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

Dat de Nieuwe Molen van Colijnsplaat weer een draaiende molen is mag
wel een wonder heten. Verval en wanbeheer leidden er toe dat deze inte-
ressante en mooie Zeeuwse korenmolen afschuwelijk in de versukkeling
raakte met weinig perspectief op beter. Ziedaar, het wonder geschiedde.
Een nieuwe eigenaar in de personen van de familie Roos uit Rotterdam
ging doortastend aan de slag. De molen - als herboren - draait weer. Frans
Weemaes geeft een beschrijving van de molen en diens geschiedenis.
Zoals beloofd staat in dit nummer het vervolgartikel over de de Nieuwe
Rijnmolen bij Bodegraven, waarvan nu de bouw aan de orde komt. Het
gaat met de molen niet allemaal van een leien dakje, ook in het vervolg
niet. Dat hopen we in het maartnummer te plaatsen.
Eigenlijk zou dit nummer een ‘Rijnland-nummer’ moeten zijn, maar de
Rijnlandse Molenstichting gaf er de voorkeur aan een keertje over te slaan.
Zodoende moeten de relaties van deze stichting dit nummer missen voor
zover ze geen abonnee op dit blad zijn; een volgende keer beter.
En Balie Kluiver struikelt over een draaimolen.

Tien jaargangen
Dan is dit nummer in een ander opzicht een bijzonder nummer. Het sluit de
tiende jaargang af. In die tien jaar zijn er 110 nummers verschenen. In 1998
begon het met 268 pagina’s. De tiende jaargang telt er 484; om precies te
zijn 216 pagina’s meer dan in 1998! Niet alleen dat stemt tot dankbaarheid,
maar ook dat dit mogelijk is gebleken bij een vrijwel gelijkblijvende prijs. De
start was nog in het guldentijdperk. Omgerekend kostte een abonnement
toen i 44,24; nu i 47,50. In feite is het blad dus veel goedkoper geworden,
ondanks de sterk gestegen kosten. Gelukkig kunnen we ook in 2008 de prij-
zen ongewijzigd handhaven.
Dat is alleen mogelijk dankzij de groei die het blad heeft doorgemaakt.
Voor die groei zijn we dankbaar. Uiteraard is er ook dankbaarheid aan het
adres van adverteerders en donateurs. Zonder hen zou de groei van 24
pagina’s per nummer in 1998 naar 44 nu niet mogelijk zijn geweest.
Een tijdschrift is niet alleen een verhaal van lasten en baten. De invulling is
mensenwerk. Zonder de daadwerkelijke steun van talloze belangeloze
medewerkers zou het blad niet kunnen bestaan. Namen wil ik niet
noemen, op het gevaar af mensen te vergeten. De dank is er niet minder
om. Zonder hun - soms heel grote - inspanningen had het blad nooit
kunnen bestaan en kan het ook niet voortbestaan. Natuurlijk is
Molenwereld niet volmaakt. Zwakke punten zijn bekend en blijven zorgen
baren. Er zijn fouten en foutjes gemaakt. Desondanks gaan we in 2008 vol
goede moed aan het tweede decennium beginnen. Persoonlijk ben ik
dankbaar, dat ik ondanks zorg en moeite - en ook tekortkomingen - voor
Molenwereld heb kunnen werken. Wat mij betreft wil ik dan ook eindigen
in het aloude Soli Deo Gloria, alleen God de eer. 
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TV Drenthe laat Drentse molens
zien

In het Jaar van de Molens pakt RTV
Drenthe eens goed uit, in navolging van
de landelijke TV heeft RTV Drenthe een
televisie serie over de Drentse molens
gemaakt. In acht uitzendingen word er
aandacht besteed aan onze molens. De
gehele restauratie van molen Gieter -
veen komt uitgebreid in beeld, maar
ook op de meeste molens in de provin-
cie zijn opnamen gemaakt. Allerlei
aspecten van de molens en hun mole-
naars worden in beeld gebracht. De TV
uitzendingen beginnen op woensdag 12
december, en zijn te zien op het kanaal
van RTV Drenthe. Ook landelijk zijn deze
uitzendingen te volgen, de kijkers buiten
de provincie Drenthe die in het bezit van
een digitale ontvanger, kunnen de
uitzendingen ontvangen. Maar ook via
de computer is TV Drenthe te volgen,
daarvoor even naar de site van RTV
Drenthe gaan. Roelof Kooiker.

Opmeting van de op 6 november 1921 omgewaaide standerdmolen De Rot te
Rottevalle (tekening van M. Baarsma, G.J. Veenstra en H. Martin in Het Huis
Oud en Nieuw, jaargang 1918, afl. 11).

De molen van Rottevalle. De kap van
de molen is met riet gedekt. Hij toont
haast een ‘oerbeeld’ van een standerd-
molen, dat sterk afwijkt van de nog
bestaande standerdmolens in het
oosten en zuiden van het land. Wel
zijn er overeenkomsten met de stan-
derdmolen van Terhaar en diens kloon
in Bourtange, maar ook verschillen.

op het parkeerterrein bij de opbergha-
ven aan de Lits te Rottevalle. De
oorspronkelijke plaats van de gewezen
molen, ook aan de Lits,  is niet geschikt,
omdat deze nagenoeg onbereikbaar is.
De gemeente wil het terrein bouwrijp
maken en zal het bestemmingsplan
aanpassen om de herbouw mogelijk te
maken. De overburen van de beoogde
plek hebben inmiddels bezwaar aange-
tekend. Het plan voor herbouw van de
in 1921 uit het straatbeeld verdwenen
molen is afkomstig van een initiatief-
groep uit het dorp. Zij hebben zich
verenigd in de Stichting Molen De Rot
i.o. en zullen onderzoeken of herbouw
van de molen te Rottevalle haalbaar is. 
De standerdmolen aan de Lits was in
1689 gebouwd. Toen hij dreigde te
verdwijnen werd hij aangekocht door
de VVV in leeuwarden die hem naar
een van de bolwerken van de Friese
hoofdstad wilde verplaatsen. Zover
kwam het niet, want tijdens een storm
op 6 november 1921 waaide de molen
om als laatste standerdmolen van
Friesland.

Zeven ‘vette jaren’ voor De
Hoop te Haren

De eerste fase van de restauratie van
De Hoop te Haren is onlangs afgerond
(nieuwe stelling). Nog voor de winter
wordt een start gemaakt met fase 2, het
restaureren van kap, gevlucht en de
staart. Genoemde delen worden verwij-
derd en zullen in 2008 weer worden
teruggeplaatst. De derde en afron-
dende fase omvat herstel van het
binnenwerk. Een anonieme gever heeft
voor de komende zeven jaar geld
toegezegd voor de restauratie. Volgens
de Stichting Molen de Hoop gaat het
hierbij om een aanzienlijk bedrag; hier-
mee ligt het restauratietraject weer op
koers. 

Onderzoek naar herbouwmo-
gelijkheden De Rot te Rottevalle 

De gemeente Smallingerland heeft toe -
stemming gegeven een replica van de
verdwenen standerdmolen te bouwen
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Touwtrekken om plek molen in
Almelo

Al hoewel de plannen van de ge -
meente Almelo (Molenwereld 2007-9-
300) nog niet rond zijn wijst het bestuur
van de Stichting Windkorenmolen De
Hoop een verhuizing van de molen van
de Nieuwstraat in Almelo naar het
gebied De Doorbraak op voorhand niet
af. De Stichting de Overijsselse Molen is
van mening dat wanneer aan de
biotooprichtlijnen wordt voldaan, de
molen ook bij aanpalende nieuwbouw
best op zijn huidige plek kan blijven
bestaan. Opmerkelijk in dit verhaal is dat
het bedrijf waar de huidige stichtingsbe-
stuursvoorzitter directeur van was in het
gebied nabij de molen wil bouwen. De
meest gehoorde argumenten voor
verplaatsing zijn dat de molen op een
andere plek buiten de stad beter tot zijn
recht zal komen en het voor het behoud
van de molen beter zou zijn. Er wordt
echter ook in belangrijke mate getwij-
feld aan het belang van verplaatsing en
de hiermee gepaarde gaande kosten
van afbraak en wederopbouw. Veel
mensen in Almelo willen de molen als
zodanig op deze plek blijven zien.
Momenteel wordt een drietal opties aan
een nadere studie onderworpen. De
eerste is het laten staan van de molen
op de huidige plek, de tweede optie is
veranderingen toestaan in de omgeving
gecombineerd met het verhogen van
de molen en de derde optie is het
verplaatsen van de molen. De diverse
opties worden bezien vanuit het histo-
risch perspectief, waarbij tevens de
financiële (on)mogelijkheden in kaart
worden gebracht. Ook eerder waren er
plannen om de molen te verplaatsen
naar de ‘buitengewesten’.

Restauratie watermolen
Singraven snel van start

Tijdens een bezoek van gedeputeerde
G. Ranter aan Denekamp maakte deze
bekend dat de provincie een bijdrage
van 13.000 euro wil leveren in de kosten
van restauratie van de watermolen
Singraven. De eigenaar, Stichting
Edwina van Heek, heeft zelf al een
aanzienlijk bedrag beschikbaar voor het
project, waarmee in totaal nu ruim
100.000 euro beschikbaar is. Een plan
van aanpak voor het restauratieproject
is al klaar en men verwacht op korte
termijn het startsein te kunnen geven.
De restauratie is dringend van belang
om het erfgoed te behouden voor de
toekomst. Dat betekent dat de waterra-
deren in zijn geheel zullen worden
vervangen en dat het binnenwerk volle-
dig wordt gerenoveerd. 

Molen De Lelie aan vuurzee
ontsnapt

In de nacht van 22 op 23 oktober 2007
moest de voltallige brandweer van
Ommen en een hoogwerker uit
Hardenberg om kwart voor drie uitruk-
ken om een brand in een schuur aan het
Molenpad te blussen. De schuur grenst
aan molen De Lelie, welke door de
brandweer nat werd gehouden om te
voorkomen dat het met riet gedekte
achtkant door de vonkenregen vlam
zou vatten. De schuur, eigendom van
molenaar A. Wolters, is grotendeels ver -
loren gegaan, inclusief de in de schuur
aanwezige authentieke boerenwerktui-
gen en twee aangepaste marathonwa-
gens. De brand trekt een streep door de
plannen van Wolters om volgend jaar
aan de Paralympics mee te doen in
Peking. Wolters verloor enkele jaren
geleden zijn rechterarm. Onder de be -
volking zijn spontane initiatieven gestart
om Wolters alsnog in de gelegenheid te
stellen mee te kunnen doen aan het
sportevenement. 

Biotoopverbetering
Windesheimer molen

De molen in Windesheim gaat beter
draaien. In een zone van 100 meter
rondom de molen worden 18 bomen
gekapt om er voor te zorgen dat de
wieken beter wind kunnen vangen. Het
kappen is onderdeel van het ‘Verbe -
terplan voor de molenbiotoop korenmo-
len Windesheim’ uit 2004. De bedoeling
is dat in 2008 begonnen wordt met de
restauratie van de molen. Daarom kan
nu ook begonnen worden met het
verbeteren van de molenbiotoop. De
provincie heeft als eigenaar van de
bomen ingestemd met de kap en
neemt ook de kapkosten voor haar
rekening. De gemeente Zwolle betaalt
de kapvergunning en draagt de kosten
voor herplant van bomen op een
andere locatie.

Plan met meer woningen nabij
Vaassense Daams’ Molen

Na ruim twintig jaren plannenmakerij is
onlangs het stedenbouwkundig ontwerp
gereedgekomen voor de woningbouw
in Vaassen. Werd in het verleden gespro-
ken over 40 woningen, in het meest
recente plan wordt uitgegaan van 79
woningen in maximaal 3 bouwlagen. De
overheden steken veel geld in het
woningbouwplan dat tegen het cen -
trum aan ligt en de biotoop van Daams’
molen licht zal beperken, aldus de
betrokken wethouder. De gemeente-
raad van Epe heeft het plan besproken
in de commissievergadering van 22
november en op voorhand op 1 novem-
ber een voorbereidingsbesluit genomen
waarin zij verklaart te willen gaan starten
met het bestemmingsplan. 

Gemeentelijke subsidie
Dreumelse molen vervroegd

De eigenaar van de korenmolen te
Dreumel kan al in 2008 een bedrag
tegemoet zien van de gemeente ter
hoogte van 45.000 euro. Dat heeft de
gemeenteraad begin november beslo-
ten naar aanleiding van een verzoek
van de Federatie Dorpslijsten. De subsi-
die zou eerst in 2009 beschikbaar
worden gesteld (Molenwereld 2007-2-
43), maar daarmee zou de rijksbijdrage
in gevaar komen. De totale restauratie-
kosten zijn begroot op 350.000 euro,
waarvan 210.000 euro door het Rijk
wordt gefinancierd, met als voorwaarde
dat de restauratie binnen 2 jaar na
toekenning van de rijkssubsidie is
voltooid. Dit betekent uiterlijk 31 decem-
ber 2008. Met de bijdrage van de
gemeente West Maas en Waal zal ook
de provincie met eenzelfde bedrag de
restauratie ondersteunen. De eigenaren
Erik de Vree en Silvia Kusters dragen zelf
het restant van de kosten. 

Drie draaiende waterraden in
Denekamp.
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Oliemolen Eerbeek weer
volwaardig

Op 9 november is bij de wateroliemolen
van Eerbeek voor het eerst sinds negen-
tig jaar weer lijnolie geslagen. Bij de
completering is de hulp gebruikt van
Mark den Boer en Ada Meurs (De
Passiebloem - Zwolle). Op 16 november
vond de officiële (her)opening plaats na
de uitvoerige restauratie. Deze is verricht
door Mw. Drs. A.E.H. van der Kolk, gede-
puteerde van de Provincie Gelderland
en portefeuillehouder Cultuurhistorie en
Klimaat. Na de openingshandeling werd
een toelichting gegeven op het maal-
proces en de verdere verwerking van
het product. De opening werd afgeslo-
ten met een informeel samenzijn. De
restauratie werd mogelijk gemaakt door
donaties en bijdragen van burgers,
bedrijven, verenigingen, Waterschap
Velu we, Geldersch Landschap en Gel -
dersche Kastelen, Provincie Gelder land,
familie Van Zadelhoff, Gemeente Brum -
men en een subsidie van de Euro pese
Gemeenschap.

Tegenvaller restauratie De
Eendracht Alphen aan den Rijn

De restauratie van korenmolen De
Eendracht te Alphen aan den Rijn gaat
100.000 euro meer kosten dan aanvan-

kelijk begroot. Bij het verwijderen van de
kuipranden, bleek het boventafelement
heel slecht te zijn, gevolg van oude
waterschade uit de periode 1960 - 1974.
Ook is er veel houtrot als gevolg van
vretend ongedierte. Het tafelement
wordt geheel vernieuwd en vier acht-
kantstijlen worden over een hoogte van
circa 1,50 m hersteld met hout en epoxy.
De extra kosten komen voor rekening
van de gemeente, die eigenaar van de
molen is. Voor Stichting Korenmolen De
Eendracht is de ontdekking een tegen-
valler. De kap is, op maandag 26 no -
vem  ber afgenomen, terwijl een van de
roeden is uitgenomen. De werkzaamhe-
den zullen tot ongeveer eind januari
2008 gaan duren. Verder zijn de werk-
zaamheden van het eerdere werk vrij-
wel geheel afgerond.

Molen Goidschalxoord winnaar
BankGiro Loterij Restauratie
2007

De afgelopen twee maanden was
Nederland in de ban van BankGiro
Loterij Restauratie: veertien gebouwen
streden in zeven uitzendingen bij de

AVRO mee in deze race om 1 miljoen
euro restauratiegeld van de BankGiro
Loterij. Op woensdagavond 31 oktober
bereikte het programma haar hoogte-
punt: uit vier finalisten koos het publiek
tijdens een spannende live finale haar
favoriet, door telefonisch of per SMS te
stemmen. De molen van Goidscha  l -
xoord haalde met 37,4 procent het
meeste aantal stemmen en werd
winnaar van BankGiro Loterij Restauratie
2007, wel heel toepasselijk in het Jaar
van de Molens. De stichting ontving hier-
door 1.000.000 voor restauratie van het
molencomplex. Peter van Leeuwen,
secretaris van de Stichting Molencom -
plex Goidschalxoort: ‘We zijn uiteraard
heel erg blij hiermee, het is al een week
feest in Goidschalxoord en de Hoeksche
Waard. We gaan nu snel aan de slag
met het plannen van de daadwerkelijke
restauratie zodat de molen eind 2009
weer helemaal maalvaardig is en open-
gesteld kan worden voor het publiek.’
Leo Endedijk, directeur De Hollandsche
Molen  ‘Geweldig dat in het Jaar van de
Molens de winnaar een molen is. En dan
nog wel die van Goidschalxoord, een
van de laatste molenwrakken van
Nederland. De afgelopen jaren heeft De

De onttakelde korenmolen van
Dreumel. Onderdelen, de roeden
wellicht meer, zouden naar de in 
1938 uitgebrande molen van
Kekerdom zijn gegaan.

De gerestaureerde watermolen van
Eerbeek 
(foto: H. Noot, 17 november 2007).

Het binnenwerk is weer gereed 
(foto: H. Noot, 17 november 2007).
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Hollandsche Molen haar steentje bijge-
dragen aan het plan om de molen te
restaureren. Maar het zijn vooral de
mensen uit de Hoeksche Waard die met
onze ondersteuning tekenen voor de
realisatie en het winnen van de hoofd-
prijs. We gaan nu aan de slag om de
molen weer in oude luister te herstellen.’
De winnaar ontving uit handen van Ellen
Damsma, managing director van de
BankGiro Loterij, een cheque ter waarde
van 1 miljoen euro voor de hoognodige
restauratie. Damsma: ‘We hebben ge -
noten van het enorme enthousiasme
waarmee de deelnemers ‘hun’ gebouw
hebben gepromoot. Niet alleen de
Molen van Goidschalxoord is winnaar,
uit ervaring blijkt dat door alle aandacht
rond het programma en de deelne-
mende gebouwen veel gebouwen óók
de benodigde fondsen voor restauratie
rond krijgen, wij noemen dat het vlieg-
wieleffect. We zijn van plan om ook
volgend jaar weer door te gaan met
BankGiro Loterij Restauratie.’ Vereniging
De Hollandsche Molen.

Molenbedreiging en molenbe-
houd in Moerkapelle

Het molencomplex van de polder De
Honderd Morgen of Wilde Veenen is
uniek, een verzameling van zeven
welhaast ‘exotische’ molens, ook al is er
helaas niet een meer compleet. Vrijwel
niets is er volgens het boekje van
normale molens voor een droogmakerij.
De vijzelgang is sinds kort een rijksmonu-
ment, maar om onbegrijpelijke reden
bleef de minstens zo bijzondere schep-
radgang, een viergang, onbeschermd.
Recent heeft de gemeente Zeven -
huizen-Moerkapelle molen. No. 3, een
gewezen schepradmolen, beschreven

in Molenwereld 2007-7/8 op de gemeen-
telijke monumentenlijst geplaatst.
Door het vervallen van de tussenboe-
zems ontstond bij de meeste molen-
stompen ernstige funderingsschade. In
1992 werd bovenmolen 4 van de schep-
radgang voorzien van een nieuwe
fundering. Op dit moment wordt er
gewerkt aan de nieuwe fundering voor
molen 3, terwijl nu ook begonnen is aan
de fundering van vijzelmolen 6. (Deze
bijzondere molen is uitvoerig beschre-
ven in Molenwereld 2007-3). Beide
molens worden onder handen genomen
door C.J. Smit & Zn BV, Aannemings -
bedrijf Funderingstechniek uit Gouda,
het bedrijf dat al vele molens van een
nieuwe fundering heeft voorzien, waar-
onder ook de genoemde molen 4.
De gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle
ondersteunt het behoud van deze
molens. Des te merkwaardiger is het dat
ditzelfde gemeentebestuur in het voor-
ontwerpbestemmingsplan de bestem-
ming van Rottedijk 10a, nu een houten
blokhut met bestemming ‘garage,
berging en een klein kantoortje’ naast
molen 3 wil wijzigen in een woonbestem-
ming waardoor de bouw van een villa
met een inhoud van 1.000 m3 mogelijk
wordt; uitgerekend in het boezemge-
bied tussen de molens 3 en 4. Het hoeft
geen betoog dat dit een enorme en
onherstelbare aantasting is van het nu
nog zo karakteristieke molengebied,
waarin de vroegere bijzonder situatie
nog duidelijk herkenbaar is. Wanneer
men in 2004 niet zo verschrikkelijk kort-
zichtig was geweest met het nalaten
van de bescherming van het totale
complex van de zeven molens dan was
er uiteraard geen enkel probleem
geweest.  

Gaan voor de Wind: expositie
over de molens rond
Schipluiden

In het Museum ‘Het Tramstation’, Otto
van Zevenderstraat 2, 2636 HN Schiplui -
den wordt een expositie ‘Gaan voor de
wind’ gehouden over niet minder dan
24 molens in en om Schipluiden,waaron-
der vijf industriemolens in Den Hoorn.
De expositie is geopend van 27 oktober
2007 tot 8 maart 2008 op zaterdag en de
eerste zondag van de maand van 14.00
- 16.00 uur.

Kap molen Sint-Anthonypolder
teruggeplaatst

De restauratie van de molen van de
Sint-Anthonypolder te Maasland vordert
gestaag (Molenwereld 2007-5-176). Op
woensdag 14 november is de kap terug-
geplaatst. Kort daarna zijn de bouwstel-
lingen rond de molen verwijderd en over
enkele maanden zullen de roeden weer
worden gestoken. In de winter worden
afrondende werkzaamheden binnen en
buiten uitgevoerd, zoals het aanbren-
gen van brandleidingen, het verrichten
van schilderwerk, het opknappen van
het terrein. De officiële (her)ingebruik-
name van de molen zal naar verwach-
ting in de loop van april 2008
plaats vinden.

Restauratie de Vier Winden
afgerond

Na een restauratie van 8 maanden
(Molenwereld 2007-10-366) is op 24 okto-
ber weer proefgedraaid met De Vier
Winden te Monster. Molenaars, molen-
maker en een afgevaardigde van de

Het aanbrengen van de nieuwe fundering in molen 3 van De Honderd Morgen
gebeurt van binnenuit, zodat er aan de buitenzijde niets is te zien. De afvoer
van puin enz. Uit de molen gaat met transportbanden door de voorwaterloop
(foto jsb, 25 oktober 2007).

Door het verrotten van de houten
fundering is molen 6 van De Honderd

Morgen flink scheef komen te staan
(foto jsb, 3 februari 2007).
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gemeente hebben alle punten nagelo-
pen die zijn gerestaureerd. Vanaf 3
november is de molen weer geopend
voor publiek. Het herstel, uitgevoerd
door Herrewijnen uit Spijkenisse omvatte
onder meer werkzaamheden aan de
kap, herstel van de stenen romp en een
verfbeurt. Verder is de fundering hersteld
en zijn balkkoppen vernieuwd. De
restauratie van De Vier Winden kostte
zo’n 300.000 euro. De gemeente be -
taalde als eigenaar van de molen het
grootste deel; de provincie deed ook
een aanzienlijke bijdrage en de Stichting
Vrienden van de Molen financierde de
buitenverlichting van het bouwwerk.

Molen Berghem niet op de
gemeentelijke monumentenlijst

Het College van B en W van de ge -
meente Oss heeft afwijzend gereageerd
op een verzoek van de plaatselijke
heemkundevereniging om de uitge-
brande romp van molen Anna te
Berghem op de gemeentelijke monu-
mentenlijst te plaatsen.
De slanke stenen baliemolen was in 1875
gebouwd. Op 3 juni 1970 brandde de in
1875 gebouwde korenmolen Anna aan
de Stationsstraat, nu Halvemorgen -
straat, uit. Het was de laatste van de
drie Berghemse molens, elk van een
ander type. De Anna was een stenen
molen, de in 1929 gesloopte Nooit
gedacht was een achtkant en de in mei
1939 gesloopte Oude Molen was een
standerdmolen! Nog een bijzonderheid
was dat alle drie de molens eigendom

zijn geweest van de familie Megens.
De overblijvende romp van de Anna is
na de brand van de rijksmonumentenlijst
afgevoerd. In het verleden is er wel eens
meer sprake geweest van herstel. Zelfs in
1995 waren er nog herstelplannen, maar
die liepen op niets uit door het uitblijven
van steun van de gemeente. Half febru-
ari 2003 heeft de Monumenten com -
missie van de gemeente Oss zich bezig
gehouden met de toekomst van de
molenromp en ook wethouder Boer -
boom is positief: herstel van de molen
draagt bij tot de eigenheid, en identiteit
van de Berghemse gemeenschap. De
eerste stap op weg naar herstel zou dan
bescherming van de molenromp zijn. Bij
de herstelplannen waren ook de heem-
kundekring en de Brabantse Molen -
stichting betrokken. Helaas loopt het
ondanks de positieve begingeluiden op
niets uit. Recent heeft de heemkunde-
vereniging Berchs-Heem plaatsing op
de gemeentelijke monumentelijst aan -
ge vraagd omdat men bang is dat de
molenromp zal verdwijnen nu het huis
erbij te koop staat. Dit verzoek liep op
niets zodat de romp in de gevarenzone
blijft.

Discussie over de standerd -
molen in Boekel duurt voort

Begin november is in de gemeente
Boekel de begroting voor 2008 behan-
deld en daarbij kwam de standerdmo-
len wederom ter sprake. Alsof de tijd in
Boekel een jaar stil heeft gestaan pleitte
Gemeenschapsbelang Venhorst op -
nieuw voor het houden van een referen-
dum. Het enthousiasme in de Boe kels e
raad is tanende en de bereidheid een
groot bedrag voor verplaatsing uit te
geven neemt af. Het voorstel voor een
referendum kreeg onvoldoende stem-
men. De wethouder liet weten spoedig
met een voorstel te komen want de
restauratie van de molen blijft op de
begroting 2008. 

Onderzoek lost problemen rond
De Volksvriend in Gemert niet
op 

NV REDE, de Economische Ontwikke -
lings maatschappij Regio Eindhoven,
heeft onderzoek verricht naar een
oplossing voor de problemen rond het
mengvoederbedrijf van Van Roy en de
molen De Volksvriend te Gemert. Uit dit
onderzoek blijkt dat het bedrijf geher-
huisvest zou moeten worden ten gunste
van restauratie van de molen. Een optie
waarvan de gemeente op voorhand
heeft aangegeven dat deze financieel
geen haalbare kaart zou zijn. Daardoor
is het onderzoek geld- en tijdverkwisting
geweest bij het zoeken naar een oplos-
sing. Jarenlange onderhandelingen zijn
hiermee te niet gedaan (Molenwereld
2000-1-5). In de tussenliggende periode
is er een nieuwe ondernemer opge-

staan, die het bedrijf over wil nemen en
graag wil uitbreiden. Net als zeven jaar
geleden is de mogelijkheid om de
molen zelf te verplaatsen daardoor
weer op tafel gekomen. Toen waren de
financiële middelen uiteindelijk niet
toereikend. De molen zou een plek
moeten krijgen in de punt van Zuid-Om,
Heijtsveld en De Peij. In afwachting van
het onderzoek heeft de gemeente geen
subsidie aangevraagd voor eventuele
verplaatsing en restauratie. De betrok-
ken wethouder gaat nu opnieuw in de
gemeenteraad aandacht vragen voor
de eertijds bedachte oplossing. 

Gemeentesubsidie voor De
Rosmolen in Geijsteren

De gemeente Venray geeft gedurende
vier jaren jaarlijks 7.414 euro subsidie
voor de instandhouding van De
Rosmolen in Geijsteren. Door deze
toekenning is de provincie Limburg
bereid om hetzelfde subsidiebedrag te
geven aan Landgoed Geijsteren BV, dat
de molen beheert. Uit berekeningen van
de RACM is er voor het in stand houden
van De Rosmolen een kleine 60.000 euro
nodig. De RACM vergoedt 30.000 euro
en de gemeente Venray en de provin-
cie nemen ieder de resterende 25
procent van het totaal voor hun reke-
ning. Eigenlijk valt De Rosmolen niet
onder de ‘subsidieverordening gemeen-
telijke monumenten’. De gemeente

De molen van Berghem voor de
brand van juni 1970 (foto M. van
Hoogstraten/Stichting Levende
Molens, 1960).

De Rosmolen van Geijsteren is een
merkwaardig vorm gegeven water -
molen; foto omstreeks 1910.
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Venray zal de regeling binnenkort her -
zien, waardoor ook rijksmonumenten
geld kunnen krijgen. Het college loopt
met zijn beslissing over De Rosmolen
hierop vooruit. Dat kan ook omdat het in
bijzondere omstandigheden is toege-
staan om van de verordening af te
wijken.

Nieuwe bewoners molen Fleur
te Zevenbergen

Na enkele malen niet tot overeenstem-
ming te zijn gekomen met betrekking tot
de verkoop van molen Fleur te  Zeven -
bergen kocht uiteindelijk de Stich ting
Woningbouw Zevenbergen de molen
om deze vervolgens te verhuren.
Onlangs heeft het kunstenaarspaar F.
Antonietti en A. Cook intrek genomen in
de molen, waarmee een einde komt
aan een lange periode van onzekerheid
over de toekomst van de molen. Het stel
gaat in de molen wonen en er een
kunstcentrum van maken dat vanaf 1
januari 2008 open moet zijn. Van de 13
kandidaten is het echtpaar na uitvoe-
rige gesprekken de spekkoper, aange-
zien de doelstellingen van het echtpaar
de woningbouwstichting het meeste
aanspraken. 

Weg vrij restauratie en wonen
Fransche Molen te Valkenburg

De Raad van State heeft uitgesproken
dat het geen probleem is wanneer de
Fransche Molen te Valkenburg bewoond
gaat worden zodra de restauratie
achter de rug is. Hiermee komt een
einde aan het juridisch gesteggel tussen
buurman Jansen en de eigenaar van De
Fransche Molen. De woonbestemming is

niet in het bestemmingsplan opgeno-
men maar vormde wel een voorwaarde
om de restauratie financieel exploitabel
te maken (Molenwereld 2006-1-9). De
Raad van State sprak van een economi-
sche noodzaak en verwierp 14 novem-
ber de bezwaren tegen de verleende
bouwvergunning. 

Nieuwe molenkaarten Van
Steenbergen

De heer H. van Steenbergen uit Raams -
donksveer heeft weer enige molenkaar-
ten uitgegeven. Deze keer van de
Zeldenrust in Oss, De Dankbaar heid in
Herkingen en de Onvermoeide in
Raamsdonksveer. De kaarten kosten
0,50 euro per stuk, te vermeerderen met
portokosten (0,44 euro bij maximaal vijf
stuks). Ze zijn te bestellen door het be -
drag over te maken op Post bank rekening
747404 van H. van Steenbergen, Kardeel
133, 4741 LR Raamsdonksveer onder
vermelding van het gewenste (en bij
overschrijving via een bankrekening het
adres vermelden). Voor nadere informa-
tie: tel. 0162-516602.

Expositie over Rijnlandse
molens in Zevenhuizen

Op zaterdag 24 november 2007 heeft
de officiële opening plaatsgevonden
van de expositie Molens in Rijnland (deel
2). De tentoonstelling staat opgesteld in
Historisch Centrum Ons MolenVerleden,
Tweemanspolder 15 te Zevenhuizen en
zal tot medio 2008 te bezichtigen zijn. De
openingshandeling werd verricht wor -
den door de heer A. Meerburg, burge-
meester van Alkemade en vice- voor zitter
van de Rijnlandse Molen stichting. Nadien
was er gelegenheid tot bezoek aan de

expositie van de (voormalige) molens in
het stroomgebied van de Rotte in het
Hoogheemraadschap van Schieland.
Openingstijden molenexposities in Ons
MolenVerleden: op de laatste zaterdag
van de maand van 13.30 uur tot 16.00
uur en op de tweede dinsdag van elk
kwartaal van 19.00 tot 21.00 uur.
N.B. in december is de openstelling op
zaterdag 15 december. J.A. v.d. Donk.

In ‘t kort

- Eind oktober is molenmaker Doorn -
bosch uit Adorp gestart met de opbouw
van het achtkant voor molen Hunsingo
te Onderdendam.
- Er is recent een monumentenvergun-
ning aangevraagd om de schroefpomp
in de ondermolen van de Tweemans -
polder bij Zevenhuizen te vervangen
door een scheprad. Dit betekent in feite
een terugkeer naar de vroegere situatie. 
- De aanleg van de nieuwe N57 op het
grondgebied van de gemeente Veere
gaat wegens geldgebrek vooralsnog niet
door zodat de molen van Seroos kerke
voorlopig buiten schot blijft. 

Molenkalender 2007

27 oktober 2007 tot 8 maart 2008: ‘Gaan
voor de wind’ expositie over 24 molens
in en om Schipluiden in het Museum ‘Het
Tramstation’ te Schipluiden. 
25 november 2007 t/m medio 2008:
Expositie Molens in Rijnland (deel 2). in
Historisch Centrum Ons Molen Verleden
te Zevenhuizen.
1 tot en met 14 december: Expositie
Molens in Beeld 2007 te Goirle.
16 september t/m 9 december 2007:
Expositie ‘Molens’ Drents Museum te
Assen.

Het achtkant voor Onderdendam,
eerder van de molen van Slaghekke te
Rijssen, in opbouw. De aanwezigheid
van drie bindlagen in het achtkant is
opmerkelijk voor een korenmolen in
oostelijk Nederland (foto: H. Noot, 3
november 2007).

Aan de gewezen oliemolen Mercurius in Den Hoorn zijn de werkzaamheden in
volle gang (foto E.G.M. Esselink, 28 oktober 2007).

Inzet: bij de sloop- en bouwwerkzaamheden aan de Mercurius kwam 
ook een kantsteen voor de dag (foto E.G.M. Esselink, 28 oktober 2007).
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Molenmaker Guido Peel uit
Gistel overleden

Op maandag 12 november overleed
onverwacht de Gistelse molenmaker
Guido Peel op de leeftijd van 69 jaar. Op
zaterdag 17 november vond de begra-
fenis plaats in Gistel. Samen met zijn
broer Herman was hij de laatste molen-
maker Peel. De Peels waren vanaf de
achttiende eeuw van vader op zoon
onafgebroken als molenmaker actief,
vooral in West-Vlaanderen, maar ook
daarbuiten: Noord-Frankrijk en verder
weg. De Peels, natuurlijk ook Guido,
onderscheidden zich niet alleen als
vakmensen, maar ook als ware liefheb-
bers van het vak en uiteraard de molens
met een enorme betrokkenheid die
verder ging dan strikt voor de uitoefe-
ning van het ambacht noodzakelijk. De
firma Peel stond met Alfred Ronse aan
de bakermat van de molenrenaissance
in de jaren dertig van de vorige eeuw.
Herman en Guido Peel gingen in dat
voetspoor verder, enerzijds als traditio-
nele molenmakers, anderzijds gebruik
makend van moderne technieken en
inzichten. In 1999 gingen de gebroeders
Peel met pensioen en werd hun bedrijf
overgenomen door Thomaes aanvanke-

lijk nog werkend vanuit Gistel onder de
naam BVBA molenbouw Peel-Thomaes,
maar vanaf 2001 gevestigd in Beveren
Roeselare onder de naam Thomaes
Molenbouw NV. Het verscheiden van
Guido Peel is natuurlijk allereerst en aller-
meest een enorme slag voor zijn naast-
bestaanden. Toch laat hij in de
molenwereld - en zeker niet alleen in de
Vlaamse - een lege plaats na. Mensen
van het kaliber en met de kennis van
een Guido Peels zijn eigenlijk onvervang-
baar. 

Restauratie Oostmolen Gistel
eindelijk voltooid

Op 25 september 2007 heeft de firma
Adriaens de roeden gestoken in de
Oostmolen te Gistel als sluitstuk van een
acht jaar durende discussie over de
materiaalsoort; hout of ijzer. Zo zijn er nu
gelaste ijzeren roeden gestoken (vlucht
24,80) m die inmiddels verbusseld zijn
(verdekkerd van 1933 tot 1977). Op 8
november 2007 draaide de molen weer
voor het eerst en werd er ook olie gesla-
gen.

West-Vlaanderen

Nordrhein-Westfalen

Dui ts land

België

De Deichmühle in Norden weer
compleet

De Deichmühle, de imposante molen
aan de zuidelijke entree van het stads-
centrum van Norden heeft zijn kap en
wieken weer terug na op 29 september
2004 gedemonteerd te zijn. Niet alleen

de kap is vernieuwd door molenmaker
Molema uit Heiligerlee, maar ook het
kruiwerk is aangepakt. De molen heeft
ook een nieuw kruiwerk gekregen, te
vergelijken met een Engels, maar anders
dan in Nederland bekend. De rollen zijn
dubbel uitgevoerd met daartussen een
staande geleiderail. De ijzeren rollen
lopen over een ijzeren vloer met daarop
de staande ijzerenrail. Op deze manier
zijn kap en romp zeer zuiver gecen-
treerd. Dat is bij kruien met een windroos
uiteraard heel belangrijk. Op maandag
19 november is de kap met een grote
kraan op zijn plaats gebracht en zijn ook
de roeden gestoken.

De verdekkerde Oostmolen in Gistel
bij de ingebruikstelling op 22 oktober
1933; een der eerste verdekkerde wind-
molens in Vlaanderen. De allereerste
was de standerdmolen van Hub. van
Bussel in Meeswijk-Leuth. Wel kreeg de
Oostmolen als eerste Vlaamse molen
een Dekker-rollenlager ter vervanging
van de halssteen. De werken aan de
Oostmolen werden toen uitgevoerd
door de Gistelse molenmaker Peel.

Het ophekken van de Oostmolen in
Gistel door molenmaker Adriaens
(foto B. Delaere, 26 september 2007).

De nog niet gemonteerde stroomlijnneuzen voor de Oostmolen, welke voorzien
zijn van remkleppen (foto B. Delaere, 26 september 2007).
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Molen van de ACHLUMER NOORDPOLDER
weer compleet

Molen van de ACHLUMER NOORDPOLDER
weer compleet

DeDe molen van de Achlumer Noordpolder bij Achlum werd in 1851 gebouwd en
is een mooi en typisch voorbeeld van een Friese watermolen. Bijna een eeuw
deed hij dienst. Toen de moderne tijd hogere eisen ging stellen aan de water-
beheersing leek het voorgoed bekeken met de molen. In 1950 nam een
nieuwe door een 15 pk HEEMAF-elektromotor gedreven vijzel de taak van de
molenvijzel over, waarna in 1954 onttakeling van de molen volgde in een tijd
waarin Friese molens nog bij bosjes sneuvelden. Het ‘zolang er een romp is, is
er nog hoop’, zoals oud Molenaar-medewerker Van Lambalgen placht te
zeggen ging ook hier op. Het duurde alleen allemaal wel erg lang, want al
sinds een dertig jaar wordt er gepraat over restauratie. In 2006 is de subsidië-
ring zover rond dat Bouwbedrijf Hiemstra uit Tzummarum met de restauratie
kan beginnen. Donderdag 18 oktober is een bijzondere mijlpaal in het restau-
ratieproces, want dan wordt de nieuwe kap geplaatst en tevens worden de
roedengestoken. Na meer dan een halve eeuw een invalide windmolen te zijn
geweest kan de Achlumer molen aan een tweede jeugd beginnen. Bijgaande
foto’s van Joop Vendrig geven een indruk van deze gebeurtenis.
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Rosmolen

Tsjonge, werd ik toch bijna de laan
uitgestuurd. Wat heeft die Molen -

wereld-redacteur een kort lontje. Ik heb
een mooie foto van een molen die op
de achterkant van het blad niet zou
misstaan; schitterend van kleuren en
een prachtige compositie; juweeltje. Nu
moest ik pas in de buurt van Moer -
kapelle zijn en ben dus daar maar even
langs gegaan aan de Moerdijkstraat. 
Ik liet de foto zien en wees op allerlei
details, de kleuren en legde uit waarom
ik die foto een Molenfoto met een
hoofdletter vond. 
Dat was helemaal aan het verkeerde
adres. Eerst keek hij mij aan alsof ik hem
in de maling wilde nemen, vervolgens
keek hij schaapachtig en dacht volgens
mij dat ik niet helemaal meer bij de tijd
was. Toen hij merkte dat ik heel serieus
was veranderde zijn gelaatskleur, wees
op de foto: ‘Dat een molen? Voel je je
wel goed? Dat mag wel molen heten,
maar het is zeker geen echte! Er zitten
geeneens wieken aan. Wil je soms
volgende keer een koffiemolen op de

achterkant? Of een snijbonenmolen? Je
lijkt wel van Lotje getikt met deze foto
van een DRAAIMOLEN! Ben jij aan een
tweede jeugd begonnen, wat zeg ik,
tweede kindertijd!
Dat laat ik mij natuurlijk niet zomaar
zeggen. Ik vroeg de redacteur of hij wel
enig verstand van molens had. Dat was
natuurlijk tegen het zere been. Ik
beheerste me en probeerde het hem uit
te leggen: ‘Natuurlijk weet ik dat dit een
draaimolen uit een speeltuin is. Het is al
een hele oude. Ik heb er inderdaad als
kind nog wel in gezeten. Die draaimolen
draait niet vanzelf. Daar is kracht voor
nodig. Dat is nu heel simpel, een elektro-
motor, stroom, hoera daar gaan we!’ Ik
dacht dat die redacteur wat kreeg; wat
een driftpil, nooit gedacht. ‘De kracht
voor deze antieke draaimolen wordt
evenwel geleverd door een paard. Dat
loopt rondjes en via een overbrenging
gaat de molen draaien. Het is dus puur
een loepzuivere rosmolen. Daarom vind
ik dat hij wel recht heeft op een plaatsje
in Molenwereld. Het is een echte molen.

Durf het maar eens te ontkennen.’ 
De redacteur mompelde iets van
productie, en meel, en olie maar ik vond
het allemaal niet overtuigend. 
‘Dan nog wat: jij vindt deze draaimolen
niet echt, maar ik vind die ijzeren molen
op de achterkant van het vorige molen
nog minder echt. Dat heeft toch ook
helemaal niets te maken met de klas-
sieke en verheven schoonheid van onze
echte molens. Sterker nog, zulke stukken
ijzer hebben tientallen molens de nek
om gedraaid; crimineel. De echte
molenbeschermers van vroeger zouden
hun abonnement op je blad opzeggen,
omdat je ‘heult met de vijand’.’ 
Dat veel helemaal verkeerd. Als je aan
z’n molens komt... Paarsrood werd de
man. Hij pakte mijn foto en verscheurde
hem in tientallen snippers. ‘Crimineel,
collaborateur en nu ook nog een
vandaal!’ Binnen de kortste tijd had we
grote ruzie. ‘D’r uit jij, of ik schop je het
Kanaal in!’ (Dat is niet de scheiding
tussen het Verenigd Koninkrijk en het
Europese continent, maar een water
tegenover het kantoor van de redactie.
Toegegeven, enig ‘snoeiwerk’ ter
plaatse maakte het de redacteur wel
makkelijk, als die de kans had gekre-
gen). 
Uiteindelijk hebben we het maar bijge-
legd, want zo zijn we geen van tweeën
opgevoed. 
Maar zo’n draaimolen is toch een echte
rosmolen! Of heb ik het mis?

Balie Kluiver

Touw t j e  d ’ rom ;  k l aa r  i s  Kee s !
Bewaart u de Molenwereld ook zo? Of op een stapeltje? In een doos?

Dan bieden wij u een aantrekkelijker oplossing met de magi-clip. 
Met deze strips kunt u de Molenwereld gebruiksvriendelijk 

bewaren in ordners, een tweerings-, of (beter) een 
vierrings-ringband; die keus laten we aan u.

Voordelen:
*Eén jaargang of zelfs meer jaargangen als boekwerk voor het grijpen.

*Geen perforatiegaten in het tijdschrift, dat u daarmee onbeschadigd houdt.
*Gemakkelijk in- en uitnemen van de losse tijdschriften om, bijvoorbeeld, iets te kopiëren.

*Niet alleen toepasbaar voor de Molenwereld, maar voor alle tijdschriften 
op A4-formaat (292 x 210 mm).

De prijs?
Abonnees of donateurs betalen e 4,50 exclusief porto, niet- abonnees e 5,65 voor 1 set van 12 clips 

(de twaalfde kunt u gebruiken voor de index).

Wijze van bestellen:
Als u als abonnee/donateur 1 set van 12 stuks wilt ontvangen, dan dient u e 5,60 (inclusief porto) over te maken op 
Post  bankrek.no. 4506935 of bankrek.no. 3750.30.867 t.n.v. Stich ting Molenwe reld te Moer kapelle. Wilt u 2 sets dan e 10,-, 
3 sets e 15,-, 4 sets e 19,50. Als u 5 sets wilt dan betaalt u e 22,50. Wilt u nog meer sets, dan betaalt u het gewenste aantal 
maal e 4,50. 
Niet-abonnees dienen respectievelijk e 6,50; e 12,-; e 18,-; e 23,- en gewenste aantal x e 5,50 te betalen. 
Voor overige landen in Europa zijn deze bedragen te vermeerderen met e 0,5 in verband met de hogere portokosten.

N.B. Wij leveren alleen de magiclips, aangezien de verzendkos ten voor de ringbanden te hoog zijn.
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De Salamander gevangen!

Zuid-Holland heeft niet veel zaagmo-
lens. De paltrok ontbreekt zelfs geheel,
afgezien van de molen die asiel kreeg in
het Openluchtmuseum. Wat er nog
staat is evenwel een bijzonder palet.
Iedere molen vertegenwoordigt tech-
nisch een ontwikkelingsstadium. De
Heesterboom in Leiden als klassieke
molen, De Salamander een gemoderni-
seerde, terwijl De Herder met zijn hori-
zontale snelzaag helemaal apart is. De
Weltevreden in Krimpen a/d Lek, waar
omheen het angstig stil is geworden,
mag een rariteitenkabinet genoemd
worden, maar is uitstekend inpasbaar in
bovengenoemde ontwikkelingsgang.
Dan is er ook nog het zaagmolentje van
Dekker, ook een geval apart.

De Salamander is technisch een heel
bijzondere molen. Zo zijn er niet veel
geweest. De ongelukkige Oranje-
Nassau in Overschie was van vergelijk-
bare constructie. De Salamander begon
zijn bestaan als een gewone boven-
kruier-zaagmolen, maar terecht heeft
het aan hem gewijde boek De wind in
de zeilen als ondertitel De bewogen
geschiedenis van houtzaagmolen De
Salamander. Het is geschreven Hendrik
Brouwer Schut en Leo van Ewijk, telt 144
pagina’s en rijk geïllustreerd met foto’s
en ander afbeeldingen. Het drukwerk is
voortreffelijk, al laat de kwaliteit van de
kleurenfoto’s wel te wensen over. Het is
in eigen beheer uitgegeven door de
Stichting De Salamander.
Na een ‘Woord vooraf’ en een ‘Ten
ingeleide’ volgt een ‘Historische terug-
blik’ van circa dertig bladzijden. In het
volgende hoofdstuk wordt de techniek

en de technische ontwikkeling van de
zaagmolen beschreven; heel interes-
sant, maar het zal menige lezer met
geringe kennis van zaken op zaagmo-
lengebied snel boven de pet gaan. Het
is merkwaardig dat de waarschijnlijke
vervanging van de stoommachine door
een machine van de Winterswijksche
Coöperatieve Zuivelfabriek en de
vernieuwing van de machinekamer
annex ketelhuis in 1940-1942 niet in de
tekst wordt genoemd, terwijl wel
kopieën van archivalia zijn opgenomen.
Ook het aanbrengen van de halve
verdekkering blijft achterwege. Eén
raadsel uit het boek kan wel worden
opgelost; het afbranden van De Hoop,
de andere zaagmolen van het bedrijf,
die ten noorden van de Salamander
heeft gestaan. De heer Esselink uit Delft
vond de precieze toedracht van het
verdwijnen in een bericht in het Leidsch
Dagblad van woensdag 25 juli 1894: ‘Te
Leidschendam schijnt de bliksem gesla-
gen te zijn in den houtzaagmolen van
den heer Mathlener. Er moet toen hout
aan het smeulen zijn gegaan, want
hedenmorgen om halfvier sloegen
groote rookwolken naar buiten en kort
daarop ook de vlammen. Het blus-
schingswerk werd zoo spoedig mogelijk
aangevangen, maar zou misschien wel
tot vanmiddag duren.’ Ook het dagblad
De Nederlander meldt de brand:
‘Gisternacht is te Leidschendam de

houtzaagmolen van den heer Mathle -
ner afgebrand, benevens een woonhuis
en twee houtloodsen. De oorzaak is
vermoedelijk het inslaan van den blik-
sem. De Hoop verbrandde dus op 25 juli
1894 als gevolg van blikseminslag. De
heer Esselink voegt daar nog aan toe:
‘Overigens werd die nacht het gehele
land geteisterd door onweer. Ook een
aantal molens werd daarbij getroffen,
zoals de korenmolens ‘De Kat’ in Zalt -
bommel, ‘De Leeuw’ in Aalsmeer en ‘De
Korenbloem’ in Lisse. De bliksem richtte
wel schade aan aan deze molens,
zonder echter brand te veroorzaken.’
De helft van het boek wordt ingenomen
door een verslag over de redding van
de molen, zowel het voorspel van de
restauratie, de restauratie zelf en het in
bedrijf houden van de molen, waarbij
de mensen die er bij betrokken zijn niet
worden vergeten. 
In feite heb ik slechts één groot bezwaar
tegen dit boek en dat is het vrijwel volle-
dig achter de horizon blijven van het
bedrijf van de molen. Een molen is geen
doel op zichzelf, maar een (productie-)
middel. Het vrijwel volledig weglaten
van het bedrijf plaatst een molen helaas
in het luchtledige en dat is hier ook het
geval. Nu is dat een veel voorkomend
euvel bij molenboeken. De molen is er
voor het bedrijf, niet omgekeerd. En de
houtkoperij Windlust was een interessant
bedrijf met tal van opmerkzame zaken,
ook buiten de molen. Wat dat betreft is
de lezer aangewezen op de foto’s en
die zijn het bestuderen meer dan waard.
De aanwezigheid van smalspoor bij een
zagerij is vrij normaal. Het spoor bij De
Salamander was volgens (een niet
opgenomen) foto echter normaalspoor!
De aanwezige hijskraan had zelfs het
voor een spoorwegkraan gebruikelijke
stootwerk. Was de hijskraan afkomstig

Ter gelegenheid van het tweede
lustrum van de ingebruikstelling van

De Salamander in 2006 verscheen een
boek plus een DVD over de geschiedenis
van deze bijzondere zaagmolen aan de
Vliet in Leidschendam. Salamanders zijn
volgens de geleerden experts in ontsnap-
pen Bijna was de molen er dan ook
voorgoed tussenuit geknepen. Ook zijn
geschiedenis laat zich moeilijk vangen.
Dat blijkt wel uit dit boek.
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van de spoorwegen of een havenbe-
drijf? 
Tijdens het schrijven van deze bespre-
king ontving ik toevallig een schrijven
van de heer Mans die uit zijn jeugd herin-
neringen ophaalt aan De Salamander. Ik
laat ze graag volgen: ‘In 1948-1950 had
ik een kamer in Delfgauw met uitzicht op
het noorden waar ik die molen goed kon
zien en trouwens ook de driegang in
Leidschendam en de molen van Jongste
in Nootdorp. Alles was nog in bedrijf en
last van bomen had je toen nog niet,
niet voor het zicht en niet voor de wind-
vang van die molens (in tegenstelling tot
het gangbare ‘zure regen’ fabeltje dat
alle bomen doodgaan is het juist zo dat
je dat uitzicht nooit meer hebt door de
vele bomen overal). Welnu, de Sala -
mander kwam alleen maar in bedrijf als
ze meer konden zagen met de wind dan
met hun grote stoommachine, aldus
werd mij daar verteld toen ik hem een
keer bezocht terwijl hij met een harde
wind stond te zagen. Wat ik mij in het
bijzonder herinner is dat hij april 1949
gedurende een zware storm, met
uitschieters in Den Helder van 144
km/uur, de hele dag in bedrijf was met
lege hekken uiteraard. Hij vloog af en
toe zo hard dat ik de enden niet altijd
kon tellen. Die molen, had ik ook gezien,
was zeer zwaar en sterk geconstrueerd
en kon blijkbaar tegen een stootje. Dat
voeghouten en windpeul zeer goed
waren bleek in de tijd van verval die
lang duurde. De as zakte in al die jaren
niet zover je kon zien en wat restte van
het kruis stond altijd nog fier onder zijn
oude hoek. Je ziet zo vaak bij in verval
zijnde molens dat het kruis er zo zielig
bijhangt, niet meer onder zijn hoek van
ca. 12 graden. Dat zag ik bij de talloze
keren dat ik op de autoweg er langs
kwam en er natuurlijk altijd naar keek.’

Deze herinneringen sporen uitstekend
met die van wijlen de heer I.J. de
Kramer. Die vertelde mij eens dat hij de
molen eens zo hard zag gaan dat hij
hem op de sluis in Leidschendam kon
horen! 

De wind in de zeilen een indrukwekkend
boek over een indrukwekkende molen
en een indrukwekkende krachttoer om
de molen te laten zijn wat hij nu is. Al
lezen en kijkend bekruipt mij toch een
onbehaaglijk gevoel. Het behoud van
De Salamander is een wonder. Alles is
even indrukwekkend, maar zoals iemand
het verwoordde: ‘Toch is het een scha-
mel restant.’ Na 1955 is er rond deze
molen eigenlijk van alles en nog wat
misgegaan. Vooral de foto’s in het boek
maken dat pijnlijk duidelijk. In feite is de
molen nu een monument voor een

compleet verdwenen bedrijf. Het is
misschien de grootste verdienste van
het boek dat het toch laat zien hoe het
eens was. Het is makkelijk om te zeggen
dat het anders en beter gemoeten en
gekund had. Maar waarschijnlijk is De
Salamander zoals hij er nu bij staat,
gegeven de omstandigheden, het enig
haalbare geweest. Daar zullen we dan
maar vrede mee moeten hebben;
helaas.

In de DVD, Houtzaagmolen ‘De Sala -
mander, twee eeuwen zagen langs de
Vliet met een speelduur van een half uur
heeft, wordt op een prachtige manier
vooral de werking van de molen gede-
monstreerd. De vrijwilligers die met de
molen werken komen uitvoerig aan het
woord en in het beeld. Daarnaast is er
ook weer de nodige aandacht voor de
geschiedenis en de restauratie. 

Boek: Hendrik Brouwer Schut en Leo van
Ewijk: De wind in de zeilen - De bewogen
geschiedenis van houtzaagmolen De
Salamander. (Leidschendam 2006); 144
pagina’s, gebonden, geïllustreerd, for -
maat 22,5 bij 22,5 cm. ISBN 978 90 81178
31 0; prijs: i 14,90 (excl. verzendkosten).

DVD Houtzaagmolen ‘De Salamander,
twee eeuwen zagen langs de Vliet;
speelduur een half uur, vervaardigd in
opdracht van Stichting De Salamander
door Shadow Worldwide; prijs: i 9,90
(excl. verzendkosten).

Het boek en/of de DVD zijn te bestellen
per e-mail via houtzaagmolendesala-
mander@hetnet.nl en telefonisch via tel.
070-3204168 of 010-4550554 of op te
halen aan de molen.
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JAAR van de MOLENS

Het Jaar van de Molens 2007 is min of meer aan het

eind. Voor het laatst staat Molenwereld apart stil bij

de gebeurtenissen in dit jaar met een bloemlezing van

opvallende activiteiten en gebeurtenissen.

Speculaasdag Molen De Bente 

Terwijl de molen op 3 november ‘s mor -
gens met een grijze lucht zijn rondjes
draaide kwamen om 10 uur de eerste
belangstellenden. De molenaar was
bezig met het kneden van het deeg en
het insmeren met wat bloem van de
speculaasplanken. Enkele speculaaspop-
pen en speculaasjes waren al thuis
gebakken om het publiek te laten zien
hoe het zou moeten gaan worden. Het
kleine oventje in de molen stond al aan
en de eerste deegspeculaaspoppen en
deegspeculaasjes verschenen op de
bakplaat totdat alles vol was. De geur in
de molen moedigde nieuwe bezoekers
aan om met een speculaasmix en recept
thuis aan de slag te gaan. In de middag
kwam er wat minder wind zodat er wat
meer zeilen op de wieken gespannen
moesten worden. Aan het einde van de
dag konden kinderen van bezoekers zelf
met het speculaasdeeg kruidnoten rollen
en bakken. Hans Petit.

Reizende tentoonstelling laatste
maand in Middelharnis

In het kader van het Jaar van de Molens
2007 is in opdracht van de provincie Zuid-
Holland een reizende panelententoon-
stelling ‘Molens in Zuid-Holland’ gemaakt
door de tentoonstellingsdienst van het
Erfgoedhuis in Zuid-Holland. De tentoon-
stelling bestaat uit 16 panelen die een
veelzijdig beeld van de Zuid-Hollandse
molens schetsen. 

Aan de orde komen onder meer de
geschiedenis ervan, de verschillende
typen, hun functies, werking, verval,
restauratie, onderhoud, molencom-
plexen en mo le   naars ambacht van deze
‘gratis-windenergie-monumenten’. Deze
tentoonstelling is (in tegenstelling tot
andere berichten) tijdens kantooruren te
bezichtigen in het gebouw van het ISGO
(waar ook het streekarchief is gevestigd),
Dwarsweg 40 te Middelharnis, in de eerste
drie weken van december 2007.
Openingstijden maandag tot en met vrij-
dag van 8.30-12.00 uur en van 13.00 B
16.30 uur. Het ISGO is gesloten tussen Kerst
en Oud en Nieuw. Mogelijk dat in het
begin van het nieuwe jaar de tentoon-
stelling ook nog een of twee dagen is te
bezoeken tijdens kantooruren. Het lijkt
verstandig hierover contact op te nemen
met het Erfgoedhuis www.erfgoedhuis-
zh.nl of met het ISGO die de ruimten
beschikbaar stelt tel. 0187 488111.
De reizende tentoonstelling begon eind
maart jl. in Schiedam, was vervolgens
onder andere te zien in Wateringen,
Schoonrewoerd en Leiden. In Middelhar -
nis zullen, naast de 16 panelen, vitrines
staan waarin molengerelateerde items
zijn uitgestald; er zullen molenfoto’s
hangen en het is de bedoeling dat er
molenschilderijen geëxposeerd worden
van cliëntenkunstenaars van atelier
Impasto te Sommelsdijk. Atelier Impasto is
een onderdeel van de GEMIVA-SVG
groep. 

Expositie Molens in Beeld 2007 te
Goirle

Molens horen bij Nederland. Zij zijn onlos-
makelijk verbonden met onze geschiede-
nis en onze cultuur. Goirle is trots op het
bezit van haar twee molens, de Visscher
en de Wilde. De Stichting Akkermolens,
die beide molens beheert, heeft met een
aantal activiteiten meegedaan met dit
initiatief. Als sluitstuk van dit Jaar van de
Molens organiseert de Stichting Akker -
molens een unieke expositie met als
thema Molens in beeld. Hieraan wordt
meegewerkt door de Goirlese verenigin-
gen Foto Amateur Klub Lumen, Foto Club
Optiek, Foto Club Den Dubbele Klik, en
Amateur kunstenaars vereniging Atelier
78. De leden zijn in het afgelopen jaar
geweldig enthousiast bezig geweest om
hun creatieve kijk op molens in beeld te
brengen. Zij zullen hun kwaliteiten tonen in
deze unieke, gezamenlijke expositie die
van 1 tot en met 14 december wordt
gehouden in het Cultureel Centrum Jan
van Besouw Goirle. De openingstijden zijn
op werkdagen van 09.00 uur tot 21.00 uur
en op zaterdag en zondag van 10.00 uur
tot 18.00 uur. Op 30 november is de expo-
sitie geopend in de kapel van Cultureel
Centrum Jan van Besouw door de burge-
meester van Goirle Machteld Rijsdorp.

Feestelijke afsluiting van het Jaar
van de Molens 2007

Op vrijdag 16 november is het Jaar van
de Molens 2007 feestelijk afgesloten in het
Openlucht Museum te Arnhem. 
In het kader van het Jaar van de Molens
hebben 400 molens in Nederland actief
deelgenomen aan het Jaar van de
Molens, en hebben zij met elkaar 1093
verschillende evenementen op en rond
hun molen georganiseerd. Daarnaast is er
een reizende tentoonstelling georgani-
seerd over molens in de schilderkunst,
onder de titel ‘Meesters en Molens - Van
Rembrandt tot Mondriaan-’, heeft de
AVRO een documentaireserie over
molens, ‘Werken met Wind en Water’,
uitgezonden, hebben vele publicaties
over Molens dit jaar het licht gezien en is
het educatieproject onder de titel

Speculaasdag bij de ‘Jaar van de
Molens’- ambassadeur H. Petit 
(foto: 3 november 2007).
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Moleneducatief.nl gelanceerd.
2007 draaide om de Molens. Nederland
met zijn wind- en watermolens geldt inter-
nationaal als het ‘molenland’ bij uitstek.
Dankzij de molen is ons ‘landje aan de
zee’ groot geworden. Zes honderd jaar
geleden, in 1407, wordt voor het eerste
met zekerheid een poldermolen in
Holland vermeld. Daarom heeft in 2007
het Jaar van de Molens plaatsgevonden.
Er viel veel te vieren. Denk alleen al aan
de meer dan 1000 molens, stuk voor stuk
monumenten, de honderden vrijwillige
molenaars die zich belangeloos in dienst
stellen van dit unieke erfgoed en de
talloze molenorganisaties die de betrok-
kenheid bij de molens in ons land ieder
jaar vergroten. Maar er is ook zorg om de
molen. Door achterstallig onderhoud en
dalende overheidssteun lopen we het
risico dat het aantal molens in de
toekomst sterk gaat dalen. Van de over-
gebleven molens zijn er zo’n 450 nodig
aan restauratie toe. Daar is geld voor
nodig. Alle reden voor een landelijke
steunactie in 2007.
Doelstelling van het Jaar van de Molens
2007, om meer aandacht, meer vrienden
en meer geld voor de molens te genere-
ren, is ruimschoots behaald. Behalve dat
het ministerie van Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, op 27 januari bij
de opening van het Jaar van de Molens
al 15 miljoen extra voor de restauratie van
molens beschikbaar heeft gesteld, is ook
financiële ondersteuning via het publiek
en door sponsors en fondsen dit jaar rich-
ting de molens gegaan.
Eén van de belangrijkste financiers voor
het Jaar van de Molens 2007, de
BankGiro Loterij, stelde een extra bedrag
van 500.000 euro beschikbaar aan alle
molens die hadden meegewerkt aan het
Jaar van de Molens 2007 doordat zij 2 of
meer activiteiten in het kader van het jaar
organiseerden. 

Stichting Jaar van de Molens.

Anneke de Vries, BankGiro Loterij,
overhandigt de cheque aan Fons van
Elst, bestuurslid van de Stichting De
Molen van Sassenheim, namens de
400 molens die meewerkten aan het
Jaar van de Molens 2007.

M o l e n o u d e j a a r
Een foto-impressie van de feestelijke afsluiting van het Jaar van de Molens in het
Openluchtmuseum in Arnhem. Alle foto’s zijn van de hand van Joop Vendrig.

Een volle zaal.

De Boaz-Jachinschool uit Elspeet kreeg het
molenkeurmerk voor molen De Duif in
Nunspeet.

De resultaten liegen er niet om.

Voor de molen van Goidschalxoord kan het Jaar van de Molens niet meer stuk.

De prijsuitreiking van de fotowedstrijd.
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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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N V V M - m o l e n m a k e r s  

A C T I E F

Op 25 oktober hebben we een
nieuwe binnenroe gestoken in

molen De Dankbaarheid in Herkingen.
Jan van Damme draait weer volop met
de molen. Deze roe is als eerste werk in
onze herbouwde werkplaats opgeta-
feld, al is alles aan de werkplaats nog
niet klaar. Het steken van deze roe
moest ‘s avonds in donker gebeuren
omdat de weg naast de molen de
belangrijkste verbinding voor Herkingen
is en B&W geen toestemming voor over-
dag wilde geven. 
De eindoplevering van molen De Vier
Winden te Monster heeft inmiddels
plaats gehad zodat de molenaars
indien nodig met twee koppel stenen
kunnen malen.
Het werk in verband met de nieuwe brim
regeling begint los te komen al is het
nog wel wat stroef en wennen aan de
nieuwe regeling.

Zwarte roe in zwarte nacht: het steken van de nieuwe binnenroe in de molen
van Herkingen (foto W. Herrewijnen, 25 oktober 2007).

Het gietijzeren gangwerk in de molen van Remlingen (foto A. Nibbelink, 
24 oktober 2007).

In Maasdam staat de kap weer op de
molen van Sint Anthoniepolder, voor-
zien van gerestaureerde, originele,
geklonken ijzeren voeghouten van Pot,
welke door klinken voorzien zijn van
nieuwe uiteinden.

In het Duitse Remlingen zijn de gietijze-
ren wielen weer voorzien van nieuwe
kammen, de lagers in orde gemaakt en
zijn er enkele technische reparaties
verricht. Bijgaande nog even een leuke
foto daarvan.
Op de Veluwe wordt weer olie geslagen
in de wateroliemolen van de familie Van
Zadelhoff. Het laadblok is weer
compleet gemaakt. Binnen zijn tevens
wat veiligheidsvoorzieningen aange-
bracht. Aannemer Nijland uit Lintelo
doet aan de buitenzijde wat reparaties
aan het metselwerk van de gevel.

Het optafelen van de nieuwe roede
voor de molen van Herkingen in de
werkplaats te Spijkenisse (foto J.C.
Mulder, 9 oktober 2007).
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De DRIE LEVENS van één molen (2)

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

In het septembernummer is de eerste aflevering van deze
serie artikelen geplaatst. De algemene situatie en de 
geschiedenis van de bemaling van de polder Reeuwijk

hebben daarin centraal gestaan plus speciaal de 
achtergronden voor de bouw van een vierde molen voor 

de polder. Nu komt dan de bouw van deze vierde molen aan
de orde. Het voorspel tot de bouw was een slepende kwestie.

Het naspel doet er nauwelijks voor onder.

De bouwplaats

Omdat de nieuwe molen voor ‘alge-
meene uitwatering’ moet worden
gebouwd ligt de plaats voor de hand:
bij de andere twee molens van de
polder onder Bodegraven. Volgens het

Anonieme doorsnedetekening van een
achtkante watermolen in het archief
van de polder. Uit de maatvoering
blijkt dat het de Nieuwe Rijnmolen
(tekening archief Hoogheemraadschap
van Rijnland).
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PORTRET

  (b)

Eerste pagina van het gedrukte bestek voor de bouw van de Nieuwe Rijnmolen
bij Bodegraven. Als plaats wordt niet Bodegraven, maar Zwammerdam genoemd. 

Onder: kaartje uit 1866 van
Zwammerdam in de Gemeente Atlas
van de provincie Zuid-Holland van J.
Kuyper. De gemeente Zwammerdam
werd in 1964 opgeheven en verdeeld
over de gemeenten Boskoop,
Reeuwijk, Alphen a/d Rijn en
Bodegraven. Zo komt het dat de
korenmolen van Bodegraven tot 1964
de korenmolen van Zwammerdam
was. Op dit kaartje heeft Reeuwijk
uiteraard al zijn drie molens bij
Bodegraven, ook de molen van de
Vrijenes staat aangegeven. De beide
veenderijen die de Derde Rijnmolen
voor Reeuwijk moesten stichten zijn
nog niet drooggemaakt.

opgestelde procesverbaal begeven ‘In
het Jaar eenduizend achthonderd twee
en veertig den eersten der maand Julij
des ten twaalf uren’ de besturen zich
naar den Oosthoek van het Oostmolen
weer om daar geassisteerd door P. de
Wit, ‘Inspecteur bij den Waterstaat der
drooggemaakte Polder Nieuwkoop c.a.
om de plaats van de molen te bepalen,
anders gezegd de opziener van de
polder. De Wit, ook wel geschreven als
De Witt zal ook de directie voeren over
de bouw van de molen en is vermoede-
lijk ook de opsteller van het bouwbestek
geweest. 

De plaats wordt vastgesteld op kada-
straal perceel gemeente Zwammerdam,
sectie A no. 1114. Dat ligt niet zo voor de
hand: op de hoek van de Wonne -
watering en de Vliet, de uitwatering van
de polder naar de Rijn ten zuidwesten
van de twee bestaande molens, nu de
hoek tussen de vliet en de J.J. Hoogen -
doornweg. Door te kiezen voor deze
locatie is men verplicht een voorboe-
zem van zo’n 250 meter lengte te maken
pal naar de voorboezem van de
tweede molen, toen bemalen door
Martinus Lok. Het zou veel eenvoudiger
zijn geweest om de molen te bouwenJ.S. Bakker
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Er zijn in de loop der tijden meerdere
plannen geweest om de Reeuwijkse
plassen droog te maken. Deze kaart
van Adrianus Hanegraaff uit 1810 is er
een voorbeeld van. Het plan voorzag
in het maken van drie driegangen die
uitmaalden op de met het polderland
gemeen liggende vaart langs de
Goudse/Bodegraafse (straat-)weg. Aan
de zuidkant stond de molen bij het
Dubbele Verlaat, in het noorden 
stonden de (toen nog twee)
Rijnmolens. Volgens dit plan werden
daar nog twee molens bijgebouwd,
die dus zowel bovenmolen voor de
droogmakerijen waren als de 
eigenlijke polder bemaalden. Alleen 
de Broekvelden met Vettenbroek is
drooggemaakt, niet met een driegang,
maar met een stoomgemaal. Deze
droogmakerij staat nu weer onder
water (surfplas). (kaart Collectie
Hoogheemraadschap van Rijnland,
nummer KDTT A1071).

op de plaats van de molen die in of kort
na 1608 werd verplaatst naar de
Gouwe. Windbelemmering voor en door
de aan de andere kant van de vliet
staande molen zou een overweging
kunnen zijn geweest. 

Molen op papier

Voor de bouw wordt een uitvoerig
bestek gemaakt. Op 19 november 1841
wordt het vastgesteld in een bestuurs-
vergadering van de vervening. In druk
omvat het 28 pagina’s. Ook de bijbeho-
rende tekening is bewaard gebleven en
dat mag wel een wonder zijn. Dankzij
het bestek met de tekening, het Gelders
Molenboek plus foto’s van de door
brand vernielde molen in Harderwijk
blijkt dat de in 1843 nieuw gebouwde
molen voor de polder Reeuwijk zonder
twijfel de molen is die in 1969 zijn Troje in
Harderwijk vindt. Er is in feite maar een
echte afwijking. Het Gelders Molenboek
geeft voor het bovenwiel 72 kammen,
het bestek noemt er 71; telfoutje?
Voor de definitieve identificatie van de
molen is ook de opzet van de inventari-
satie in het Gelders Molenboek bijzonder
waardevol gebleken. Die is weliswaar
beknopt, maar heeft één heel sterk
punt: het aangeven van de hoofdma-
ten van de molen. Er is geen enkele
moleninventarisatie die dit zo heeft.
Dankzij dit voortreffelijke gegeven in het
Gelders Molenboek bleek het mogelijk
om niet alleen inzicht te krijgen in de
constructie van de molen maar ook om
de maten te verifiëren met het bestek
en de tekening. Dat had met geen
enkele andere moleninventarisatie
gelukt; aan geen kant. In dit geval werd
de waarde nog eens onderstreept door-
dat de eigenlijke molen in Harderwijk
verloren is gegaan en daar dus simpel-
weg niets meer te meten valt. Schrijver
dezes heeft in dit blad en eerder in De
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Twee van de drie molens van de ‘Natte polder’ van Nieuwkoop. De Wit(t), de vermoedelijke ontwerper van de Derde
Rijnmolen was opzichter van de polder Nieuwkoop. Het is niet onwaarschijnlijk dat hij voor het maken van het ontwerp
van de Reeuwijkse molen gebruik heeft gemaakt van bestek en tekeningen van de Nieuwkoopse molens, al lijkt de 
achtkante molen wel dikker dan die van Reeuwijk.

Molenaar meerdere malen gepleit voor
het samenstellen van minimaal een
soort basisdossier dat zeker bij een cala-
miteit wel eens van zeer grote waarde
zou kunnen blijken te zijn. Voor dit artikel
is in ieder geval dankbaar gebruik
gemaakt van de gegevens uit het
Gelders Molenboek en zonder die gege-
vens zou het heel wat moeilijker zijn
geweest om het bewijs te geven. Voor
een kronkel in de geschiedenis van de
Harderwijkse molen zouden ze ook nog
eens hun waarde bewijzen.

De molen

De vlucht voor de molen is ‘standaard-
vlucht’ voor een grote Zuid-Hollandse
achtkante molen: 27,50 m. De molen is
vrij smal. De grote achtkanten als in
Aarlanderveen en Zevenhuizen zijn over
het ondertafelement zo’n tien meter
wijd. Bij deze molen is die tien meter
gereserveerd voor de wijdte over de
funderingsvloer. 
De kuip van de nieuwe molen moet
buitenwerks een diameter van 5,96 m
hebben. De wijdte over het ondertafele-
ment is ruim een meter minder dan de
wijdte op de fundering: 8,86 m.
Deze ‘vermagering’ past in de trend van
de in de loop van de geschiedenis
steeds slanker wordende molens, alhoe-
wel dit een generalisatie is. Toch zijn de
zeventiende-eeuwse watermolens als
regel veel breder gebouwd dan die uit

de achttiende eeuw en de nog slankere
negentiende-eeuwse molens. Het
summum is waarschijnlijk bereikt in de
Delflandse vijzelmolens. Dertig meter
vlucht en negen meter wijd. 
De in 1843 voor Reeuwijk gebouwde
molen was dan ook, zeker voor een
schepradmolen, een ‘slanke joffer’. 
De molen mag dan qua model modern
wezen, zijn constructie is nog geheel
volgens de klassieke regels: met een
houten as, al had hij in theorie een ijze-
ren kunnen krijgen.
Het scheprad moet een diameter van
5,88 m krijgen bij een breedte van 58
cm. In het scheprad zit wel flink wat ijzer.
Zo moeten de zwaarden van gietijzer
zijn. Men hanteert hier nog de klassieke
naam, meer ze worden beschreven als
halve cirkels van gegoten ijzer en dan
komen we in de richting van het sintel-
stuk (centerstuk). De schoepen moeten
van ‘geslagen ijzer’ zijn. Dat laatste was
toen betrekkelijk nieuw, want deze ijze-
ren schoepen waren voor het eerst
toegepast bij de molen van de polder
Blijdorp bij Rotterdam in 1839. Ook de
gordingen moeten van ijzer zijn. De kruis-
armen blijven nog van eikenhout.
Het bovenwiel krijgt 71 essenhouten
kammen, het bovenschijfloop 38 palm-
houten staven. De overbrenging van de
spil op de wateras wordt met konische
kammen uitgevoerd: 27 palmhouten
kammen in het ‘onderschijfloop’ op de
spil en het onderwiel 97 ‘Afrikaansch
eiken houten kammen’. De overbren-

ging wordt zodoende: 1,92 asomwente-
ling voor 1 schepradomwenteling.
Bij de bouw van de molen is ook de
bouw van een zomerhuis inbegrepen
van 8,30 bij 4,40 m.

Aanbesteding

Op 22 november 1842 wordt de bouw
van de molen aanbesteed tijdens een
verenigde vergadering van het bestuur
van de Gecombineerde Veenderij van
Zwammerdam en Reeuwijk en het
bestuur van de Veenderij der Broekvelden
en Vettenbroek in het logement De
Rustende Arend in Zwammer dam. Er zijn
19 inschrijvingsbiljetten inge le verd van
meer en minder beken de molenmakers
volgens onderstaande tabel (bedragen
in guldens; woonplaatsen zijn helaas niet
vermeld).

Y.G. de Jong Lz 33.650
J. Key Gzn 32.800
G. Zuidervliet 31.975
C. Oudshoorn Pz 31.800
Dirk Bot 31.500
A. Vermeulen 30.020
J. Goldberg 30.000
Johs. Oudshoorn 29.999
A. Oudijk 29.960
J. den Koster 29.960
G. Krook 29.800
Gerrit Key 29.500
H. Willemse 29.000
Willem Verploeg 28.600
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Johs. Krook 28.500
J. Muskepat 28.000
Nicolaas Zaal 26.500
H. van der Elst 26.500
A. Hoogeboom 24.500

Dat betekent niet dat Hoogeboom nu
het werk als laagste inschrijver de bouw
automatisch krijgt. Vervolgens vindt
namelijk een ‘opbieding’ plaats. Het
polderbestuur begint met een bedrag
dat fors lager is onder de laagste inschrij-
vingsprijs en dat bedrag wordt steeds
verhoogd totdat een der molenmakers
het mijnt. Dat gebeurt in dit geval niet,
zodat Hoogeboom aan het werk blijft
‘hangen’ voor 24.500 gulden. Wel
ontvangt hij als laagste inschrijver de
uitgeloofde premie. Dit bedrag zou hij
ook gekregen hebben als er iemand
onder de 24.500 gulden gemijnd zou
hebben. 

Het leggen van de eerste steen

Op 18 mei 1843 wordt de eerste steen
voor de molen gelegd. Het bestuur van
de beide veenderijen vindt dit blijkbaar
van zo groot historische belang dat in
het notulenboek van de Gecombi -
neerde Veenpolder van Zwammerdam
en Reeuwijk een uitgebreid verslag is
opgenomen van deze gebeurtenis die
plaats vindt tijdens een verenigde
vergadering van de besturen van beide
veenderijen. Normaal worden alleen
van dergelijke vergaderingen de aan-
en afwezigen vermeld, nu wordt van
alle bestuursleden de achtergrond
vermeld. Het geeft een mooi kijkje in de
keuken van de polderbesturen. Al met al
is het een opmerkelijk verslag, reden te
over om het integraal op te nemen.
Zoveel officiële verslagen van dergelijke
gebeurtenissen zijn er niet, zeker niet van
omstreeks 1850. 

‘Vereenigde Vergaadering van de bestu-
ren van de Gecombineerde Veenderij
van Zwammerdam en Reeuwijk, van de
veenderij de Broekvelden en Vettenbroek
te Zwammerdam en het bestuur van de
polder Reeuwijk Cumsuis (letterlijk: met de
zijnen; in dit geval met wat er bij hoort. In
werkelijkheid was de poldernaam een
hele mondvol. jsb.)

Donderdag den 18 mey 1843 des mid -
dags ten 12. uren in de zoogenaamde
keet bij de nieuw te bouwen watermo-
len op de perceelen van Reeu wijk in de
gemeente Zwammer dam;

tegenwoordig van de Gecomb.
Veenderij:
- de Heer Leendert Proos Hoogendijk,
Burgemeester van Zwammerdam en
in die kwaliteit opperbestuurder der
Veenderij;

- de Heer Cornelis Brack, Burgemeester
der gemeente Reeuwijk en in die
qualiteit medebestuurder;

- de Heeren Gijsbert Bouwman en Gerrit

Kraan, beiden van beroep veenlie-
den, woonende te Reeuwijk, gecom-
mitteerden;

- De Heeren Leendert Mul Cz, van
beroep veenman, woonende te Sluip -
wijk en Pieter van Hijzelendoorn, van
beroep Boomkweker, woonende te
Boskoop, te zamen uit makende het
bestuur van voorschreven Veenderij.

van de veenderij de Broekvelden en
Vettenbroek:
- de Heer Leendert Proos Hoogendijk,
Burgemeester der gemeente Zwam -
mer dam en in die qualiteit opperbe-
stuurder der Veenderij;

- De Heeren Cornelis van Wijk, Land -
eigenaar, wonende te Soeter woude

en Arnoldus Vis, van beroep veen-
man, wonende te Reeuwijk, gecom-
mitteerden tot het bestuur, te zamen
uitmakende het bestuur van deze
Veenderij.

van de Polder van Reeuwijk Cumsuis:
- De Heer Cornelis Brack, Burgemeester
der gemeente Reeuwijk en in die
kwaliteit opperbestuurder;

- De Heer Abraham de Jaager, Land -
eigenaar woonende te Gouda;

- De Heer Gijsbert Bouwman, van beroep
veenman, wonende te Reeu wijk;

- De Heer Gijsbert Batenburg, van
beroep koornmolenaar, wonende te
Zwammerdam;

- De Heer Dirk Hoogendoorn, van be -
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roep bouwman (‘landbouwer’. jsb.),
wonende te Zwammerdam;

- De Heer Leendert Mul Cz, van beroep
veenman, wonende Sluipwijk.

Alle Poldermeesteren en met de ab -
sente Leeden, de Heeren Frederik Hen -
drik Bulæus en Arie Kapteyn te zamen
uitmakende het bestuur der voorschre-
ven polder.
Zijnde de plaats waar de vergadering
wordt gehouden en de steen zal
worden gelegt met vlaggen en guirlan-
des versiert.

De Burgemeester van Zwammerdam als
president der vergadering geeft te
kennen dat den aannemer der nieuw te

bouwen watermolen, de heer A.P.
Hoogeboom, hem had berigt dat de
werkzaamheden tans zoo ver waren
gevorderd dat heden de eersten steen
kon worden gelegd; dat hij met zijn
geëerde Ambtgenoot, de heer Bur -
gemeester van Reeuwijk, had goedge-
vonden om de plegtigheid tot het
leggen van de eerste steen plegtstatig
te doen plaats hebben waaroe deze
vergadering was belegd tot welke
mede waren genodigd de Ambachts -
heer van Zwammerdam, de WelEdel -
Geboren Heer Leendert Hendrik Viruly
van Kenenburg wonende te Delft en de
Ambachtsheer van Reeuwijk, de wel -
Edel Geboren Heer Mr. Petrus Gerardus
Johannes Hoog van Ter Aar, wonende te

De beschrijving van de molen van
Harderwijk in het Gelders Molenboek
uit 1968. Deze is vrij summier, maar
uitermate functioneel en praktisch.
Juist dit maakte het mogelijk om
allerlei verbanden te leggen tussen de
molen in zijn Reeuwijkse, Waddinxv -
eense en Harderwijkse gedaante. Dat
was waarschijnlijk zo met geen enkel
ander provinciaal molenboek gelukt.

Rotterdam, doch welke beide zijn ver -
hinderd geworden aan deze uitnoodi-
ging te voldoen. 

Dat zij ook hadden goedgevonden aan
de vergadering voortestellen om de
eerste steen te doen leggen door de
zoon van den heer Burgemeester van
Zwammerdam, den Heer Willem Her -
manus Leendert Proos Hoogendijk, oud
13 Jaren. Warop gedelibereerd zijnde is
goed gevonden en verstaan het voor-
stel goedtekeuren en mitsdien den
genoemde W.H.L.P. Hoogendijk te com -
mitteeren tot het leggen van de eerste
steen tot het bouwen van den bedoel-
den molen met bepaling dat zulks door
hem zal worden gedaan met adsistentie
van de beide Heeren Burgemeesters.
Waarna men onmiddelijk tot het doel
der zamenkomst is overgegaan tot welks
bijwoning eene menigte volks van de
onderscheidene gemeentes waren te -
zamen gekomen. Wordende naar het
werk gedragen de Kalkbak door den
heer L. Proos Hoo gendijk, Burgemeester
van Zwam mer dam, en de mand met
steenen door den Heer Cornelis Brack,
Burgemeester van Reeuwijk. Nadat de
steen was gelegd hief het volk een luid
Hoera aan waarna de president der
vergadering eene korte toespraak hield
op de gelegenheid der plegtigheid, zich
vooral bepalende tot de wederwaar-
digheden der Veenderij sedert der
welker begin bedankende daarbij in het
bijzonder de Jaren 1818, 1819 en 1820
wanneer eene nadere schikking met de
ingelanden van de polder van Reeuwijk
eene vernieuwde prolongatie tot nat -
veening van de gecombineerde veen -
derij van Zwammerdam en Reeu wijk
deed verkrijgen waarbij hij herdacht
zijnen geëerden Voorganger, den Heer
Guillaume Brack, in leven Schout van
Zwammerdam, onder wiens leiding deze
schikking werdt daargesteld en het plan
werdt ontworpen waarbij een fonds van
wederdroogmaking werd daargesteld.
Na het einde dezer rede hief het volk
een vernieuwd hoera aan.
Waarna de leden wederom in den keet
zijn vergaderd wanneer werdt besloten
om het aandenken van den heuglijken
dag aan het nageslacht overtebrengen
door het te doen maken eene steen ten
opschrift hebbende:

Op den 18 mey 1843 werdt de
eer ste steen aan deze molen gelegd 
door
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W.H.L. Proos Hoogendijk
geadsisteerd door
L. Proos Hoogendijk
Burgemeester van Zwammerdam
C. Brack
Burgemeester van Reeuwijk.

Terwijl verder werdt bepaald dat aan
ieder werkman van de molen voor reke-
ning der veenderijen hen worde uitge-
reikt een flesch wijn, een brood en een
stuk kaas.
Zij voorts in overweging genomen om
deze nieuw te bouwen molen eene
onderscheiden benaming te geven
Zoo is na deliberatie goedgevonden en
verstaan dezelve te geven de naam van:
de molen de Zwaan

waartoe vooral aanleiding werdt ge -

von den in het wapen van de ge meen te
Zwammerdam voorstellende:
een Zwaan op een Burcht.
Waarna ecter deze vergadering werdt
gesloten en de leden met nog enige
genoodigden door den voorzitter geïnvi-
teerd om zich te begeven naar het
Logement de Rustende Arend te
Zwammerdam, bewaard door Hendrik
Staal, ten einde daar het middag maal
te gebruiken waartegen zich niemand
verzette.
Eene sierlijke disch was daar bereid.
Gepaste vrolijkheid heerschte bij de -
zelve. Onderscheidene toasten wer den
in het bijzonder op de gelegenheid van
den dag ingesteld zoodat dezen heuglij-
ken dag bij alle aanwezende lang in
aandenken zal blijven.’

In dit lange relaas vallen een paar zaken
toch wel bijzonder op. Zo valt de sterke
vertegenwoordiging van veenmannen
in alle drie de besturen op. Voor de
veenderijen is dat uiteraard niet verwon-
derlijk, maar voor de polder Reeuwijk
wel. Ook opmerkelijk is de aanwezigheid
van een korenmolenaar in het polder-
bestuur. Die was geen lid omdat hij

Het wapen van de gemeente
Zwammerdam volgens het diploma
van de Hoge Raad voor de Adel,
waaraan de Nieuwe Rijnmolen de
naam De Zwaan ontleende. 
De naam raakte vrijwel direct in 
de vergetelheid en werd door de
polder Reeuwijk nooit gehanteerd.
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Links: de in 1721 gebouwde boven-
molen van de Tweemanspolder onder
Zevenhuizen is een mooi voorbeeld
van een vroeg achttiende-eeuwse, vrij
zware molen. De ‘vermagering’ in de
loop van die eeuw is duidelijk zicht-
baar aan de molens van deze polder.
De zeventiende eeuwse molens zijn
als regel nog weer dikker.

De in 1869 gebouwde molen van de
polder Kerk en Zanen in Alphen a/d
Rijn is daarentegen een schitterend
voorbeeld van een negentiende-
eeuwse achtkante schepradmolen. 
In 1908 werd de molen gesloopt 
en als korenmolen herbouwd in 
‘s-Gravenzande. 

korenmolenaar was, maar vanwege zijn
grondbezit in de polder. Dat was immers
de grondslag om als ingeland wat in de
melk te brokkelen te hebben en zo als
bestuurslid gekozen te worden. Het zal
dus wel geen armoedzaaier zijn ge -
weest.

Het ‘dubbele pettenverschijnsel’ is al
genoemd. De beide burgemeesters
zitten in twee van de drie besturen. Ook
Gijsbert Bouwman en Leendert Mul
hebben dubbele petten. De beide
veenderijen zullen elkaar niet gebeten
hebben. Dat ligt tussen de polder en de
veenderijen eerder voor de hand zoals
al duidelijk werd bij het voorspel tot de
bouw van de molen.
Bijzonder fraai is de manier waarop een
eventuele competentiestrijd tussen bei -
de burgemeesters wordt vermeden,
namelijk door geen van beide, maar
door een kind de eerste steen te laten
leggen (Brack had waarschijnlijk geen
kinderen.) Wie nu de kalkbak of de
mand met stenen draagt maakt niet
veel uit. 
Bijzonder opmerkelijk is ook de officiële
naamgeving voor de molen, bij een
watermolen zeer ongebruikelijk. Nog
opmerkelijker is dat de naam binnen de
kortst mogelijke keren in het vergeet-
boek verdwijnt. Na deze naamgeving
wordt hij nergens meer zo genoemd.
Wilden de Zwammerdammers de Reeu -
wijkers met deze naam de achtergrond
van de molen inpeperen en had de
polder Reeuwijk daar geen boodschap
aan? Het heeft er veel van weg. Bij de
polder Reeuwijk heeft men het meestal
over de nieuwe molen of, zoals gebrui-
kelijk bij deze polder, naar de molenaar,
de molen van Maarten Lok.

Oplevering

De aannemer moet uiterlijk 15 maart
1843 met het werk beginnen. Op 1 juni
moet het metselwerk gereed zijn, terwijl
de molen op 1 september 1843 maal-
vaardig moet zijn. Voor de bouw wordt
dus ternauwernood een half jaar uitge-

trokken; een prestatie die ook nu nog
bewondering afdwingt, zeker als we ons
realiseren dat alles handwerk was.
Mogelijk is men later begonnen dan
voorzien. Pas op 11 oktober 1843 vindt
de eerste oplevering plaats. Het bestuur
acht zich blijkbaar niet deskundig
genoeg om goed te kunnen beoorde-
len of de nieuwe molen aan de eisen
voldoet. Afgaan op het oordeel van
‘opziener’ De Witt heeft veel weg van
het oordeel van de bakker die zijn eigen
brood keurt. Met instemming van De
Witt wordt op 21 oktober 1843 besloten
om twee ‘zaakkundigen’ aan te trekken,
twee inwoners van Moordrecht, Willem
Schouten en Hendrikus Nout, opzichter
van de Zuidplaspolder. Zij examineren
de molen op 8 december 1843 en bren-
gen op 3 januari 1844 verslag uit. Dat
wordt voorgelezen en besproken in de
verenigde vergadering van beide veen-
polders op 8 januari 1844. Het zal het
begin worden van veel geharrewar. 
Schouten en Nout verklaren dat zij zijn
‘overgegaan tot de bezichtiging der
gaande werken, die wij bij die gelegen-
heid ook hebben zien werken hetwelk
ons de voldoenste blijken gaf van
derzelver goede constructie en zuivere
werking. Ze hebben ‘gezamentlijk zoo in
zijn geheel als in zijne deelen met de
meeste naauwkeurigheid hebben geïn-
specteerd en de schijnden gebrekens
onderzocht’. Toch is er kritiek. De boven -
as, ‘het kaptale stuk onzer attentie’
heeft ‘enkele doode kwasten in het
achtereinde’ en dat ‘een oude borst
(barst. jsb) bij den pen uitkomende met
en stuk is digt gemaakt’, maar ‘in den
overige is niet het minste kwaad te
ontdekken en dus ook geene verkorting
van diensttijd zal veroorzaken, terwijl wij
het geheele hout als een volledig
deugdzaam zijnd hout bevonden heb -
ben’.
Ook al hebben ze ‘nog alle staande en
vaste werken, zoo in hout, steen (...)
goed en deugdzaam bevonden echter
met deze kleine aanmerking dat bij de
blijken de goede zorg aangaande de
bevordering en het plaatsen van twee
eiken achtkants stijlen die volgens de
meening van het bestek moesten
geplaatst worden boven het scheprad
waarvan verandering bij het daarstellen
schijnt gemaakt te zijn van een derzelver
voor het scheprad te doen plaatsen
daar wij liever Ons zouden bepaald
hebben bij het eerste volgens het
bestek.’
De heren ‘zien echter in den verande-
ring niet het minste nadeel als niet over-
tuigd zijnde wie van den greenen of
eyken op deze plaats het duurzaamste
te zijn dan daar wij weten dat het water
voor beide nadeelig is zouden wij van
oordeel zijn ter conservatie van stijlen of
tafelementen dienstig te wezen van
schutwerk voor stijlen en tafelementen
te doen maken ter wering van het
water.’
Oorspronkelijk waren de achtkantstijlen
als regel van eiken. Later stapte men

PORTRET
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De constructie van een scheprad, nog klassiek met houten
kruisarmen naar A.A. Beekman, Polders en Droogmakerijen

(‘s-Gravenhage 1912), pl. XLI. 
Verklaring van de letters: K-kruisarm; Z-zwaard; G-gording.

Schepradonderdelen uit het modellen-
boek van IJzergieterij De Prins van

Oranje uit Den Haag.
Het scheprad is gemoderniseerd, in die
zin dat de klassieke zwaarden vervangen
zijn door modernere, bestaande uit giet-
ijzeren halve cirkels; het sintelstuk begint

te ontstaan (zie foto sintelstuk van de
Zwartenbergse molen, Molenwereld
2007-10-4xx). Het scheprad van de

Nieuwe Rijnmolen kreeg bij de bouw
dergelijke halve cirkels.

over op het goedkopere grenen, maar
bij een schepradmolen hield men graag
de twee stijlen boven het scheprad van
eiken daar men geloofde dat dit beter
bestand was tegen opspattend water
dan eiken. Een degelijke bepaling was
ook in het bestek voor deze molen
opgenomen. Maar wat is boven het
scheprad? Op de keper beschouwd zijn
er geen twee maar zelfs vier stijlen
boven het scheprad. Over één stijl is
geen twijfel mogelijk: de stijl aan de
buitenzijde bij de voorwaterloop. Maar
de andere? Is dat die aan de linker of
de rechterkant ervan. Uit het feit dat
volgens Schouten en Nout de andere
eiken stijl voor het scheprad was
geplaatst was Hoogeboom uitgegaan
van de linkerstijl, terwijl het volgens hen
de rechter had moeten. Het gaat in
wezen om een interpretatiekwestie,
waar beide heren overigens niet zwaar
aan tillen. Ze zien meer heil in het
aanbrengen van een betimmering,
schut werk, rond stijlen en tafelement.
Die betimmering is immers gemakkelijk
te vernieuwen dan delen van achtkant-
stijlen. De conclusie van de beide ‘zaak-
kundigen’ is positief: ‘Met deze geene
zakelijke aanmerkingen verklaren wij
ondergetekenden dat wij verder de
molen (...) van eene goede constructie
en goede bouworde en daarbij sterk en
solide bewerkt; dat wij mitsdien verder
op het geheele werk geene de minste
aanmerking hebben kunnen maken en
allezints geschikt hebben beschouwd
om aan het doel en overeenkomstig het
bestek te kunnen beantwoorden.’

Molenmaker Hoogeboom en opzichter
De Witt konden tevreden zijn. De voorzit-
ter van de verenigde vergadering was
het ook. Het verheugt hem ‘zoodanig
rapport te hebben ontvangen’ en stelt
dan de vraag of de leden van beide
veenderijbesturen ‘met hem kunnen
vereenigen om in dit rapport te berus-
ten.’ Het moet hem haast rauw op het
dak gekomen zijn dat die vereniging
uitblijft. Van de Gecombineerde Veen -
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derij is alleen het bestuurslid van
Hijzelendoorn voor en van Broekvelden
en Vettenbroek alleen gecommitteerde
Van Wijk voor en Vis tegen. De stem van
de voorzitter, Proos Hoogendijk geeft de
doorslag, zodat deze veenderij met
meerderheid van stemmen akkoord
gaat. De voorzitter wijst er vervolgens op
dat deze vergadering zelf De Witt als
opzichter heeft aangesteld die op zijn
beurt geen bezwaar had tegen een
rapport van deskundigen, deskundigen
die ook met een positief verhaal zijn
gekomen, ‘waarmede deze zaak bij
hem voor afgehandeld wordt be -
schouwd’. Anders gezegd Proos Hoo -
gendijk wenst zo de uitslag van de
stemming weg te poetsen als niet ter
zake!
Zijn ambtgenoot Brack verweert zich
door te stellen ‘dat hij geen stukken in
de as kan toelaten of genoegen nemen
dat de eiken stijl op eene andere plaats
is gesteld geworden als in het bestek is
bepaald’. Het wordt er allemaal niet
makkelijker door. Burgemeester Proos
Hoogendijk is ‘opperbestuurder’ van de
beide veenderijen en burgemeester
Brack voorzitter van de polder Reeuwijk!

Foto van de stichtingssteen van de Nieuwe Rijnmolen, nu ingemetseld in de
noordgevel van het gemaal Bulæus Brack bij Bodegraven.

Overname

In de vergadering van de Gecombi -
neerde veenpolder op 1 maart 1844
komt de kwestie opnieuw aan de orde.
Proos Hoogendijk komt nu met een soort
kunstgreep. Het is een ‘dwaling’ dat de
verenigde vergadering van beide veen-
polders rechtsmacht heeft. Die dient
slechts ‘ter verkorting van de delibera-
tiën ten einde over en weer elkanders
gevoelen te doen kennen’. Het is nooit
de bedoeling geweest dat de besturen
onderworpen zijn aan besluiten in een
verenigde vergadering. Gecommi t -
teerde Van Wijk van Broekvelden en
Vettenbroek zal om die reden nooit
meer een verenigde vergadering bijwo-
nen. Anders gezegd, de uitkomst van de
vergadering van 8 januari is van tafel!
Het hele verhaal kan opnieuw beginnen,
maar nu ‘onder ons’ in de vergadering
van de Gecombineerde Veen    polder.
Burgemeester Brack be treurt de gang
van zaken. Hij had graag andermaal
een verenigde vergadering bijge-
woond. Hij zou dan met de andere
leden die niet instemden met het
rapport voorgesteld hebben om ‘nog
een nader en laatste onderzoek van de
bovenas’ in te stellen om aan deze
kwestie ten einde te brengen. Nu wil hij
dat in deze vergadering doen. Proos
Hoogendijk herhaalt zijn oude stand-
punt: De Witt was gemeenschappelijk
aangesteld als opzichter en de beide
deskundigen dito om zo doende na te
gaan of De Witt ‘aan zijne verplichting
heeft beantwoord’. Dat is in orde

Zo moet de Nieuwe Rijnmolen er in
1843 ook bij gestaan hebben
(Kinderdijk, molen 2 Overwaard, 
3 juli 1984).

PORTRET
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bevonden en daarom heeft hij geen
‘vrijheid om een nieuw of nader onder-
zoek te bewerkstelligen, vermits de
bestuuren door deze inspectie en het
daarvoor ontvangen rapport waarbor-
ging hebben voor eene goede
decharge die hij zeeker zou verliezen
indien er nog een onderzoek plaats
had’. Vervolgens wordt ‘de vergadering
zonder eenige beslissing gescheiden’.

Op 12 mei 1844 verzoekt dan de ‘opper-
bestuurder der gecomb. vervening der
Broekpolder en Vettenbroek’ Proos
Hoogendijk dus, aan de polder Reeuwijk
om de nieuwe molen over te nemen op
14 juni 1844. Dit verzoek wordt dan
behandeld in de vergadering van
schout en poldermeesters van de polder
Reeuwijk op 3 juni 1844. De schout, de
voorzitter, is niemand minder dan burge-
meester Brack, de man die in zijn kwaliteit
als bestuurslid van de Ge com b ineerde
Veenpolder moeilijk deed over de
afname van de molen. Hij verklaart nu
dat men de molen niet ‘zo maar klakke-
loos’ zou overnemen. Allereerst gaat hij
in op de juridische achtergronden en
leest de overeenkomst over de bouw
voor, het proces verbaal over de bepa-

Het gemaal Bulæus Brack bij Bodegraven met onder het dubbele raam rechts de
gevelsteen van de Nieuwe Rijnmolen (foto 13 augustus 2007).

ling van de standplaats en het rapport
van de dijkgraaf en hoogheemraden
van 3 oktober 1842. Daar is niets mis
mee. Omdat de voorzitter niet had inge-
stemd met de overname van de molen
hadden de Commissarissen Hoogheem -
raden van Rijnland op 25 april 1844
rapport uitgebracht en alles was in orde
bevonden. Bovendien was de molen nu
bij wijze van proeftijd vier maanden
zonder problemen in bedrijf geweest. 
Over de as was een compromis bereikt.
De polder wil die accepteren ‘mits die
geen vuur in zich heeft’ en met de
garantie dat wanneer deze het van -
wege een gebrek zou begeven de
veenpolders voor een nieuwe zouden
zorgen. Dat kan natuurlijk niet onbe-
paald. Poldermeester Batenburg vindt
een garantietermijn van zes jaar kort
genoeg, maar ‘als zes niet genoeg is
dan ook twaalf niet’; zes dus. Zo besluit
men dan de molen over te nemen
tijdens een ‘extra ordinaris vergadering’
op 14 juni 1844. Eind goed, al goed? 

Ondertekening van het akkoord op 
22 juni 1842 over de bouw van de
nieuwe molen. De eerste kolom 
handtekeningen (Proos Hoogendijk,
De Grave, De Jaager, Kraan, Bouman,
Mul, Brack) staat voor de
Gecombineerde Veenpolder van
Zwammerdam en Reeuwijk, de
tweede kolom (Proos Hoogendijk, 
De Jaager, Van Wijk) voor de Veenderij
der Broekvelden en Vettenbroek, de
derde (De Grave, De Jaager, Bouman,
Kapteyn, Hoogendoorn, Bulæus, Mul,
Brack) voor de polder Reeuwijk. 
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De Schermermolen uit het vorige num mer heeft
helaas geen reacties opgeleverd. 

Wel reageert de heer J.L. Mulder op de ‘Zoeker’ in
het oktobernummer. Hij heeft te horen gekregen
dat het zou gaan om de voorganger van de
Blauwe Molen bij Rijpwetering. Bestudering van
een topografische kaart van omstreeks 1900
maakt dat in feite onmogelijk. Ge maks halve druk-
ken we de foto en de kaart (afgedrukt in de rich-
ting als op de foto) nogmaals af. De jacht blijft
dus nog volledig open.

Het betreft twee foto’s van dezelfde molen en molenaar. 
Het geheel lijkt in scene gezet. Om welke molenaar/molen gaat het? (Bokrijk?) 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

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’; maar welke? 
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Op
Molenaar Sjef Kees uit Budel 
overleden
Op 19 september j.l. overleed in het ziekenhuis St. Jans
Gasthuis te Weert op 91-jarige leeftijd molenaar Jozef Kees,
beter bekend als Sjef (of ook wel Jos, zoals zijn zoons hem
noemden). Hiermee kwam een eind aan een gezond en
zorgzaam bestaan. Zijn molen, de stellingmolen Nooit
Gedagt, is in vertrouwde handen achtergebleven. Want zijn 3
zoons, Johan (1962), Martien (1963) en Henrie (1965)
hebben de molen al sinds 1992 in eigendom en de goede
staat waarin de molen verkeert bewijst dat zij de liefde voor
de molen van hun vader hebben overgenomen.

De uit 1846 daterende molen stelling-
molen Nooit Gedagt kende al vanaf

1889 een telg uit het geslacht Kees als
molenaar. De eerste Kees was mole-
naarsknecht, zijn voornaam: Antoon. In
1890 kreeg deze Antoon hulp van zijn
broer Jan (1871)- Jenke genoemd -, die
evenwel gedreven werd om zelfstandig
een windmolenbedrijf te runnen. Hij
kocht in 1908 de Oude Molen, een stan-
derdmolen, gedurende lange tijd de
enige molen van Budel. In 1919 verruilde
‘Jenke de mulder’ deze standerdmolen
voor de stenen Nooit Gedagt. Hij
bemaalde deze - toen nog - bergmolen
tot in 1944 (dus tot zijn 73e). Daarna
namen 2 van zijn zoons, Sjef en Gerard

Gerard Sturkenboom

(‘Graad’), gezamenlijk het bedrijf over.
Na het overlijden van vader Jenke in
1954 werden beide ook eigenaar van
de molen, maar dit was slechts voor
korte tijd. Graad trok zich terug omdat er
voor 2 huishoudens niet genoeg te
verdienen viel. En zo werd Sjef Kees de
nieuwe eigenaar.

Nog even terug naar het gezin van
Jenke Kees (1871-1954) en Drika Wijnen,
waarin Sjef als middelste van 9 kinderen
- 7 jongens, 2 meisjes - werd geboren.
Het was een echt molenaarsgezin, want
alle jongens hebben gedurende korte of
langere tijd als molenaar de kost
verdiend. Zo was Janus (of Joanes),
nadat hij ook bij vader Jenke meege-
werkt had, vanaf 1937 jarenlang werk-
zaam als molenaar te Leende (op de
motormaalderij, maar ook kort op de in
1941 verwoeste standerdmolen). Bert
was lange tijd eigenaar van de ook nog
bestaande bergmolen in Budel, de
Zeldenrust; nu nog in eigendom van
zoon Edie. Andere broers waren Graad,
Sjang, Tinus en - de enige nu nog
levende - Toon (1914).

Hoewel Sjef liever voor timmerman was
gaan leren toen hij van de lagere school
kwam, moest hij ‘uit gaan dienen’ zoals
dat toen heette. Op zijn 15e ging hij als
knecht werken op de molen van
Stiphout bij molenaar A.H. van Poppel.
Na een lange werkweek mocht hij zater-
dagavond op de fiets voor het ‘week-
end’ naar huis; een afstand van zo’n 30
km. Hem werd dan niet ‘prettig week-
end’ gewenst, maar hij kreeg te horen
‘zorg dat je maandag op tijd bent, want
er is nog veel werk’! Andere molens
waar Sjef Kees ervaring opdeed waren
de molens in Stramproy en de molen in
Nederweert van molenaar Bruekers. Hij
verdiende toen 80 gulden per jaar; uit te
betalen in twee keer per jaar. Niet nodig

Drie generaties Kees: Sjef (met steek-
wagen), zoon Johan en moeder Drika,
op de kar een boer die maalgoed
komt brengen (foto familie Kees).

De molen als bergmolen in de jaren ‘60 (ansichtkaart).
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om te vermelden dat het werk in die tijd
ook lichamelijk zwaar was. Met zakken
van 75kg drie trappen omhoog, werd als
normaal beschouwd.
Toen broer Janus tijdens de mobilisatie
van 1940 ‘onder de wapenen’ werd
geroepen, runde Sjef tijdelijk het bedrijf
in Leende. Nog net voor het einde van
WOII werd hij op 28 maart 1944 samen
met zijn broers Graad en Toon (komend
van de zondagse kerkdienst) door de
Duitsers opgepakt om in Duitsland te
gaan werken. Graad werd in Amersfoort
nog vrijgelaten, maar met broer Toon
heeft Sjef gewerkt bij de aanleg van een
vliegveld. Zoals velen die in Duitsland te
werk waren gesteld vertelde hij later
maar weinig over zijn ervaringen. Hij
wilde niet werken voor de ‘Pruisen’.
Daarom ontsnapte hij een keer, maar hij
werd ook weer opgepakt. Met een brief

aan zijn ouders liet hij weten ‘Het is hier
hard werken, weinig slapen en bijna
geen eten. Dierbare ouders stuur alstu-
blieft wat brood op, zo snel mogelijk.’
Later werd hij vrijgelaten omdat hij
ernstig verzwakt was. Op een foto uit die
tijd was hij broodmager en kaalgescho-
ren. In enkele maanden was hij 40 kg
afgevallen.
Door zijn sterke gestel kon hij er weer
bovenop komen. Vanaf die tijd werkte
hij dus op de Nooit Gedagt in Budel.
In 1961 trouwde hij met Antje Vlassak.
Het gezin kreeg 3 kinderen. In die tijd
was het heel moeilijk om nog een gezin
te onderhouden met de inkomsten uit
het molenbedrijf. Daarom zocht hij
ander werk, dat hij vond in Maarheeze
bij de 7-Up fabriek van Winters. Voor een
‘zelfstandige’ als Sjef waren dit geen
gemakkelijke jaren! In 1978 mocht hij na
11 jaar werken in de fabriek op zijn 62e

met vervroegd pensioen.
De molen Nooit Gedagt was nog steeds
in eigendom en in de jaren kort daar-
voor grondig opgeknapt. De romp werd
daarbij met 4 meter verhoogd en de
berg was afgegraven en vervangen
door een stelling.
Sjef zag dat zijn zoons waardige opvol-
gers waren, zij het dat het muldersbe-
staan voor hen niet de 1e baan werd.
De molen werd door henzelf functioneel
ingericht. Ook werden in eigen beheer
fokken aangebracht, eerst op de
binnenroe, later ook op de buitenroe.
De molen kwam weer in vol bedrijf. Zo

werd er eind jaren ‘70, begin jaren ‘80
veel gemalen voor De Kleine Aarde
(Boxtel); soms wel meer dan 20 ton per
week! Met de aangebrachte remklep-
pen was de molen gemakkelijk te bedie-
nen. Zo kon Sjef als 80-plusser nog
zelfstandig met de molen werken; iets
waar hij terecht trots op was.
Trots was Sjef ook op het Certificaat van
Verdienste van De Hollandsche Molen,
dat hij in 1980 ontving uit handen van
dhr. A.J. de Koning; ‘bij deze molenaar is
sprake van een ongelooflijke liefde voor
het vak o.m. tot uitdrukking komend in
de wijze waarop hij zijn molen in orde
heeft’.
Toen na ziekte zijn vrouw in het jaar 2000
overleed nam Sjef het werk in huis voor
hemzelf en voor zijn - nog thuis wonende
- zoons op zich. Zelf had hij tot zijn 85e

nog nooit een pil, dokter of ziekenhuis
gezien. In 2003 belandde hij met hart-
klachten in het ziekenhuis. Het werd stil-
aan minder met zijn krachten. Zijn zoons,
waar hij altijd voor klaar gestaan had,
namen de verzorgende taak over. Sjef
had altijd aangegeven nooit naar een
bejaardenhuis te willen. Mede door de
zorg van zijn kinderen heeft hij een
mooie oude dag gehad, wonend naast
zijn molen. Misschien wel de laatste
mulder van zijn generatie in Zuidoost
Brabant is niet meer, maar met zijn zoons
is het voortbestaan van de molen Nooit
Gedagt én het vakmanschap van mole-
naar voorlopig nog een volle generatie
gegarandeerd!

Budelse molens in de (Brabantse) rouw na overlijden van Sjef Kees (foto Wiro
van Heugten).

De molen van Stiphout waar Sjef
Kees in zijn jonge jaren heeft
gewerkt.

De in 1921 afgebrande Oude Molen
van Budel, waar de familie Kees in
1908 zich als zelfstandig molenaar
vestigde.
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ADVER T EN T I E

Molens zijn in binnen- en buitenland
een veelvuldig weerkerend ele -

ment in poëzie en proza, in ongeveer
iedere denkbare kwaliteit. Maar ook in
liederen en liedjes hebben zij een plaats.
Het bekendst in Nederland is ongetwij-
feld de meezinger ‘Daar bij die molen,
die mooie molen...’ Er zijn er nog veel
meer. Tot ver in de vorige eeuw was in
Duitsland het ‘Müllerliederbuch’ verkrijg-
baar dat door molenaars werd gebruikt
om uit te zingen tijdens hun ‘Innungen’.
‘Het Jaar van de molens’, 2007, vraagt
welhaast om aandacht voor molens in
muziek en zang. 

De Stichting Vrienden van de Gelderse
Molenging op zoek naar een speciale
activiteit. Zo werd het idee geboren om
een cd te maken met molenliedjes. Niet
alleen gericht op het opnieuw uitgeven
van bestaande, bekende liedjes, maar
een nieuwe opname met zowel
bekende liedjes als ook wat nieuwe.
Door de contacten van de secretaris,
Gerard van Rossum, kon contact gelegd
worden met Ruud Hermans en Dick van
Altena, die beiden direct geïnteresseerd
waren in het project. Omdat de stichting
Vrienden van de Gelderse Molen niet in
staat was om het project te financieren
heeft Gerard van Rossum, via zijn bedrijf,
VAROS Productions, het project gea -
dop teerd en uitgevoerd.
Vervolgens moesten de liedjes geselec-
teerd worden. Op de CD staan dertien
liedjes zes zijn er nieuw. Verder zijn er drie
bestaande molenliedjes gebruikt en zijn

drie Engelse liedjes opgenomen en van
een oud gedicht is de tekst gebruikt en
op muziek gezet. Bij het maken van de
nieuwe liedjes is bewust gezocht naar
teksten over de molen zelf. Dat heeft
geresulteerd in drie nieuwe liedjes,
waarin het vooral over de molen zelf
gaat.
Daarmee is een grote verscheidenheid
in liedjes bereikt, maar omdat de uitvoe-
renden steeds Ruud Hermans en Dick
van Altena zijn, is er toch een grote
samenhang in het geheel ontstaan. Een
goede balans tussen rustige nummers en
snellere nummers. De deelname van het
Kinderkoor Kikolé bij ‘Een muis in een
molen’ en de toevoeging van een
speciale kindermedley, blijkt een waar-
devolle toevoeging te zijn.
Vervolgens is de keuze gemaakt om
twee cd’s uit te brengen. Dezelfde
muziek, maar een met de teksten in het
Nederlands en een met alle teksten in
het Engels (‘Down at the Mill’). Er is
alleen een uitzondering gemaakt voor
de kindermedley, die staat op beide
cd’s in het Nederlands.
De cd’s werden gepresenteerd op vrij-
dag 9 februari 2007 in het Heeren -
logement in Beusichem. Een keur aan
muzikanten heeft medewerking ver -
leend bij de opnames. Behalve natuurlijk
Ruud Hermans en Dick van Altena tref-
fen we Jan Bernards aan op leadgitaar,
Patrick van Gerwen leadgitaar en
dobro, Ben Jansen op drums, Joost van
Es op fiddle, Frans Senden op accor-
deon en keyboards en Ron Lieberton,
basgitaar op: “Draai maar door” en “de
man die van jou droomt” en Kinderkoor
Kikolé o.l.v. Dick van Altena.

‘Daar 
bi j  de 

molen’ . . . .

Nadere informatie bij Ruud Hermans,
Dick van Altena en Gerard van Rossum
Rudolphhermans@cs.nl
d.vanaltena@wannadoo.nl en
gerard.van.rossum@varos.nl
telefoon: 0345 51 80 10.

De cd’s zijn verkrijgbaar bij verschillende
molens in het land, bij sommige platen-
winkels, bij de artiesten en via de uitge-
ver VAROS Productions. (varos.nl)
De prijs van de cd is i 12,50 per stuk.
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DeDe Veluwe dankt zijn bekendheid vooral
aan het reliëf dat als stuwwal werd
gevormd tijdens de voorlaatste ijstijd,
circa 200.000 jaar geleden. Dit reliëf
biedt de mogelijkheid beken aan te
leggen, doordat de grondwaterspiegel
het reliëf volgt, waardoor het grondwa-
ter in de hoge delen hoger staat dan
aan de randen van de Veluwe. Het
grondwater, dat voortdurend wordt
aangevuld door het regenwater, be -
weegt zich ondergronds naar de lagere
delen. Op sommige plaatsen stagneert
het grondwater op verticale kleischot-
ten. Een deel van het regenwater vloeit
op natuurlijke wijze af via kleine natuur-
lijke beken. De loop van de natuurlijke
waterlopen is in de loop der eeuwen
meestal zodanig gewijzigd dat niet meer
is na te gaan welke delen nog natuurlijk
zijn.
Door een diepe ingraving te maken in
de hogere delen tot in het grondwater
ontstaat een kunstmatige bron waar-
mee een beek gevoed kan worden.
Zulke beken, waar de Veluwe rijk aan is,
worden ‘sprengen’ genoemd. De vele
dwarsverbindingen maken het vaak

moeilijk onderscheid te maken tussen
beken en sprengen. De Veluwse spren-
gen zijn niet uniek, maar komen daar
wel het meeste voor. De meeste werden
gegraven om molens van water te voor-
zien; zowel voor de aandrijving als voor
proceswater voor vol- en papiermolens,
en later voor wasserijen. Andere spren-
gen werden ondermeer aangelegd om
kasteelgrachten en fonteinen te voeden.
De eerste molens op de Veluwe waren
korenmolens, later werden ook molens
met andere functies opgericht. De
eerste Veluwse molens stonden aan
natuurlijke waterlopen. Wanneer de
eerste sprengen tot stand kwamen is
nog onduidelijk; mogelijk zijn de spren-
gen bij het Loo die in 1517 werden
gegraven, de oudste.
Vanaf het einde van de zestiende eeuw
ontstond een kleinschalige papierindus-
trie dankzij de beschikbare waterkracht
en de zuiverheid van het water. Andere
factoren die leidden tot de bouw van
een groot aantal papiermolens waren
de nabijheid van de Hollandse steden
die voor afname van het papier, en
levering van ondermeer lompen zorg-
den, en de relatief lage lonen van de
arbeidskrachten op de Veluwe. Enkele
dorpen leefden zelfs voor een belangrijk
deel van de papierfabricage. De groot-
ste bloei vond plaats tijdens de eerste

helft van de achttiende eeuw.
De geschiedenis van de Veluwse papier-
molens loopt parallel aan die van de
Zaanse. Beide productiegebieden wa -
ren geen concurrenten van elkaar, maar
vulden elkaar aan doordat zij verschil-
lende papiersoorten leverden. Tijdens
de tweede helft van de achttiende
eeuw trad stagnatie op, gevolgd door
malaise vanwege de Franse Tijd. Daarna
nam het aantal papiermolens af.
Sommige bedrijven mechaniseerden,
terwijl vooral de kleinere omgebouwd
werden tot wasserijen. Nadat de water-
molens hun betekenis verloren en uit het
landschap verdwenen, werd het onder-
houd van de sprengen verwaarloosd.

‘Historische geografie is een vorm van
geografie die zich bezighoudt met het
bestuderen van de ruimtelijke patronen
op het aardoppervlak in hun ontwikke-
ling in de tijd, of met het schetsen van
de toestand waarin de ruimtelijke patro-
nen zich bevonden op een bepaald tijd-
stip in het verleden’ (J.A.J. Vervloet in:
Inleiding tot de historische geografie
van de Nederlandse cultuurlandschap-
pen). Deze omschrijving maakt duidelijk
dat deel 1 van het boek Veluwse beken
en sprengen in feite geen monografie is,
maar dat de titel van het boek slechts
het onderwerp aanduidt dat de aanlei-

Ve luwse  beken  en  sp rengen
Een uniek landschap

Dit boek is de bundeling van twee afzonderlijke
delen, die niet alleen door verschillende

auteurs zijn samengesteld, maar ook qua benadering
en stijl volkomen los van elkaar staan. 
In deel 1 geeft Hans Renes een historisch-geografi-
sche uiteenzetting over de sprengen, beken en
molens, terwijl Henk Menke, Gerard Smit en Peter
Stork de huidige situatie van de beken vanuit
natuurlijk perspectief beschrijven, en aandacht
besteden aan het beleid bij het beheer van deze
landschappelijke elementen. Het recent verschenen
boek, dat tot stand kwam in samenwerking met de
Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen 
en Beken, vestigt de aandacht op dit unieke 
cultuurlandschap.

Nico Jurgens
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ding vormde tot de studie van de ruim-
telijke ontwikkelingen langs de flanken
van de Veluwe. Dit deel is een voor een
breed publiek toegankelijk gemaakte
bewerking van het rapport Het Veluwse
sprengenlandschap; een cultuurmonu-
ment (J. Renes, J. Meijer en K.R. de Poel;
Alterra, Wageningen, 2000). Het is opge-
deeld in de hoofdonderwerpen: het
landschap, de sprengenbeken, de
water molens, grachten, vijvers en water-
werken, en eindigt met een overzicht
van sprengenbeken en molens. In de
hoofdstukken komt een veelheid aan
onderwerpen aan de orde: de geologi-
sche ontstaansgeschiedenis van het
gebied, de bewoningsgeschiedenis, het
grondgebruik, de waterhuishouding, na -
tuurlijke en door de mens veroorzaakte
verontreiniging van het water, en de
eigendomssituatie van de sprengen. In
hoofdstuk 4 gaat de auteur gedetail-
leerd in op de ontstaansgeschiedenis
van enkele sprengenstelsels met hun
molens. Het stelsel bij Vaassen is nauw
verweven met kasteel de Cannenburch.
Het boek is niet in de eerste plaats een
molenboek, maar biedt de geïnteres-
seerden een ruim inzicht in de oorzaken
van de (molen)geschiedenis van dit
gebied en de verbindingen met andere
lokale, regionale en landelijke histori-
sche ontwikkelingen. Daarmee biedt
deel 1 van het boek een leerzame
aanvulling op de boeken over de
molens van de Veluwe, zoals het voor-
treffelijke historische werk van Herman
Hagens (recensie in de Molenwereld
2001, nr. 3 p. 76) en de monografie over
de Apeldoornse molens van Hardonk.
Voor meer bijzonderheden over de indi-
viduele molens wordt naar deze werken
verwezen.
Dit deel biedt een omvangrijke litera-
tuurlijst en verwijzingen in de tekst. Maar
de sprong van de beknopte tekst naar
de opgesomde vakliteratuur zal voor
veel lezers vrij groot zijn; ondermeer als
gevolg van de relatief beknopte tekst.
Dit deel nodigt uit om op de Veluwe ‘op
exploratie’ te gaan. De geologische
ontstaansgeschiedenis heeft haar spo -
ren achtergelaten in de morfologie van
het gebied, terwijl van de cultuurhistorie
nog veel relicten aanwezig zijn. Het
boek roept ook vele vragen op. Geen
enkele krachtbron in het verleden was
zo betrouwbaar en regelmatig als het
door de sprengen aangevoerde water.
Van de processen die in het verleden
werden toegepast zijn er meerdere die
om een regelmatige snelheid van de
molen vragen. Elk molenproces verloopt
beter bij een regelmatige gang, maar
met name bij het bereiden van grutten,
het vollen van wol en zeemleer en het
slaan van olie is een regelmatige gang
zeer bepalend voor de kwaliteit (en bij
olie ook de kwantiteit) van het product.
Toch kwamen grutterijen nauwelijks voor,
en ook het aantal vol- en oliemolens is
zeer gering geweest in vergelijking met
de centra van deze nijverheden of in
verhouding tot het aantal papiermo-

lens. Het aantal papiermolens is zeer
hoog geweest, maar hier bevreemdt
het dat op de Veluwe een mindere
kwaliteit papier werd vervaardigd dan in
de Zaanstreek, hoewel op de Veluwe
zuiver water beschikbaar was, terwijl het
voor de Zaanse papiermolens gezuiverd
moest worden. Dat het boek geen
antwoorden geeft op deze vragen is te
begrijpen door het ontstaan vanuit een
rapport, waarvoor de opdracht niet
zover reikte. Dit deel van het boek is zeer
de moeite van het bestuderen waard,
en maakt duidelijk dat een breed uitge-
voerd onderzoek leidt tot een veel beter
inzicht in de molengeschiedenis, die
daarmee bovendien beter toegankelijk
wordt gemaakt voor een groter publiek.
Mogen er meer van zulke boeken ge -
schreven worden.

Deel 2 behandelt vragen rond het
thema: ‘de Veluwse sprengen, wat doen
we ermee?’ Het beschrijft de huidige
toestand van de beken, en geeft een
summier overzicht van wat er aan bijzon-
dere flora en fauna te vinden is. Daarna
wordt het huidige beleid beschreven en
dit deel eindigt met toekomstplannen.
Ook voor de Veluwe is de beheersing
van het water de grote opgave voor de
toekomst; zowel de beheersing van de
kwaliteit als van de kwantiteit. In het
beleid dat nu tot ontwikkeling komt,
wordt getracht oplossingen voor beide
problemen met elkaar te combineren. In
dit beleid past het herstel van sprengen-
stelsels en het scheiden van de afvoer
van schoon en vuil water. De beken,
sprengen en het Apeldoorns Kanaal
kunnen gebruikt worden voor het tijdelijk
bergen van grote hoeveelheden neer-
slag. Op enkele plaatsen die aan
verdroging lijden, wordt water terug
gepompt. Er wordt gestreefd naar een
betere toeristische ontsluiting van de
Veluwe en de sprengenstelsels, en bij het
ontwerpen van herstel- en waterbeheer-
singsplannen worden de toeristische
mogelijkheden betrokken.
Het totaal andere karakter van deel 2 in
vergelijking met deel 1 blijkt al uit het
volkomen ontbreken van referenties. Op
meerdere plaatsen wordt geschreven
dat de bezoekers de sprengen moeten
‘beleven’, zonder dat wordt uitgelegd
wat daar onder wordt verstaan. Op
modieuze kreten kan geen beleid
gebouwd worden, en zo komen de
plannen om het toerisme te bevorderen
er bekaaid vanaf, of in elk geval in de
tekst van deel 2. Herstel en instandhou-
ding van cultuurhistorische waarden
wordt regelmatig genoemd, maar
nauwelijks uitgewerkt. Een paar maal
wordt geschreven over herstel van
molenplaatsen, hier en daar valt zelfs de
naam ‘Geldersche Kasteelen’, maar
zoals uit deel 1 overduidelijk blijkt gaan
de cultuurhistorische waarden veel
verder dan alleen sprengen, molen-
plaatsen en eventueel kastelen. Zo zijn
er ook nog wel andere cultuurhistorische
relicten te vinden. Dit deel van het boek

lijkt het meeste op een beleidstudie, die
het conceptuele stadium nog niet te
boven is. Er worden enkele gereali-
seerde ontwerpen genoemd die tot
navolging strekken, maar de plannen-
maker die inspiratie zoekt, zal in dit deel
weinig van zijn gading vinden. Ook
dringt de gedachte zich op dat de
emancipatie van de organisaties die het
behoud van het cultureel erfgoed voor-
staan nog een lange weg te gaan
heeft, want nu dreigt de aanleg van
vistrappen (op zich een zinvolle bezig-
heid, hoewel ze er in de tijd dat de
molens nog volop draaiden nooit
geweest zijn) meer aandacht te krijgen
dan het behoud van cultuurhistorische
waarden.
De tekst van dit deel had wat compac-
ter gekund, ten gunste van die van deel
1. Wie een mooie aanvulling zoekt op
het eerste deel, maar dan meer vanuit
ecologisch perspectief, kan zich Ontdek
de Veluwe (uitgave IVN in samenwer-
king met de VARA, 1976) nog gemakke-
lijk tweedehands aanschaffen. Ik kan de
verleiding niet weerstaan om een citaat
van Bert Garthoff uit dat boek nogmaals
te citeren: ‘...pas wie er wat meer van
weet, hoe het werkt, en waartoe het
werkt zoàls het werkt - om heel de
grootse schepping maar even huiselijk
‘het’ te noemen - pas wie wat meer
daarvan weet, kan tot het begrip en de
liefde ervoor komen, nodig om met
recht deel te hebben aan de omgang
ermee’.

De lay-out van het boek is zeer overzich-
telijk, en de vele illustraties, waarvan
alleen de historische opnamen in zwart-
wit, zijn van hoge kwaliteit. Het boek sluit
af met een aantal kaarten waarop alle
bekende sprengen, molens en molen-
plaatsen staan aangegeven. Het bevat
ook een DVD waarop een aantal gege-
vens over de beken, sprengen, molens
en molenplaatsen eenvoudig toegan-
kelijk is gemaakt. Op deze gegevens zijn
drie ingangen: een kaart waarop inge-
zoomd kan worden, en waarbij de
gegevens opgeroepen kunnen worden
door op een beek of molenteken te klik-
ken, via een register van beeknamen en
via een register van molennamen. De
verstrekte gegevens over de beken zijn
vrij summier, die over de molens zelfs
zeer summier. De gegevens over de
molens zijn ontleend aan Herman
Hagens Op kracht van stromend water,
waar uitdrukkelijk naar verwezen wordt.
De toegevoegde waarde van de DVD is
betrekkelijk gering, maar deze verge-
makkelijkt wel het zoeken. 

Henk Menke, Hans Renes e.a. (red.):
Veluwse sprengen en beken - Een uniek
landschap
ISBN 978 90 5345 3179
256 blz., 22 x 28 cm, genaaid gebon-
den met stofomslag, rijk geïllustreerd in
kleur en zwart-wit. Utrecht, Uitgeverij
Matrijs, prijs i34,95.
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Frans Weemaes

Molens kunnen, wettelijke bescherming ten spijt,
enorm in de versukkeling geraken. Soms komt er
dan, vroeg of laat, toch weer een kans voor zo’n
molen. Af en toe gebeuren er dan wonderen.

Colijnsplaat heeft nog twee molens,
de Oude Molen en de Nieuwe

Molen of Nooit Gedacht. Die oude
molen is overigens jonger dan vaak
wordt beweerd. De eerste molen op de
molenberg aan de oostzijde van het
dorp was immers een standerdmolen.
Vermoedelijk ergens in de 18e eeuw
kreeg het dorp aan de westzijde een
tweede molen. Op dat moment zullen
de namen Oude en Nieuwe Molen
ontstaan zijn.
Die Nieuwe Molen was volgens overle-
vering een achtkant van het Zeeuwse
type. Wanneer we oude kadastrale
tekeningen bekijken zien we dat deze
molen dichter naar de weg toe stond
dan de huidige molen. Ook is goed te
zien dat het om een achtkante molen
gaat.

Een molen met een molen er in

Wie de zolderbalken van de huidige
molen aandachtig bekijkt zal zien dat
het secondair materiaal is. De houtver-
bindingen zijn keurig dichtgemaakt met
plankjes, maar het zijn onmiskenbaar
grenen achtkantstijlen, bintbalken enz.

Aan de achtkantstijlen is te zien dat er
plaatselijk al flinke aantasting was van
houtrot. De inkepingen voor de veldkrui-
sen laten zien dat er stevig met dat
molentje gemalen moet zijn, want ze zijn
behoorlijk uitgesleten.
Wie de moeite neemt alles op te meten
en de tijd heeft dat verder uit te werken,
die kan vermoedelijk zo het achtkant
reconstrueren.
Naar deze molen is nog niet veel histo-
risch onderzoek gedaan. Wie gaat die
uitdaging aan?

Een Nieuwe Molen

Vermoedelijk was het achtkant ‘opge-
malen’ en was het noodzakelijk een
nieuwe molen te bouwen. Die nieuwe
molen kwam noordelijker te staan.

Fragment van de kadastrale minuutkaart met de plaats van de oorspronkelijke
houten molen.

De Nieuwe Molen van Colijnsplaat
volgens een honderd jaar oude
ansichtkaart. De lange spruit is nog
een middelbalk.

Het wonder van 
Colijnsplaat
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De Nooit Gedacht omstreeks 1960;
toen nog in bedrijf.

Volgens een provinciale verordening
dienden molens immers op minimaal 45
ellen (meters in dit geval) van de open-
bare weg te staan. Het werd een ronde
stenen stellingmolen Vermoedelijk heeft
men alles wat van de achtkante molen
nog bruikbaar was in 1864 benut bij de
bouw van de huidige molen. Voor de
restauratie was zichtbaar dat de krui-
vloer eerder dienst had gedaan als
drager van een neutenkruiwerk. Het is
aannemelijk dat het hele spul, inclusief
de kap en een deel van het gaande
werk van de vorige molen afkomstig is.
De bovenas is gegoten in 1863 en is
vermoedelijk voor deze molen nieuw
gegoten. De lange spruit lag oorspron-
kelijk in het midden van de kap. Dat is
niet alleen op oude foto’s te zien, maar
de huidige ijzerbalk (een oude scheeps-
mast) ligt nog boven de voeghouten
waardoor de koningsspil ook langer is
dan gebruikelijk. Aan de keep in het
linker voeghout is nog te zien dat de
molen vroeger een stutvang had. Het
vangwiel lag in die periode iets meer
naar voren. Opmerkelijk is ook de pal,
een blokpal zoals men die in (Zeeuws-)
Vlaanderen tegen komt. Op de
Zeeuwse eilanden is deze uitvoering
ongebruikelijk.
Als we lager gaan in de molen komen

De zeilen afgehaald, een veeg teken.
Verder ziet de molen er nog goed
onderhouden uit (foto jsb, 2 augustus
1974).

we op de luizolder. Deze is uitgevoerd
als ‘stofzolder’ waarbij de koningsspil
draait op een kalf tussen twee zware
balken, het zogenaamde spilkalf, een
constructie die typisch is voor de
Walcherse molenmakers en de familie
De Troye in het bijzonder. Hier vinden we
ook het kammenluierk en de aandrijving
van de vroeger aanwezige buil en de
schoningsinrichting die behoorde bij het
pelwerk.
Door de spilkalfconstructie draait het
spoorwiel dus boven de luizolder. De
staakijzers zijn gelagerd in een balklaag
tussen de luizolder en de kapzolder in.
Het spoorwiel is vanaf de steenzolder
dus niet zichtbaar!
Als we nog verder naar beneden gaan
dan zien we dat de vloer van de maal-
zolder lager is gelegen dan de stelling.
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In augustus 2004 vertoont de molen
van Colijnsplaat een triest beeld (foto
H. van Steenbergen).

De start van de restauratie, de
demontage van de kap (foto

Herrewijnen, 11 januari 2006).

Volgens sommigen omdat de molen ook
pelmolen was. Wie echter de moeite
neemt om even verder te kijken kan zien
dat de pelsteen onder de huidige zolder
hing. Voor de restauratie waren in de
maalzolder zelfs de ronde luiken enz.
van de noordelijke pelsteen nog aanwe-
zig. Er waren zelfs sporen aanwezig die
er op leken te duiden dat de molen ooit
2 pelwerken had of dat het pelwerk ooit
verplaatst is.
Op de maalzolder vinden we ook nog 2
fraaie regulateurs waarvan die van de
kunststenen bijna helemaal in hout is
uitgevoerd.
Als we naar buiten gaan op de stelling
dan zien we dat de molen aan de
regenkant gepleisterd is. Een effectieve
maatregel want de molen is kurkdroog.
Opvallend zijn ook de twee ingemet-
selde ijzeren ogen net boven de stelling
die bestemd waren als bevestigingspunt
bij hijswerk bij de bouw en bij onder-
houd. Onder de stelling is de molen
zuiver cilindrisch gemetseld. Op de
begane grond was een maalderij met
twee koppel stenen aanwezig, één van
de fraaiste die ik ooit gezien heb.

Snoep, Snoep en nog eens
Snoep

In 1872 komt de molen in eigendom van
W. Snoep. Deze was de stamvader van
een hele molenaarsdynastie die vanuit
Colijnsplaat heel wat molens in Zeeland
in eigendom kreeg. Ik noem Arne muiden,
‘s-Gravenpolder, Kortge ne, Groede en
Nieuwvliet. Op De Koornbloem in Goes
was ook een Snoep molenaar, maar dit
was geen directe familie van deze tak.

De familie Snoep staat bekend om hun
hoge graad van vakmanschap. ‘Die
Snoepjes, dat zijn vakmannetjes, die
kunnen er wat van’ hoorde ik ooit een
oude molenaar zeggen.
Een hoge graad van vakmanschap is
echter geen garantie voor voldoende
werk en zoals bij zo veel Zeeuwse molens
liep ook hier het werk terug vanaf onge-
veer 1960. In 1963/64 werd aan de over-
kant van de straat een volledig nieuw
bedrijf gebouwd met twee pakhuizen,
silo’s enz. Zo kon men de concurrentie
weer aan. De molen bleef nog in bedrijf
tot 1965 en werd in de jaren ‘70 verkocht
aan een Duitser. De molen met het
pakhuis en de boomgaard werden
daarbij afgesplitst van de woning van
de familie Snoep.

De Duitse periode

In het pakhuisje bij de molen en in de
machinekamer werden 2 vakantiewo-
ningen gemaakt die vrijwel permanent
‘vermietet’ waren. De molen bleef als
zodanig in tact, maar draaide nooit
meer. Er werd aanvankelijk nog regel-
matig onderhoud uitgevoerd maar later
ging de toestand van de molen lang-
zaam achteruit. Er werd een restauratie-
plan opgesteld en in Zeist was daar zelfs
al geld voor gereserveerd. Deze restau-
ratie is echter nooit doorgegaan en de
molen kwam steeds verder in verval tot
uiteindelijk onttakeling volgde. Een
volgende aanslag was het uitslopen van

V.l.n.r.: De nieuwe kap voor de molen
in opbouw in de werkplaats van
molenmaker Herrewijnen in Spijke -
nisse (foto Herrewijnen, oktober 2006).

Eigenaar Frank Roos aan het vang-
touw van zijn molen Nooit Gedacht.

Van sukkelaar tot sieraad. De Nooit
Gedacht staat er weer kleurig op,
meer dan ooit voorheen het geval
was.
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Net boven de lui- of stofzolder draait het spoorwiel. Daarboven zit een
balklaag die alleen dienst doet voor de lagering van de staakijzers. Deze
balklaag is, links onder, nog net zichtbaar. Boven het spoorwiel bevinden zich
van onder naar boven een ‘luitafel’, een riemschijf en het kroonwiel van het
kammenluiwerk. Met de hefboom linksonder kan het sleepwiel op de tafel
worden neergelaten en wordt een vierkante as aangedreven. Op deze as zit bij
de muur een snaarschijf. Van hieraf liep een touwsnaar naar beneden dat de
hulpapparatuur van de pellerij en de oorspronkelijke klopbuil aan kon drij-
ven. De riemschijf heeft vermoedelijk later de buil of andere hulpapparatuur
aangedreven.



de maalderij op de begane grond van
de molen. Een aantal van de onderde-
len zijn nog aanwezig maar veel is
verkocht of verdwenen. Wettelijke
bescherming van een molen stelt blijk-
baar niet zo veel voor!
En zo stond dan ten westen van het
beschermde dorpsgezicht van Colijns -
plaat een molen die steeds verder in de
versukkeling geraakte.
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Het gemeentebestuur toonde amper
belangstelling voor deze molen. Andere
initiatieven in het dorp kwamen wel van
de grond; er kwam een watersnoodmo-
nument en zelfs een reconstructie van
een tempel voor de Romeinse godin
Nehalleniae. Ook De Oude Molen werd
gerestaureerd. Toen de molen de naam
Nooit Gedacht kreeg zal de toenmalige
naamgever zich daar wel iets anders bij
hebben voorgesteld.

De familie Roos

Toen het complex te koop kwam te staan
haakten nog al wat kopers af op de
ruïneuze toestand van de molen. De fami-
lie Roos uit Rotterdam zag echter de
mogelijkheden op dit mooie plekje vlak
achter de Oosterscheldedijk en voor
Frank Roos, al sinds jaren molenliefhebber
en lid van De Hollandsche Mo len, was dit
dé kans om moleneigenaar te worden.
Als eerste stap werd het oude pakhuis bij
de molen aangepakt en omgetoverd
tot een ruime en lichte tweede woning.
De molen kreeg een tweede toegang
aan de oostzijde zodat men niet meer

Links: uniek boven de Westerschelde is
deze Vlaamse pal. De kamvorm is
tegengesteld (contramal) uitgezaagd.
Deze palvorm is in Vlaanderen en dus
ook in Zeeuws-Vlaanderen algemeen,
als al een pal aanwezig is. De werking
is gelijk aan die van een pal met
uitneembare kammen.

Een kijkje op de lui- of stofzolder.
Het spoorwiel draait boven de zolder.
Op ruim een meter boven de zolder
zit een aparte balklaag voor de ijzer-
balken van de staakijzers. Hier zien
we de ijzerbalk van de kunststeen.
Mooi gemaakt, groot spoorwiel. Het
vakmanschap van de molenmaker
straalt er van af!

De regulateur van de kunststeen is
nog grotendeels in hout uitgevoerd. 
Bemerk ook het rond uitgewerkte
sleutelstuk onder de balklaag van de 
steenzolder. De blauwe steen heeft
een volledig in ijzer uitgevoerde regu-
lateur. Het weer in orde maken van
het gaande werk staat nog op het
verlanglijstje, maar de middelen
ontbreken.

Hier zien we de onderkant van de stofzolder. De zolder heeft twee hoofddraag-
balken met daartussen een kalf waar de koning op gelagerd is. Er is dus geen
afzonderderlijke draagbalk voor de koning. De zolder bestaat verder grotendeels
uit losse luiken waarboven het spoorwiel en de steenschijflopen draaien. In het
midden zien we een omgebouwd blikje van keukenstroop dat nu dienst doet om
uit de taatspot lekkende olie op te vangen. De twee ronde gaten zijn de bovenste
lagerpunten van de steenkraan voor respectievelijk de blauwe- en de kunststeen.
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altijd via de woning de molen betreed.
Er werden contacten gelegd met
Monumentenzorg en De Hollandsche
Molen. Het restauratiebestek uit de jaren
‘70 werd door de heer Keunen van
Monumentenzorg geactualiseerd. Het
bleek op dat moment niet haalbaar in
aanmerking te komen voor restauratie-
subsidie. Het dwingt daarom enorm
respect af dat de familie Roos het
aandurfde toch tot restauratie over te
gaan. Bij De Hollandsche Molen heeft
men enorm meegeholpen bij het bena-
deren van fondsen en ook een restaura-

tiehypotheek bleek mogelijk. Ook de
BRIM werd optimaal benut.
Het metselwerk en het herstel van de
zolders werd uitgevoerd door aanemers-
bedrijf Van der Linde uit Goes, Herre -
wijnen uit Spijkenisse werd ingeschakeld
voor het molenmakerswerk en zie het
wonder geschiedde, er kwam weer een
draaivaardige molen. Met name molen-
maker Jan Grinwis van Herrewijnen
leverde hier zeer degelijk en verdienste-
lijk werk af. Het resultaat is een molen
die prima draait en die gezien mag
worden.

Erg belangrijk bij dit alles is dat de hele
familie Roos achter de restauratie van
de molen staat. Frank Roos, de oudste
dochter Leontien en zoon Michiel
volgen ondertussen de opleiding tot vrij-
willig molenaar.

De toekomst

De bewoners van Colijnsplaat zijn erg blij
met het herstel van ‘hun’ molen.
Meerdere mensen kwamen al een kijkje
nemen en een praatje maken. Een
mevrouw vertelde dat zij had moeten
huilen toen ze na zo veel jaar de molen
weer zag draaien....  
Toch zijn er redenen tot zorg. Er zijn nog
geen middelen beschikbaar voor het
maalvaardig maken van de molen. De
omgeving vraagt ook de nodige oplet-
tendheid. Er kwam een nieuwe brand-
weerkazerne bij de molen en binnenkort
worden het garagebedrijf en het voor-
malige bedrijf van de familie Snoep aan
de overkant van de watergang ge -
sloopt. De gemeente wil meewerken
aan de bouw van appartementen.
Laten we hopen dat die niet te hoog
zullen worden. Ook het groen in de
omgeving vraagt aandacht.

Dit alles neemt echter niet weg dat in
Colijnsplaat een wondertje is bewerk-
stelligd en dat de molen weer meer dan
ooit zijn naam eer aan doet, NOOIT
GEDACHT.

Een kijkje langs onder tegen de maalzolder. De voormalige pelkist is duidelijk
herkenbaar aan de hoge en extra zware zolderbalken. Tot voor de restauratie
waren de rond uitgezaagde luiken van de pelsteen nog aanwezig in de maalzol-
der. De balk met het gat in het midden is het bovenste lagerpunt van de nu
verdwenen motormaalderij.
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Opschorting uitspraak verplaatsing De Otter uit Amsterdam 87
Molen De Otter en Stadsdeel Westerpark in patstelling 128
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Financiële middelen en prijstoekenning aan Stichting De 
Arkduif 50

Bouwplannen bedreigen biotoop molen De Haas in 
Benthuizen 88

Restauratie Den Arend Bergambacht gestart 251
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Provincie Zuid-Holland tegen verplaatsing Dekkermolentje 8
Bouw van De Kameel in Schiedam begint binnenkort 309
Kunst- en vliegwerk onderhoud De Walvisch Schiedam 400
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Schipluiden 442
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Molens gemeente Rijnwoude in andere handen 51
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De Meerburger molen op doorreis D. Kenbeek 369
150 jarig jubileum Landzigt te Zuid-Beijerland 403
Jaar van de molens in Zeeland 89
Provincie Zeeland levert aanzienlijke bijdrage in 
restauratie Zeeuwse molens 134

Nieuw onderzoek naar structurele oplossing Nooit 
Gedacht te Cadzand 355

Biotooprichtlijnen in bestemmingsplan Kloosterzande 401
Nieuwe kap voor De Vijf Gebroeders te Heinkenszand 51
Molen De Vijf Gebroeders weer open voor publiek 214
Ingebruikname molen De Vijf Gebroeders te Heinkenszand 355
Mogelijke aankoop Koutermolen door op te richten stichting 55
Koutermolen gered voor toekomst met nieuwe stichting als 
eigenaar 208

Hoop op subsidie voor herstel Windlust te Hoek 134
Restauratie molen Hoek in zicht? 401
Molen Kloetinge wacht op financiën 309
Restant gevonden van eeuwenoude Middelburgse 
kruitmolen De Eendracht 170
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Molen d’Arke Oostkapelle weer in gebruik genomen 253
Opening in aankoop De Blazekop te Ovezande 90
Provincie draagt bij in restauratie De Korenaar te Poortvliet 309
De Witte Molen te Rilland-Bath ‘ontgroend’ 208
Molen Scherpenisse kaalgezet Frans Weemaes 265
Herstel Korenbloem Scherpenisse op korte termijn 401
Geluidswal voor (nog meer) rust op kerkhof Serooskerke 55
Standerdmolen Sint Annaland gerestaureerd Frans Weemaes 304
Restauratie De Hoop te Sint-Philipsland van start 134
Tegenvallende toestand kap De Hoop Sint-Philipsland 170
De Verwachting in Tholen wordt hersteld 357
Extra geld voor restauratie molen Zoutelande 55
Bij het overlijden van Henk van Velzen 134
Eerste Altenase Molendag op 6 oktober 2007 311
Open Monumentendag Land van Heusden en Altena in het 
teken van het Jaar van de molens 364

Herstel van watermolen Bergen op Zoom hervat 8
Het tij lijkt te keren voor getijdemolen Bergen op Zoom 309
Molen Berghem niet op de gemeentelijke monumentenlijst 443
Restauratie De Volharding te Best van start 90
Toestand molen Best niet best? 310
Mobiele standerdmolen te Boekel van de baan 253
Discussie over de standerdmolen in Boekel duurt voor 443
Windpeluw van St. Antonius Abt te Borkel vervangen 255
Behoudconstructie in de maak voor Hertogin van Brabant 357
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Zuidwesterstorm verwoest Zeldenrust te Geffen 52
Onderzoek naar toekomst De Volksvriend te Gemert 357
Onderzoek lost problemen rond De Volksvriend in Gemert 
niet op 443

Expositie Molens in Beeld 2007 te Goirle 450
Windmotor Genderen afgevoerd naar Sloten 358
Start herbouw Herkules te Genderen 310
Slechts kleine biotoopwuinst voor Goirlese molens 135
Restauratie Zuidhollandse Molen te Hank officieel gestart 9
Restauratie Zuidhollandse Molen te Hank vordert 209
Zuidhollandse Molen te Hank weer compleet 401
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Restauratie Zeldenrust staat aankoop grond in de weg 356
De Eendragt te Kaatsheuvel wordt gerestaureerd 359
Voorbereiding restauratie Keldonkse molen in volle gang 359
Herbouw De Hoop te Keldonk stap dichterbij 171
Eerste ton voor completering Keldonkse molen is toegezegd 210
Europese subsidie Kilsdonkse Molen gegarandeerd 9
Toch start restauratie Kilsdonkse Molen 55
Blazen voor de Kilsdonkse Molen startsein tot restauratie 214
Herbouw Kilsdonkse molen officieel gestart 254
Open dag Zwartenbergse molen 405
Start restauratie De Deen afhankelijk van toekenning 
rijkssubsidie 256

Eigenaar molen Mierlo in de fout door afslijpen roeden 135
Opnieuw aandacht voor restauratie standerdmolen 
Moergestel 56

Toekomst Moergestelse standerdmolen afhankelijk van 
woningbouw 92

Herstel bovenas Moergestelse standerdmolen 401
Voorlopig geen terras bij De Assumburg te Nieuw-Vossemeer 171
Hernieuwde poging herbouw De Hoop te Oosteind 91
Oude Molen te Oudemolen na veertig jaar weer van 
gevlucht voorzien 210

Vertrek supermarkt opening voor restauratie molen 
Prinsenbeek? 56

Molendag Raamsdonksveer 359
De Nijverheid in Ravenstein 150 jaar 136
Bezwaar tegen bouwplannen bij de Catharina te Schijndel 256
Inrijpoort Heimolen te St. Hubert ingestort 91
Opnieuw plannen herbouw Koeveringse Molen 312
Ontvangstruimte Spoordonkse Molen geopend 171
Subsidie voor herstel karnmolen Tilburg 57
Vervanging kapbedekking Molen van Jetten te Uden 171
Restauratieplan Zandwijkse molen gekort 92
Uitstel restauratie Windlust Vorstenbosch 10
Restauratie Windlust Vorstenbosch van start 136
Geen gemeentelijke steun Zilster Molen te Veldhoven 359
Maria-Antoinette loopt achter de fanfare aan 257
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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 i12,50 cadeau! Molenaarsverleden is een bundel van veertig interessante artikelen over molens en telt 96 pagina’s. 

Bovendien kost u een abonnement over 2008 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 2008 en ontvang het boek Molenaars verleden gratis. 
“volgens bovenstaande aanbieding en ontvang het boek Molenaarsverleden gratis, maar wens van 2008 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: Molen Nooit Gedacht in Colijnsplaat, draaiend; wat een wonder (foto Frans Weemaes, 14 augustus 2007). 
Bij de omslag achterzijde: De standerdmolen van Jetten in Uden tijdens een sneeuwbui (foto Patrick van Kessel, 25 november 2005).

Uw mooiste molenfoto ook in kleur op de achterpagina van de Molenwereld? De achterpagina reserveren wij voor lezers die hun mooiste molenfoto’s
graag met anderen willen delen. Inzending kan zowel per post als per e-mail. In het laatste geval is wel een voldoend hoge resolutie vereist: minimaal
300 dpi. Inzending kan geen plaatsing garanderen. Er zijn per jaar immers maar elf mogelijkheden en bovendien streeft de redactie naar spreiding per
regio en molentype. U kunt uw foto (‘s) insturen of mailen naar de redactie van Molenwereld.


