007).
3. De pelzolder met rechts de beide rompen (karen voor de pelstenen en links de maalbak van de maalsteen (foto J. Vendrig).

De Jonge Hendrik Den Andel feesteli jk in gebruik genomen
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Verplaatsing en restauratie van
de Borgmolen financieel rond

De Borgmolen op het eiland De Burd bij
Grouw is uiterlijk 20 december 2008
verplaatst en gerestaureerd. De ge -
meen teraad van Boarnsterhim heeft 10
oktober besloten het laatste ontbre-
kende geld voor verplaatsing en restau-
ratie beschikbaar te stellen. Eerder dit
jaar werden al subsidies en provinciale
bijdragen verstrekt (Molenwereld 2007-
2-43). De molen zal op hetzelfde eiland
verhuizen naar het gemaal bij de
Biggemar om echt als hulpgemaal te
kunnen functioneren. Het hele plan kost
320.000 euro; hieraan ontbrak nog
65.000 euro. Een bedrag dat de
gemeente vanwege financiële proble-
men eerder niet beschikbaar kon stellen.
In overleg met Stichting Poldermolens
De Lege Midden is besloten het bedrag
uit te wisselen met een in 2008 voorbe-
stemde restauratie van de spinnekop te
Warniahuizen. Laatstgenoemde molen
zal dan in 2010 aan de beurt komen,
waar voor nu reeds een subsidietraject
wordt opgezet. 

Start herbouw Haensmolen
Grouw

Op het eiland De Burd bij Grouw is Bouw
75 uit Workum op 10 oktober begonnen
met de wederopbouw van De
Haensmolen welke voorheen stond op
de hoek van het Pikmeer en het Prinses
Margrietkanaal. De molen werd in janu-
ari 2004 door een vrachtschip omver
gevaren. De herbouw vindt plaats op
een nieuwe plek aan het Prinses
Margrietkanaal en de Biggemar. De
molen wordt voor het grootste deel uit
authentiek materiaal opgebouwd. De
verplaatsing en restauratie kost in totaal
203.000 euro. Om te voorkomen dat
voor een tweede keer een schip de
molen raakt, wordt de oever met stort-
steen bekleed.

Nijefurdse Molendag op 
25 november 

Op zondag 25 november houden de
Warkumer Mounders de Nijefurdse
Molendag. Alle zeven molens in de
gemeente Nijefurd (Friesland) zullen dan
draaien van 11.00 tot 16.00 uur. Dit zijn
de volgende molens: de Snip, de Nylan -
nermolen, Ybema’s molen te Workum,
de Tjasker in ‘t Heidenskip, de Vlijt te
Koudum en twee Amerikaanse windmo-
toren in Molkwerum en ‘t Heidenskip.
Henk Brandsma.

Windlust in Wolvega na 
restauratie naar stichting

De gemeenteraad van Weststellingwerf
heeft ingestemd met een voorberei-
dingskrediet van 9.000 euro voor het
opstellen van een restauratieplan voor
molen Windlust te Wolvega. De ge -
meente is tevens in onderhandeling met

De Borgmolen bij Grouw (foto H. Noot, 4 november 1993).

De Haensmolen in Grouw 
(foto H. Noot, 19 februari 1994).
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Stichting De Fryske Mole om de molen
over te dragen aan de stichting. Die is
hiertoe alleen bereid wanneer de molen
volledig is gerestaureerd en het groot
onderhoud is uitgevoerd. De laatste
jaren is alleen het meest noodzakelijke
onderhoud aan de molen uitgevoerd.

In memoriam H. Mulder

Op 30 september 2007 is oud-molenaar
Hendrik Mulder van de molen te
Makkum bij Beilen overleden. Mulder
heeft ruim tachtig jaar lang als mole-
naar met de molen gedraaid, die tot en
met 2005 ook in zijn eigendom was. Sinds
een aantal jaren verbleef Mulder in een
verzorgingshuis, maar kwam nog regel-
matig op ‘zijn’ molen kijken. De molen is
na het overlijden uit eerbetoon aan
Mulder gedurende een periode van zes
weken in de rouw gezet. Nico van den
Broek.

Geesterse molendag en 
maalmarathon

De Grote Geesterse Molen hield op 9
september haar jaarlijkse molendag. Dit
jaar met het thema ‘natuurmarkt’. Twee
weken hiervoor werd er een 24-uurs
maalmarathon gehouden. Beide dagen
werden door zeer veel mensen bezocht.
Als extra attractie stond op het terrein
een hoge telescoopkraan waarmee
men in een bakje 60 meter omhoog kon.
Vanaf die hoogte kon men een foto van
de molen maken. Veel mensen maakten
hiervan gebruik. De molenaars, Jan
Jansen en Wim Ruiter, tevens instructeurs
op deze molen, maakten als eersten
van deze gelegenheid gebruik. Zo
konden ze afstand van hun molen

De situatie zoals die vermoedelijk bij de Bovenste papiermolen in Oud-Ootmarsum
was. Links het bestaande gebouw. Dat was oorspronkelijk één gebint langer. Daar
zat ook het bovenslagrad. Omstreeks 1900 is het pand een gebint ingekort, waar-
door de huidige situatie ontstond. Het landhoofd voor de watertoevoer is nog
aanwezig. Tekening: H. Hagens, Molens Mulders Meesters, blz. 357. 

nemen. Als steun en toeverlaat moest
molengids Josephien Kienhuis ook mee
omhoog voor eventuele geestelijke
bijstand. De maalmarathon werd vooraf
gegaan door een openluchtdienst die
ongeveer 120 deelnemers naar de
molen trok. Al met al twee fijne dagen
waar een ieder tevreden op terug kan
zien.

Restauratie voormalige 
bovenste molen 
Oud-Ootmarsum afgerond

Naar plannen van het Buro Anno 1998
uit Oldenzaal zijn de afgelopen maan-
den de panden aan de Uelserdijk 5 en 7
in natuurgebied Het Springendal te
Oud-Ootmarsum bij Denekamp geres-
taureerd. In het verleden vormde dit
complex de Bovenste Papiermolen van
papierfabrikant Cramer die meerdere
waterpapiermolens in de regio bezat.

De Grote Geesterense molen met de maalderij van hoog bezien.
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(Later verhuisde het bedrijf naar
Wapenveld: (ook de Berghuizer papier-
fabriek.).) Iemand die het niet weet
herkent in gebouwen aan de ‘Ulserdiek’
geen watermolen. Het beekwater loopt
er zuidelijk aan voorbij en de panden
hebben nu een woonbestemming. De
restauratie was ingrijpend en bijzonder
hard nodig, aangezien het dak op vele
plaatsen lekkages vertoonde. De restau-
ratie van het dak is op authentieke wijze
uitgevoerd en in november afgerond.
Anno 1998 is hierbij uitgegaan van het
zo veel mogelijk handhaven van de
bestaande materialen. In de nu bescho-
ten kap zijn enkele eiken kapsporen
hergebruikt en er is veel ‘eerlijk’ hout
ingelaten. De restauratie kostte bijna
twee ton en is geheel betaald door
Staatsbosbeheer. In het verleden is wel
eens geopperd de molen uiterlijk weer
te herstellen in zijn oorspronkelijke staat
met een waterrad, maar dat is ook nu
niet gebeurd.

Oostendorper watermolen
ondergaat grote restauratie

Het molenbedrijf Vaags uit Aalten gaat
nog dit jaar een grote restauratie aan
de Oostendorper watermolen te
Haaksbergen uitvoeren. De gemeente
Haaksbergen, eigenaar van de molen,
heeft hiertoe opdracht gegeven. De
Oostendorper watermolen is gebouwd
in 1548 heeft al vele restauraties onder-
gaan. Na de laatste grote restauratie
die in 1988 gereed kwam, is nu weer een
omvangrijke restauratie noodzakelijk. De
houten delen en balken in de woelbak
zijn in zeer slechte staat en worden in het
geheel vervangen. Er zijn al extra stutten
nodig om de molen maalvaardig te
houden. Ook de aalbak zal een gron-
dige restauratie ondergaan. Tevens
worden ook de maal- en spuischutten in
zijn geheel vervangen. Alle onderdelen
worden weer in eiken uitgevoerd. De
planning is dat na de start in veertien

dagen het gehele waterwerk voltooid
zal zijn, waardoor de molen zo kort
mogelijk stil zal staan. De voorberei-
dende werkzaamheden vinden bij
molenbouwer Vaags plaats. De restau-
ratie aan het gebouw van de korenmo-
len zal in het voorjaar van 2008 starten.
G. Olink.

Molen De Hoop te Heerde gaat
nieuwe toekomst tegemoet

De voormalige waterkorenmolen De
Hoop te Heerde zal worden verbouwd
en onderdak bieden aan allerlei groeps-
activiteiten, aldus een openbaar voor-
stel van het College van B en W. De
gemeenteraad moet nog instemmen
met het plan. Het pand is geen officieel
monument, maar als markant pand te
boek staand moeten cultuur-historische
aspecten wel bewaard blijven. Dit is dan
ook het uitgangspunt van de initiatiefne-
mers, die de voormalige molen zo voor
de toekomst willen behouden. 

Boven: steuntje in de rug voor de
molen in Haaksbergen (foto G. Olink).

Zwammenparade aan de Oostendorper
watermolen in Haaksbergen 
(foto G. Olink).

De in 1927 gebouwde bovenslag -
korenmolen De Hoop in Heerde-
Horsthoek (foto J.A. van Krimpen,
november 1979).
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Onderhoud aan De Zwaan te
Lienden

De uit 1644 daterende torenmolen De
Zwaan in Lienden heeft een uitgebreide
onderhoudsbeurt ondergaan, uitge-
voerd door molenmaker Coppes. Er zijn
werkzaamheden verricht aan het
bovenwiel, de vang, de kap en het
gevlucht. In 2008 zal de molen geschil-
derd worden en dan ziet hij er weer
uitstekend uit. Deze molen met zijn
unieke bouwgeschiedenis is in opdracht
van de Heer van Culemborg gebouwd
en de hele bouwgeschiedenis is tot op
de laatste steen en balk beschreven.
Voor de molen is de eigenaar op zoek
naar een vrijwillige molenaar. Geïnteres -
seerden kunnen zich wenden tot de
Gebr. G. en A. van Harn (034-4601282) of
Bert de Lange (031-8415870).

Molenromp in Nijkerk aan 
kortste eind

Na jaren van touwtrekken is Nijkerk
binnen afzienbare tijd verlost van het
verpauperde Molenplein, en ook van
het restant van De Oostermolen. De
gemeente en ontwikkelaar Aprisco uit
Assen hebben onlangs overeenstem-
ming bereikt over een nieuw plan met
woningen en winkels. Hierbij zal het
historische uiterlijk van het plein met de
Marechausseekazerne, de Eierhal en
enkele historische pandjes gehand-
haafd blijven. Laatstgenoemde pandjes
worden deskundig afgebroken en tijde-

lijk opgeslagen ten behoeve van de
aanleg van een (ondergrondse)
parkeergarage. Naast het verdwijnen
van de molenromp was ook het behoud
van historisch aanzicht jarenlang inzet
van discussie, sinds de eigendomsverkrij-
ging van het gebied door Aprisco in
1997. Dat de molenromp verdwijnt staat
wel vast, maar wethouder Walet beziet
de mogelijkheden om de molen blijvend
in herinnering te houden (alsmede de
discussie eraan) door bijvoorbeeld een
contour van de locatie in de bestrating
aan te brengen. 

Funderingsresten watermolen te
Ulft blootgelegd

Bij toeval zijn in juli de resten van een
fundering van een watermolen uit de
achttiende eeuw te Ulft gevonden, bij het
verrichten van saneringswerkzaamheden
op het terrein van de DRU - complex. Na
archeologisch onderzoek door de RACM
werd op 20 september duidelijk dat het
ging om de watermolen bij de tweede
hoogoven van de Achterhoek (de eerste
was de ijzerhut bij het Onland in
Doetinchem). Hier, in Ulft, lag de basis van
de DRU-ijzergieterij. Als het aan de RACM
ligt blijven de resten van de watermolen
behouden voor het nageslacht. Hierin
spelen echter ook gemeente, provincie
en de projectontwikkelaar een rol. De
fundering moet dan wel weer onder
water, anders is het restant van deze
molen - die in 1890 verdween - in een
mum van tijd weggerot.

Overdracht molens Waterschap
Rivierenland aan SIMAV

Op 21 september heeft het Algemeen
Bestuur van Waterschap Rivierenland
besloten de vier in haar bezit zijnde nog in
werking zijnde poldermolens over te willen
dragen aan de SIMAV, de regionale
molenstichting. Het gaat om de Wing -
erdse molen te Bleskensgraaf, de Broek -
molen in Streefkerk, de Hofwe gense
molen in Bleskensgraaf en de Hoekmolen
te Hei- en Boeicop. Met deze overdracht
voor de symbolische één euro is de rol
van poldermolens als eigen molens van
waterschappen in het waterbeheer van
het Rivierenland na eeuwen uitgespeeld
en wordt zo doende een tijdperk afgeslo-
ten. Naast het symbolische bedrag levert
het waterschap een eenmalige bijdrage
in de (toekomstige) onderhoudskosten
van 930.000 euro. De werkzaamheden
van bedoelde molens werden reeds in de
twintigste eeuw overgenomen door de
gemalen die het waterschap beheert.
Het Waterschap Rivier en land is van
mening dat het behoud van de molens
als cultureel erfgoed niet tot haar
primaire taken behoort. Het Algemeen
Bestuur van de SIMAV ant woordt op vrij-
dag 2 november in een extra vergade-
ring of zij ermee instemt dat er vier molens
worden overgenomen.

De Wingerdse wip, één van de water -
molens die door het waterschap
Rivieren land wordt overgedragen aan de
SIMAV (foto H. Noot, 21 april 2007).
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Met de SIMAV op molentocht

Op 27 oktober organiseerde SIMAV,
evenals vorig jaar, een regionale molen-
dag. Dit jaar was het motto ‘Maak een
Molenreis door de regio’. Deze regio-
nale molendag wordt georganiseerd in
het kader van het landelijke Jaar van de
Molens. Met behulp van een op Google-
kaarten uitgezette route konden
belangstellenden met de auto of per
fiets een tocht rijden, die ook op andere
dagen na de molendag kan worden
gemaakt. Er waren twee routes opge-
steld: één door de westelijke Alblas -
serwaard en één door de oostelijke
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. De
rou tes zijn te vinden via de website van
de SIMAV (www.simav.nl ). Ook de vier
molens die de SIMAV wil overnemen van
het Waterschap Rivierenland waren in
de route opgenomen. 

Molencomplex Goidschalxoord
in finale ‘Restauratie’

Wat in 2006 de Eerdse molen en de
Kilsdonkse molen niet is gelukt, gaat in
2007 wel lukken voor de molen te
Goidschalxoord: door naar de finale
van het AVRO-programma ‘Restauratie’
en in aanmerking komen voor 1 miljoen
euro. Aan de reeks van dit jaar deden
drie genomineerde molenrestanten
mee. De molen van Goidschalxoord was
aan de beurt in de aflevering van 12
september, de molen van Coops te
Zelhem op 3 oktober en de molen te
Amsterdam-Osdorp op 24 oktober. De
molen van Goidschalxoord voert de
ranglijst van de in totaal 14 genomineer-
den aan, waarvan de eerste 4 naar de
finale zijn gegaan die op 31 oktober is
uitgezonden. De Stichting Molencom -
plex Goidschalxoort heeft alle zeilen
bijgezet om op de finaledag te scoren.
Al hoewel er natuurlijk in heel Nederland
molens zijn die een financiële injectie
kunnen gebruiken, zou het een kroon op
het Jaar van de Molens zijn wanneer
ook in dit programma een molen als
winnaar uit de bus komt. 

De Salamander in
Leidschendam van kleur
verschoten

Na vele jaren praten met functionarissen
van Monumentenzorg, schoonheids-
commissies en de gemeente Leid s chen -
dam is het gelukt om hout  zaag molen De
Salamander in Leidschendam weer in
de oorspronkelijke grijze kleur te verven.
Gelijktijdig is allerlei noodzakelijk timmer-
werk uitgevoerd. Die grijze kleur is de
kleur die de molen met zekerheid heeft
gedragen van begin 1900 tot aan de
sloop zoals ook blijkt uit oud en meer
recent fotomateriaal. De bij de herbouw
aangebrachte zwarte verf moest doen
voorkomen alsof de molen geteerd was.
Nu is zwarte verf totaal anders dan het

nu verboden carbolineum. Door de zon
kan de temperatuur op de zwarte verf
oplopen tot wel zeventig graden (warm-
teabsorptie)! Europese houtsoorten
kunnen daar niet tegen. De cellen in het
hout blazen zichzelf op bij een dergelijke
hoge temperatuur. Daardoor ontstaan
te veel scheuren in het hout met als
gevolg veel onderhoud. Juist dat heeft
na veel overleg de doorslag gegeven
om de molen de meer hittebestendige
grijze kleur te hergeven. Giel de Graaf.

Kunst- en vliegwerk onderhoud
De Walvisch Schiedam

Gedurende twee en een halve week in
september zijn aan molen De Walvisch
diverse onderhoudswerkzaamheden uit -
ge voerd. Vijf mensen hebben als een
wervelwind de molen onderhanden

genomen. Vier mensen van de Res -
tauratie Werkplaats Schiedam van Rob
Batenburg en een aan dat team toege-
voegde schilder, hebben al het hout-
werk en de roeden geschilderd. Van
boven tot onder. Hierbij elk stuk hout
waar rot in zat vervangen. Alle windbor-
den zijn gerepareerd in de werkplaats,
flinke stukken van het hout van de kap
zijn vervangen, er zijn vier baliestijlen
vervangen (nu in azobé, de oude waren
van eikenhout), delen van de ramen
voor en achter in de kap en op een
aantal zolders zijn vervangen, de spaken
van het kruirad weer vastgemaakt, extra
aandacht voor het schilderwerk van de
baard: alle letters en cijfers vernieuwd,
nieuwe baliedelen en de koppen van
de voeghouten aan de voorkant zijn
hersteld. Hierbij is gewerkt op een tradi-
tionele steiger met behulp van de stei -
gergaten aan de voorkant. Fred Prins.

De ‘vergrijsde’ Salamander in Leidschendam (foto G. De Graaf, 5 oktober 2007).
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Start restauratie korenmolen
Streefkerk

Op dinsdag 6 november heeft gedepu-
teerde M. Huls van de provincie Zuid-
Holland het beginsein voor de restaura-
tie (tweede fase) van korenmolen van
Streefkerk gegeven. Het bestuur van de
SIMAV is blij dat er eindelijk met de
restauratie van de onderbouw van de
molen begonnen kan worden. Het dak
moet worden vernieuwd en daarom
moet het dek (de omloop) worden
weggenomen. De aanwezige asbest-
platen op het dak zullen op de voorge-
schreven zorgvuldige wijze worden
verwijderd. In oktober 1996 werd - in het
kader van 40-jarige bestaan van de
SIMAV - de restauratie feestelijk ingeluid.
Pas in 2001 was deze restauratie klaar; al
heel gauw bleek dat ook de onderbouw
- waarvoor geen geld was - ook geres-
taureerd moest worden. Het bestuur
bestempelde deze nieuwe restauratie
als jubileumobject bij het 50-jarige
bestaan in 2006. Het geld ervoor is
bijeengebracht door de Provincie Zuid-
Holland; Prins Bernhard Cultuurfonds;
Rabobank; De Hollandsche Molen uit
het molenbudget van de BankGiro
Loterij; M.A.O.C. Gravin van Bylandt
Stichting; A.A. de Haan Stichting; Mw
Wijnaendts-Luijtenfonds; Stichting De
Kaai; Verkoop boek Van Molens en
Mensen; Molenaars Simav; Stichting
Landschapsbeheer Alblasserwaard;
Lions   club en veel bedrijven, organisaties
en personen. Het is niet uitgesloten dat
de Simav de benedenruimte in de molen
op termijn zal inrichten als kantoor.
SIMAV.

Restauratie molen Hoek in
zicht?

Restauratie van molen Windlust te Hoek
zit al enige tijd in het slop. In 2004
werden enkele noodzakelijke reparaties
uitgevoerd, die er niet toe hebben
geleid dat de molen weer in optima
forma verkeerde. De molen draait al
jaren niet meer en een in 2006 aange-
kondigde restauratie werd opgeschort,
aangezien de gemeente geen rijkssubsi-
die binnen kon slepen. Het College van
B en W van Terneuzen heeft nu besloten
voornemens te zijn op grond van Artikel
11 van de Monumentenwet vergunning
te verlenen voor restauratie van de
molen. In april 2008 moet duidelijk zijn of
de gemeente voor subsidie in aanmer-
king komt. Mocht Terneuzen opnieuw
een tegenvaller incasseren, dan wordt
de molen in elk geval geconserveerd. 

Biotooprichtlijnen in bestem-
mingsplan Kloosterzande

Op 2 oktober heeft het concept
bestemmingsplan voor Kloosterzande
ter inzage gelegen bij de gemeente
Hulst. Om het behoud van de standerd-
molen aan de Groenendijk in Klooster -
zande te garanderen, heeft de
gemeente hierin een aantal richtlijnen
opgenomen. In de directe nabijheid van
de molen is sprake van enkele gebieden
met vrij dichte bebouwing. Binnen een
afstand van honderd meter van de
molen mag niet (meer) hoger worden
gebouwd dan zes meter. De gemeente
heeft de molenbiotoop als richtlijn

opgenomen, maar meent dat die niet
onverkort kan of moet worden toege-
past omdat bij eventuele bebouwing in
de buurt van de molen naar alle in het
geding zijnde belangen en rechten
moet worden gekeken. Omdat de
molen niet bedrijfsmatig in gebruik is, wil
de gemeente buiten het gebied van
honderd meter geen beperkingen
opleggen aan de hoogte van bestaan -
de bebouwing en beplanting. 

Herstel Korenbloem
Scherpenisse op korte termijn

De Korenbloem te Scherpenisse staat er
eenzaam en vervallen bij sinds deze
enige jaren geleden tot stilstand is geko-
men en in de zomer van 2007 werd
onttakeld. Binnen enkele jaren komt
daar verandering in. De gemeente
Tholen trekt tot en met 2011 jaarlijks ruim
twee ton uit voor de restauratie van de
molen. In de eerste helft van 2008 wil de
gemeente opdracht geven tot uitvoe-
ring van de werkzaamheden. Onder -
deel van de omvangrijke restauratie is
het recht zetten van de scheef staande
molen. Over de kosten van de restaura-
tie wordt nog geen uitspraak gedaan
tot een eerste aanbesteding heeft
plaatsgevonden. 

Herstel bovenas Moergestelse
standerdmolen

Op 1 oktober is Molenmakerij Coppes uit
Bergharen begonnen met het kaalzet-
ten van de roeden van de standerdmo-
len te Moergestel. Op 3 oktober
kwamen er twee kranen aan te pas om
beide roeden en nadien de bovenas uit
te nemen. De gietijzeren askop vertoont
namelijk scheuren en bezien moet
worden of de kop nog hergebruikt kan
worden. Vanwege deze scheuren staat
de molen al weer enkele jaren stil in
afwachting van restauratie. In eerste
instantie wilde het College van B en W
van de gemeente Oisterwijk het herstel
koppelen aan de plannen met betrek-
king tot mogelijke verhoging van het
terrein dan wel verplaatsing van de
molen (Molenwereld 2007-3-92). Uitein -
delijk is besloten het herstel en de
verplaatsing los te koppelen, zodat de
molen op korte termijn wellicht weer
draaiende te zien is, met een herstelde
of nieuwe bovenas. 

Zuid-Hollandse Molen te Hank
weer compleet

Op woensdag 17 oktober was het zover
dat de tot die tijd qua uiterlijk er als een
sloopmolen uitziende Zuid-Hollandse
Molen te Hank zijn vitale onderdelen
weer terugkreeg. Om half acht ‘s och -
tends is Molenmakerij Straver uit Almkerk
begonnen met de werkzaamheden.
Eerst is de eerder gearriveerde nieuwe

Medewerkers van de Restauratie Werkplaats Schiedam nemen De Walvisch onder
handen (foto: F. Prins, 7 september 2007).
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roede (Molenwereld 2007-10-361) bij de
molen gelegd, daarna is de staart eraan
gehangen; een nieuwe korte spruit met
staartbalk, galghout en korte schoren.
Vervolgens werd de nieuwe (hele) lange
spruit gestoken en zijn de lange schoren
bevestigd. Om één uur werd de nieuwe
buitenroede gestoken, een Vaags roede
met nummer 153 en vlucht van 27,64
meter. Overigens is de nieuwe staartbalk
ook een stalen exemplaar, eveneens
ver vaar digd door Vaags. Aan het eind
van de dag stond het pronkstuk van
Heusden en Altena langs de A27 er al
weer een stuk fraaier bij.

Molen Blitterswijck illegaal
bewoond

Eigenaar Wijnhoven verkreeg in het
voorjaar een vergunning om, onder
bepaalde voorwaarden, zijn nieuwe

‘molen’ een woonbestemming te geven
(Molenwereld 2007-3-93). Een half jaar
later blijkt dat Wijnhoven niet kan
voldoen aan de voorwaarden van
gemeente Meerlo-Wanssum en de
provincie. Vanwege hypotheekrecht is
het niet mogelijk gebleken om een
boerderij in het buitengebied te slopen.
De gemeente heeft nu kort uitstel
verleend, om met een alternatieve
oplossing te komen. Komt die er niet,
dan zal de eigenaar de molen niet
langer mogen bewonen. 

Nieuwe molenkaarten

Peter van der Drift heeft weer nieuwe
molenkaarten uitgegeven. Een serie van
8 kaarten van molens uit België (B 1 t/m 8)
en een serie van 8 kaarten van molens uit
Denemarken (DK 1 t/m 8). Het betreft de
volgende molens: B 1 t/m 8 Opitter -

‘Pollismolen’, Beek- ‘Ghen-Aa Molen’,
Reppel - ‘Cuppensmolen’, Neer oeteren-
’Leverenmolen’, Ardooie-’Rijs sel  ende -
molen’, Marke-’Vannestes Molen’,
Zingem-’Meuleke ‘t Dal’, Boec hout-
’Stenen Molen’. DK 1 t/m 8 Årup-
‘Dortebjerg Mølle’ en ‘Årup Mølle’,
Øksnebjerg-’Øksnebjerg Mølle’, Ubby-
’Ubby Mølle’,Nørre Jernløse-’St Peder
Mølle’, Skamstrup-’Lille Mølle’-Nørre
Nærå (waterradmolen), Jægerspris-’Jæ -
gerspris Mølle’. Deze beide series samen
kunnen besteld worden door overmaking
van 11,40 euro op postbankrekening
5681468 t.n.v. P.G.M. van der Drift,
Veenweg 59, 2631 C.J. Nootdorp. Als u
een van beide series wilt bestellen, zijn
de kosten 6,25 euro. Wilt u a.u.b. duide-
lijk uw naam, adres en datgene wat u
wilt bestellen, vermelden. Voor nadere
informatie tel: 015-3108742.

In  ‘ t  kor t
- Op 25 oktober heeft het Groninger
Molenhuis de eerste drie modules van
een digitale leermethode gepresen-
teerd in het kader van het project ‘Meer
leven in Groninger Molens’, ter onder-
steuning van molenaars in opleiding.
- Op 20 september is door de firma
Kolthof de nieuwe kap geplaatst van de
Slagdykster Mole te Finkum, waarmee
Friesland weer een molen rijker is.
Nadien is het gevlucht aangebracht en
in november wordt de vijzel geplaatst.
- In de zomer van 2007 is het laatste stuk
van het restant van de gewezen koren-

De weer complete Hankse poldermolen van bovenaf gezien (foto: A. Hak, 
17 oktober 2007).

De nieuwe vijzel in de Garster molen
(foto D. Kenbeek, 5 oktober 2007).
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molen aan de Mounestrjitte te Ureterp
gesloopt. Op 25 september werd de
eerste steen gelegd voor de nieuw-
bouw, waarin een achtkantig deel zal
herinneren aan de plek van de molen
(Molenwereld 2005-3-76). 
- Op 27 september is de vijzel aange-
bracht van de Garsten molen te
Nigtevecht.
- Op 19 oktober zijn de nieuwe
Vaagsroeden gestoken bij molen De
Slokop in Spaarndam. De oude Schuite -
ma roeden uit 1964 waren door verre-
gaande roestvorming aan vervanging
toe. De zonen van Jan Poland hebben
de werkzaamheden uitgevoerd in
samenwerking met het kraanbedrijf
Winder uit Limmen.
- In oktober is rietdekkersbedrijf Colijn uit

Op 1 september is het 150-jarig
bestaan gevierd van molen

Landzigt te Zuid-Beijerland. Na de brand
in 1990 en het gereedkomen van de
herbouw is de molen al weer 15 jaar in
bedrijf als korenmolen, onder bezie-
lende leiding van M. Hunink die thans
naast molenaar ook (weer) eigenaar is
van de molen. Burgemeester mevrouw

R. Melissant-Briene lichtte de vang van
de molen in het kader van een prijs-
vraag met betrekking tot het aantal
omwentelingen dat de molen tot 17.00
uur zou maken. De tellerstand werd
tevens afgelezen door de burgemees-
ter. Op het terrein rond de molen speel-
den zich diverse activiteiten af. 

Molen Landzigt in Zuid-Beijerland, 
een molen met lichtende en zwarte
bladzijden in zijn geschiedenis. 
Op 1 september was het in ieder 
geval feest (foto J. Vendrig).

De zwarte bladzijde: 25 januari 1990.

Maarten Hunink met de oorkonde
voor de stichting van de eerste molen.

150  JAR IG  J UB I L E UM Landzigt  te Zuid-Bei jer land

Nieuwe binnenroede voor De Slokop gaat omhoog (foto: H. van Hoorn, 
19 oktober 2007).
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De Zwartenbergse molen is de enige
windwatermolen in Noord-Brabant die

nog functioneel is. Er zijn wel meer water-
molens in de provincie, alle in het Land
van Heusden en Altena. Helaas heeft
geen ervan meer een daadwerkelijke
functie omdat de uitwateringsmogelijkhe-
den ruim veertig jaar geleden zijn afge-
sneden bij de grote ruilverkaveling.
Gelukkig kan de Zwartenbergse molen
wel functioneren als aanvulling op het
werk van zijn elektrische opvolger, gemaal
Halle aan de Zeedijk. 

Driekwart jaar na de start van de restaura-
tie (Molenwereld 2006-11-372) is De Zwar -
tenbergse Molen te Leur weer op  ge leverd.
Op 30 september is de molen tijdens een
besloten bijeenkomst officieel ‘heropend’.
Dit gebeurde door dijkgraaf J. Vos van het
Waterschap Brabantse Delta en burge-
meester H. van Agt van Etten- Leur. Na de
middag werd de molen opengesteld voor
publiek. Niet minder dan 1200 à 1500
mensen maakten van de gelegenheid
gebruik om de molen te bezichtigen.

De restauratie was er vooral op gericht
om het vocht uit de muren en de molen
van een nieuwe dampende coating te
voorzien. Verder werden deuren en raam-
kozijnen vervangen en is het gevlucht
geschilderd. Als laatste fase zal het schep-
rad nog worden vernieuwd. De Zwarten -
bergse molen is alleszins het bekijken
waard met tal van bijzondere details. De
molen is een enorme kast zoals er in West-
Brabant wel meer hebben gestaan. De
vlucht is niet minder dan 28,40 m, de
grootste in Brabant! Het scheprad mag er
ook zijn met een diameter van 6,45 m bij
een breedte van 55 cm. Het behoort,
zeker in relatie tot de breedte tot de
grootste in de Nederlandse molens. Toch is
de vertraging vrij gering 1,48:1. De opvoer-
hoogte moet daarom ondanks het brede
en grote rad vrij gering zijn geweest.
Opvallend is het gietijzeren onderwiel met
de bijbehorende gietijzeren bonkelaar,
beide voorzien van houten kammen. Het
komt elders ook wel voor, zoals bij de
Graaflandse molen in Groot-Ammers of
de molen van Waden oijen (zie Molen -
wereld 2007-10-384). Vermoedelijk had
ook boezemmolen No. 6 in Haas trecht
een dergelijk onderwiel, afgaande op de
smalle wielbak. Ook de constructie van
de wateras en het centerstuk van het
scheprad doet moderner aan dan in de
meeste molens. De molen is dan ook in
1889 na een brand herbouwd en vermoe-
delijk dateren de gietijzeren con structies
uit die tijd. Een herinnering aan een nog
modernere tijd is de aanwezigheid van
een elektrisch gedreven cen trifugaal -
pomp. Zo is de molen een geschiedenis-
boek op zich, iets waarvan het
wa ter schap Brabantse Delta zich heel
goed bewust is, getuige de aan de molen
bestede zorg. jsb.

R e s t a u r a t i e Z  
n a g e n o e g  

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

Hilversum gestart met het opnieuw riet-
dekken van De Dog te Uitgeest. De werk-
zaamheden kosten circa 60.000 euro. 
- De romp van de Hargmolen te Kethel,
inclusief aanhorigheden, staat voor een
bedrag van circa 750.000 euro te koop.
- De Stichting Renesse is niet bereid om
gedurende vijf jaar 3.000 euro per jaar te
verstrekken ten behoeve van regulier
onderhoud van De Zwaan te Mori aans -
hoofd.
- De Hoop te Zierikzee staat sinds eind
september in de steigers, vanwege schil-
derwerk aan de onderzijde van de stel-
ling en reparatie van het voegwerk
onder de stelling. 
- Uit een onderzoek van de PvdA Best
blijkt dat 86 procent van de onder-
vraagde inwoners vindt dat de molen
volledig in oude luister hersteld moet
worden. 
- Medewerkers van de technische dienst
van Mars in Veghel hebben zich op vrij-
dag 5 oktober ingezet door in het kader
van hun teambuildingsactiviteit te
helpen met het slopen van delen van
De Kilsdonkse Molen te Beugt. 

- Op 19 september 2007 overleed Sjef
Kees (91) uit Budel. In een volgend
nummer volgt een In Memoriam. 
- Per oktober 2007 hebben zich reeds 30
vrijwilligers gemeld bij de Stichting
Korenmolen De Hoop in reactie op de
oproep om mee te werken aan het
herstel van de molen te Keldonk
(Molenwereld 2007-10-358/359).
- Vooruitlopend op resultaten van het
onderzoek naar subsidie (Molenwereld
2007-10-360) wordt gewerkt aan een
restauratieplan voor de Kapelse Meule
te Roermond. 

Molenkalender 2007

16 november 2007: Contactdag Vereni -
ging De Hollandsche Molen.
16 september t/m 9 december 2007:
Expositie ‘Molens’ Drents Museum te
Assen.
25 november 2007: Nijefurdse Molen -
dag.

De zo merkwaardige, verhoogde Kapelse Meule in Roermond 
(foto jsb, 17 juli 1999).
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wa r t e n b e r g s e  mo l e n
 a f g e r o n d

Open dag
Zwartenbergse

molen

1. De molen met rechts het molenhuis. Ondanks zijn grootte is
de molen nooit bewoond geweest.

2. De in Enschedé vervaardigde centrifugaalpomp achter het
onderwiel.

3. Het schaarbint met de gietijzeren bonkelaar en het 
gietijzeren onderwiel.

4. Het scheprad met het sintelstuk (verbastering van 
centerstuk). Deze constructie treft men meer aan bij 
schepradgemalen dan in windmolens.

(foto’s Joop Vendrig).

1.

2.

3.

4.

M O L E N S A C T U E E L
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De Vlietmolen
mag blijven malen!

Mark Dwarswaard

De bedreigingen voor de Vlietmolen
kwamen van twee andere kanten:
1. De verhoging van het boezempeil van
de Oude Zederik met 15 à 20 cm. Dit
zou bovenop de huidige opvoer-
hoogte van 1,50 m komen. De molen
is gebouwd voor een forse opvoer-
hoogte, maar dit wordt te veel. 

2. De Vlietmolen afsluiten van de boe -
zem door een z.g. ‘terugloopbak’ of -
wel circuit. Dit is om te voorkomen dat
voedselrijk water uit de polder Laker -
veld zou stromen in de Oude Zederik,
wat voor de flora juist voedselarm zou
moeten zijn.

Peilverhoging

Ondanks de vele problemen die zijn
ontstaan ten gevolge van het hoge
water in de Alblasserwaard en Vijfheer -
enlanden, begin juni dit jaar, had dit
toch enkele plezierige kanten. 
Allereerst zijn enkele molens ingezet in
opdracht van het Waterschap Rivieren -
land en waren volop aan het malen. 
Ten tweede gaf dit voor de omwonen-
den van de Zouweboezem en de
Vlietmolen eens zeer duidelijk aan wat
peilverhoging inhoud. Er werd 1.26 cm
NAP gemeten terwijl het normaal 90 cm
NAP is. Bij de Vlietmolen liep het water
onder de waterstoel door terug de
polder in! Gelukkig duurde het deze keer
niet zo lang en verschafte het bij de
diverse partijen het nodige inzicht.
Daardoor is de peilverhoging en alle
beschermende maatregelen daarom-
trent vooralsnog van de baan gescho-
ven! 
Tevens zouden de kosten, voor de voor-
zieningen om de mensen langs de dijken
in de toekomst droog te houden, te
hoog oplopen.

Malen in circuit

Dan was er nog het plan om de
Vlietmolen in circuit te zetten. Dit circuit
bestond uit een te maken opening
(goed voor 70 m3 per minuut) in de
buitenkeermuur van de voorwaterloop,
met een tunnel onder de sprenkelstraat
door naar de sloot tussen het perceel
van de Vlietmolen en het perceel
aansluitend ten zuiden daaraan (Bij de
Vlietmolen zit het scheprad aan de zuid-
zijde). Het water is dan weer terug in de
polder. Om te voorkomen dat water in
de Zederik zou komen was een draai -
deur onder de brug voorzien. Deze deur
zou dan tijdens calamiteiten geopend
kunnen worden.
Dit plan heeft enkele grote nadelen:
- De sloot ten zuiden is ‘een sloot waarin
je zittend nog niet kunt verdrinken’, zo
ondiep. Daarnaast zou de water-
stroom tevens de (veen)kades van het
genoemde perceel aan de zuidkant
voor een groot deel wegspoelen.

- De oppervlaktedruk van het water van
de huidige boezem (de gehele Oude
Zederik en feitelijk ook het Merwe -
dekanaal) dat nu voor de molen ligt
zou dan verdwijnen en er blijft enkel
een deel van de voorwaterloop over.
Hier is de constructie van de molen niet
op berekend, deze wordt dan onder-
belast. Ten tijde van calamiteiten, zoals
begin juni, komt ineens weer de volle
belasting op de molen met alle moge-
lijke problemen -zoals een brekende
gang kammen- van dien.

- Bovendien, maar dat is voor de molen
geen probleem, zou alle kroos en
bagger uit de polder dan ineens aan -
gezogen worden en allemaal in de
boezem komen en dat was nou net
niet de bedoeling.

Gelukkig was het Zuid Hollands Land -
schap bereid om met de SIMAV en de
molenaars in gesprek te gaan om de
problemen aan te horen. Omdat over
het circuit geen overeenstemming met
de SIMAV bereikt kon worden gaat ook
dit plandeel niet door! Wel is overeenge-
komen om beheersmaatregelen af te
spreken; zo zal de molen niet malen als
er door de boeren van polder Lakerveld
mest uitgestrooid wordt (tenzij er een
noodsituatie is). Ook zal naar alle waar-
schijnlijkheid de drijver in de Vliet terug-
keren om het kroos tegen te houden.
Destijds was dit een houten roe.

Al met al kan de Vlietmolen gewoon zijn
functie blijven uitoefenen, maar dan wel
zodra het onderwiel hersteld is. Ten
gevolge van de brand op 1 november
1997 is de velg door het bluswater te
zeer aangetast om verder te kunnen
malen. Het gewaterde iepenhout is
inmiddels gezaagd en ligt bij de werk-
plaats van De Gelder te Sliedrecht te
drogen. Waarschijnlijk zal de nieuwe
velg in het voorjaar of in de zomer van
2008 aangebracht worden, zodat de
molen de polder Lakerveld daarna weer
gewoon kan bemalen!

In de afgelopen maanden werd de Vlietmolen van de polder
Lakerveld bij Lexmond bedreigd door plannen van het 

Zuid Hollands Landschap. Deze plannen waren er op gericht
om het leefgebied van de populatie Purperreigers 

(de grootste van Nederland) in de Zouwe boezem te 
herstellen (na ruime tijd achterstallig onderhoud). 

Zo moet er meer jong riet komen. 
Het Zuid Hollands Landschap wil dit o.a. bereiken door
uitbaggeren van sloten, verflauwen van slootkanten, het 
creëren van vispoelen, enz. Tot zover geen pro bleem. 
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Boven: zomeridylle aan de Zederik.

Boven links: de molen vanaf de kade
gezien, ook hier loopt de lage ligging
van de molen bijzonder in het oog.

Links: de malende molen vanuit de
polder gezien. Opvallend is de lage
ligging van de molenwerf ten opzichte
van de kade.
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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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PAPIERMOLEN

De geschiedenis van de molen van
Monster gaat wel niet zo ver terug

als die van het dorp, maar een eerste
vermelding in 1311 en een geschiedenis
die waarschijnlijk nog teruggaat in de
eeuw ervoor zorgt voor een respectabel
verleden. Het is dan ook te prijzen dat
de Stichting Vrienden van de Molen de
Vier Winden te Monster ter gelegenheid
van het 125 jarig bestaan van de
huidige molen de regionale geschied-
vorser J.M.N. van Leeuwen verzocht
heeft de geschiedenis van deze molen
en diens voorgangers te boek te stellen.
Het is een voortreffelijk verzorgd boek
geworden en de auteur heeft zich
gewetensvol van zijn taak gekweten en
zich ook grondig verdiept en plaatst de
molen niet alleen tegen de algemene
achtergrond van het molengebeuren,
maar ook tegenover de plaatselijke
ontwikkeling. Ook andere molens in de
regio krijgen aandacht. 
Zoals veelal begint het boek met een
algemene inleiding waarna de overstap
wordt gemaakt naar de geschiedenis
van de molen zelf die chronologisch
wordt beschreven. 
Dit soort molenmonografieën, gewijd
aan de geschiedenis van één molen
levert soms heel opmerkelijke zaken op.

De Monsterse molen belicht 

Dat geldt ook voor dit boek. Dat molens
eigendom waren van de ambachtsheer
en verpacht werden is niet bijzonder.
Dat daarbij het Middeleeuwse feodale
stelsel om de hoek komt kijken ook niet.
Wat bij de Monsterse molen wel heel
bijzonder is dat is het feit dat de molen
zelf in leen werd uitgegeven! De mole-
naar was zo in feite een leenman. 
De twintigste eeuwse geschiedenis het
meest uitvoerig beschreven. Dat is geen
wonder, want daar is het meeste van
bekend. De geschiedenis van de molen
volgt dan het algemene stramien: stich-
ting van een maalderij, stilstand, verval,
dreigende sloop, redding door aankoop

door de gemeente, restauraties, vrijwil-
lige molenaars die weer leven in de
brouwerij brengen. De Monsterse molen
heeft het allemaal meegemaakt. 

Al met al is De Monsterse korenmolen
door de eeuwen heen een interessant
boek, zeker voor de inwoners van
Monster, want het gaat per slot over hun
molen. Het feit dat de auteur goed
bekend is met de plaatselijke geschie-
denis geeft het boek voor die doelgroep
zeker meerwaarde. Ook de molenlief-
hebber komt aan zijn trekken, juist
omdat die gedetailleerd geschreven
geschiedenis min of meer tekenend is
voor de molenontwikkeling in de laatste
honderd jaar. Hier en daar wordt de
plank wel eens misgeslagen. Zo kan de
foto op pagina 12 nooit van voor de
Eerste Wereldoorlog zijn, maar zal een
twintig jaar jonger zijn (elektrische straat-
verlichting, ANWB-wegwijzer, fiets). Hier
en daar roept het boek ook twijfels op
en zeker zijn niet alle vragen beant-
woord. De auteur stelt dat de voorgan-
ger van de bestaande molen een
houten wipmolen is geweest die in de
nacht van 24 op 25 augustus 1882
afbrandde. De bronnen lijken hem in het
gelijk te stellen, maar al lezende en
foto’s bestuderende is mijn twijfel op dit
punt toch wel heel erg gegroeid, ook in
de wetenschap dat omschrijving uit
oudere aktes vaak klakkeloos werden
overgenomen. Het grootste bezwaar
heb ik tegen het taalgebruik. Soms wekt
de schrijver door zijn toon de indruk alsof
hij eeuwen geleden bij de molenaars
aan de keukentafel zat en zodoende hun
zielenroerselen kent. Het komt soms wat
irritant over, althans dat deed het bij mij. 

Tijdens Monumentendag, 8 september
2007 is het eerste exemplaar feestelijk
gepresenteerd bij de molen, waar
gede puteerde J. Evertse, die in de pro -
vincie Zuid-Holland de zorg voor molens
in zijn portefeuille heeft, het eerste
exemplaar van het boek over de molen
De Vier Winden kreeg aangeboden. 
De Monsterse korenmolen door de
eeuwen heen telt 124 pagina’s en bevat
vele bijzondere foto’s meest in zwart-wit
en enkele in kleur. Het is uitgegeven met
een harde band. 

Het boek is voor 15 euro te koop bij Rien
van Leeuwen, de penningmeester van
de Stichting Vrienden van de Molen. Zijn
adres is Haagweg 19, 2681 PA Monster,
telefoon 0174-247167 (nà 18.00 uur); 
e-mailadres: mjvanlee@kabelfoon.nl
In clu sief portokosten is de prijs 20 euro. 

N.a.v.: J.M.N. van Leeuwen: De Mon -
sterse korenmolen door de eeuwen
heen (Monster 2007; 124 pagina’s, geïllu-
streerd.

De 125-jarige tijdens het feest op 
8 september (foto J. Vendrig).
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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

‘Zie zo’, zei oom Jan, ‘ik heb je kerk-
blaadje weer gelezen’.

‘Kerkblaadje? Het gaat helemaal niet
over kerk, het gaat over molens’,
doelend op het blad wat hij in zijn
handen had.
‘Dat kan wel zijn, maar toch is het een
kerkblad; van de molenkerk zogezegd’.
Dat schoot bij mij in het verkeerde keel-
gat, zowel om de kerk als om de molen.
Dat soort zaken moet je toch uit elkaar
kunnen houden.
‘Als u soms denkt lollig te zijn....’
‘Nee’, zei oom Jan, ‘ik ben heel serieus.
Want dat molenblad van jou is net een
kerkblaadje, het is puur preken voor
eigen parochie. Zelfs het reisje van de
vrouwenvereniging ontbreekt niet, al
heet het dan een molenexcursie. Zo kan
ik wel meer dingen noemen, kerknieuws
heet molennieuws, maar het heeft
verdacht veel van elkaar weg; puur om
reden dat de inhoud en het taalgebruik
volledig afgestemd zijn op de eigen
parochie. Wat moet een buitenstaan-
der, hier: met ‘molen X heeft een nieuwe
donsbalk’. Ik ben nogalliefst een mole-
naarszoon maar ik weet echt niet wat
een donsbalk is. Er blijkbaar een eigen-
soort kerklatijn, pardon molenlatijn. Ik
meen zelfs in het artikel over restauratie
een richtingenstrijd te ontdekken tussen
vrijzinnigen en orthodoxen of licht en
zwaar in de leer als je het zo wilt noe -
men.’ 

Heel voorzichtig vroeg ik aan oom Jan
wat hij er dan mee wilde zeggen. 
‘Nou kijk’, zei oom Jan, ‘met een kerk-
bode is, als het goed is, natuurlijk niets
mis. Je mag rustig weten dat wanneer
thuis de kerkbode wordt bezorgd ik hem
altijd direct even doorblader, gewoon
puur uit betrokkenheid met mijn eigen
club, per slot ben ik een meelevend
kerklid. Om diezelfde reden is met een
molenkerkbode ook niets mis. Daar heb
ik dan ook geen problemen mee. Toch
vraag ik mij af of het blad wel aan het
doel beantwoordt wat het in mijn ogen
zou moeten hebben, namelijk het
behoud van molens. Mijn parochieblad
werft geen leden voor mijn kerk om het
zo maar eens te zeggen, al was het
maar om de simpele reden dat de lezers
niet meer gemotiveerd hoeven te
worden, ze zijn het al. In het beste geval
versterkt het blad de onderlinge band
en dat is natuurlijk op zich ook een goeie
zaak. De werfkracht naar buiten toe is
met zo’n blad nagenoeg nul. Dat is met
dat krantje van jou ook zo. De inhoud is
helemaal afgestemd op de eigen club.
Natuurlijk mag dat, maar dan moet je
niet de illusie hebben, dat je met dit
blaadje mensen van buitenaf aantrekt.
Mensen die bereid zijn om zich in te
zetten voor het behoud van jouw
molens. Dat is jouw zaak of de zaak van
jouw club, niet de hunne’. 
Het begon mij te dagen: ‘Het blad mist

dus volgens u werfkracht?’ ‘Zo zou je het
kunnen noemen, de missieijver ont -
breekt haast helemaal, zeg maar de
zendingsdrang. Als je op deze manier
het draagvlak voor je molens wilt verbre-
den dan kun je het wel schudden.
Natuurlijk hoef je je bekeringsijver voor
boeren, burgers en buitenlui plus de
nodige gezagsdragers niet te kanalise-
ren via je parochieblaadje. Sterker nog,
misschien is het zelfs helemaal niet slim,
want je loopt het gevaar tussen twee
stoelen door te zakken: die van je eigen
club en die van de goegemeente. Wat
voor de een veel te ver gaat is voor de
ander niet goed genoeg. Als je denkt
dat het echte draagvlak voor molens zo
maar aan komt waaien dan zeg ik:
welterusten.’
Nee, er was met oom Jans geestvermo-
gens nog niets mis.

Balie Kluiver

De  ke r kbode



Korenmolen ’t Roode Hert in Alkmaar is een molen in vol bedrijf. 
Op de werkplaats molen/winkel/magazijn worden volwassenen met een 
verstandelijke beperking begeleid. Er wordt gewerkt vanuit zorgvisie geïnspireerd 
op het antroposofisch mensbeeld. Korenmolen ’t Roode Hert is onderdeel van
Fermento bestaande uit banketbakkerij/lunchroom en een broodbakkerij in het
centrum van Alkmaar. Fermento maakt deel uit van de Raphaëlstichting. 
Een koepel die met name in Noord-Holland aan ca. 700 cliënten zorg verleent. 

Door vertrek huidige molenaar zoeken wij voor deze werkplaats z.s.m.:

Molenaar m/v 100%
De functie biedt zelfstandigheid in de zin van het operationeel houden van de
molen. Daarnaast draagt ook de molenaar bij aan begeleiding van cliënten.

Gedacht wordt aan:
- een volslag (meester) molenaar òf een aspirant molenaar.

Voor de 1e optie geldt het volgende profiel:
- Gediplomeerd vrijwillig molenaar in bezit van 

het certificaat malen met stenen.

- Iemand die aantoonbare competenties heeft op 

het gebied van zelfstandige bedrijfsvoering.

- Bereid op wisselende tijden te werken.

- Woonachtig in omgeving Alkmaar.

- Affiniteit met de op de molen werkzame doelgroep.

Voor de 2e optie geldt het volgende profiel:
- Iemand die aantoonbaar bereid is om in zo kort 

mogelijk tijdbestek het molenaarsvak eigen te maken 

met als resultaat het behalen van het certificaat vrijwillig 

molenaar met als verlengstuk het certificaat malen met stenen.

- Bereid op wisselende tijden te werken.

- Woonachtig in omgeving Alkmaar.

- Affiniteit met de op de molen werkzame doelgroep.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-Gehandicaptenzorg.

Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar Fermento: Klara Volwerk, coördinator. 
Laat 123, 1811 ED  Alkmaar. Voor informatie: www.fermento.nl of Klara Volwerk 
tel. 072-5275050 / John van Ham, molenaar, tel. 072-5155433.
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MOLENSACTUEEL

De ‘Zoeker’ van het
oktobernummer

heeft een paar reacties
opgeleverd. De inzen-
ders meenden in de
molen de (voorganger
van de) Vlietmolen te
herkennen. Dit moet
uitgesloten worden ge -
acht. Niet alleen omdat
op de achtergrond de
Freek mo len niet op de
foto is te zien, maar veel
dwingender nog omdat
de achterwaterloop
totaal niet klopt. De
molen van de ‘Zoeker’
heeft een houten brug-
dek, terwijl de Vlietmolen
een (al oud) gemetseld
gewelf heeft. Kortom, de
jacht ligt nog volledig
open.
Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’; overduidelijk een Schermermolen,
maar 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

D e  n i e uwe  S t o khuy zen

Als mederedactielid van de nieuwe Stokhuyzen heb ik er de behoefte aan te
reageren op de recensie in de jongste Molenwereld met dit ingezonden stuk voor

het blad. Als mederedactielid van de nieuwe Stokhuyzen wil ik reageren op de recen-
sie van de hoofdredacteur in Molenwereld 105, juni 2007 blz. 240-241. Over de waarde
voor de belangstellende leek versus die voor de (aankomend) vrijwillig molenaar kun
je discussiëren: een technisch geïnteresseerde leek zal er zeker veel van zijn gading in
vinden, een sociaal-economisch geïnteresseerde minder, maar een feit blijft dat
Stokhuyzen in een behoefte voorzag en ook met deze uitgave blijft voorzien in een
niet te ingewikkelde en redelijk beknopte technische uiteenzetting over de construc-
tie en werking van molens. Het sociaal-economische aspect is in de loop der jaren in
vele boeken uitvoerig beschreven. Helaas is niet alles meer volop verkrijgbaar, maar
het zou een stimulans kunnen zijn tot heruitgave van boeken van bijv. Boorsma,
Husslage, Bicker Caarten en Visser. De interpretatie van onevenwichtigheid blijft
persoonlijk en geheel voor de rekening van de recensent. Er zitten fouten en missers in
het boek. Dit is helaas waar en dat mag ook genoemd worden. Kritiek mag. Maar de
toonzetting betreur ik. De argeloze lezer zou tot de slotsom kunnen komen dat er niet
veel van het boek deugt en dat wil ik bestrijden. Maar laten we het verder maar posi-
tief blijven zien en besluiten met de woorden van de recensent zelf: ‘Het komt
misschien allemaal negatiever over dan bedoeld’. 

Bart Slooten, Koedijk

T E  KOOP
� Molenstenen:
- 1 kunststenen loper 17der,
fabr. 
Reijer Rutgers, tarwesteen,
dikte 38 cm

- 1 blauwe ligger, 16der, 
dikte 28 cm

- 2 blauwe 17ders, 
dikte resp. 22 en 27 cm

� Grenen steenkraan:
hoogte spil 218 cm,
lengte arm 125 cm 
(hart spil - hart
hijspunt) t.e.a.b. 
� Houten weidemolen: 
fabr. Rem, 
vlucht 280 cm, met 
stormbeveiliging, 
nagenoeg compleet, maar in
gedemonteerde staat, t.e.a.b.

E-mail:
Centaurea.werken@filternet.nl

A.N. Peereboom 
Tel. 0228-583499/0621-895878
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Op donderdag 27 september is de 
nagelnieuwe zaagmolen Het Jonge
Schaap aan de Zaanse Schans 
officieel in bedrijf gesteld. ’t Beestje
is nu zogezegd de wei in. 
De fotoreportage op deze pagina’s
geven een indruk van het gebeuren. 

Alle foto’s zijn van de hand van Joop Vendrig.
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De kroonjuwelen 
van Norden

Gerhard Canzler

1

3InIn de Ostfriesischer Kurier van 25 augustus j.l. stond een artikel van de hand van deheer Gerhard Canzler over de dertien molens die deze stad, zo’n 35 km ten noord-
oosten van Delfzijl telde. Dit artikel ging vergezeld van een groot aantal afbeeldingen
die een molenliefhebber ongeveer buikpijn bezorgen. Niet alleen vanwege het bijzon-
dere karakter van de foto’s, maar ook vanwege het verdwijnen van deze ‘kroonju-
welen’ dan wel de ingrijpende wijzigingen die de molens of de molenomgeving
ondergingen.
Toch is Norden op molengebied nog alleszins een bezoek waard met drie complete
indrukwekkende molens, is het niet uitwendig, dan is het wel inwendig: de Deich -
mühle, de Gnurremühle en de Westgastermühle. Verder nog twee molens met
‘kommer en kwel’, de Alte Mühle en de Vereinigung, twee onttakelde molens waar-
van alleen de romp nog bestaat. Vooral de Vereinigung of Konkordia is als gewezen
koren- en oliemolen uniek, niet alleen voor Oost-Friesland, maar voor heel Duitsland.
Het ware te wensen dat deze molen weer werd heringericht tot oliemolen naar
oorspronkelijk (Hollands) model met een dubbel oliewerk als bijvoorbeeld in De
Passiebloem in Zwolle en elders, maar dat zal wel een vrome wens blijven. Maar wie
had ooit gedacht dat de Gnurremühle van een onderbouw met een puntdak ooit
weer een indrukwekkende molen zou worden?
De plaatselijke Förderverein Norder Windmühlen spant zich in ieder geval in om het
plaatselijke molenpatrimonium zo goed mogelijk in stand te houden, evenals de parti-
culiere eigenaren van de complete molens die zich vaak enorme kosten en moeite
getroosten om hun bezit in orde te houden. Zo ondergaat op dit moment de
Deichmühle een grote restauratie en ongetwijfeld heeft de Förderverein der Norder
Windmühlen nog een wensenlijstje. Hoe of het ook zij Norden mag trots zijn op zijn
molenverleden en wat het nu nog aan molens heeft.
Dankzij de welwillende medewerking van de de auteur, Gerhard Kanzler, de redactie
van de Ostfriesische Kurier en de bemiddeling van de heer Hinrich Redinius kunnen wij
u laten delen in de bijzondere molenrijkdom van Norden, waarvoor onze zeer harte-
lijke dank. (jsb)
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Norden, de stad met eens
dertien molens

De binnenkort te verwachten afsluiting
van de restauratie van de Deichmühle,
respectievelijk de renovatie van de
zuidelijke entree van Norden vormen de
aanleiding om de geschiedenis van de
molens van Norden kort samengevat
onder ogen te brengen. Eens stonden
op het grondgebied van de stad dertien

molens, als men de molens van Barge -
burg, de vroegere zaagmolen in het
havengebied, de zaagmolen in Tidofeld
en de aan het Galgetief gestaan
hebbende watermolen van de Doorn -
kaat-branderij er bij optelt.

1. De Deichmühle
Een voorganger van de Deichmühle is al
ingetekend op een kaart van de stad uit
1595. In 1877 wordt de Deichmühle (de
Addingaster Teichmühle) afgebeeld als
standerdmolen. De baliemolen, sinds

De Westgaster Mühle is met het molen-
huis een indrukwekkend geheel, 
vroeger en gelukkig ook nu. Wat betreft 
de molen is hier alles bij het oude
gebleven. Dat geldt ook het interieur;
een supermolen.

Links: de Deichmühle rechts en de
molen in de Gnurre links. De foto
verklaart de naam Deichmühle in een
oogopslag. Tussen beide molens is nog
net een wiek van de oliemolen te zien.
De Gnurremühle heeft ook een 
stoommachine met een zeer hoge 
ijzeren schoorsteenpijp. De foto is van
omstreeks 1925.

De Gnurremühle heeft op deze foto nog zeilen en een staart. Bijgevolg is de foto
ouder dan die met de Deichmühle. De molen heeft een hoge bliksemafleider op 
de kap. Dergelijke bliksemafleiders kwamen in Duitsland vaak voor vanwege de
zelfkruiing. Ook in Nederland kwamen ze sporadisch voor (Schermer).

De oliemolen Vereinigung, ook wel Concordia, of zoals men ter plaatse zei, de
‘Oeljeschlag’ met het molenhuis aan het gedempte Fehnkanal. De molen zou nu in
deze staat als stoom- en windmolen een industrieel-archeologische monument van
de eerste orde zijn; nu is het maar helaas maar een schim van weleer.

1974 eigendom van Maria-Anna Wage -
ner, werd in het jaar 1900 gebouwden
vormt met na de kostbare restauratie
samen met de molen in de Gnurre een
uniek duo bij de zuidelijke toegang tot
de stad.

2. De Gnurremühle
De Gnurremühle, gebouwd in 1733 ter
vervanging van een zuidelijker staande
molen, brandde in 1861 na blikseminslag
af. De in 1864 nieuw gebouwde molen
Frisia met vier verdiepingen in de onder-

bouw brandde in 1886 eveneens af. De
vierde molen op deze plaats, een pel-
en korenmolen werd in 1898 het eigen-
dom van L.J. Athen. De in 1929 tot op de
onderbouw afgebroken molen werd
door A.J. Weerda als opslag voor de
handel in graanproducten in gebruik
genomen. Dit pakhuis, het Kornhaus,
werd door de Gebroeders Weerda tot
1971 zo gebruikt. Dankzij de Förder -
vereins der Norder Windmühlen werd de
Gnurremühle geheel herbouwd en
herkreeg in 1993 zijn huidige uiterlijk.

2

5
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De Linteler Mühle nog volop in bedrijf voordat in 1939 de afbraak kwam. Het
wiekenkruis heeft een zogenaamde Wilms’sche Kreuzversteifungsring. De molen
heeft ook weer zo’n typisch hoge bliksemafleider op de kap.

De Alte Mühle op de hoek van de
Königsberger Straße en de Norddeicher
Straße. Bij de molen hoort ook een
brandstoffen handel; een combinatie 
die ook wel in Nederland voorkwam.
Jammer genoeg is het met de molen
sinds het maken van deze foto alleen
maar bergafwaarts gegaan: windroos
eraf, ‘Atrappenkreuz’, volgens ‘WvdL’
‘Aftrappenkruis’. Dat is hier dus ook
gebeurd, helaas verdween ook de kap.
Maar ‘zolang er een romp is, is er 
nog hoop’.

3. De Westgaster Mühle
De Westgaster Mühle is tot op heden
vollediig intact. De vroegere ‘Rocken -
mühle’ (roggemolen), in 1827 in het bezit
van de Erven Claas Ulrichs, stond
vermoedelijk aan het einde van de
Mühlenlohne, op de plaats waar nu het
belastingkantoor staat. Op zijn huidige
plaats werd de molen in 1863 nieuw
gebouwd; toenmalige eigenaar: O.J.
Onnen. Tot aan 1860 leverden de mo -
lens van Norden van Westgaste, Lintel
en Ekel ook al molenproducten als
gerstemeel, grutten, gort, rogge- en
tarwemeel voor het eiland Norderney.
Dat veranderde pas met de bouw van
een eigen molen op Norderney. 
Om de in 1988 door Gerhard Campen
uit Norden verworven Westgaster Mühle
bedrijfsvaardig te houden konden in de
jaren daarna - mede dankzij de even-
eens in 1988 opgerichte Mühlenverein
zur Erhaltung der Westgaster Mühle - de
balie, de kap en het gevlucht vernieuwd
worden welke bij een storm in 1989
zwaar beschadigd waren. De prestaties
van de leden van de vereniging zijn
boven alle lof verheven. Met vele
duizenden werkuren droegen zij ertoe bij
dat deze molen met het karakteristieke
molenhuis voor het nageslacht is behou-
den. Nu is de Westgaster Mühle met het
theehuis en de biologische winkel niet

alleen een trefpunt voor traditiebewuste
Nordense molenvrienden, maar ook
voor toeristen die zich interesseren voor
het molenaarswerk zoals dat vroeger
ging.

4. De molen in Ekel
De molen in Ekel met het erbij beho-
rende molenaarshuis - vermeld in een
oorkonde uit het jaar 1649 - is in 1562 na
beschikking van de landsheer, graaf
Edzard II gebouwd. De molen, die eeuw -
enlang in het bezit van de landsheren
bleef, werd verpacht (tijdpacht). Vol -
gens een tekening uit het jaar 1742
stond de Ekeler Mühle aan het einde
van de Große Mühlenstraße/Schulstraße
(nu is daar de firma Jan Normann geves-
tigd). Zo is het ontstaan van de naam
Mühlenstraße verklaard. De standerd-
molen van Ekel is al in 1912 afgebroken.

5. Oliemolen
De in 1733 gebouwde oliemolen aan de
Ölmühlenweg in Bargebur vindt zijn
oorsprong in de bedoeling om het in
grote hoeveelheid in de Marsch (polder)
verbouwde raapzaad tot brandstof voor
olielampen te verwerken. De rentmees-
ter in Norden, Hayo Lorenz Dam was
medeoprichter. Al sinds 1633 was er een
olieslagerij in het Addingasterland. Tot
aan de uitvinding van de petroleum-

6

7
GR E N SMO L E N S
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De Ekeler standerd- 
molen aan het einde 

van de Große 
Mühlenstraße. 

De molen is een 
driezolder met 

een enorme kast. 
De foto is van 

omstreeks 1912.

4
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De Muntingasche Mühle was een
kolossale molen, die zijn naam Hohe
Mühle met ere mocht dragen. Op de
foto’s zijn molen makers aan het werk
in de binnenroe. Het gevlucht is
opmerkelijk zwaar met opvallend brede
borden. De molen had eerder een
staart. Dat is ook duidelijk te zien aan
de middelbalk, waarvan stompjes nog
uit de kap steken. Recht afzagen was er
niet bij: de uiteinden zijn netjes afge-
werkt! Links ook weer zo’n enorm
hoge ijzeren schoorsteenpijp voor de
stoommachine.

De Bargeburer molens in 1808; links, de standerd-, rechts de achtkante molen.

8

9

lamp in 1855 door de Amerikaan Silliman
vormden olielampen een belangrijke
lichtbron. Na 1870 heette de molen
Vereinigung omdat er ook koren gema-
len kon worden. Sinds 1945 is de molen
onttakeld. Het molenhuis en de -romp
worden al jaren lang door particulieren
voor woningdoeleinden gebruikt

6. De molen van Lintel
In 1568 wordt voor het eerste een molen
in Lintel vermeld wanneer gravin Anna
een ‘schenking van de molen te Lintel’
doet aan de in 1557 nieuw opgerichte
latijnse school in Norden. De pachtgel-
den zijn - op zijn minst gedeeltelijk - meer
dan honderd jaar ten goede van de
latere Ulrichsschule (nu UGN) gekomen.
In 1908 is de houten standerdmolen
tijdens een bui - vermoedelijk door vuur
vangen -in brand geraakt en afge-
brand. In 1910 liet Ubbo Johann Schip -
per op dezelfde plaats een achtkante
molen bouwen. In 1938 staakte de eige-
naar het bedrijf - vermoedelijk wegens
gebrek aan werk - en liet de molen
afbreken. De onderdelen werden ge -
kocht door een molenaar in de kreis
Leer die de molen liet herbouwen. Het
café Linteler Mühle is het vroegere
molenhuis. De straatnaam Eselspfad
herinnert aan de vroegere molen van
Lintel.

7. De Alte Mühle
De Alte Mühle - nu onderdeel van het
winkelcentrum Mühlen-eck is in 1894 als
achtkante baliemolen met een onder-
bouw van twee verdiepingen gebouwd.
De ook als Schepker’sche Mühle respec-
tievelijk Silbermühle bekend staande
molen wordt voor het eerst in oude
bedijkingsacten genoemd in relatie met
de Koorndyk, een wal die in een halve
cirkel om de vroegere Sandbauerschaft
-zandbuurschap- heen lag. In het re -
cente verleden is de molen onttakeld
door het afnemen van de kap en de
wieken. Technisch zou het mogelijk zijn
om de ontbrekende delen weer aan te
brengen. Wat bleef is de straatnaam An
der Alten Mühle.

8. De Hohe Mühle
De voormalige Hohe Mühle, in 1895 in
opdracht van de koopman A.E. Alberts
gebouwd aan de Große Hinterlohne,
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was van 1856 tot 1914 eigendom van de
familie Muntinga. In 1919 werd de Mun -
tingasche Mühle stilgezet en daarna
door de coöperatie als opslagruimte
gebruikt. De molenstomp moest in 1972
wijken voor de vergroting van een
parkeerplaats. Op de plaats van het
molenhuis staat nu het gebouw van de
Volksbank/Raiffeissenbank.

9. De Bargeburer Mühlen
Van de twee molens die eens aan de
Alte Postweg direct aan het Fehnkanal
tegenover elkaar stonden zijn - voor
zover bekend - geen andere afbeeldin-
gen bekend dan een schilderij uit 1808.
De Bargeburse korenmolen, een acht-
kante baliemolen op een onderbouw
van een verdieping hoog is in 1878 afge-
broken, omdat de wieken gevaar
zouden opleveren. De standerdmolen is
in 1884 afgebrand. Tot op heden wordt
het bewaard gebleven molenhuis van
de voormalige korenmolen bij de brug

over het vroeger Fehnkanal door de
Verein zur Erhaltung des Moortiefs onder
andere als vergaderruimte gebruikt.

10. De Fridag’sche zaagmolen
De ‘vorstelijke zaagmolen dir bij de Syl
staat’ wordt in een ambtelijk shrijven van
1715 genoemd. Hij stond op het zoge-
naamde Eilandje en is op een stadkaart
van 1726 aangegeven. Hij zou uit de tijd
omstreeks 1609 stammen en dankte het
bestaan aan de gunstige ligging ten
opzichte van de haven, waar hout uit
de Scandinavische landen op maat
gezaagd werd. Omstreeks 1850 was de
zaagmolen eigendom van Oberdeich -
richter O.C. Fridag en heette daar om de
Fridag’sche Sägemühle.

11. Zaagmolen in Tidofeld
De in 1980 afgebroken zaagmolen in
Tidofeld stond ten noorden van de

Heerstraße op de plaats waar lang gele-
den het - in het jaar 1669 - vernielde slot
Tidofeld stond. De straatnaam An der
Sägemühle herinnert tot op heden aan
de standplaats van de vroeger zaagmo-
len en het slot.

12. De Doornkaat’sche Schöpfmühle
De in 1874 gebouwde watermolen van
de vroegere branderij Doornkaat was
de opvolger van de eerste watermolen
uit 1840 op diezelfde plaats. Sinds dat
jaar werd met de door wind gedreven
watermolen het voor de koeling van de
installaties in de jeneverfabriek nodige
water uit de Dobbe, een grote water-
rijke vijver, in een hoger gelegen bassin
gepomt en door een houten leiding
naar een dichterbij gelegen put
gevoerd, die op zijn beurt het vereiste
koelwater in de branderij afgaf. 

De Fridag’sche Sägemühle op het eilandje in het havengebied van Norden met
rechts het douanekantoor.

De afgebroken zaagmolen in Tidofeld.
De molen heeft nog wel een houten as,
maar wel zelfzwichting op de binnen-
roe. Deze werkt zo te zien niet volgens
het gebruikelijke systeem met een
doorboorde as. De plaats van de treklat
is merkwaardig.

De Doornkaat’sche Schöpfmühle naar
een foto van omstreeks 1874. De 
molen laat zich qua type het beste
vergelijken met wat eerder in dit blad
een wipmolen van het Nederrijnse type
is genoemd (Zie Molen wereld 2002-
5-144, 145, 146) met als opvallend
kenmerk het ontbreken van zetels. De
inrichting blijft helemaal een raadsel.
Waarschijnlijk dreef de molen een of
meer pompen aan die het water via de
zichtbare goot in het bassin pompten.

11

10

12
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De eerste molen die men ziet wanneer
over de Afsluitdijk richting Friesland
wordt gereden is de Cornwerdermolen.
Net na Kornwerderzand springt eerst de
torenspits van Cornwerd in het oog en
even rechts daarvan valt de molen te
zien. In dit ‘Jaar van de molen’ bestaat
deze in 1907 gebouwde molen precies
100 jaar. Bij de bouw werd de molen
voorzien van twee vijzels of schroeven -
in het noorden de gebruikelijke bena-
ming is van deze werktuigen - om twee
verschillende polders mee te bemalen.
Voorzover bekend kwam deze construc-
tie verder nergens voor. Reden genoeg
om eens aandacht aan deze molen te
schenken.

Voor een poldermolen is honderd jaar
piepjong. Wanneer er na 1900 nog een

watermolen wordt gebouwd is dat bijna
altijd om een afgebrand exemplaar te
vervangen. In de verzekeringsvoorwaar-
den werd vaak opgenomen dat alleen
het volle bedrag wordt uitgekeerd
indien tot herbouw wordt overgegaan.
In die tijd was er een ruim aanbod aan
tweedehands molens en wanneer een
verzekering geen rol speelde kwam het
zelden voor dat er nog een nieuwe
molen werd gebouwd. In die tijd
kwamen de windmotoren, verbran-
dingsmotoren en elektrische motoren op
en kwam zelfs het einde van het stoom-
tijdperk in zicht, zodat een nieuwe tradi-
tionele molen vreemd aan doet. 

Voordelen

De initiatiefnemers waren echter ver -
trouwd met de ouderwetse windmolen
en als er maar wind is dan kan zo’n
molen echt wel wat. Zo dicht bij de
Zuiderzee zit men wat windaanbod
betreft wel goed. Windmotoren kwa -
men nog maar net kijken en moesten
zich eerst nog maar eens bewijzen.
Bouw, bediening en exploitatie van een
stoomgemaal is niet goedkoop en
verbrandingsmotoren zijn ook ingewik-
keld en kosten steeds brandstof, terwijl
de wind voor niets waait. Cornwerd
werd pas in 1956 op het elektriciteitsnet
aangesloten zodat elektriciteit in 1907
evenmin een optie was. Wanneer een
molenmaker voor nog geen 8000
gulden een splinternieuwe molen kan
maken, dan ga je ook niet tobben met
oude rommel. 
De eerste halve eeuw krijgt het water-
schapbestuur dan ook beslist geen spijt
van deze keuze. Vooral in de Tweede
Wereldoorlog krijgen de polders die van
windkracht hadden afgezien proble-

Kaart van Schotanus-Halma uit 1718. Vrijwel alle land op de kaart lag in die tijd
open voor de boezem en werd dus niet bemalen.

De molen met ervoor het gemaal dat
de bemalingstaak van de molen heeft
overgenomen. In de molen is de boog
voor de verdwenen vijzel goed 
zichtbaar (foto H. Noot, 12 mei 2007). De grote schroefbak van de molen.
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Waterstaatskaart van 1873. De groen
getinte polders wateren rechtstreeks uit
op zee. De blauw getinte polders 
wateren uit op de Friese Boezem. 
De wit gekleurde landerijen worden
(nog) niet bemalen en liggen open
voor de boezem. Boven Makkum en
rond Cornwerd is nog veel van 
dergelijk boezemland te zien.

Topografische kaart van 1928. Naast de
op de kaart aangeven molens zijn ook
de voormalige molens (rode stippen)
met hun polders, gelegen in het water-
schap Cornwerd ingetekend. De rode
stippellijn geeft de grenzen aan van het
waterschap. Door de oprichting van
het waterschap werden de molens III,
V, VI, VII en IX afgebroken.

De molen anno 2007, met op de
achtergrond het nieuwe gemaal.

VIII

VII

IV
V

III

IX

VI

X
I
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Foto van de molen uit de Moleninventarisatie 1942/1943. Links schuin onder het raam
valt de boog boven de kleine schroef te zien, die toen nog in bedrijf was.

Fragment van de kaart van Schotanus-
Halma uit 1718. Tussen Cornwerd en
Wons is het Sillaardermeer aangegeven,
dat in 1780 werd drooggemalen.

men. Met windbemaling zit men dan
goed. Om beter te begrijpen waarom
men zo laat nog een nieuwe molen
gaat bouwen, is het handig om eerst
een stukje Friese waterstaatsgeschiede-
nis te behandelen.

Friese boezem

Het land langs de vroegere Zuiderzee
was doorgaans relatief hoog gelegen
zodat het lang zonder bemaling kon.
Friesland werd dooraderd door een stel-
sel van vaarten, kanalen en meren, die
tezamen een enorm reservoir vormden.
Nog steeds beslaat de Friese boezem
een groot deel van de provincie en is
daarmee de grootste waterboezem van
Nederland. Tot de komst van het
Woudagemaal in Lemmer in 1920 werd
deze boezem uitsluitend op natuurlijke
wijze ontlast door middel van sluisgang. 
De krachtigste sluizen waren de
Dokkumer Nieuwe Zijlen en die van
Harlingen. Door de stijgende zeespiegel,
werd de tijd dat deze sluizen geopend
konden worden echter steeds korter,
waardoor de afwatering stagneerde.
Door verbeterde bemaling van de
polders werd de belasting van de
boezem juist groter. Hierdoor liepen de
boezemstanden steeds hoger op en
kregen landerijen, die voorheen weinig
last hadden van hoog water, hier steeds
vaker mee te maken.
De oplossing hiervoor was om dat land
af te scheiden van de boezem en te
voorzien van een eigen bemaling.
Hierdoor werd de boezem echter steeds
kleiner waardoor de waterstanden nog
hoger gingen oplopen, waardoor de
wens om een eigen bemaling te stichten
evenredig groter werd. Aan mechani-

sche bemaling van de boezem viel
uiteindelijk niet te ontkomen. Met de
komst van het Woudagemaal dacht
men het lek boven water te hebben,
maar in 1960 moest er een tweede
gemaal, het elektrische Hooglandge -
maal te Stavoren, bijkomen en thans
wordt er druk gestudeerd op een derde
gemaal ergens bij Harlingen.

Molens rond Cornwerd

Op de kaart van Schotanus-Halma van
1718 is er in de buurt van het dorp
Cornwerd nog geen molen te beken-
nen. Wel ligt daar, het waarschijnlijk vrij
ondiepe, Sillaardermeer, dat in 1780
voor 1200 gulden werd drooggelegd.
De molen en de naastgelegen boerderij
lagen ten zuiden van de Corn -
werdervaart en heten De  Eenhoorn.
Deze molen, die 180 m ten oosten van
de huidige Cornwerder molen stond,
brandde in 1924 af door onvoorzichtig-
heid van de molenmakers, die nieuwe
roeden zouden gaan steken. De
(verbouwde) molenaarswoning, op de

plaats van de oorspronkelijke boerderij,
is er nog.
Op de waterstaatskaart van 1870 valt te
zien dat het meeste land rond Cornwerd
inmiddels in polders is gelegd, maar dat
er ook nog complexen boezemland
aanwezig zijn, die dus niet bemalen
worden. Op de topografische kaart van
1928 is die situatie verduidelijkend inge-
tekend. De stippellijn geeft het gebied
van het in 1907 opgerichte waterschap
Cornwerd aan. Binnen en naast dit
gebied lagen in 1870 de volgende
polders met hun molens:

I De Engwiersterpolder, waarbinnen
het grootste deel van het voorma-
lige Sillaardermeer is gelegen, met
molen De Eenhoorn;

II De Gooiumerpolder, bedijkt in 1817:
III De Roodepolder, bedijkt in 1817;

binnen de Roodepolder lag het
Occameertje, een vrij ondiep meer-
tje dat waarschijnlijk bij normale
boezemstanden droog lag en na de
bedijking is verdwenen;

IV De Wonserpolder, bedijkt in 1818; in
Molenwereld 2007-7/8-294 staat de
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molen van deze polder afgebeeld
als ‘Zoeker’;

V De Houwsterpolder, bedijkt in 1812;
De boerderij Houw was een van de
grootste boerderijen van Friesland.
In 1933 is deze boerderij afgebrand
en vervangen door een kleiner
exemplaar;

VI De Harmen Wiebespolder, bedijkt in
1849. In de polder lag het ondiepe
Islameer dat na de bepoldering
permanent is drooggevallen;

VII De Hiddumerpolder, bedijkt in 1846
of 1848;

VIII De Zuricherpetten (kleiwingebied),
gesticht in 1848. De fundering van
deze molen is nog zichtbaar in het
land. Het was een achtkante molen;

IX De molen van de Pieter Obespolder,
bedijkt in 1868; 

X Het waterschap Cornwerd, ter waar
de polders onder III, V, VI, VII en IX in
zijn opgegaan. Met de stichting van
het waterschap Cornwerd in 1907
werd tevens 165 ha boezemland
ingedijkt.

Bedijking

Het jaar van bedijking is ontleent aan de
‘Beschrijving van de provincie Friesland,
behorende bij de waterstaatskaart’, van
1948. Van dat bedijken moet men zich
geen overdreven voorstelling maken.
Voor dat het land ‘bedijkt’ werd, lag het
nog open voor de boezem. Meestal kon
men volstaan met het afdammen van
de doorgaande sloten en het bouwen
van een molen, zodat men de waters-
tand in die sloten onafhankelijk van de
boezem kon regelen. Dat werd anders
toen de boezemstanden hoger gingen
oplopen dan het land zelf. Op de water-
staatkaart van 1922 staat een tabel van
waterstanden over de periode 1901-
1910. Te Makkum (even ten zuiden van
Cornwerd) was de gemiddelde
boezemstand van 1 mei tot 1 oktober, 64
cm onder NAP en van 1 november tot 1
april, 33 cm onder NAP. De hoogste
stand kwam voor op 18 februari 1910 en
bedroeg 10 cm boven NAP, de laagste
stand kwam voor op 6 oktober 1904 en
bedroeg 133 cm onder NAP; een
verschil van 143 cm. Thans wordt de
boezem zoveel mogelijk op 52 cm onder
NAP gehouden en schreeuwt men al
moord en brand wanneer het peil daar
25 cm van afwijkt.
In de notulen van het waterschap
Cornwerd wordt in 1932 stil gestaan bij
het 25 jarig bestaan van het water-
schap. Daar worden de voormalige
polders met hun molens nog eens
aangehaald. De voorzitter is van mening
dat er met de capaciteit van die molens

niets mis was, maar dat door de te lagen
dijken vele polders bij hoge boezem-
standen vaak volliepen. Ook wordt
aangehaald dat er nog wel eens storm-
schade optrad. Zo waaide bijvoorbeeld
twee maal achtereen de kap van de
molen van de Hiddumerpolder (VII) en in
1863 waaide de hele molen omver.

Schaalvergroting

In het gebied van het latere waterschap
moest men vijf kleine molens onderhou-
den en met elkaar vele kilometers aan
boezemkaden. Door samenwerking zou
men dit tot één grote molen met één
molenaar terug kunnen brengen en
door inpoldering van het tussen gelegen
boezemland zou de lengte van de
boezemkaden met enkele kilometers
teruggebracht kunnen worden. Het zal
duidelijk zijn dat dit laatste uiteindelijk
veel goedkoper zou zijn. Hiervoor moest
natuurlijk wel wat zelfstandigheid
worden ingeleverd en dat is tegen de
Friese volksaard, die toch licht anarchis-
tisch genoemd kan worden. Toen in 1877
de Houwstermolen (V) omver werd
geblazen, werd een eerste poging
gedaan om tot samenwerking te
komen, door één grote polder op te
richten, maar dat liep op niets uit.
In 1898 werden door D. Rinia te Makkum,
G. Weerstra, F.H. Rinia en R. Zwaagstra te
Cornwerd en J. Hilarides te Pingjum
pogingen ondernomen om tot een
waterschap te komen, maar ook dat
mislukte. De provincie stimuleerde het
oprichten van waterschappen en stond
de initiatiefnemers bij. In 1904 ondernam

Foto uit de provinciale moleninven -
tarisatie van 1957. Van links naar rechts
valt te zien: het elektrisch gemaal dat
in de plaats was gekomen van de 
afgebrande molen De Eenhoorn van 
de Engwiersterpolder, 
het molenaarsverblijf 
op het zeer grote erf 
van de Cornwerder -
molen, de voormalige 
molenaarswoning van 
molen De Eenhoorn, 
de Cornwerder-
molen met in het 
muurwerk zichtbaar 
de bogen boven de 
grote en kleine schroef 
en tenslotte de dam 
met duiker en schuif, 
die de scheiding vormde 
tussen het hoge en lage 
gedeelte van de polder 
(reproductie Popke 
Timmermans).

De molen in augustus 1974,
gezien van over de

Kornwerdervaart. In plaats van
een wachtdeur heeft de molen
een schuif voor de frontmuur
van de uitschoot. Met de zelf-
zwichting is het grondig mis

(foto J.A. van Krimpen).
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een deel van de vorige initiatiefnemers
opnieuw een poging en deze keer met
meer succes. De toestand van de Friese
boezem begon in die tijd ook steeds
onhoudbaarder te worden, zodat in de
winter soms de halve provincie onder
water stond. Nu de kogel door de kerk
was begon men haast te krijgen.
Afgesproken werd dat in opdracht van
het voorlopige bestuur en voor rekening
van de drie grootste eigenaren al vast
zou worden begonnen met de water -
staatkundige werken. Het waterschap
zou dan later deze werken, tegen taxa-
tie van een aantal deskundigen, over-
nemen.

Molen met twee schroeven

In het notulenboek van het waterschap
is onder meer te vinden dat het aanleg-
gen en in orde brengen van de boezem-
kaden vergde ongeveer 6000 gulden; het
aanleggen van de ‘molen-aders’ werd
uitgevoerd door een ploeg ‘slatters’ uit
Pingum en koste ƒ 3613,50. Het bouwen
van de molen werd opgedragen aan
molenmaker J. Westra van Franeker en
kostte ƒ 7.613,34. Westra wordt geprezen
voor zijn bijzonder goed werk en accu-

Ontwerptekening van een molen met twee vijzels voor het waterschap Cornwerd,
getekend in 1903 door S.Bakker, ambtenaar bij de provinciale waterstaat.
Gepubliceerd in Molens van Friesland (1971) en in het Fries Molenboek (1980).
Van dit ontwerp is geen gebruik gemaakt.

rate wijze waarop hij het werk heeft
doen uitvoeren. Deze molenmaker
moest ook samen met de dorpstimmer-
man J. Roosjen de over te nemen en af
te breken molens taxeren. De
Houwstermolen kon worden verkocht en
de overige vier molens werden samen
geraamd op ƒ 2.195,- gulden. Het
maken van de nodige pompen (houten
duikers) kostte ongeveer 3800 gulden.
Doordat de Roodepolder lager was
gelegen dan de rest, was het lastig een
algemeen polderpeil vast te stellen. De
oplossing wordt gevonden door de
molen te voorzien van twee schroeven
(vijzels), één kleine voor de Roodepolder

en één grote voor de rest. De kleine
schroef is thans al een tijd buiten
gebruik, maar beide schroefbakken zijn
nog steeds aanwezig.
In het boek Molens van Friesland (1971)
staat achterin een ongedateerde teke-
ning van een dergelijke molen, met
daarbij het opschrift: ‘Watermolen met
twee vijzels, vlucht 20 m, waterschap
Cornwerd.’ De tekening is volgens het
boek gemaakt door ene S. Bakker. Het
vreemde van deze tekening is dat deze
in alles afwijkt van de echte molen.
Getekend zijn twee schroefbakken die
elkaar onder een hoek van 90 graden
ontmoeten met een gezamenlijke
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Opmetingstekening van de
Cornwerdermolen, ter vergelijking met
de tekening van 1903. De waterlopen
van de kleine schroef zijn dichtge-
maakt, maar bij de restauratie van 2000
heeft men in de bestrating de loop
aangegeven. 

uitschoot (voorwaterloop) onder 45
graden met beide schroefbakken. In
werkelijkheid liggen de grote schroef en
deze uitschoot in elkaars verlengde en
sluit de kleine bak hier met een scherpe
hoek op aan. Uit de opmetingstekening
blijkt dit verschil. Ook valt hier op te zien
dat de uitschoot onder een achtkantstijl
doorgaat. Dit is geen tekenfout maar is
werkelijk zo. Omdat de uitschoot voor
een groot gedeelte met een gewelf is
gedekt is dit mogelijk.
Om de schroeven in en uit het werk te
zetten, valt op de tekening uit het
molenboek een vernuftig systeem te
zien: de halzen van beide houten
schroeven, die voorzien zijn van sche-
nen, zijn extra lang uitgevoerd.
Achterop het dek van de schroefbak-
ken staat een scheepslier, waarmee de
potbalk, waar het ondereinde van de
schroef in is gelagerd, heen en weer kan
worden bewogen. Op deze manier kan
men de gehele schroef in de lengterich-
ting verstellen waardoor de kammen
van het schroefwiel in en uit het werk
schuiven. 
Een aantal jaren geleden ontmoette ik
de heer Oppedijk, wiens vader mole-
naar van de molen was geweest. Van
de genoemde constructie om de
schroeven in en uit het werk te zetten
had hij nog nooit gehoord. Hij vertelde

dat de grote schroef niet uit het werk
gezet kon worden en dat de kleine
schroef door middel van een overwerker
aangedreven kon worden. In de molen
zijn nog restanten van een verstelinrich-
ting te zien. A.J. de Koning, die in de
redactie van het boek had gezeten, wist
niet wie S. Bakker was en hoe men aan
deze tekening was gekomen.
In de map Molentekeningen van Anton
Sipman, bevind zich een tekening van
een hellend scheprad. Sipman heeft
deze tekening niet naar de werkelijkheid
getekend, maar zoals het volgens hem
had moeten zijn om goed te kunnen
werken. Mogelijk heeft S. Bakker iets
dergelijks gedaan.
Uit het polderarchief blijkt evenwel
anders, want daar komen we dezelfde
tekening tegen, die al gedateerd is op
1903. De heer Bakker blijkt de opzichter
van de provincie te zijn die het voorlo-
pige bestuur bijstaat. Al heel snel
ontstaat er een conflict tussen het

bestuur en deze persoon, want Bakker
komt met een declaratie die in de ogen
van het bestuur veel te hoog is. Hij heeft
een tekening en bouwbestek voor de
molen gemaakt, terwijl daar volgens het
bestuur nooit opdracht voor is gegeven.
Het loopt uit op een rechtszaak. Verder
wordt Bakker in de gordijnen gejaagd
doordat het bestuur in zee gaat met
molenmaker Westra, terwijl Bakker van
te voren had aangegeven dat hij niet
met Westra door één deur kan. De
molen wordt dus volgens het plan van
Westra gemaakt en niet volgens het
plan van Bakker, hoewel het idee voor
twee schroeven wellicht wel van Bakker
was. De tekening in het molenboek is
dus een ontwerp dat nimmer zo is uitge-
voerd.

Westra

Rond 1900 heeft Westra nog een aantal
nieuwe molens gebouwd, waarvan de

De dichtgemetselde ingang van de kleine schroef van buiten.

De dichtgemetselde ingang van de kleine schroef van binnen. De voormalige muren
van de uitstroom worden in de bestrating weergegeven.
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De door de gemeente verleende bouwvergunning voor de molen van 
19 augustus 1907.

Cornwerdermolen de laatste is. Eind
1899 brandt de Pankoekstermolen te
Witmarsum af. In 1900 wordt deze molen
door Westra herbouwd. Hetzelfde
gebeurt in 1903 met de molen Meerswal
te Lollum. Voor de Marsumerpolder
wordt in 1903 ook nog een nieuwe
molen gebouwd. Deze molen krijgt ook
twee schroeven, maar de tweede
schroef, die hier buiten de draaicirkel
van het wiekenkruis is opgesteld, diende
om in te kunnen malen. Al deze molens
worden gelijk voorzien van zelfzwichting
en een ijzeren bovenas. Kenmerk van
deze Westra-molens is verder het buiten-
gewone grote bovenwiel. Om te
vangen is dat een goede voorziening,
maar de ruimte voor de vang zelf wordt
hierdoor wel wat beperkt. Op de meeste
molens wordt dit opgelost door de
vangstukken bij het voeghout te onder-
breken door lange en kromme maanij-
zers en door in het andere voeghout
een gat aan te brengen waar het vang-
ijzer door heen kan. Bij de Pankoekste r -
molen wordt dit laatste voorkomen door
de vangbalk boven het voeghout aan
te brengen. De Cornwerdermolen wordt

voorzien van een stalen bandvang
zodat deze vang bij de voeghouten niet
onderbroken hoeft te worden.
Het achtkant van al deze molens wordt
gemaakt van prachtig Amerikaans
grenen. Hoewel het geruime tijd in de
Cornwerdemolen heeft gelekt, ziet dit er
vandaag de dag nog puntgaaf en glad
uit. Zoals de meeste Friese molens met
een vlucht boven de 19 m heeft ook
deze molen drie legeringen. Op de
zolders is derhalve niet zoveel sta-
hoogte. De Pankoekstermolen vormt
hierop een uitzondering, want die heeft
maar twee legeringen. Wat verder
opvalt is de geringe zwaarte van de
legeringsbalken en korbelen, waaruit
blijkt dat de meeste molens vroeger flink
werden overgedimensioneerd, want
deze molens zijn verder sterk en hecht
genoeg. Bij de bouw kreeg de Corn -
werdermolen gelijk een gietijzeren
boven as (H.J. Koning nr. 163) maar de
roeden werden nog wel van hout, even-
als de schroef en de schroefbakken. 
In het polderarchief zit ook een afschrift
van een brief aan molenmaker Westra,
waaruit duidelijk de functie van kleine

schroef blijkt. Op 10 mei 1926 schrijft het
bestuur aan de gebroeders Westra te
Franeker het volgende: ‘Mijne Heeren,
Het Bestuur van het waterschap Corn -
w erd herinnert er naar, dat u nog niet
(...) de kleine schroef van de watermo-
len hebt hersteld. De toestand is nu zoo,
dat niet speciaal het lage land kan
worden bemalen, zoodat ter wille van
dit lage gedeelte ook het hoger gele-
gen gedeelte moet worden afgemalen
of dat ter wille van de hooge landen ‘t
lage gedeelte teveel water heeft. Het
bestuur komt hierdoor in moeilijkheden
en verzoekt u beleefd maar dringend nu
toch de kleine schroef gangbaar te
maken.’
Volgens de waterstaatkaart van 1922
bemaalde de grote schroef 435 ha en
de kleine 22 ha.

Vernieuwingen

Na 20 jaar beginnen de houten roeden
gebreken te vertonen. In 1927 komt de
eerste potroede in de molen, later
gevolgd door een tweede. Ook de
houten schroefbakken zijn dan aan
vervanging toe. J.W. Boschma, de op -
volger van J.H. Westra, begroot 
ƒ 570,00 voor een nieuwe grote schroef-
bak en ƒ 380,00 voor de kleine schroef-

De in 1907 voor de as gegoten molen,
fabrikaat Foxham, no. 63 
(foto H. Noot, 12 mei 2007).
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Kaart van het waterschap Cornwerd, behorende bij een reglementswijziging in 1918.

bak. Het bestuur vraagt zich af of het
niet beter is om de bakken van beton te
maken en vraagt hierop weer offerte bij
Boschma, maar ook bij timmerman/ -
molenmaker Draaisma uit Piaam, die de
aan de overkant van de vaart staande
molen De Eenhoorn in onderhoud had.
Draaisma is het goedkoopst en brengt in
de zomer van 1936 nieuwe betonnen
schroefbakken aan.
In 1946 blijkt de spil van de grote schroef
onder rot. Het bestuur verzoekt de
molenmaker de spil te vernieuwen,
maar de scheppen (duigen) over te
zetten. In 1958 houdt de provincie een
enquête onder de eigenaren van
molens. Gevraagd wordt of er ook een
bouwtekening van de molen aanwezig
is. Het bestuur antwoord dat dit niet het
geval is. 
In 1964 gaat het bestuur op excursie
naar de Babuurstermolen onder
Tjerkwerd, eigendom van het water-
schap Exmorra. In deze molen is de
houten schroef vervangen door een
gelaste stalen schroef van de firma
Hoogeveen uit Balk. Deze firma bouwde
ook windmotoren. Naast Hoogeveen

mag ook de firma Hubert uit Sneek
offerte uitbrengen voor een nieuwe
grote schroef. Hoogeveen is het goed-
koopst en krijgt opdracht voor het leve-
ren en aanbrengen van een stalen
schroef. De kleine schroef is dan nog
van hout, maar deze is zo langzamer-
hand in onbruik geraakt. 

Problemen

Doordat de tochten in de polder niet
geheel in orde in zijn, heeft men steeds
meer last van verhangmalen. Wanneer
de molen stil wordt gezet vanwege
watergebrek blijft er uit de einden van
de polder nog water komen, waardoor
het peil achter de molen weer aanzien-
lijk gaat stijgen. Door nu net voordat de
molen stil wordt gezet het lage land
door middel van een schuif af te schei-
den van de rest van de polder blijft het
peil hier laag. In wezen wordt hier van
de nood een deugd gemaakt.
Voor de komst van de Afsluitdijk in 1937
kon het zoutgehalte van het water in de
boezem en de polder in droge zomers

vrij hoog oplopen, waardoor er nooit
veel waterplanten in de tochten zaten.
Na de komst van de deze dijk beschik-
ten de omliggende provincies van het
IJsselmeer al snel over een zoetwaterre-
servoir van formaat, waarmee niet
alleen water ingelaten kon worden
maar waarmee ook de zoutbelasting
kon worden bestreden door middel van
het doorspoelen van de boezems. Een
gevolg hiervan was wel dat de tochten
in de zomer voortaan dichtgroeiden
met planten, waardoor het schoonma-
ken extra werk gaf.
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Windmotor

Op de kaart van het waterschap uit
1918, horende bij het nieuwe reglement
van de provincie voor het waterschap,
staat naast de molen aan de
Cornwerdervaart ook nog een windmo-
tor aan de Wonservaart of Melkvaart
aangegeven. Volgens het boekje
Boezemwaterschappen en polders in
Westergo (Verzamelinventaris van de
gedeponeerde archieven van het
waterschap It Marnelân) van H. de
Raad, zou deze windmotor in 1925 al

Links: de dichtgemetselde uitstroom
van de kleine schroef in de voorwater-
loop. Rechts de huidige wachtdeur.

Onder links: de overgang van open
waterloop naar overwelfde waterloop
aan de linkerzijde; de uitschoot gaat
onder de hoekstijl door!

Onder rechts: de overgang van open
waterloop naar overwelfde waterloop
aan de rechterzijde; tussen de hoekstijl
en de uitschoot zit nog veel ruimte.

Frontmuur van de uitschoot. Vermoedelijk had de molen voorheen geen 
wachtdeuren omdat voor deze muur vanouds een houten schuif stond, die na 
het malen werd dichtgedraaid.

voor afbraak zijn verkocht. Op de kaart
is deze windmotor aangegeven met
een ‘X’. Het merkwaardig is dat deze
molen in de notulen verder nergens ter
sprake komt, ook niet bij de herdenking
van het 25-jarige en 50-jarige bestaan
van het waterschap. Wel is een over-
eenkomst uit 1918 te vinden met de
eigenaar van de aan de overkant van
de Cornwerdervaart staande molen De
Eenhoorn, voor het tijdelijk bemalen van
een gedeelte land van het waterschap.
Vermoedelijk gaat het hier om het noor-
delijke gedeelte van het voormalige

Sillaardermeer. Om deze bemaling
mogelijk te maken wordt er een pomp
(grondduiker) onder de Cornwerder -
vaart gelegd. Op de kaart is de vermoe-
delijke plaats van deze pomp
aan gegeven met twee ‘V’s’. De wind-
motor zal dan wel bedoeld zijn om van
dit stuk land de bemaling over te
nemen. Aangezien de windmotor al in
1925 wordt verkocht zal het succes van
deze molen gering zijn geweest.

Zelfzwichting

In 1962 is de molen al weer toe aan een
nieuw rietdek, wat door de rietdekker
Roosma wordt uitgevoerd. In de notulen
van 1907 wordt al gesproken over het
aanbrengen van een bliksemafleider,
maar deze installatie wordt pas in 1964,
na advies van De Hollandsche Molen,
aangebracht. In die jaren wordt de
molen ook op de monumentenlijst
geplaatst en wordt het mogelijk om via
de Hollandsche Molen subsidie van het
rijk te krijgen. Er wordt subsidie gevraagd
voor het vernieuwen van de zelfzwich-
ting en per brief van 1 maart 1966 laat
het bestuur aan De Hollandsche Molen
weten dat de werkzaamheden zijn
afgerond. Op 7 april wordt door de
technische adviseur van de vereninging,
A.J. de Koning het werk bekeken. Tot zijn
verbazing staat de molen nog vol met
kleppen en wordt er nog druk aan een
roede gewerkt. Het waterschap krijgt
hierop een brief ‘op poten’. Op 15
augustus 1966 schrijft men terug dat hier
sprake is van een vergissing. De molen
was inderdaad helemaal klaar maar
door buiig weer was één roede al weer
defect geraakt.
Blijkbaar was de kleine schroef toen ook
al een tijdje buiten gebruik, want De
Hollandsche Molen adviseerde tevens
de doorgang van deze schroef in de
molen dicht te maken. In dezelfde brief
verteld het waterschap dat deze door-
gang inmiddels is dichtgemetseld en
dat een nabij wonende landbouwer,
tevens bestuurslid, de schroefbak netjes
met grond heeft dicht gemaakt.
Veel geluk met de zelfzwichting had het
waterschap niet, want op 24 januari
1968 wordt 1 roede geheel ontmanteld.
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Een bestuurslid treft de molenaar in
kennelijke staat in de molen aan, terwijl
de molen met stormachtige wind stond
te malen. De man die sinds 1963 mole-
naar was, wordt dan geschorst. Bij de
gemeente Wonseradeel wordt een
verzoek om subsidie ingediend; in de
nacht van 21 op 22 december 1970
wordt door een windhoos weer een end
ontmanteld. De molen wordt weer
hersteld, maar in november 1972
waaien van twee enden de kleppen af.
Het waterschap vind het nu wel mooi
geweest. Bovendien heeft de provincie
grote plannen om tot een grote polder-
en waterschapconcentratie te komen.
In dat nieuwe waterschap lijkt toch
geen rol meer weggelegd voor een
molen.

Stilstand

In 1966 wordt nog uitgesproken dat de
molen na al die jaren trouwe dienst nog
zo geweldig goed is, maar na enige
tegenslagen bekoelt de liefde snel. Er
wordt gesproken over elektrische bema-
ling of dieselbemaling. Dit lijkt toch nog
allemaal te duur. Om windstille perioden
te overbruggen wordt er rond 1970
naast de molen een schroefpomp
geplaatst, die door een tractor moet
worden aangedreven. Met deze hulp-
bemaling denkt het waterschap het wel
tot de komst van het nieuwe water-
schap uit te kunnen zingen.
Tussen 1965 en 1977 vindt er in Friesland
inderdaad een grote polderconcentratie
plaats, waarbij honderden particuliere
polders en waterschappen, op gaan in 13
grote waterschappen, in 1997 weer
teruggebracht tot 8 waterschappen,
thans weer opgegaan in één groot
waterschap; het wetterskip Fryslân.

Verval

Op 1 januari 1976 werd het waterschap
Cornwerd opgeheven en gingen de
bezittingen, rechten en plichten over
naar het nieuwe waterschap ‘It
Marnelân’. Rond die tijd heb ik de molen
eens bezocht. Op een brandstapel lag

Van boven naar beneden:

Twee klossen op de onderste legerings-
balk ten behoeve van de inrichting
voor het in het uit het werk zetten van
de overwerker voor de kleine schroef.

In de kap, bovenwiel met stalen
hoepelvang (foto H. Noot, 12 mei
2007).

De constructie voor de zelfzwichting
in de kap (foto H. Noot, 12 mei 2007).

Het neutenkruiwerk in de kap 
(foto H. Noot, 12 mei 2007).
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een oude houten schroefspil en in de
schroefbak van de grote schroef was
geen schroef meer aanwezig, zodat ik
altijd had gedacht dat deze spil van de
grote schroef was geweest. Nu blijkt dat
de molen al in 1964 een stalen schroef
had gekregen moet deze spil wel van
de kleine schroef zijn geweest. Ook het
molenaarsonderkomen stond er toen
nog. Dit huisje bestond uit muren van
halfsteens metselwerk en was gedekt
met pannen. Het verkeerde toen al in
slechte staat en is later door de jeugd
verder gesloopt. Wanneer er ‘s nachts
moest worden gemalen stelde het
bestuur een hulpmolenaar ter beschik-
king, die dan samen met de molenaar in
het onderkomen bij een kacheltje
konden zitten en elkaar wakker moesten
houden. Voor grote molens waar geen
molenaarswoning bij aanwezig was, was
dit in Friesland een normale gang van
zaken. Overigens was er wel een dienst-
woning voor de molenaar, maar die
stond in het dorp Cornwerd.
Tijdens mijn bezoek werd de polder nog
met de tractor bemalen, maar al snel
liet het nieuwe waterschap de molen
aansluiten op het elektrische net, en
voorzien van een nieuwe schroef met
elektromotor. Naast deze molen had het
dit waterschap ook nog molen Lonjé bij
Bolsward en de Babuurstermolen onder
Tjerkwerd in eigendom. Het feit dat deze
molen geen molenaar meer had
wreekte zich toen, want terwijl de
andere twee molens nog wel on -
derhouden werden, werd er naar de
Corn werdermolen nauwelijks meer om   -
 ge keken. Ieder keer als ik langs kwam
lagen de windluiken weer beneden en
waren de ramen er uit. Ik deed de luiken
er dan wel weer trouw in, maar de
volgende keer lagen ze er weer uit. Op

een gegeven moment was ook de blik-
semafleider verdwenen. Ik had eens
gelezen dat deze leidingen zo dik
moeten zijn vanwege de grote magneti-
sche krachten die er op kunnen komen,
maar omdat de stroom slecht een frac-
tie van een seconde duurt, zou een
leiding van 2.5 mm2 in theorie al dik
genoeg zijn om de bliksem af te leiden.
Ik heb toen van huis drie van dergelijk
draden in elkaar gevlochten en verbon-
den met de roede en de aardleiding. Of
het ooit dienst heeft gedaan zal wel
altijd onbekend blijven. De molen heeft
het de eerste halve eeuw ook zonder
afleider gered. 
Uiteraard heb ik wel bij ‘It Marnelân’
geklaagd dat er gaten in het rietdek
van de kap zaten en dat de luiken er
steeds weer uit lagen. Het gat in het riet
werd gedicht maar de andere openin-
gen werden slechts aan de binnenzijde
dicht getimmerd, zodat de jeugd er niet
meer in kon komen, maar de regen
natuurlijk wel. Nadien zijn er nog wat
gaten in het riet bijgekomen, waardoor
de molen snel een triest geval werd.

Gedenksteen in de zuidoostmuur van
de molen.

Restauratie

Pas in 1999 kon, in het kader van de ruil-
verkaveling Wonseradeel-zuid, opdracht
worden gegeven tot restauratie.
Aanvankelijk was het de bedoeling om
ook de kleine schroef weer in ere te
herstellen, maar het nieuwe gemaal
werd zo dicht op de molen geplaatst,
dat dit niet meer mogelijk was. In 1907
werd door het waterschap nog netjes bij
de gemeente toestemming gevraagd
voor het bouwen van de bemalingsin-
stallatie, maar anno 2000 werd dat niet
meer nodig gevonden. In de molen
lagen nog oude onderdelen, zoals het
spilkalf, twee dekstukken van de keer en
weerstijl boven het halslager van beide
schroeven, een potbalk met bronzen
pot, een dorpel van de voormalige
houten schroefbak en nog wat balken
van onduidelijke herkomst. Gelukkig heb
ik deze balken eens opgemeten, want
bij de komst van het nieuwe gemaal
heeft men de gehele elektrische installa-
tie, de werkbank en deze balken uit de
molen verwijderd, ongetwijfeld met de
beste bedoelingen.

De molen met beide bogen voor de schroefbakken.
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Eeuweling

In het kader van het honderdjarig
bestaan is de molen in de maand
augustus een week lang open geweest
voor het publiek. Ik heb toen ook voor
het eerst mogen aanschouwen dat
deze molen op windkracht water gaf.
De molenmakers Durk Posthumus en Rolf
Dijkema van aannemer Hiemstra heb -
ben weer zeer goed werk geleverd. De
molen loopt geweldig en geeft veel
water. Het is niet meer voor te stellen dat
hij er zo slecht bij heeft gestaan. Wat dat
betreft hebben de elementen gelukkig
weinig sporen achtergelaten. Ook is
duidelijk geworden dat zelfzwichting
voor de molenaar wel veel gemak
geeft, maar een molen toch veel
gevoeliger maakt voor storm. Niet lang
na de opening werd de molen namelijk
midden in de zomer getroffen door een
windhoosje, komend van het IJsselmeer.
De molen stond toen op het oosten en
kreeg de wind achter de kleppen, die
daarop dichtsloegen. De gehele kap
werd daarbij gelicht en kwam half

bovenop de kuip te liggen. De schade
viel uiteindelijk mee, maar de schrik was
er niet minder om. De kleppen worden
sindsdien extra geborgd tegen dicht-
slaan. Bij het nieuwe waterschap
‘Fryslân’ lijkt de molen thans in goede
handen en bovendien weten de
huidige vrijwillige molenaars John
Hutchinson en Martin de Jong wel hoe
ze hun molen onder de aandacht van
de eigenaar moeten brengen.

Bronvermeldingen:
- H. de Raad: Boezemwaterschappen en
polders in Westergo. Verzamelinventaris van
gedeponeerde archieven van het water-
schap ‘It Marnelân’ (1993).

- Archief waterschap ‘Cornwerd’. Inventaris
nr. 342; Notulen van de algemene vergade-
ringen van ingelanden 1907-1975 en nr. 390;
Stukken betreffende bouw, plaatsing op de
monumentenlijst, onderhoud en verbeterin-
gen van de windwatermolen te Cornwerd.

- J.J. Spahr van der Hoek. Geakunde
Wunseradiel (1969).

- Molens van Friesland (1971).

Interieur van de molen.

De molen gereed voor Open
Monumentendag 2007, rechts het
nieuwe gemaal.

De Cornwerder molen was met de
zelfzwichterij niet altijd even gelukkig
(foto H. Noot, 12 mei 2007).

Satellietfoto van het waterschap
Cornwerd nu.
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BON

M O 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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Bij de omslag voorzijde: De molen van Cornwerd, het onderwerp van het hoofdartikel in dit nummer. 
(foto H. Noot, 12 mei 2007). 

Bij de omslag achterzijde: Lang, heel lang zijn ze verguisd, de windmotoren. Nog niet zo lang geleden kreek vrijwel iedere 
molenliefhebber er met afgrijzen naar omdat ze, zo vond men, in schoonheid niet konden halen bij de klassieke molen en de 

oorzaak waren van de ondergang van vele, vele échte molens. Nu hebben ze als het ware eerherstel gekregen. De bestrijders

van weleer zijn nu veelal bevorderaars van deze ‘Amerikanen’. Het heeft er toe geleid dat er inmiddels heel wat als monument

zijn gerestaureerd, iets wat een halve eeuw geleden onvoorstelbaar was: in het schroot daar hoorden ze. Deze grote windmotor

bij Molkwerum, die inderdaad een échte molen als voorganger had, is in ieder geval indrukwekkend. Deze Herkules Metallicus uit

1925 van het voormalig waterschap Ymedaen staat tussen Koudum en Molkwerum aan het Jan Broerskanaal. Het rad heeft een

diameter van 12 m. In 1994 werd hij gerestaureerd door de firma Bakker te IJlst (foto H. Noot, 19 juni 2004).


