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I N H O U D p a g i n a

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

Molens zijn meer dan een monument. Dat maakt het omgaan ermee
tot een heikele aangelegenheid. Die ‘meerwaarde’, als bijvoor-

beeld draaiende molen, kan spanningen oproepen met de moderne
inzichten ten aanzien van monumentenbehoud. In dit nummer maakt
Mark den Boer dat duidelijk aan de hand van de recente restauratie
van de wateroliemolen van Eerbeek. 
De krukas is een elementair onderdeel in een zaagmolen. Recent zijn er
na lange tijd weer twee van nieuwe krukassen gemaakt, een ‘ouder-
wets’ gesmede voor De Heesterboom in Leiden en een geconstrueerde
voor Het Jonge Schaap in Zaandam. Aan het maken van laatstge-
noemde as is een artikel gewijd. Ook al is dit heel anders gegaan dan
in de tijd waarin het smeden van zulke grote voorwerpen het domein
was van de specialistische molen- en ankersmeden, het dwingt toch
bewondering af.
Niet alleen bestaande, maar ook verdwenen molens hebben hun verle-
den. Negentig jaar geleden ruimde de Bavoortse molen in Leusden het
veld. Erwin Esselink haalt diens geschiedenis voor het voetlicht. Al met al
is dit nummer zo een gevarieerd nummer geworden: wind-, water- en
stoomkracht en vanuit een andere optiek: olie-, zaag- en korenmolen.
Dan zijn er natuurlijk nog de andere rubrieken.
En Balie Kluiver krijgt een pak slaag.
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Uw mooiste molenfoto
ook in kleur op de achter-
pagina van de
Molenwereld? De achter-
pagina 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 plaat-
sing garanderen. Er zijn
per jaar immers maar elf
mogelijkheden en boven-
dien streeft de redactie
naar spreiding per regio
en molentype. U kunt uw
foto (‘s) insturen of mailen
naar de redactie van
Molenwereld.
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Informatie 
voor deze rubriek: 
Redactie Molenwereld,
p/a B.H.J. Mols,
Provincialeweg Zuid 42, 
4286 LM  Almkerk. 
Tel.: 06-50283248 
E-mail: bart68@planet .n l

Roedebreuk treft Himmole te
Sneek

Op 12 januari is onder het malen een
end van de houten binnenroede van de
Himmole te Sneek afgebroken. Kort
daarna brak ook het andere end af. De
roede was in de askop finaal afgebro-
ken. Dat de roede niet in goede staat
was, was bekend en worden meegeno-
men in het geplande groot onderhoud.
Er is geen verdere schade ontstaan en
er deden zich geen persoonlijke onge-
lukken voor. 

Molen Massier Nieuwleusen snel
compleet

Rietdekkers hebben in januari de laatste
hand gelegd aan het rietdek op het
achtkant van de molen van Massier in
Nieuwleusen. Het achtkant is dan wind-
en waterdicht. Ook het metselwerk van
de romp - inclusief een nieuwe boven-
laag en gerestaureerde voegen - is bijna
hersteld. De kap, die nu nog naast de
molenromp staat, zal waarschijnlijk in
maart op het achtkant geplaatst
worden. Het gevlucht wordt op dit
moment gemaakt in de werkplaats van
de molenmaker in het Friese Sloten. Bij
het herstel van de bovenbouw is zoveel

mogelijk gebruik gemaakt van het
bestaande materiaal. Desondanks
moesten veel nieuwe balklagen worden
aangebracht.

Financiële injectie herbouw
Thorense Molen

Gedeputeerde Staten van Gelderland
hebben 100.000 euro vrijgemaakt voor
de herbouw van de Thorense molen in
Leuth/Persingen, een wipkorenmolen,
maar dan in de gedaante van een
grondzeiler, een in Nederland uitgestor-
ven type. Dat is niet het enige.
Vermoedelijk ging het om een ‘zetel-
loze’ wipmolen van het Nederrijnse
model zoals nu nog alleen in het Duitse
Walbeck voorkomt. Hierover is uitvoerig
geschreven in Molenwereld 2002-5- 144
e.v.; 2005-10-275.
De subsidie betreft een zogenoemde
‘Belvoir’- subsidie, bedoeld voor het
zichtbaar maken van Gelders cultuurhis-

De Himmole in Sneek (foto H. Noot, 16 augustus 2003).

De Thorense molen in Leuth na de
beruchte storm van 14 november
1940. Deze foto maakt duidelijk dat
de molen geen bovenzetel heeft en
dat maakt hem in meer dan één
opzicht bijzonder.
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torisch erfgoed. Voor de herbouw van
de molen, die in de Tweede Wereld -
oorlog werd verwoest, is in totaal onge-
veer een miljoen euro nodig. Volgens de
Stichting Thornsche Molen gaat de
betekenis van de subsidie verder dan
het geldbedrag. Dit is namelijk erken-
ning van het belang van het restauratie-
project, waarmee een drietal andere
via de provincie te verkrijgen subsidies
ook binnen handbereik komen. De
bouwaanvragen zullen worden bege-
leid door twee studenten Bouw kunde
van de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen en het bouwopleidingsintituut
BORN zal via een leerwerkproject bij de
herbouw van de molen worden betrok-
ken. De herbouwlocatie is inmiddels
geschoond van munitie, waarbij ook
resten van de oorspronkelijke molen zijn
gevonden. Ze worden straks ten -
toongesteld in de expositieruimte die in
de molen komt. Vanaf heden zijn de
ontwikkelingen te volgen op de website
www.thornschemolen.nl

Molenbiotoop De Hoop
Harderwijk bedreigd

De grens van het nieuwe bestemmings-
plan Waterfront - Zuid Waterstad is
bepaald op acht meter afstand van
molen De Hoop. Dit bestemmingsplan
beoogt een gedaantewisseling van het
industrieterrein Haven, waar de bedrij-
ven plaats moeten maken voor wonin-
gen en groen. Het bestuur van de
Harderwijker Molenstichting is al vanaf
2005 bezorgd dat Het Waterfront de

wind uit de zeilen van de molen zal
halen (Molenwereld 2005-1-7). De stich-
ting wil voorkomen dat de bebouwing
zodanig wordt neergezet dat de wind-
vang nog nadeliger wordt beïnvloed.
De stichting weet zich gesteund door de
provinciale molenverordening, die voor-
schriften bevat ten aanzien van bebou-
wing in de omgeving van molens.
Inmiddels heeft de stichting een gesprek
gehad met de gemeente, dat in het
voorjaar 2008 het bestemmingsplan vast
wil stellen. Een projectontwikkelaar is
momenteel bezig met de oriënterende
fase van het plan.

Uitreiking Evert Smitbiotoopprijs
2007

Op vrijdag 18 januari heeft het bestuur
van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars
de Evert Smitbiotoopprijs uitgereikt aan
de gemeente IJsselstein. Zij ontvingen
deze prijs voor hun inzet van de afgelo-
pen jaren om de biotoop van Molen de
Windotter te verbeteren. Zo zijn op het
Molenplantsoen de hoge kastanjebo-
men weggehaald en verplaatst naar
een nieuwbouwwijk. Verder zijn daar
struiken en wat lage boomsoorten terug-
geplant. Ook met de bouw van de

Zorg voor de biotoop van De Hoop in Harderwijk is geen overbodige luxe (foto 25 september 2006).

De bij de uitreiking van de Evert Smitbiotoopprijs 2008 behorende oorkonde.
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nieuwe bibliotheek is rekening gehou-
den met de vrije windvang van de
molen. In de bestemmingsplannen is
een beschermingszone opgenomen om
ook in de toekomst de biotoop van de
molen te beschermen. In aanwezigheid
van mevrouw Smit, de weduwe van
Evert Smit, en twee van hun kinderen
heeft voorzitter Hein Steinz de prijs over-
handigd aan wethouder Doesburg. De
prijs bestaat uit een oorkonde, die een
mooi plaatsje krijgt in het gemeentehuis
en een geldbedrag van 450 euro.
Wethouder Doesburg heeft uit naam
van de Gemeente IJsselstein het geld-
bedrag direct doorgegeven aan
Stichting ‘s Heeren korenmolen, de eige-
naar van De Windotter. De molenstich-
ting is de gemeente daarvoor zeer
erkentelijk, maar geeft wel aan dat het
ontvangen van deze prijs voor de
molenstichting èn de gemeente niet
betekent dat men nu klaar is. Het is een
belofte om de biotoop van De
Windotter in stand te houden. Wet -
houder Doesburg kan dit niet beloven,
want over tien jaar is hij geen wethouder
meer. Maar wel is het zijn intentie om De
Windotter in de wind te houden en dat
zal hij de gemeenteraad ook meege-
ven. Bij de uitreiking waren ook twee
raadsleden aanwezig, zodat zij hem
daaraan kunnen houden. J. Beneker.

Restauratie korenmolen Wenum
afgerond

De restauratie van de korenmolen van
Vorderman te Wenum is afgerond.
Tijdens de grondige restauratie aan
voornamelijk het exterieur is onder
andere het gevlucht vervangen (Molen -
wereld 2006-9-296). Verder zijn de ramen
vervangen, is de buitenkant geschilderd
en is de windpeluw ver nieuwd. Aan de
in particulier bezit zijnde molen was
lange tijd geen groot onderhoud
gepleegd, en thans resteert nog werk
aan het binnenwerk. De molen kan nu
echter weer veilig functioneren en
laatstgenoemde werkzaamheden zullen
worden aangepakt wanneer er nieuwe
subsidies worden ontvangen. Molenaar
F. Vorderman is op 87-jarige leeftijd weer
volledig in zijn nopjes met zijn molen. 

Kap De Windhond in Soest
gereed

Op 16 januari is Verbij gestart met het
naast de molen opbouwen van de
nieuwe kap. De kap zal op 12 februari
op de molenromp worden geplaatst.
Nadien worden de stelling en de vloeren
in de molen aangebracht. Het aanhan-
gen van de staart en het afwerken van
het gevlucht is voorzien in de tweede
week van april. Verder zal in de molen
een rolstoellift (!) naar de stellingzolder
worden aangebracht. Ook zullen in het
voorjaar de eerste vrijwillig molenaars
hun examen doen, zodat de molen

tijdens de opening op Nationale
Molendag in goede handen is. 

Steunfonds onderhoud Nieuwe
Molen te Veenendaal 

Om continuïteit in onderhoud te waar-
borgen is men doende om voor De
Nieuwe Molen te Veenendaal een
steunstichting op te richten. 
De molen valt sinds twee jaar onder het
beheer van de Stichting Het Utrechts
Landschap, dat zich namens eigenaar
De Utrechtse Molens inzet voor behoud
en herstel van de Utrechtse molens
dankzij een eenmalige steun van de
provincie. 
De steunstichting zal zich in gaan span-
nen om het reguliere onderhoud te
financieren, waarvoor circa 10.000 euro
per jaar gereserveerd moet worden,
een bedrag dat niet uit de verkopen via
de molenwinkel kan worden gedekt. Het
steunfonds is nodig om structureel in
goede staat voortbestaan van De
Nieuwe Molen te waarborgen. 

Meerderheid coalitie Den
Helder toch voor bouw molen 

Een aantal prominente kopstukken in
Den Helder vindt dat het gemeentebe-
stuur van Den Helder woord moet
houden en Den Helder meer kwaliteit
moet geven door het herbouwen van
de molen aan het Molenplein (Molen -
wereld 2007-10-353/2008-1-8). De vier
zitten samen met directeur H. de Bles
van het Marinemuseum en J. de Zeeuw
van De Hollandsche Molen in het comité
van aanbeveling van de Helderse
molenstichting De Onder neming. Die

beijvert zich voor herbouw van de
karakteristieke molen. De gemeente
wilde dat tot voor kort ook, maar stelt nu
bij monde van een van de wethouders
dat op die plek zeker geen rekening
meer wordt gehouden met een te
herbouwen molen. Project ontwikkelaars
willen op het Molenplein en aan de
Weststraat alleen woningen en flats
neerzetten. Binnen de coalitie is er overi-
gens een ruime steun voor terugkeer
van de houtzaagmolen. 

Bouw boet bij molen Etersheim

De molenboet die in 1987 geplaatst was
bij de Menningweermolen te Groot -
schermer, is in december 2007 vervan-
gen door een grotere, in passende stijl
gebouwd in het kader van het plaatsen
van een nieuw gemaal naast de molen
onder gelijktijdige verwijdering van de
motor op de molenvijzel. De oude boet
is door vrijwilligers in onderdelen
gesloopt en zal in het voorjaar bij de
molen van Etersheim worden herbouwd.
De fundering met vorstrand zijn daartoe
in december al gemaakt. Dit met dank
aan het Hoog heem raadschap Hollands
Noorderkwar tier dat dankzij de inzet van
Coen Rood zo welwillend was de schuur
(die anders zou zijn verdwenen) aan de
Molen stichting Zeevang af te staan. Het
komt deze stichting goed uit: er werd al
twee jaar over de bouw van een boetje
gepraat, maar de kosten (nieuwbouw
rond de veertigduizend euro) was te
veel van het goede. Zo is hier onder het
motto ‘Helpt elkaar’ iets moois tot stand
gekomen. In november is men begon-
nen met het aanleggen van het al
eerder geplande rondmaalcircuit bij de
molen van Etersheim. In het voorjaar zal

In Den Helder stond tegenover het Molenplein, aan de andere kant van de
Molengracht deze in 1843 gebouwde koren- pel-, en trasmolen De Eendracht. 
De molen was een geheel stenen achtkante molen met lisenen op de hoeken. In
1850 brandde de molen af, maar werd herbouwd. Bij het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog werd de molen uit militaire overwegingen gesloopt en was zo een
der weinige Nederlandse oorlogsslachtoffers onder de molens. De Tweede
Wereldoorlog laat in dit opzicht een ander gezicht zien. 
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het geheel zijn voltooid, zodat we het
nieuwe seizoen kunnen beginnen met
een nieuwe fase in het inzichtelijk maken
hoe polderbemaling (in het verleden)
werkt(e). Bart Slooten.

Voltooiing restauratie
Dorregeester molen dankzij kort
geding

In het kort geding tussen de gemeente
Uitgeest en ondernemer Kaandorp
heeft de rechter bepaald dat Kaandorp
de gemeente en het molenmakersbe-
drijf Poland onbelemmerd toegang
moet verlenen tot de Dorregeester -
molen. De toegangverlening geldt
gedurende de periode van een jaar,
waarin de restauratie en het schilder-

werk volledig kunnen worden afgerond.
Over de tijd daarna is geen uitspraak
gedaan. Dit stelde de Stichting Uit -
geester en Akersloter Molens (SUAM)
teleur, temeer daar een molenaarsgezin
zijn intrek in de molen wil nemen. Het
gesteggel over de bereikbaarheid van
de molen krijgt dus opnieuw een
vervolg.

Pelmolen Het Prinsenhof aan
ramp ontsnapt

Pelmolen Het Prinsenhof te Westzaan is
woensdagavond 2 januari 2008 rond
19.30 aan een brand ontsnapt die cata-
strofaal had kunnen aflopen wanneer
de brandweer niet zo snel ter plaatse
was geweest. De naast de molen gele-

gen historische hut (molenaarsverblijf) is
volledig afgebrand. Na de melding van
de brand was de brandweer binnen zes
minuten ter plaatse, mede dankzij het
snel opschalen naar een grote brand in
verband met de moeilijke bereikbaar-
heid van de molen. De brandweer
heeft, terwijl de vlammen al boven stel-
ling uit kwamen, de los van de molen
staande hut in de sloot gewerkt. Uit het
door de politie ingestelde onderzoek
blijkt dat er sprake is van brandstichting.
Er is in de eveneens naastgelegen keet-
wagen ingebroken om thinner en papier
te ontvreemden, waarmee de hut is
aangestoken.

Bedreiging biotoop De Haas te
Benthuizen afgewend

Eind 2005 hoorden de vrijwillige mole-
naars van De Haas in Benthuizen, met
zijn achten verenigd in de Vereniging
Benthuizer Molenaars, bij geruchte dat
de woningbouwvereniging een plan
gemaakt had voor het terrein recht
tegenover de molen met de bouw van
appartementen tot een hoogte van drie
en een halve meter boven stelling-
hoogte. De Vereniging heeft toen
contact opgenomen met de directeur,
die dit bevestigde en ook meedeelde
dat hij in gesprekken met de gemeente
Rijnwoude (waar Benthuizen toe
behoort) geen bezwaren had gehoord
tegen het plan. Dat de biotoopbepaling

De molen van de polder Menningweer met de nieuwe boet (foto G. Meinema).

De oude boet bij de Menningweerse molen die nu een plaats krijgt bij de molen
van Etersheim. Op de voorgrond de fundering voor de nieuwe en grotere
schuur. (foto G. Meinema).
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in het bestemmingsplan deze hoogte
niet toestond had hem dan ook niet van
het plan doen afzien. Er is toen contact
opgenomen met de eigenaar van de
molen, Stichting Molen de Haas.
Gezamenlijk hebben beide organisaties
de gemeente laten weten zich onver-
zettelijk te zullen opstellen tegen dit
plan, ook in bezwarenprocedures. De
stichting heeft dit ook gemeld bij de
provincie Zuid-Holland, het Gilde en De
Hollandsche Molen. Bij de presentatie
van het plan, en de behandeling ervan
in de betreffende gemeentelijke
commissie hebben molenaars èn eige-
naar, de bezwaren toegelicht. Bij een
erop volgende, door de woningbouw-
vereniging georganiseerde, rondgang
langs een aantal van hun projecten in
de gemeente (bestemd voor gemeen-
teraadsleden, commissieleden, archi-
tect en directie woningbouwvereniging)
was als afsluiting een bezoek aan molen
De Haas opgenomen. Er stond een
prachtige ZO-wind, kracht 5, en zo kond
daardoor tijdens het bezoek de molen in
vol bedrijf de ene zak tarwe na de ander
laten malen. Samen met onze toelichtin-
gen op het belang van vrije windvang
verlieten de notabelen overtuigd en

witbestoven De Haas! In de erop
volgende raadsvergadering bleek dat
de acties resultaat hadden gehad. De
gemeenteraad besloot dat ze niet van
plan was bij Provinciale Staten ont -
heffing aan te vragen op het geldende
bestemmingsplan ten aanzien van de
biotoopregels, en dat de woningbouw-
vereniging met een plan moest komen
wat wèl voldeed aan deze regels.
Daarop heeft de woningbouwvereni-
ging een geheel nieuw plan gemaakt
en dit aan onze organisaties voorge-
legd. Omdat dit behalve een enkel
overkomelijk detail voor ons aanvaard-
baar was is er gezegd, dat het wat de
vereniging betreft zo opnieuw zou
kunnen worden ingediend bij de
gemeente. Het plan is vervolgens offi-
cieel ingediend en later gepresenteerd
aan de omwonenden. Het ligt nu in de
normale procedure ter inzage op het
gemeentehuis. Kortom, men kan er niet
vroeg genoeg bij zijn (zelfs nog voordat
er officiële stukken zijn). Men moet er
veel tijd insteken, krachten mobiliseren,
volstrekt duidelijk zijn in je onverzettelijk-
heid, maar dan: eind goed, al goed, in
ieder geval in Benthuizen! C. Boonstra.

Jaarverslag 2007 Pendrechtse
Molen

Van Barend Zinkweg werd een uitvoerig
jaarverslag ontvangen over het reilen en
zeilen van de Pendrechtse molen in
Barendrecht; een greep uit het verslag:
In de zomervakantie deed de molen
weer mee aan de door Sport en
Recreatie Rotterdam georganiseerde
activiteiten van het Jeugdvakantie -
paspoort. Bij zes goed bezochte rondlei-
dingen kregen 78 kinderen en 46 ouders
een vijf kwartier durende rondleiding
met een bekertje limonade, een specu-
laasje, een kleurplaat en een stempel
voor hun paspoort. Op zaterdag 12 mei
was het Nationale Molen- en Gema -
lendag waar 84 bezoekers geteld
werden. Behalve de vlag van het Jaar
van de Molens hebben er dit jaar weer
vlaggen aan de molen gewapperd om
in de daarvoor bestemde weken
aandacht te vragen voor collectes van
respectievelijk de Nierstichting, het Rode
Kruis, het Epilepsiefonds, de Hartstichting
en het Koningin Wilhelminafonds. Dit
alles onder het motto: ‘maak reclame
voor een goed doel en je maakt
reclame voor jezelf�. De molenmaker is
dit jaar drie keer aan de molen geweest
voor onderhoud. Dat was niet allemaal
voorzien. In juni kwam er aanhoudend
snerpend geluid uit de kelder en het
bleek, dat het onderlager van de spil
gloeiend heet was. De molenmaker was
in staat snel een offerte te maken om
deze te vervangen. Het werk kon geluk-
kig ook snel gegund én uitgevoerd

De overblijfselen van de naast Het Prinsenhof staande hut (foto: R. Veuger, 
3 januari 2008).

Rechts: duidelijk is aan de gesmolten teer dat de brandweer geen moment te
vroeg ter plaatse arriveerde (foto: R. Veuger, 3 januari 2008).
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worden. Eind december was de molen-
maker weer terug. Bij het vervangen van
het onderlager constateerden de
molenmakers, dat de krimpscheuren in
de spil wel erg lang en diep waren,
zodat zij aanraadden om twee stroppen
aan te brengen. Ook constateerden ze,
dat de rechter lange schoor niet goed
aan de staartbalk bevestigd was. Ook
moest het onderschijfloop nodig
omhoog gebracht worden om vol -
doende ruimte te hebben. In 2007
konden ruim 628.000 omwentelingen
worden genoteerd, gedurende 135
dagen bij elkaar gedraaid.

Fondsenwerving voor
Boezemmolen 6 te Haastrecht
gestart

Het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) is
bezig om de boezemmolen nummer 6 te
Haastrecht weer te completeren. Deze
stichting is gestart met het werven van
fondsen om de financiën van het restau-
ratieplan op tafel te krijgen (Molen -
wereld 2005-12-386). Wanneer de molen
maalvaardig is opgeleverd zal deze een
educatieve functie krijgen. Naast de
molen zal ook de molenomgeving onder
handen worden genomen. Zo zijn de in
verval geraakte veestallen al gesloopt.
Daarnaast denkt het ZHL na over een

manier waarop de andere zes verdwe-
nen molens in de polder weer zichtbaar
en beleefbaar kunnen worden gemaakt
in het landschap. Meer informatie is ook
te vinden op de site van het Zuid-
Hollands Landschap www.zuidhol-
landslandschap.nl 

Toekomst van
Rijnenburgermolen onzeker

Eind 2006 ondertekenden de bestuur-
ders Schaap en Oudega van de
Benthuizer Stichting Molen De Haas en
wethouder Kees de Best van Rijnwoude
een overeenkomst waarin de over-
dracht van zowel de Rijnenburgermolen
te Hazerswoude-Rijndijk als molen Nieuw
Leven in Hazerswoude-Dorp werd gere-
geld. Onder de vleugels van deze stich-
ting worden twee aparte stichtingen
opgericht. Het is de bedoeling dat de
Stichting Rijnenburgermolen (in oprich-
ting) de Rijnenburgermolen overneemt
(Molenwereld 2006-6-205). Sedertdien is
het stil rond de feitelijke overdracht en
staat de Rijnenburgermolen sinds mei
2007 ook stil vanwege enkele manke-
menten. Mankementen die eerst verhol-
pen moeten zijn, aangezien de stichting
de molen alleen in goede staat in eigen-
dom wil aanvaarden. Tot overmaat van
ramp zijn er plannen om in de directe

Wintersfeer bij de Pendrechtse Molen (foto: B. Zinkweg, 22 december 2007).

Molen 6 van de Vlistboezem bij
Haastrecht heeft een zeldzame,
extreem flesvormige romp 
(foto J. Hofstra, 18 juli 2006). 
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nabijheid van de molen woningen te
bouwen. De Stichting Rijnenburger -
molen i.o. heeft inmiddels een bezwaar-
schrift tegen de bouwplannen
in ge  diend. In januari 2008 is er overleg
geweest met de gemeente, die in ieder
geval alles in het werk zal stellen de
restauratie op korte termijn ter hand te
nemen. 

Herstel d’Heesterboom duurt
ruim een jaar

Het zal ruim een jaar duren voordat de
d’Heesterboom aan de Haagweg te
Leiden is hersteld van de schade die
deze opliep tijdens bouwwerkzaamhe-
den op het terrein van houthandel
Noordman. De Leidse aannemer Du Prie
is verantwoordelijk voor de schade en
verhaalt deze op zijn verzekering. De

reparatie zal naar verwachting zo’n
111.000 euro kosten en wordt in 2008
uitgevoerd door Verbij te Hoogmade. In
eerste instantie wordt de molen weer
omhoog gevijzeld en waterpas gezet.
Daarna zal de molen een jaar lang zo
veel mogelijk draaien en zagen.
Hierdoor verzakt de molen waarschijnlijk
nog een stukje. Pas nadat hij vervolgens
voor een tweede keer rechtop is gezet
zullen de scheuren in het metselwerk
worden gerepareerd. 

Vernieuwing interieur De Valk te
Leiden

Het Stedelijk Molenmuseum De Valk is
vanaf maandag 7 januari tot en met
donderdag 20 maart 2008 gesloten in
verband met restauratiewerkzaamhe-
den. Vanaf vrijdag 21 maart 2008

(Goede Vrijdag) is de molen weer
toegankelijk voor bezoekers. Tijdens de
werkzaamheden zullen glazen schei-
dingswanden geplaatst worden op de
vierde en vijfde verdieping zodat er
twee verticale rookcompartimenten
ontstaan. Ook worden er extra trappen
geplaatst en worden elektra en brand-
meldinstallaties in de molen vernieuwd.
Tenslotte wordt de bewegwijzering
aangepast. Het museum maakt van
deze tijdelijke sluiting meteen gebruik
om ook de bestaande presentatie op te
frissen. 

In memoriam Joop van
Hameren

Op maandag 7 januari kwam Joop van
Hameren op een tragische manier om
het leven. Hij bemaalde als gebruiker
van het Kogeiland de Kokmolen in
Warmond, een kleine stenen molen op
dit eiland in de Kagerplassen. Joop is
verdronken en waarschijnlijk na een
hartstilstand in het water gevallen. Hij
was een kleurrijk persoonlijkheid, hulp-
vaardig, opgeruimd en vrolijk en hij

De Rijnenburgermolen in
Hazerswoude (foto J. Vendrig, 
20 december 2002).

De Kok in vol bedrijf (foto H. van
Steenbergen, 18 mei 1999).
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kende zo’n beetje iedereen die bij de
Kagerplassen woont. Voor velen was hij
‘Boer Joop’ en het Kogeiland werd door
hem niet alleen als weiland gebruikt
maar ook was er een kampeerterrein
voor scoutinggroepen die vele en goed
herinnering aan Joop en Agnes van
Hameren bewaren.

Verliest De Zandwijkse Molen
zijn wieken?

De Molenstichting Land van Heusden en
Altena verkeert nog steeds in onzeker-
heid of de RACM geld beschikbaar zal

stellen voor de restauratie van De
Zandwijkse Molen in Uppel. De stichting
heeft opnieuw gedreigd in mei 2008 het
wiekenkruis van de molen te halen, als
er dan nog geen duidelijkheid is. De
RACM stelde vorig jaar de ingediende
begroting van 424.000 euro bij tot zo’n
293.000 euro. Hierdoor kwam de restau-
ratie niet voor extra subsidie in aanmer-
king. De molenstichting ging in beroep,
kreeg gelijk en de RACM moest haar
huiswerk overdoen maar kwam toen uit
op 294.000 euro en dus nog steeds
onder de grens van de vereiste 300.000
euro. De stichting heeft nu een
compleet nieuwe aanvraag ingediend,

waarvan de begrote kosten 347.000
euro bedragen. De stichting vraagt
echter maar 250.000 euro, aangezien
dat de nieuwe maximumgrens is. Als het
zover komt moet de stichting dus ruim
90.000 euro zelf ophoesten, naast de 30
procent van de 250.000 die niet voor
subsidie in aanmerking komt. 

Snel(ler) herstel voor Uitwijkse
Molen

Daar waar het herstel voor De
Zandwijkse Molen niet wil vlotten is er
mogelijk wel uitzicht op herstel van de in
betere staat verkerende Uitwijkse Molen
te Sleeuwijk. De restauratie van de op
een steenworp afstand in een andere
gemeente liggende wipmolen kost naar
schatting 336.000 euro. Om de restaura-
tie mogelijk te maken wil de gemeente
Werkendam maximaal 67.595 euro mee
betalen. De voorwaarde is wel dat ook
het Rijk en de provincie subsidie verle-
nen. De Molenstichting Land van
Heusden en Altena verwacht dat het
Rijk bijna 176.000 euro betaalt. De
Vereniging De Hollandsche Molen wil
een bedrag van 25.000 euro beschik-
baar stellen. Het restant van ruim
135.000 euro zal moeten worden
gedicht door de provincie en de
gemeente samen, vindt het College van
en B en W. Mocht het de stichting lukken
extra geld binnen te halen, dan moet
de bijdrage van Werkendam met
datzelfde bedrag omlaag.

Bezwaren verplaatsen Boekelse
standerdmolen afgewezen

Tegen de bouwvergunning voor ver -
plaatsing van de Boekelse standerdmo-
len zijn 165 bezwaarschriften ingediend.
159 bezwaarschriften zijn door het
College van B en W niet ontvankelijk
verklaard, aangezien de indieners niet-
belanghebbend zijn. Zes andere
bezwaarschriften werden ongegrond
verklaard en daarmee is de weg vrij om
de door molen circa dertien meter te
verplaatsen. Medio 2008 zal de
gemeenteraad (waarschijnlijk) een
besluit nemen over de toekomst. De
Boekelse gemeenteraad krijgt hiertoe
opnieuw de drie opties voorgelegd,
waarvan een overigens het handhaven
op de huidige plaats betreft met
aanpassing van de omgeving. Ook
wordt er nog gewacht op een advies
van het Monumentenhuis Brabant. 

Weer twintig molens aan de
Kinderdijk in de toekomst?

De Stichting Werelderfgoed Kinderdijk
(SWEK) is van plan om de twintigste molen
aan de Kinderdijk te herbouwen. De stich-
ting verwacht in 2011 aan te kunnen
geven of dit een haalbaar plan is. 
Oudtijds heeft dit complex tot diep in de

De Uitwijkse molen (foto jsb, 17 november 2001).
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twintigste eeuw ook bestaan uit twintig
molens. En velen kunnen het dromen: er
staan er nu nog maar negentien; om
precies te zijn: acht voor de Overwaard,
acht Nederwaard, de Blokker en twee
molens van Nieuw-Lekkerland. Er is dus
één gat, ontstaan door het wegvallen
van een van de molens van de polder
Nieuw-Lekkerland. 
Deze polder werd bemalen door twee
wipmolens, waarvan de zuidelijke molen
in 1722 afbrandde en herbouwd werd.
De noordelijke molen onderging in 1762
een iets ander, maar even destructief
lot. Op 19 januari woei de kop van de
wip. Daarna werd op zijn plaats de nog
bestaande achtkante molen gebouwd.
Toen in 1740 de Overwaardmolens

werden gebouwd, onderging ook de
bemaling van Nieuw-Lekkerland een
wijziging. Deze polder kreeg nu ook een
voormolen zodat de beide bestaande
molens voortaan dienst deden als
ondermolen.
Vanaf 1882 versterkte een stoomge-
maal, in 1914 verbouwd tot motorge-
maal, de bemaling. 
In de oorlog begint de teloorgang van
De Oude Molen, de zuidelijke ondermo-
len: in 1941 verliest hij een roe. De polder
koopt dan op 16 mei 1941 een tweede-
hands roe van het waterschap Lopik
voor 250 gulden en volgt herstel.

Op 27 januari 1944 krijgt De Oude Molen
het nog zwaarder voor zijn kiezen: onder

het malen breekt de as. Het polderbe-
stuur geeft molenmaker Piet van Beek
uit Streefkerk weliswaar de opdracht de
schade te herstellen, maar het komt er
niet van, waarschijnlijk vanwege de
turbulente situatie in het laatste oorlogs-
jaar. In 1948 komen ook de beide
andere molens buiten bedrijf nadat het
gemaal is geëlektrificeerd. De afgeta-
kelde Oude Molen is nog tot 1957 blijven
bestaan, maar werd in dat jaar ge -
sloopt. De heer I.J. de Kramer vertelde
dat het polderbestuur bang was dat de
molen als monument hersteld zou
moeten worden. Daar had men het
geld niet voor over en sloop zou de
discussie hierover snel smoren. Sinds 1957
is het zo twintig minus een. Van de
gesloopt molen zijn de fundamenten
blijven liggen. De SWEK heeft bij de
provincie een subsidieverzoek inge-
diend voor de herbouw in de vorm van
een leerproject. De SWEK vindt gelijktij-
dig dat het behoud en restauratie van
het bestaande complex voorrang moet
blijven krijgen. Het feit dat bij de provin-
cie een advies ligt, waarin staat dat áls
er in Zuid-Holland een molen wordt
herbouwd dit de twintigste molen in
Kinderdijk moet zijn, draagt zeker bij aan
een mogelijk slagen van het project. 

Inspectierapport voor molen
Drunen uitgebracht

In opdracht van de gemeente Heusden
heeft de Monumentenwacht een

De Oude Molen van de polder Nieuw-Lekkerland met op de achtergrond de nog
bestaande Kleine Molen (foto coll. A. Hoek). 

De afbraak van de Oude Molen in
1957(foto coll. A. Hoek). 
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inspec tierapport opgesteld van de
molen Hertogin van Brabant in Drunen
(Molenwereld 2007-10-357). Het rapport
bevestigt wat een leek kan zien
wanneer deze de molen langs de A59
passeert. Op 19 punten moet volgens
het rapport zo snel mogelijk actie
worden ondernomen, aangezien het
zeer slecht gesteld is met de veiligheid
van de molen en de omgeving. Ook
moet een groot aantal onderdelen
worden vervangen. Eigenaar Van Tuijl
heeft voor de subsidieaanvraag de hulp
van de gemeente ingeroepen. 

In memoriam vrijwillige 
molenaar Lieuwe Tilma

Op zondag 16 december 2007 is vrijwillig
molenaar Lieuwe Tilma op 73-jarige leef-
tijd overleden. Daarmee heeft het Gilde
van Vrijwillige Molenaars helaas een lid
van het eerste uur verloren. De koren-
molen in Hapert is in 1970 door de 
toenmalige gemeente Hoogeloon aan -
 ge kocht van beroepsmolenaar W.
Verhees en gerestaureerd. Na de
gemeentelijke herindeling werd de
gemeente Bladel eigenaar. Na de
restauratie in 1972 heeft Lieuwe, een
geboren Fries bij wie molens altijd zijn
speciale belangstelling hadden, als
geslaagd lid van Het Gilde van Vrijwillige
Molenaars de molen regelmatig laten
draaien en ook graan gemalen.
Jarenlang heeft hij leerling-molenaars
begeleid bij de opleiding tot vrijwillig
molenaar. Om gezondheidsredenen

heeft hij in 2003 aan de gemeente
Bladel aangegeven een opvolger te
zoeken. Toen in 2004 een opvolger
gevonden was heeft hij het beheer van
de molen uit handen geven. In juni 2004
is aan Lieuwe de gemeentelijke vrijwilli-
gerspenning uitgereikt voor zijn inspan-
ningen als vrijwillig molenaar gedurende
32 jaar. Voor Lieuwe was het belangrijk
dat een regelmatig draaiende molen
voor het nageslacht als historische
monument bewaard bleef.
Als gebruikelijk in molenaarskringen is uit
eerbetoon de molen in de rouw gezet. 
J. Jansen.

Start restauratie Eerdse molen in
2008

De Stichting Eerdse Molen wil dit voor-
jaar starten met het volledige herstel
van de Sint Anthonius te Eerde. De stich-
ting heeft bij de gemeente Veghel een
bouwvergunning aangevraagd, maar
de procedure duurt langer dan
verwacht. Dit heeft te maken met het
feit dat een vrijstelling moet worden
verleend op het bestaande bestem-
mingsplan. Het College van B en W van
de gemeente Veghel geeft de stichting
ontheffing op het betalen van bouwle-
ges ter hoogte van 9.000 euro. De stich-
ting start de restauratie terwijl het
volledige budget nog niet bij elkaar is.
Men is van mening dat men sneller de
resterende middelen kan vergaren,
wanneer het project aantoonbaar
gestart is. 

Stichting korenmolen De Hoop
Keldonk officieel opgericht

Op de laatste dag van het Jaar van de
Molens werd op maandag 31 decem-
ber 2007 Stichting korenmolen De Hoop
Keldonk officieel opgericht. Notaris
Deddens van de Actor Groep uit Veghel
heeft geheel belangeloos de statuten
voor de op te richten stichting opge-
steld. Rob Ferwerda van Ferwerda
Makelaardij uit Veghel verzorgde koste-
loos de taxatie. De oprichtingsakte werd
om 12.00 uur ondertekend. Als locatie
werd gekozen voor de plek waar het
allemaal om draait; de (restanten) van
de Keldonkse molen nabij De Roost 15 in
Keldonk. Zoals bekend heeft de
Veghelse gemeenteraad in meerder-
heid besloten in de begroting 2008 een
bedrag te reserveren van 100.000 euro
als startsubsidie voor de restauratie van
de Keldonkse molen. Met dit bedrag zal
de nieuwe stichting begin 2008 een
perceel grond met daarop de restanten
van de stenen onderbouw verwerven.
Voorts maakt deze startsubsidie het
mogelijk spoedig een begin te maken
met de zeer noodzakelijke restauratie-
werkzaamheden van de onderbouw.
Voorzitter Joan Hanegraaf geeft aan blij
te zijn dat er na een periode van inten-
sieve voorbereiding door de officiële
status van de stichting nu gestart kan
worden met de fondsenwerving. De
lopende acties zoals de inzameling van
(oude) munten en de verkoop van
wenskaarten lopen uitstekend en tonen

Lieuwe Tilma (links) tijdens de handeling van opvolging door Jos Jansen 
(foto: E. Schippers, 9 maart 2004). 

De ondertekening van de officiële
oprichting van de stichting tot
behoud van de molen in Keldonk
(foto: T. Vissers, 31 december 2007).
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het enthousiasme onder de mensen
aan. Om onze doelstelling te verwezen-
lijken zal de stichting in de toekomst de
acties rondom het te vormen restaura-
tiefonds verder uitbreiden en intensive-
ren. Stichting korenmolen De Hoop
Keldonk.

Acht ton gezocht voor 
restauratie De Hoop te Oosteind

In december 2007 is een begin gemaakt
met de sloop van de gebouwen rond de
voormalige stellingmolen De Hoop (ook
wel Victoria genaamd) te Oosteind. Dit
zou het begin moeten zijn van het tot
maalvaardige molen te restaureren
restant (Molenwereld 2007-3-91). De
Stichting Molen Victoria Oosteind zet
zich in om dit te verwezenlijken en voert
diverse acties om acht ton op te halen.
De eerste aanvraag voor rijkssubsidie
liep mis, maar de tweede is de deur al
uit. In het voorjaar 2008 hoort de stich-
ting of het Rijk 250.000 euro wil bijdragen
aan de restauratie van dit rijksmonu-
ment.

Verwijdering silo einde historie
Van Gorp Waspik

Met belangstelling en nostalgische
gedachten keken de gebroeders Van
Gorp uit Waspik 18 januari 2008 naar de
werkzaamheden op hun voormalige
bedrijfsperceel aan de Benedenkerk -
straat. Uit de molenromp achter hun
vroegere pand werd een kolossale
opslagsilo getakeld. De verwijdering van
de 18.000 kilo wegende silo, die in de
molenromp geplaatst was, was de
definitieve onttakeling van het bedrijfs-

complex. De nieuwe eigenaars van de
molen willen een zo groot mogelijk deel
van het complex inclusief molen bewa-
ren (zie Molenwereld 2008-1-12). 

Aankondiging I.J. de 
Kramer-prijs 2008

De vereniging voor molinologie TIMS
Nederland en Vlaanderen looft voor de
vierde maal een publicatieprijs,
genaamd ‘I.J. de Kramer-prijs’, ter
waarde van 2.000,- uit aan de auteur(s)
van een recente publicatie of een
manuscript met een wezenlijke bijdrage
aan de verdieping van de molinologi-
sche kennis binnen het Nederlandse
taalgebied. De vereniging beoogt hier-
mee het molinologisch onderzoek en de
publicatie van onderzoeksresultaten te
stimuleren. Alleen studies die op eigen,
origineel onderzoek zijn gebaseerd,
dingen mee. Gegadigden dienen zich

schriftelijk te melden bij het secretariaat
vóór 1 mei 2008 onder bijvoeging van
drie exemplaren van hun werk. Een
deskundige jury, die wordt samenge-
steld afhankelijk van de ingezonden
onderwerpen, zal deze beoordelen en
de winnende studie selecteren. De
uitreiking van deze prijs is voorzien tijdens
de TIMS Nederland B Vlaanderen
Najaarsbijeenkomst in November 2008.
Het reglement kunt u vinden op de TIMS-
website: timsmills.info/timsnlvl/regle-
ment Voor nadere inlichtingen en een
schriftelijke versie van de voorwaarden
kunt u contact opnemen met onder-
staand adres. Uw inzending kunt u ook
naar dit adres sturen. 
Secretariaat TIMS Nederland en
Vlaanderen,Wiard Beek,
Fr. Mortelmansstraat 10
NL - 2273 LE VOORBURG; Tel.: (+31)
(0)621566297; 
E-mail: wiardbeek@gmail.com

De molen van Oosteind. De gaten van balieliggers en -schoren maken duidelijk
dat De Hoop eens zo’mooi, forse West-Brabantse molen is geweest (foto H. van
Steenbergen, 15 maart 2003).
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- De kap en het gevlucht van zowel de
Achlumermolen te Achlum (Molen wereld
2007-12-446) als de Slagte dykstermolen te
Finkum (Molen wereld 2007-11-402) zijn
geplaatst en de vijzels zullen in het voorjaar
van 2008 worden aangebracht. 
- De Grote Molen te Broeksterwoude is tijdelijk
stilgezet vanwege problemen met het
gevlucht. 
- Op 30 mei wordt het eerste huwelijk geslo-
ten in de als trouwlocatie aangewezen
Oortmanmolen te Lattrop.
- Molen De Leyen te Staphorst is voorzien van
een nieuwe staartbalk, waarmee weer een
stuk onderhoud is afgerond. 
- Met het begin januari 2008 in gebruik nemen
van de werkplaats nabij De Vriendschap te
Veenendaal, worden ook de mogelijkheden
weer bezien om bewoners van Heimerstein
een dagbestedingscentrum in de molen te
starten (Molenwereld 2007-6-206). 
- Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de
gemeente Rijnwoude, op 8 januari 2008,
heeft burgemeester mevrouw Hommes aan
de molenaars van Molen de Haas te
Benthuizen de Vrijwilligersoorkonde 2007
uitgereikt als blijk van waardering voor de
vele jaren van hun vrijwillige inzet.
- Voor 1,1 miljoen euro staat de molenstomp
van de Noordeind- en Geer polder van
Langeraar te koop, inclusief 45.000 vierkante
meter grond. De geschiedenis van deze
molen is uitvoerig beschreven in Molenwereld
2002-12-408 e.v.
- Op 6 januari moest de Stadsge westelijke
brandweer uitrukken voor een brandmelding
bij - De Oranjemolen te Vlissingen. Bij
aankomst bleek de kleine brand tegen de
deur van de molen reeds gedoofd en was
grote schade gelukkig voorkomen. 
- Op 18 december 2007 is de nieuwe visie op
het centrum van Mierlo gepresenteerd,
waarin een belangrijke rol voor de Mierlose
standerdmolen is weggelegd. 
- In De Victor in Someren is een uit een
boerenbedrijf te Peer (B) afkomstige elektri-
sche maalstoel geïnstalleerd. 
- De gemeente Gennep heeft van de
Provincie Limburg 30.000 euro gehad voor
onderhoud aan Rust na Arbeid in Ven-
Zelderheide, Gerardamolen in Heijen en De
Reus te Gennep. 

Molenkalender 2008

15 maart 2008: Friese molenaarsdag
30 maart 2008: Westbrabantse Molen dag
5 april 2008: Jaarvergadering Vereniging De
Hollandsche Molen

Rectificatie

In het vorige nummer van Molenwereld is
helaas onjuist aangekondigd dat de jaarver-
gadering van de Vereniging De Hollandsche
Molen op 15 maart 2008 plaats zou vinden.
Deze vindt plaats op 5 april 2008 in het
Tropen museum, samen met de jaarvergade-
ring van het Gilde van Vrijwillige Molenaars!Kanaalweg 108 • 8861 KJ Harlingen • Tel. 0517 - 41 33 77 • Fax 0517 - 41 48 73 • www.houtcompagnie.nl

A L M E N U M
Houthandel

Zagerij

Import

Voor molenrestauraties

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

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

ADVER T EN T I E

De Bataaf in Winterswijk bevrijd uit zijn verstikkende omarming 
(foto E.G.M. Esselink, 27 december 2007).
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De provincie Zuid-Holland heeft als de
molenrijkste provincie van Nederland
een naam op te houden met haar
molenboeken; niet alleen vanwege het
aantal molens en hun grote verscheide-
nheid, maar ook wat betreft de opge-
bouwde reputatie met molenboeken. In
1961 verscheen in opdracht van de
provinciale molencommissie het 316
pagina’s tellende Zuid-Hollands
Molenboek met als samenstellers -
inmiddels illustere namen van weleer - A.
Bicker Caarten, H.J. van der Burg, M.
van Hoogstraten en I.J. de Kramer. Vrij
snel, in 1965 verscheen een tweede,
herziene druk, die in grote lijnen gelijk
was aan de vorige en 344 bladzijden
telde. Daarna verscheen in 1980 in
opdracht van het provinciebestuur in
een geheel nieuwe opzet de molens
van Zuid-Holland met 248 pagina’s,
maar op groter formaat en volledig in
kleur. De informatie per molen was
aanmerkelijk toegenomen, vooral in
technisch opzicht. Nu is er dan de vierde
generatie gezamenlijk uitgegeven door
het provinciaal bestuur, het Erfgoedhuis
Zuid-Holland en Uitgeverij Watermerk BV.
De nieuwe generatie telt 272 pagina’s.
De fotografie was in handen van Eppo
W. Notenboom, De tekst werd verzorgd
door Henk Schröder, Andries Ponsteen,
Roel Pots en Leo Middelkoop die met
toevoeging van Gerard Ottevanger ook
de redactie vormden. 

Opbouw

Het boek begint met een voorwoord
van de commissaris van de koningin
waarna een algemene inleiding over
molens volgt (blz. 9 t/m 25) plus een
hoofdstuk over het molenbehoud (blz.
26 t/m 37). Hoofdstuk 3, blz. 38 t/m 43,
brengt letterlijk en figuurlijk de molens in
kaart op vijftal kaartdelen van Zuid-
Holland, waarbij zowel - heel praktisch -
zowel het paginanummer als het inven-
tarisatienummer van de afzonderlijke
molens is aangegeven. De inventaris-
nummers zijn dezelfde als die in eerdere
‘generaties’ van het molenboek, uiter-
aard met het in acht nemen van muta-

Mooi fotoboek
molens Zuid-Holland
Op 2 november werd bij de molens van de Driemanspolder
bij Leidschendam het nieuwe molenboek van de provincie
als langste molenboek van de wereld gepresenteerd aan

commissaris van de koningin, de heer J. Franssen, gedragen
door tientallen vrijwillige molenaars uit de provincie. 
Deze sensationele presentatie van het 140 m lange doek

kreeg ruimschoots de aandacht van de media. 
Of het boek zelf ook zo sensationeel is? 

J.S. Bakker
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ties. De pagina’s 44 t/m 267 vormen de
eigenlijke inventarisatie, waarbij voor
iedere molen één pagina is uitgetrok-
ken. De volgorde is alfabetisch op de
plaatsnaam. Van iedere molen is als
regel één grote en één kleinere foto
opgenomen, waarbij de grote foto, ook
weer als regel, de complete molen
weergeeft en de kleine een detail. Maar
soms ontbreekt de kleine foto of staat
de molen op de kleine foto en vormt
een detail de grote foto. Ook twee
foto’s van de complete molen komen
voor. In de marge zijn wat basisgege-
vens opgenomen, terwijl in het fotoge-
deelte een summiere tekst over de
molen is opgenomen. Technische gege-
vens zoekt men vrijwel tevergeefs. Het
laatste hoofdstuk, blz. 268 t/m 272 bevat
een lijst van de door rijk en gemeente
beschermde molenrestanten, een
molen-abc, een verklaring van de wiek-
standen, het molenbestand per 15 juli
2007 en een verantwoording.

Inhoud

Het boek is voor alles een fotoboek en
valt daarmee uit de toon als het gaat
om provinciale molenboeken door de
wel minimale informatie. Het fotowerk is
als regel mooi. Maar in de druk zijn de
kleuren te overheersend waardoor een
overtrokken beeld ontstaat. Het gras in
Zuid-Holland is in het boek wel erg groen
weergegeven. Soms zelfs bijna fluores-
cerend. Terwijl de luchten over het alge-
meen te rood zijn afgedrukt. Om de
foto’s zo natuurlijk mogelijk weer te
geven is het met allle moderne technie-
ken toch nog een hele kunst!

Het is aangenaam foto’s kijken in dit
boek, maar er zijn uitzonderingen al was
het maar door de entourage van de
molen. Af en toe krijgt men wel de indruk
alsof het maken van het boek haastwerk
is geweest van wege onzorgvuldighe-
den. Zo zijn er meerdere foto’s niet op
de juiste plek gekomen. De kleine foto
bij molen 2 van Aarlanderveen laat
molen 1 zien; de kleine foto bij de molen
van Gouds waard is de molen van
Piershil. De grote foto van De Vrijheid in
Schiedam is De Drie Koornbloemen, de
kleine foto van molen 2 van de Twee -
manspolder in Zevenhuizen is no.1.
In de inleiding gaan soms de haren van
een rechtgeaarde molenliefhebber
recht overeind staan. Bij de droogmakin-
gen in Zuid-Holland speelden particu-
liere investeerders beslist geen
belangrijke rol; het tegenovergestelde
van wat er wordt beweerd. Van de
houtzaagmolens aan de Schie (p. 17) is
de voorste evenwel geen zaagmolen. 
Sommige passages leest men met
gekrulde tenen zoals het olieslaan uit
mosterdzaad (p. 18); kollergangen voor
het malen van snuiftabak? De beschrij-
ving van de molenaar is een samen-
raapsel van hele en halve waarheden
en levert een totaal vertekend beeld

op. Was het Wisboomgemaal werkelijk
het grootste stoomgemaal van Europa?
De polder Blijdorp in 1787 drooggelegd
met een stoommachine? 
Ook de teksten in de inventarisatie zijn
niet smetteloos. Molen 3 van Aarlan -
derveen de enige van de gang zonder
hulpgemaal? Dan kan het systeem met
de hulpgemalen niet eens werken.
Het verhaal over de naamgeving van
de korenmolen De Arkduif in Bode -
graven is niet waar. Toenmalig eigenaar
Van Vliet bedacht deze naam naar
aanleiding van de duif die voorkomt op
de kap van de molen op het tegelta-
bleau in het molenhuis. Dankzij ditzelfde
tegeltableau wordt overigens ook aan
de molen het bouwjaar 1697 toege-
schreven. De Nooit Volmaakt in Gorin -
chem werd weliswaar door Prins Claus in
bedrijf gesteld, maar de gevelsteen was
bij de start van de restauratie ingemet-
seld door gedeputeerde prof.dr. J. Pool.
De molen van Gouds waard is nooit
gepleisterd, maar wel gewit geweest.
De molen van ‘s-Gra vendeel aan het
zicht onttrokken door silo’s? Restanten
van de oude Distilleerketel in de
nieuwe? De geschiedenis van De Lelie in
Kralingen is niet juist. De molen werd niet
omstreeks 1840 maar in 1777 op deze
plaats gebouwd. Het verhaal over de
vervanging van de Broeksche Molen in
Hillegersberg is minder dan een halve

waarheid. De werkelijkheid is veel span-
nender, maar het gaat te ver om
daarop hier in te gaan. Een kapitale
blunder is het uitmaken van de
Streefkerkse molengroep voor een vijf-
gang. Er zouden zo nog wel meer
dingen te noemen zijn, maar het komt
allemaal toch heel onzorgvuldig over
en, nogmaals, het maakt de indruk van
haastwerk. 
In het algemeen zijn de beschrijvingen
vaak anekdotisch van aard, waardoor
de molen in zijn totaliteit zelf veelal
nauwelijks uit de verf komt; gelukkig
helpen de foto’s in dit opzicht. Ook de
summiere rompenlijst op pagina 268 is
verre van smetteloos. De Weltevreden in
Krimpen a/d Lek is geen beschermd rijks-
monument. Het zou gaan om molenres-
tanten die door rijk en gemeente zijn
beschermd, maar de molenstompen die
in Zoetermeer op de gemeentelijke
monumentenlijst staan ontbreken en
mogelijk meer. Op zich terecht zijn de
Mallemolen in Gouda en molen 6 in
Haastrecht in deze lijst opgenomen,
maar de voorbereiding van de restaura-
ties zijn zo ver gevorderd dat men mijns
inziens beide molens beter onder de
complete molens had kunnen opne-
men.

Al met al stemt de tekst van het boek
niet erg enthousiast; gelukkig maken de
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foto’s veel goed. De verwijzing naar
andere bronnen voor meer informatie
over de molens is in mijn ogen een zwak-
tebod. Natuurlijk ‘mag’ een fotoboek
over de molens in Zuid-Holland. En als
fotoboek is het ‘t bekijken waard. Maar
als provinciaal molenboek valt het in
feite door de mand. Als - overtrokken
gezegd -molens worden gereduceerd
tot plaatjes, landschapsstoffering, dan is
er in mijn beleving veel mis. De combi-
natie van oogstrelende foto’s en opper-
vlakkige verhaaltjes maken molens - niet
alleen in dit boek - tot grote knuffeldie-
ren met wieken, een soort Knuts. Molens
vertellen als het goed is een echt
verhaal en als monument gaat het om
dit verhaal. Het is juist dit verhaal dat,
niet zozeer in beeld maar wel in woor-
den, zwak is; jammer en nog eens
jammer, hoe mooi het boek er ook uit
ziet.

Molenrijk Zuid-Holland - 224 molens in
beeld is een uitgave van de Provincie
Zuid-Holland, het Erfgoedhuis Zuid-
Holland te Delft en Uitgeverij Watermerk
BV te Lekkerkerk. 
De omvang is 272 pagina’s, geïllustreerd
met 450 foto’s in full colour. 
Het boek is genaaid en ingebonden,
formaat 29 bij bij 25 cm. 
De winkelprijs bedraagt i 34,50. 
ISBN: 978-90-78388-02-9.

Als fotoboek ‘t bekijken waard en mooi vormgegeven!

Touw t j e  d ’ rom ;  k l aa r  i s  K ee 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.
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Roedebreuk Heidemolen in Malderen

Tijdens een zware storm op 7 december 2007 brak de
binnenroede van de Heidemolen in Malderen,
gemeente Londerzeel. Het is niet voor het eerst dat de
molen stormslachtoffer is; ook op 28 januari 1990 was
het raak. Na die storm werd de molen in 1994/1995
grotendeels vernieuwd. Ook de nu gebroken (borst-)
roe dateert uit die tijd en heeft het zodoende goed
aan twaalf jaar uitgehouden. Het was bekend dat het
kruis in slechte staat verkeerde en al voor de breuk
was besloten het te verwijderen. De storm was sneller.
De las van de binnenroe brak af bij het einde van de
borst. Na het afbreken van de ene las zijn ook de
andere drie lassen afgezaagd ter hoogte van de
borst, zodat de molen nu met vier korte stompen
staat. Men hoopt de molen nog dit jaar te herstellen.

Restauratie standerdmolen Dornum in
startblokken

De standerdmolen van Dornum bij Norden staat sinds
november 2002 zonder wieken (zie Molenwereld 2003-
1-12). Hij is gebouwd in 1626 en was tot 1960 in bedrijf.
Tussen de wereldoorlogen heeft de Rotterdamse
molenaar Arie Kluit nog met deze molen gemalen,
toen hij een tijd in Oost-Friesland verbleef. In 1962 werd
de molen eigendom van het Ostfriesische Landschaft.
De molen werd gerestaureerd, waarbij o.a. de zelf-
zwichting verdween. Sinds 1984 is de gemeente
Dornum eigenaar van de nu wiekenloze molen. De
plannen voor de restauratie zijn rond. De gemeente-
begroting voor dit jaar voorziet in inkomsten uit subsi-
dies, donaties enz. ten bedrage van 202.500 euro,
terwijl 275.000 euro aan uitgaven worden genoemd.
De totale restauratiekosten worden geraamd op een
bedrag van rond de half miljoen euro. De molen zal
compleet gedemonteerd worden en vervolgens weer
in elkaar gezet waarbij uiteraard de slechte delen
worden vervangen. Ondanks subsidies is geld van
derden noodzakelijk. Burgemeester Michael Hook
heeft het plan gelanceerd om nu een molenvereni-
ging op te richten, niet alleen om financiën te verwer-
ven voor de restauratie maar ook voor de explotatie
van de molen na de voltooiing ervan. 

Nieuwe wieken voor de molen van Menke in Südlohn

De nieuwe door Vaags uit Aalten gemaakte stalen roeden voor de molen
van Menke in Südlohn dragen de num mers 168 (binnenroede) en 169 (bui -
tenroede).
De orkaan Kyrill hield vorig jaar geen halt voor het gebied van de Molen -
vereinigung Westfalen-Lippe. Hij trof ook de molen van Menke, het plaatse-
lijke waarteken van de gemeente Südlohn in de kreis Borken. De molen
verloor door deze orkaan een wiek. De molen van Menke, een in het jaar
1812 gebouwde achtkante molen, is sinds 1865 het bezit van de familie
Menke. De molen is ook ingericht voor de bloemfabricage, ook zijn er een
zaagmachine en twee Herforder dieselmototoren uit de jaren 1934 en 1951.
De molen van Menke is meerdere malen onderscheiden, onder andere met
de ‘Anne liese-Schükingprijs’ van het Deut schen Gesellschaft für Mühlen -
kunde und Mühlenerhaltung e.V. en de ‘Felix-Süm mermann-Preis’, de monu-
mentenzorgprijs van de Kreis Borken. Bovendien is de molen een onderdeel

De molen van Malderen na de storm. ‘s Daags tevoren heeft de
gemeente Londerzeel na verontrustende berichten in de pers over de
toestand van de molen nog een inspectie laten uitvoeren: ‘zeker geen
direct gevaar’ luidt de conclusie. Nog geen etmaal later weet men
beter 
(foto Mike Ekelschot, 7 december 2007).



11e jaargang 2008 nr. 2  63

G R E N S M O L E N S

De molen van Menke in Südlohn met
zijn nieuwe gevlucht (foto Bernhard
Fritsche).

De standerdmolen in Dornum in
bedrijf tussen de wereldoorlogen, niet
alleen met zelfzwichting, maar ook
met een soort ‘loopschoren’ ter 
weerszijden van de kast. 

van Agri-cultura. Onder het motto Agri-
cultura hebben steden en gemeenten in
Westmünster land en de provincie Gel -
derland zich aaneengesloten voor een
sterkere toeristische infrastructuur van de
grensregio. 
Al in juli van het vorige jaar werd het oude
gevlucht door de firma Vaags afgeno-
men. Met besloot nu tot het aanbrengen
van ijzeren roeden waarvan de levens-
duur ongeveer 75 jaar bedraagt. In
december vorig jaar werden de nieuwe
roeden gestoken. De totale kosten van
het werk bedroeken 29.000 euro. Ze
werden gedragen door de verzekering,
de gemeente Südlohn, de dienst monu-
mentenzorg en eigenaresse Maria Menke.
De molen is nu ook in gebruik genomen
als officiële locatie voor het voltrekken
van burgerlijke huwelijken. Al in december
vond de eerste trouwerij plaats. De brui-
degom van toen is al vele jaren als vrijwilli-
ger op de molen actief. 

Bernhard Fritsche.



De oliemolen van 
Eerbeek:

een schip op het strand?

Mark den Boer
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Laten we, indachtig het spreekwoord:
‘een schip op het strand is een baken in
zee’, eens kijken wat er aan de hand is
waarbij we het gebrek aan integrale
aanpak eens onder de loep nemen. 
Het probleem van ‘geen water in de
beek’ vertoont veel overeenkomsten
met het biotoopvraagstuk rond windmo-
lens. Het is een taaie materie die aan
elkaar hangt van ondoorzichtige proce-
dures alhoewel een geheel droog-
staande beek natuurlijk boekdelen
spreekt. Staande bij de molen wordt
eenieder met de neus op de feiten
gedrukt. Het bruggetje over de beek en
het waterrad zijn beiden als ‘vissen op
het droge’. 

Vergaan, verdwijnen en
vernieuwen

De noodzaak van een ingrijpende
completerings-, en reparatieronde van
deze bovenslags-wateroliemolen was
evident. De beek had het gebouw en
de fundering van het persblok aange-
tast en na de laatste olieproductie
tijdens de Eerste Wereldoorlog was er
veel van de olieslagerij in het ongerede
geraakt dan wel verdwenen.
Restauraties aan het binnenwerk in de
jaren ‘60 en ‘90 van de vorige eeuw
hadden niet als doel het komen tot een
slagvaardige molen. Toch is het zo dat
bij die restauraties grote delen van het
binnenwerk waren vervangen. Het is
waarschijnlijk eenvoudiger om op te
sommen wat van het gaande werk nog
wél uit de ‘productietijd’ stamt, namelijk
de stenen, het persblok met de jaagij-
zers en misschien de wentelas. Al het
overige was reeds vervangen.

De

Interieur oliemolen in 1988 met slag-
blok en heien en op de achtergrond
het vuister. (foto jsb, 5 augustus 1988).

De situering van de Eerbeekse molen
volgens het kadastrale minuutplan van
omstreeks 1830. De korenmolen (met
meerdere raderen) ligt op de rechter-
oever, terwijl de oliemolen op de
linkeroever lag. In 1860 kreeg de
toenmalige pachter, A.C. Capell,
toestemming om de oliemolen te
verplaatsen naar een ‘gebouw onmid-
dellijk tegen zijn waterkorenmolen’.

De wateroliemolen op de Eerbeekse Beek te Eerbeek is
maalvaardig gemaakt. Misschien kunnen we beter zeggen 
dat de watermolen aan de bedding van de Eerbeekse Beek
maalvaardig is gemaakt, want de beek staat vrijwel droog. 
Van malen kan dan ook geen sprake zijn tenzij - zoals 
tijdens het proefmalen en tijdens de feestelijke opening - 
een bovenstrooms gelegen bedrijf zo vriendelijk is om 
bij wijze van hoge uitzondering 50m3/h water in de beek 
te pompen. Iedereen heeft zijn best gedaan om deze 
restauratie tot een goed einde te brengen. Toch wreekt 
zich hier mijns inziens het gebrek aan een integrale 
aanpak van het molenbehoud c.q. monumentenbehoud. 
Hoe kan het dat er veel geld en moeite wordt gestoken 
in het maalvaardig (slagvaardig) maken van een monument
terwijl er geen enkele voorwaarde is gesteld aan de 
belangrijkste levensader, namelijk de aanwezigheid van 
stromend water? Want de keuze voor slagvaardigheid 
houdt toch ook in dat er daadwerkelijk met de molen 
gedemonstreerd moet kunnen worden? 

Links: het werkt weer! (foto André Nibbelink).
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Exterieur van de oliemolen van Eerbeek voor de restauratie. De bouwstijl is
negentiende-eeuws, maar er zit letterlijk en figuurlijk meer achter (foto André
Nibbelink, 17 december 2003).

Het nieuwe telwerk in de molen van Eerbeek (foto Ada Meurs).

Het gebouw

Naast het gaande werk is er dan ook
nog het staande werk oftewel het
gebouw. Volgens het Gelders Molen -
boek stammend uit 1860, maar met een
veel langere geschiedenis die terug-
gaat tot omstreeks 1642 en wellicht nog
verder. 
Aan de binnenkant van het gebouw
vinden we een combinatie van bouwstij-
len en oplossingen. Het lijkt erop dat het
bintwerk van de houten voorloper van
deze molen deels is verplaatst, inclusief
de ‘kruisen’. De zoldervloer is wel weer
uitgevoerd met een in het metselwerk
opgelegde balklaag. Het ziet er dus
naar uit dat het gebouw eens van
nieuwe buitengevels is voorzien en
waarschijnlijk is dat in 1860 gebeurd. De
leeftijd van het metselwerk wijst althans
in die richting. 

Dilemma’s

Tijdens het slagvaardig maken moesten
keuzes gemaakt worden over arbitraire
zaken zoals bijvoorbeeld de ophanging
van de spanveer boven de losbeitel.
Sporen daarvan konden we, te weten
de molenmaker en de auteur (waarbij
laatstgenoemde door de eigenaar en
de molenmaker gevraagd was techni-
sche adviezen te geven over de vorm
van het laadgoed in de molen) niet
vinden. Ook de plaatsing van het
contragewicht van de slagbeitel was
onbekend. Door de reparaties en
vervangingen bij de restauraties van de
jaren ‘60 en ‘90 was het vaak moeilijk
om tot een historisch verantwoorde
reconstructie te komen. Veel bouwspo-
ren waren verdwenen en er moesten
toch oplossingen gekozen worden.
Praktische overwegingen gaan dan al
gauw de doorslag geven. Op zich is dat
voorstelbaar en wellicht ook niet heel
erg verkeerd. Het pragmatisch inrichten
van molens is de werkwijze die al
eeuwen gevolgd wordt. 
Bijkomend aspect is dat de molenmaker
ook helemaal niet de opdracht heeft
(en vaak ook niet geschoold is) om
bouwhistorisch onderzoek te doen. Zijn
eerste opdracht is om de molen slag-
vaardig te maken en dat heeft hij naar
eer en geweten gedaan. Het eindresul-
taat is een molen zoals hij had kunnen
zijn. Maar of het ook daadwerkelijk zo
geweest is?

Inventaris

Dat geldt ook voor de inventaris.
Iemand die voor het eerst een dagje
meeloopt op een oliemolen staat altijd
versteld van de hoeveelheid schraper-
tjes, bezems, stoffers, maatblikken, krab-
bertjes en oliekannen die daarbij nodig
is. De hedendaagse praktijk is dat
dergelijke attributen via rommelmarkten
en kringloopwinkels hun weg naar de

De laad met het laadgoed in de Noordmolen in Azelo, rechts de jaagijzers met
daartussen de haar met daarin de buul, waarin het zaad, zo men wil de koek-in-
wording (foto André Nibbelink).
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Interieur oliemolen tijdens de restauratie van 2007. Het slagblok is verwijderd en
de grond eronder uitgegraven (foto Vaags).

molen vinden. Voor de ambiance is dat
in ieder geval al beter dan alles nieuw te
kopen. Maar de wetenschappelijke
verantwoording van die gebruikte spul-
len is ver te zoeken. Je kunt je afvragen
of dat een ernstige zaak is Ook vroeger
zal men hebben gewerkt met ‘wat voor-
handen is’. Maar het is zonneklaar dat
het beeld dat we de bezoeker voorspie-
gelen niet het historische juiste beeld is. 

Strooptafel

Mooi voorbeeld is de strooptafel. Het
oorspronkelijke model is naar eigen
inzicht gemaakt door de grootvader
van de heer Medendorp van oliefabriek
De Wachter in Zuidlaren die een derge-
lijk geval nodig had omdat ze na enige
jaren onderbreking wederom koeken
gingen persen en de oude tafel er niet
meer was. Deze ‘nieuwe’ tafel is omst-
reeks de Tweede Wereldoorlog naar het
Nederlands Openlucht Museum ge -
bracht maar heeft ook als voorbeeld
gediend bij de completering van De
Passiebloem in Zwolle. In het Openlucht -
museum is de tafel inmiddels geko-
pieerd met het oog op slijtage tijdens
het dagelijks gebruik. De tafel is ten
tweede male gekopieerd voor de
molen van Eerbeek. Kenners zien echter
direct dat deze tafel is bedoeld voor
een molen met stamperpotten. De
molens te Arnhem (voorheen Zieuwent)
en Eerbeek hebben helemaal geen
stamperpotten, dus in die zin zijn deze
tafels, hoewel uitermate praktisch,
enigszins misplaatst. Het zou wel heel
toevallig zijn als de oorspronkelijke tafel
van De Passiebloem hetzelfde uiterlijk
heeft gehad als het Zuidlarense voor-
beeld. Dat betekent dat het tamelijk
willekeurige maaksel van ‘opa Meden -
dorp’ nu in maar liefst drie mo lens staat
te prijken als vertegenwoordigende de
historische werkelijkheid!

De inspanningen van de eigenaar en
zijn medestrijders verdienen een groot
compliment. Vooral omdat de lokale
initiatiefnemers dit toch maar voor
elkaar hebben gebokst en het taaie
traject van vergunningen en fondsen
werven hebben doorworsteld. Toch
dringt bij deze en bij andere restauraties
de vraag zich op of we wel op de
goede weg zijn. Restaureren is een
noodzakelijk kwaad maar restaureren is
iets heel anders dan een molen zonder-
meer slagvaardig maken. 
Volgens mij moeten we eerst onderzoe-
ken wat de waarde is van hetgeen we
aantreffen om vervolgens - in samen-
hang met wat we uit daadwerkelijk
onderzoek weten en wat onze criteria

De oliemolen van de landkant gezien.
De zijgevel heeft aan de bovenzijde
zowel hanenkammen als overstekken
(foto Marja van Zadelhoff).
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zijn - kiezen wat we uiteindelijk willen
bereiken. Daar hoort dan ook de
aanpak van de huidige biotoop bij, als
slagvaardigheid tenminste tot de doel-
stelling behoort. 

Gemengde gevoelens

Dit lange verhaal dient een tweeledig
doel. Enerzijds kunnen we stellen dat er
dankzij de inspanning van velen
wederom een oliemolen slagvaardig is
gemaakt en dat is een verrijking ten
opzichte van de situatie zoals die daar-
voor gold. Anderzijds staat er nu een
oliemolen die geen water heeft om te
draaien, voorzien is van een nogal wille-
keurige inventaris en vooral erg prak-
tisch is gerestaureerd in plaats van
historisch verantwoord. Helaas is er niet
van de gelegenheid gebruik is gemaakt
degelijk historisch en bouwhistorisch
onderzoek te doen. 
In dit geval had het waterschap (dat
zelfs een deel van de restauratie beko-
stigd heeft en de molen dus zeker goed
gezind was) er van meet af aan bij
betrokken kunnen worden om de water-
huishouding structureel te verbeteren.
De eigenaar weet bijzonder veel over
de recente geschiedenis van de molen,
maar die informatie had vastgelegd
kunnen worden. Ook de bouwhistoricus

had zich het hoofd kunnen breken over
alle keepjes en groefjes die in de molen
aanwezig waren en voorstellen kunnen
doen voor de reconstructie. Wellicht
had een historicus ook antwoord kunnen
vinden op de vraag waaróm er über-
haupt een oliemolen in Eerbeek geves-
tigd is en hoe deze paste in het
soci aal-economische leven van de
streek. 
Dan hadden we niet alleen een gerepa-
reerde oliemolen kunnen zien maar een
gerestaureerd monument kunnen aan -
schouwen. We hadden een compleet
en samenhangend verhaal gehad. Dat
had meer geld gekost, zeker, maar het
had ook veel meer opgeleverd. 
De grote vraag is nu van wie die coördi-
nerende rol kan worden verwacht. Dat
zal een instantie moeten zijn die boven
alle partijen staat en die ruime ervaring
heeft met soortgelijke situaties. Het zal
een club met gewicht moeten zijn, met
een berg eigen kennis, maar zeker ook
in staat om externe specialisten aan het
woord te laten en hun bijdragen op
waarde te schatten. 

Hoop op beter

Gelukkig voor deze molen is dat nu toch
over de waterhuishouding gesproken
gaat worden. Daar heeft de eigenaar

heel goed voor gelobbyd tijdens de
openingsdagen. (Jammer dat het
provinciale molenconsulaat en de
RACM daar niet bij tegenwoordig
waren, men had de eigenaar in het
belang van het monument kunnen steu-
nen.) De uitslag van dit proces is echter
nog onzeker. Laten we er het beste van
hopen.

De stroopwafel in de Eerbeekse molen, het ‘kleinkind’ van de tafel uit 
De Wachter in Zuidlaren (foto H. Noot).

De oliemolen van over de beek
gezien. Achter de molen de 
voormalige korenmolen 
(foto H. Noot, 16 november 2007).

Het interieur van de oliemolen 
na de restauratie. Uiterst links de
strooptafel, model Zuidlaren. 
Aan de voorkant van het persblok 
het contragewicht voor de slagbeitel
(foto H. Noot, 16 november 2007).
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Gelukkig ook zijn er nog kansen in de
toekomst en kan dit ‘schip op het
strand’ wellicht vlot getrokken worden.
Er kan alsnog besloten worden tot een
grondig historisch onderzoek in combi-
natie met een bouwhistorisch onder-
zoek. Hopelijk zijn de toekomstige
onderzoekers in staat om ‘door onze op -
lossingen heen’ te kijken.
Samenvattend kan worden gesteld dat
het alles te maken heeft met de visie die
we op de molens c.q. het monumenten
hebben. Kort gezegd: molens in
Nederland; is het speelgoed of is het
erfgoed? 

Meulf rans:
jaagijzers: ijzeren platen waartus-

sen de olie uit het zaad
wordt geperst.

laadgoed: inrichting van het pers-
blok.

slagbeitel: wigvormige klos in het
laadgoed waarmee de
persing wordt opge-
bouwd.

stamperpotten: potten waarin de voor-
slagskoeken tot meel
werden gestampt voor
de naslag, de tweede
persfase.

strooptafel: de tafel in een oliemo-
len waaraan de (lijn-)
koeken uit de bulen, de
zakjes waarin ze waren
geslagen, werden
gestroopt.

wentelas: horizontale as in een
oliemolen waarmee
o.a. de heien en stam-
pers worden opgetild. Het laadgoed met de twee wigvormige beitels; links de slagbeitel en rechts de

losbeitel (foto André Nibbelink).
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Het gecompleteerde slagblok van dichtbij gezien. 
Aan de voorkant van het persblok het contragewicht 
voor de slagbeitel (foto H. Noot, 16 november 2007). 

Molenaar Maarten Dolman uit IJsselstein geeft de oplossing
voor de ‘Zoeker’ van het vorige nummer. Hij schrijft: ‘Wat

een ontzettende unieke foto`s van De Rijn en Zon in Utrecht. Het
kruirad, de zwichtketting zijn goed te herkennen en op de
tweede foto de getrapte uitstulping onder het spilkalf de hoge
bekleding van het staakijzer, met zijn hoge kaarbomen. Het
betreft hier de steen op het westen, de derde foto is de ooster-
steen. Let eens op het lichttouw achter een klampje; handig.
Dat is nu nog zo. Op de foto staat vrijwel zeker wijlen Gerrit
Korenvaar in zijn jonge jaren. (De vader van Gerrit was tussen
1914 en 1918 ook nog eigenaar van onze molen in IJsselstein).
In 1947 overkwam deze grote stadsmolen een groot ongeluk. Bij
een harde zuidwesterstorm moest de molen verkruid worden.
De kruiketting brak. De kap sloeg 180 graden om, de kleppen
sloegen dicht en de molen sloeg op hol. Ooggetuigen melden
van een razende molen. Gelukkig vlogen de kleppen uit de
roeden en kwam de molen eindelijk tot staan. De brandweer is
nog geweest daar er een begin van brand was bij de vang.
Jaren heeft de molen daarna gestaan met kale roeden, zelfs
met sloop bedreigd. Gelukkig is de molen hersteld als werkende
molen. Veel oude elementen zijn behouden gebleven. In de
tachtiger jaren mocht ik daar als tweede molenaar malen, de
molen was toen als AKG-molen in vol bedrijf. Nu maalt de
molen nog regelmatig en is zeker waardevol voor de Utrechtse
binnenstad.’
We danken de heer Dolman hartelijk voor zijn uitvoerige reac-
tie, evenals de heer Esselink uit Delft die in de molen ook de Rijn
en Zon heeft herkend.

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’; maar wat en waar? 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.



DE KRUKAS
voor

Het Jonge
Schaap

Inhet personeelsblad de Nieuwsflits
van machinefabriek PM Duyvis

heeft een artikel gestaan over het
maken van de krukas voor de recent in
bedrijf gestelde zaagmolen Het Jonge
Schaap (zie het vorige nummer van
Molenwereld, pag, 414, 415). Voor een
normale zaagmolen is een krukas onmis-
baar. Oorspronkelijk waren ze gesmeed,
nu zijn ook andere wegen begaanbaar.
Gebruikte krukassen zijn sedert decen-
nia niet meer verkrijgbaar zodat men
voor nieuwbouw of restauratie op nieuw
is aangewezen. Het maken van een
krukas was geen sine cure. In
Amsterdam behoorde het in het verle-
den tot het domein van de molen- en
ankersmeden, een gespecialiseerde
soort vakmensen. Die tijd is voorbij. Maar
ook nu nog is het maken van een
nieuwe krukas voor een zaagmolen een
uitdaging. Recent zijn er twee nieuwe
gemaakt. Eén voor De Hees terboom in
Leiden, gesmeed in 2004 bij de Britse
Somers Forge in Halesowen (foto: zie MW
2005-3-89). De andere is gemaakt bij
Machinefabriek PM Duyvis in Koog a/d
Zaan. Het bedrijf werd in 1885 opgericht
door P.M. Duyvis en oriënteerde zich
aanvankelijk geheel op de Zaanse
industrie, met name de olieslagerij die in
die tijd transformeerde van het aloude
molenbedrijf tot moderne industrie. In
nauwe verwantschap met de oliefabrie-
ken ontstond de cacao- en chocolade-
industrie. Op dit terrein werd en is nu
Duyvis als machinefabriek wereldmarkt-
leider. Dat neemt niet weg dat men ook
voor andere bijzondere opdrachten niet
wegschrikt zoals het maken van de
krukas voor Het Jonge Schaap. Dankzij
de medewerking van Machinefabriek
PM Duyvis en de redactie van de
Nieuwsflits kunnen wij u het bijzondere
verhaal van het maken van de krukas
voor Het Jonge Schaap, zelfs in woord
en beeld. (jsb).

Eenaantal jaren geleden consta-
teerde de vereniging De

Zaansche Molen, dat er in de Zaanstreek
nog steeds een houtzaagmolen van het
type bovenkruier ontbreekt. Dit wil men
graag veranderen, maar er is nog geen
draagvlak. Een actieve lobby wordt
gestart en uiteindelijk geeft de toenma-
lige wethouder Horselenberg het groene
licht voor het bouwen van een derge-
lijke molen. Er zijn nog wel grote proble-
men op te lossen. Er is geen geld en er
zijn maar een klein aantal authentieke
onderdelen beschikbaar.
Met alle beschikbare methodes wordt er
een startkapitaal bijeengebracht. De
aanbesteding kan plaatsvinden De
aannemers worden in de gelegenheid
gesteld mee te dingen naar het uitvoe-
ren van deze opdracht.

W. Tock

Boven: de montage van de krukas in
de fabriek van Duyvis 
(foto Machinefabriek PM Duyvis).
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De vereniging ‘De Zaansche Molen’
heeft wel een restrictie ingebouwd. De
aannemer dient het werk in samenwer-
king met een echte molenmakler te
doen. En wel met de firma Somass
(Molenmakerij Saendijck) uit Zaandijk. 
Bij de aanbesteding wordt de bouw
gegund aan de aannemer Hillen &
Roosen uit Amsterdam. De bouw kan
beginnen. Nu weten aannemers en
molenbouwers een heleboel van hout,
steen, riet en andere bouwmaterialen,
echter van staal hebben ze toch weinig
kaas gegeten. 
Er moet een stalen krukas in komen. Een
krukas uit één stuk of een samenge-
stelde krukas?. De vereniging ‘De
Zaansche Molen’ buigt zich over dit
probleem. Het probleem heeft zich bij
de restauratie van een eerdere molen al
eens voorgedaan. Daar is toen gekozen
voor een krukas uit één stuk en dat is
aardig in de papieren gelopen.
Bestuurder Jan Doodeman van de
vereniging ziet de bui al hangen. Een

De krukas in de molen (foto
Machinefabriek PM Duyvis).

Rechts: tekening van de krukas met
zijn lagers (tekening Machinefabriek
PM Duyvis).

krukas van 4 meter uit één stuk dat gaat
alle budgetten te boven.
Hij bepleit een samengestelde krukas
toe te passen. Maar ja wie maakt zulke
krukassen. Hij weet toevallig van zijn
zwager Gerrit Kleijzing die bij
Machinefabriek PM Duyvis werkt dat
Duyvis ervaring heeft met het maken
van samengestelde krukassen. Duyvis
heeft er inmiddels, tot ieders tevreden-
heid, een krukas gemaakt voor de
stoomtramlocomotief De Ooievaar. Niet

zo lang en complex als deze, maar toch.
Dus krijgt Duyvis een officiële offerte-
aanvraag voor het vervaardigen en
leveren van een dergelijke krukas. Onze
aanbieding blijft ruimschoots binnen het
budget van de vereniging. Duyvis krijgt
de opdracht. 
De krukas kan door Duyvis in productie
genomen worden. De krukas wordt door
engineering doorgerekend en de werk-
tekeningen worden gemaakt. De
productie kan beginnen. Als alle losse
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De krukas op zijn plaats in ‘werkuitvoering’ in Het Jonge Schaap (foto J. Vendrig, 27 september 2007).

De krukas met de aandrijving van twee van de drie zaagramen (foto J. Vendrig, 27 september 2007).
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delen productie gereed zijn, kan het samenstellen beginnen. Met behulp
van de zogenaamde Cryo-service van Hoekloos wordt de krukas door
Nils en Dirk vakkundig in elkaar gezet. Het samenstellen van de krukas is
zo spectaculair dat de vereniging De Zaansche Molen dit in z’n geheel
op video heeft vastgelegd. 
De final touch (een anti-corrosie laag) wordt uiteindelijk door Achterberg
aangebracht. De krukas is montage gereed. 
Op locatie wordt inmiddels alles in gereedheid gebracht om de krukas
te monteren.
Op een mooie vrijdagochtend wordt de krukas geplaatst. De montage
van de krukas verloopt voorspoedig en wordt vakkundig afgesteld. 
Jan Doodeman, bestuurslid van de Vereniging De Zaansche Molen is
zeer onder de indruk van de kwaliteit van de door ons (lees PM Duyvis)
geleverde krukas voor de nieuwe houtzaagmolen en hij kan het weten.
Hij ziet z’n hele werkzame leven al krukassen voorbij komen. Eerst bij
scheepwerf Kramer (bij ons aan de overzijde), daarna negen jaar geva-
ren en ten slotte 22 jaar op de ontwikkelingsafdeling van Stork Werkspoor
Diesel. Dan draait uiteindelijk je leven om krukassen. En uitgerekend deze
man is trots op de krukas welke Duyvis heeft geproduceerd.
Uiteindelijk mogen we best trots zijn op de tot nu toe geleverde presta-
tie, waarin het toeval een grote rol heeft gespeeld.
Eigenlijk zou de volgende krukas gewoon door ons gemaakt moeten
worden. En we weten het maar al te goed: Als er een jong schaap over
de dam is, ... 

ADVER T EN T I E

Reclame van Duijvis van omstreeks 1910 met machines voor 
oliefabrieken.



De Bavoortse molen
NEGENTIG JAAR HEEN

E.G.M. Esselink

Bavoort

Wie vanuit Amersfoort de Arnhemseweg
(Oude Rijksweg) volgt in zuidelijke rich-
ting naar Woudenberg passeert ter
hoogte van Leusden de brug over de
Heiligenbergerbeek. Daar ligt de buurt-
schap Bavoort. De naam is afgeleid van

‘Bachvoorde’ en betekent: doorwaad-
bare plaats in een beek. De eerste
vermelding van Bavoort is van circa
1270. Eeuwenlang bestond het gehucht
uit niet meer dan een herberg, een
boerderij en een molen met molenaars-
huis, die alle drie met de naam Bavoort
aangeduid werden. Nadat in 1868 eerst

de boerderij Bavoort werd afgebroken
en later de molen en het molenaarshuis
waren verdwenen bleef alleen de
herberg over, nu Restaurant Bavoort
geheten. In zijn huidige vorm dateert het
van 1877 en vormt het middelpunt van
Bavoort.

IIn december 2007 was het precies negentig
jaar geleden, dat de Bavoortse molen in
Leusden werd gesloopt. Dit was één van 
de vijf standerdmolens in Utrecht, die de

twintigste eeuw haalden. Mensen, die zich de
molen zelf nog kunnen herinneren, zullen er

haast niet meer zijn en ook ter plekke 
is er nog maar weinig, dat aan de molen
herinnert. Reden te meer om deze molen

voor het voetlicht te halen.
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Links: Bavoortse molen malend op
het noorden rond 1905. Links met 
schoorsteen de stoommaalderij, met
ernaast het molenaarshuis. Achter de
molen het dak van de herberg. 
Op het eerste gezicht lijkt het alsof 
de molen hier staat te malen met
neergelaten vangstok, maar we zien
de overkapping!

Kaartje onder: buurtschap Bavoort in
1832. Het kruisje in het midden geeft
de teerlingen van de molen aan. 
Ten noorden van de molen staat het
molenaarshuis, ten oosten ervan de
herberg Bavoort en ten zuiden ervan
de boerderij Bavoort. Alleen de
herberg bestaat nog in gewijzigde
vorm.

De molen met herberg, gezien vanuit het oosten vanaf de Bavoortse brug omstreeks 1900. Boven het dak van de herberg is
een rookpluim te zien, afkomstig van ‘de stoom’.

Vroegste geschiedenis tot 1757

Oorspronkelijk zou er een watermolen
gestaan hebben, die aangedreven
werd door het water van de
Luntersebeek, maar hierover bestaat
geen zekerheid. Een watermolen in
deze streek is goed mogelijk. In het
nabijgelegen Stoutenburg, eveneens
gemeente Leusden, draaide rond 1600
de Kopermolen op de Barneveldse
beek.
Wanneer de Bavoortse molen zelf werd
opgericht is niet bekend. De molen
wordt voor het eerst genoemd in de zgn.
Oudschildboeken. Dit waren belasting-
boeken, waarin de grondbelasting werd

bijgehouden, die herleid werd tot een
zilveren munt, de oudschild. Over de
jaren 1536-1599 staat het volgende
vermeld: 

‘Evert Segersen een mergen lants daar
een huys en een wint molen op staat

getaxeert op 1 Outs’.

Dus de Bavoortse molen bestond in
ieder geval in de 16e eeuw al.
Genoemde Evert Segersen was ook
eigenaar van de molen in 1607. In een
akte gedateerd 21 mei van dat jaar
verkoopt Evert Seghersz van Achtevelt
de molen aan Pouwel Bartoltsz voor 700
gulden. Uit een lijst van weerbare
mannen uit 1642 blijkt dat ene Pouwel
Jacobsz de molenaar is. Omstreeks 1688
moet hij overleden zijn, want in 1689
verhuren zijn dochter Willempje Pauwels
als enige erfgenaam en haar man en
voogd Henrick Thysz. aan Gerrit van
Dompselaer te Maartensdijk ‘seckere
wintcoornmolen staend bij Bavoort
onder de Gereghte van Leusden met
huysinghe, hoft en hofstede aldaer gele-
gen voor de tijd van twee achtereenvol-
gende jaeren voor de somme van een
honderd en seventigh Car. Gl tot. 24 st.’
Gerrit van Dompselaer vinden we in de
jaren 1718/19 terug als molenaar/eige-
naar van korenmolen De Pad buiten de
Slijkpoort te Amersfoort. 
Op 27 december 1692 wordt de molen
verhuurd aan Geurt Henricksz van de
Sluut. Uiteindelijk wordt de molen in 1696
verkocht aan de Weledelgeboren Heer

Petrus Philippus van Blockland. Uit de
verkoopakte blijkt, dat de molen toen in
gebruik was bij Gores Rutgersz van
Rhenoy, die in de jaren daarna huurder
blijft van de molen. Er wordt voor het
windrecht betaald en ook wordt er
erfpacht afgedragen aan de marke of
meente van de Leusderberg, die eige-
naar was van de grond waarop de
molen stond. De marke van de
Leusderberg was het gemeenschappe-
lijke eigendom was van een aantal
geërfden, door het kadaster in 1832
aangeduid als ‘Participanten van de
Leusderberg’.

Molenaars
Samengevat zijn de volgende mole-
naars bekend tot 1757:

1642 Paulus Jacobsz.
1689 Gerrit van Dompselaer
1692 Geurt Hendricksz. van de Sluut
1696-1700 Gores Rutgersz. van Rhenoy
1700-1704 Lubbert (Lambert) Jans
1705-1716 Zeger Jansz.
1717-1728 Thoon Thonisse
1728-1730 (of later) Jacob Coendertsz
1736-1741 Aart Hannisse 
1741-1751 Aalt Evertsz.
1751-1757 Hannes van Cleef.

Eigenaren
En de eigenaren tot 1757 voor zover
bekend:

Tot 1607 Evert Seghersz. van Achtevelt
1607 Pouwel Bartholtsz.
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1642 Paulus Jacobsz. (overleden
ca.1688)
1688 Hendrick Thijsz., gehuwd met
Willempje Pauwels
1696 Petrus Philippus van Blockland
1704 Anthony van Goudoever
1705-1716 Zeger Jansz.
1717-1736 (mogelijk tot 1741) Thoon
Thonisse
1741 Hendrik Teunisse
ca.1749 Jan Thonis.

Het tijdperk Hienekamp en 
Van Altena

In 1757 wordt Willem Hienekamp mole-
naar op Bavoort. Hij was geboren in
Lunteren in 1725. Hij trouwt in 1758 met
Trijntje Goosense van de Lindeboom, die
ook in Lunteren geboren en getogen
was. Ze komen te wonen in het mole-
naarshuis, dat bij de molen hoort. In 1759
wordt hun zoon IJsbrand geboren, kort-
weg Brand genaamd. Willem is naast
molenaar ook eigenaar van de molen,
al is niet precies duidelijk vanaf welk jaar.
In ieder geval vanaf 1762, maar mogelijk
al vanaf zijn komst in 1757. Willem over-
lijdt in 1802, waarna zijn zoon Brand de
molen overneemt. Volgens een opgaaf
uit 1805 kreeg de molenaar scheploon
voor zijn werk en wel 1/16 deel van het
gemalen graan. 
Brand, naast molenaar ook bakker, over-
lijdt in 1845. Diens zoon Willem Brandse

Ets van H. von Rupprecht (1891-1970) met molen en molenaarshuis.

Hienekamp (1792-1859) staat te boek als
molenaar, broodbakker, kastelein, tol -
gaarder en landbouwer. Daarnaast was
hij ook ‘armmeester’ (diaken) in de kerk
van Leusden. Hij mag gerust een veelzij-
dig man genoemd worden. 
In 1814 was hij getrouwd met de dochter
van zijn buurman, de herbergier. In 1816
koopt hij de herberg en zet ook de
bakkerij van zijn schoonvader voort, die
inmiddels overleden was. Ook bij de
andere molenaars kwam een combina-
tie met een ander beroep regelmatig
voor, zoals bakker, waard of boer. Na het
overlijden van Brand Hienekamp in 1845
wordt zoon Willem geen molenaar of
slechts gedurende korte tijd. In 1848
gaan de kinderen van Brand over tot
publieke verkoop van de molen en
molenaarshuis: ‘Eene Standert Wind-
Koornmolen genaamd de Bavoortsche
Molen met de grond vandien en bijbe-
hoorende werf, voorts het daarbij
staande Molenaarshuis, schuur Koorn -
berg, varkenshok, tuin en tiendvrij
bouwland met de houtgewassen daar -
op staande gelegen langs den Straat -
weg’.
De nieuwe eigenaar wordt Dirkje van
Egdom, weduwe van Hendrik van
Altena, molenaar te Hoevelaken. Dirkje
kocht de molen voor haar zoon Gerrit
Gerard van Altena. De Van Altena’s
vormden een bekend molenaarsge-
slacht in die streek. Gerrit Gerard van
Altena werd in 1835 in Hoevelaken

geboren. Zijn vader Hendrik van Altona
was in 1806 te Renswoude geboren,
waar zijn vader en grootvader molenaar
waren op de oude standerdmolen.
Hendrik was in 1830 molenaar op de
korenmolen van Hoevelaken. Na zijn
overlijden in 1847 werd hij daar opge-

Advertentie in de Nieuwe
Amersfoortsche Courant van 23 juni
1900; waarin de nieuwe molenaar
Kees van Dort zich aanbeveelt.
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De Bavoortse molen, op de dag dat de afbraak begon: 3 december 1917. Foto links: van rechts naar links staan molenaar
Kees van Dort, zijn vrouw Maria de Kruijff, een molenaarsknecht uit Amersfoort en Lamberta de Kruijff, de zuster van
Maria. 
Foto rechts: links van de deur staat molenaar Kees van Dort, rechts van de deur zijn vrouw Maria de Kruijff. Voor de deur
staat een molenaarsknecht uit Amersfoort. 
Beide foto’s gemaakt door de Amersfoortse fotograaf L.B.J. Serré (Beide foto’s collectie Jan Mulder, Alphen a/d Rijn).

volgd door zijn zoon Johannes Diederik
(ca.1833-1890), een broer dus van Gerrit
Gerard van Altena. 
Gerrit Gerard van Altena trouwde in
1860 met Antonia van de Pol uit
Woudenberg. In 1864 neemt Gerard de
Bavoortse molen voor 5000 gulden over
van zijn moeder. In 1885 overlijdt Gerrit
Gerard van Altena. Zijn weduwe zet het
molenaarsbedrijf voort, geholpen door
haar zoon Hendrik en mogelijk ook door
een andere zoon Anton, die ook mole-
naar is. Bij de storm van 8 op 9 februari
1889 breekt een roede, maar de schade
wordt hersteld.
Na het overlijden van de weduwe van
G.G. van Altena in 1897 gaan de erven
in 1898 over tot verkoop van de molen.
In 1894 wordt er naast het molenaars-
huis, even ten noorden van de molen
een stoommaalderij gebouwd. Wanneer
ook Antonia overlijdt in 1897, gaan de
erfgenamen in 1898 over tot verkoop
van de molen met stoommaalderij.
Koper is de weduwnaar Johannes

Lammert Pieter Lammerts, die al ver in
de vijftig is. Hij is maar kort molenaar/ -
eigenaar van de Bavoortse molen. Op 5
april 1900 overlijdt hij aan de gevolgen
van een tragisch ongeval, waarbij hij
door zijn eigen molenkar overreden
werd. 

De laatste molenaar 
Kees van Dort

Opnieuw worden molen met maalderij
te koop aangeboden. Dankzij een
verkoopadvertentie in de Nieuwe
Amersfoortsche Courant van 2 juni 1900
krijgen we een indruk van het mole-
naarsbedrijf. De molen heeft twee
koppel stenen, evenals de stoommaal-
derij, waarvan vermeld wordt dat het
zestienders zijn. In de maalderij is ruimte
voor een derde koppel stenen. Er is een
ruime zolder en een afzonderlijke machi-
nekamer met ketelhuis. De stoomma-
chine heeft een vermogen van 10 P.K.

Koper wordt Cornelis (Kees) van Dort
voor fl.6550,-. Hij is in 1875 geboren in
Beemster, waar zijn ouders een veehou-
derij hebben. Hij zag blijkbaar meer in
het molenaarsvak en de boerderij in de
Beemster wordt in 1900 verkocht.
Wanneer hij zich vestigt in Leusden is hij
afkomstig van Rotterdam. Ook zijn
vader, inmiddels weduwnaar, komt naar
Leusden. Kees is dan nog vrijgezel en
woont de eerste tijd in bij de weduwe
Hoenderdaal van de herberg Bavoort. In
1910 trouwt hij met Maria de Kruijff, die
op de Tol aan de Arnhemseweg woont,
ook in Bavoort. Maria’s moeder heette
van haar meisjesnaam Hienekamp en zij
was een nazaat van de eerderge-
noemde molenaars Hienekamp. Van
Dort was naast molenaar ook actief in
allerlei verenigingen zoals het Rode
Kruis. Behalve de maalderij had hij ook
een pakhuis in Amersfoort, van waaruit
hij op gezette tijden kippenvoer
verkocht. Toch ging het hem zakelijk
gezien steeds minder voor de wind. Dat
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De Bavoortse molen zoals Dirk
Harting hem weergaf. In de luifel is
het gat voor het luiwerk duidelijk
zichtbaar.

Deze foto is ongeveer vanaf dezelfde
plek genomen, als die van het begin
van de sloop, maar dan 90 jaar later.
Molen en molenberg zijn verdwenen,
maar nog duidelijk herkenbaar is 
de verbouwde stoommaalderij. 
De straatnaam Molenhoekje houdt de
herinnering aan de molen levend.

vond zijn oorzaak in de slechte econo-
mische omstandigheden van de Eerste
Wereldoorlog en de opkomst van de
landbouwcoöperaties. In 1917 besluit hij
een punt achter zijn bedrijf te zetten en
hij deelt in een brief aan de burgemees-
ter van Leusden mee, dat hij van plan is
de molen te laten slopen. Officieel is de
burgemeester verplicht dit voornemen
bekend te maken aan ‘Zijne Excellentie
den Minister van Staat, Minister van
Binnenlandsche Zaken’. De burgemees-
ter verzuimt echter hiervan melding te
maken en laat Van Dort weten geen
bezwaar tegen de afbraak te hebben.
Een protest van de oudheidkundige
vereniging Flehite uit Amersfoort haalt
niets uit, omdat de molen niet opgeno-
men is in de ‘Voorlopige lijst der
Nederlandsche monumenten van
geschiedenis en kunst’ van de provincie
Utrecht. Ook voor kunstenaars zou het
verdwijnen een verlies betekenen, want
de molen was een dankvoor onderwerp
voor o.a. Dirk Harting (1884-1970) en H.
von Rupprecht (1891-1970). Harting
maakte in 1909 een ets van de molen,
waarvan afdrukken nog regelmatig te
koop worden aangeboden.
Mr. Willem Hendrik de Beaufort, voor-
aanstaand politicus en opgegroeid
nabij Bavoort, komt helaas ook te laat
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om de molen te redden. Zo wordt op
maandag 3 december 1917 begonnen
met de sloop van de molen. Wel wordt
de molen op die dag nog vereeuwigd
door de Amersfoortse fotograaf L.B.J.
Serré. In een advertentie in het
Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander
van 15 december 1917 wordt de ver -
koop van de afbraak ‘van den thans
geamoveerden Stoom- en Windmolen
Bavoort’ aangekondigd, die gehouden
zal worden op 27 december 1917. De
molen zelf werd dus binnen twee weken
gesloopt. De afbraak wordt in kavels
verkocht en brengt in totaal ongeveer
fl.1300,-. Ook de inrichting van de
stoommaalderij wordt verkocht. De
maalderij zelf wordt in 1919 verbouwd
tot een dubbele woning. In de Eerste
Wereldoorlog hadden er al Belgische
vluchtelingen in de maalderij gehuisd.
Kees van Dort en zijn vrouw verhuizen in
1920 naar Opmeer.

De molen zelf

De Bavoortse molen had veel weg van
de andere standerdmolens in die streek,
zoals de molens van Scherpenzeel,
Renswoude, Huizen, Darthuizen, Neer -
langbroek en de nog bestaande Kallen -

broekermolen in Terschuur. Het stormbint
was bekleed met gepotdekselde delen
in visgraatverband. Trapbint en zijwegen
waren met verticale delen gedekt. De
trapbomen liepen naar de hoekstijlen. 
De gemetselde onderbouw was acht-
hoekig en gedekt met riet. Op de kada-
strale kaart van 1832 staan de vier
teerlingen van de molen aangegeven,
een aanwijzing dat het toen nog een
open standerdmolen was. Op eenzelfde

kaart gemaakt in of kort voor 1877 staat
de molen als een vierkantje aangege-
ven. In de tussenliggende periode is de
molen dus van een open in een geslo-
ten standerdmolen gewijzigd. 
Tot de afbraak waren as en roeden van
hout. De binnenroe was een borstroe,
de buitenroe een doorgaande roe met
lassen aan beide einden. Deze was ter
hoogte van de as verzwaard met een
houten plaat. De vlucht zal rond de 22

Advertentie in De Molenaar van 
6 juni 1900 voor de veiling van de
Bavoortse Molen op 12 juni 1900.

Advertentie in het Amersfoortsch
Dagblad De Eemlander van 
15 december 1917 in verband met 
de afbraak van de molen.
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m. geweest zijn. In de molen was op een balk het jaartal 1702
aangebracht. Opvallend en uniek aan deze molen was het afdak
dat net onder de luikap over de gehele kastbreedte was aange-
bracht en het balkon overdekte. Deze overkapping is omstreeks
1900 aangebracht, mogelijk toen Kees van Dort de eigenaar
geworden was. Uiteraard was hierin een opening aangebracht om
het luitouw door te laten. Tot op zekere hoogte kon men dus droog
de zakken naar boven luien of neerlaten. 

Na de sloop

Na de sloop van de Bavoortse molen waren er in Utrecht nog twee
standerdmolens over: de molens van Neerlangbroek en Darthuizen.
Nu is er niet één meer. In Bavoort bleef de molenberg liggen, maar
bij het rechttrekken van de Arnhemseweg in 1923 werd deze alsnog
afgegraven. De vrijkomende grond werd gebruikt bij de wegverleg-
ging. Ook het eeuwenoude molenaarshuis overleefde de tand des
tijds niet. Hoewel in 1968 een bouwkundige van Monumentenzorg
tot de conclusie komt dat het molenaarshuis het oudste huis van
Leusden moet zijn, is de staat van onderhoud dermate slecht dat in
mei 1968 tot afbraak wordt overgegaan. 
Leusden was met de sloop van de Bavoortse molen nog niet molen-
loos. In de buurtschap Snorrenhoef aan de oostzijde van Leusden
stond al eeuwenlang de Zandbrinkermolen, die in 1877 als stelling-
molen herbouwd was. Helaas verbrandde deze molen in de meida-
gen van 1940. Nu staat er de gelijknamige veevoederfabriek van
Wolswinkel B.V.

Literatuur: 
“Rond de molen van Bavoort” door W. Bos, 
Leusden februari 1998.



Van de vorige Molenwereld ging ik
bijna door ‘t lint, van ‘Molensactueel’

om precies te zijn. Ik heb ze geteld. Het
waren er precies elf (toevallig, dit getal?).
Niet minder dan elf, ja echt elf, molens
werden er in die rubriek voor het voetlicht
gehaald als nieuw te bouwen of te
herbouwen molen dan wel te restaureren
rompen; elf (in één nummer, in één
rubriek!!!); het is te gek om los te lopen!
Aan een fors aantal werd al gewerkt.
Restauratieachterstand; ‘t mocht wat. Ik
probeer al jaren de restauratie van mijn
molen van de grond te krijgen. Overal
stoot ik mijn neus of ik moet zelf een niet
te verantwoorden bedrag ophoesten. En
dan al die nieuwe molens; in het
volgende nummer zal het ook wel weer
bingo zijn, maar dat weet ik natuurlijk nog
niet. (goed aangevoeld: twaalf stuks! jsb).
De maat was voor mij in ieder geval vol. 
Nog de eigenste avond nadat ik de
Molenwereld gelezen had schreef ik een
brief op poten aan een club die zo nodig
een nieuwe molen moest hebben. Zijn ze
nou helemaal? Asociaal, dat is het. Ik
legde helder en op een niet mis te
verstane manier uit dat ik hun streven
schandalig egoïstisch vond; een nieuwe
molen terwijl er nog zoveel echte,
complete molens op restauratie staan te
wachten. Mijn argumenten zal ik niet
opsommen. Ze zijn de lezers van dit blad
wel bekend.
De vonk sloeg over, om niet te zeggen
dat de vlam in de pan sloeg. Zo onge-
veer per kerende post kreeg ik antwoord;
een antwoord waar de honden geen
droog brood van lusten; schande, wat
een egotrippers, wat een zee van onbe-
grip; onvoorstelbaar.
Allereerst werd er gemeentjes geïnfor-
meerd of ik wel wist waar hun dorp lag en
als ik het wellicht wist dan had ik waar-
schijnlijk eerst een kaart moeten raadple-
gen, zo veronderstelden ze. Omgekeerd
wisten ze ook niet waar mijn woonplaats
lag en ze vonden dat helemaal niet inte-
ressant. Dat gold ook mijn molen. Ze vroe-
gen zich af of ik wel bij mijn volle verstand

S o l i d a r i t e i t was. Dacht ik soms heus dat zij van plan
waren om maar een hand uit te steken
voor mijn molen, waarvan ze niet eens
wisten waar hij stond of dat hun gemeen-
tebestuur voor mijn molen over de brug
zou komen? Dan wisten zij en hun
gemeente een voor hen wel meer
aansprekende molen. Het zou mij wel
niet verbazen, als ik dat tenminste begrij-
pen kon, dat dit de molen was die ze van
plan waren om in hun woonplaats te
bouwen. 
Mijn vraag of ze het zelf niet asociaal
vonden om een nieuwe molen te
bouwen terwijl er zoveel echte molens,
waar onder de mijne, in de problemen
zaten beantwoorden ze met een weder-
vraag: of ik soms ook niet at vanwege de
honger die in Afrika werd geleden? Je
zou ze toch! 
Over het punt of zij wel in staat zouden
zijn om hun eigen nieuwe molen te
verzorgen moest ik mij vooral geen
zorgen maken. Ze achten zich uitstekend
in staat om hun eigen boontjes te
doppen; kon ik een voorbeeld aan
nemen. Blijkbaar ging het mij niet zo
goed af. Dat het geld wat er nu en in de
toekomst aan hun molen besteed zou
worden ten koste zou gaan van andere
molens begrepen ze niet. Was ik een
soort communist of zo? Ze waren ook in
de toekomst best in staat om hun eigen
broek op te houden. Daar hadden ze
niemand voor nodig en ging het dus ook
niet ten koste van andere molens. Mijn
molen zou wel een rijksmonument zijn en
daarom ‘mee kunnen eten uit de grote
ruif’, iets wat voor hen niet weggelegd
was. Hoe haalde ik het in mijn hersens om
hen iets te verwijten?

Tot slot wezen ze erop dat wanneer er ter
plaatse onvoldoende interesse was voor
mijn molen in de zin van meer dan
lippendienst en ‘spielerei’ het met mijn
molen gegarandeerd slecht zou aflopen.
Ik kon maar beter gelijk een sloopvergun-
ning aanvragen. Zij hadden wel interesse
voor onderdelen... Dat was toch een
prachtige historisch verantwoorde oplos-
sing?

Bal ie K lu iver

T E  K O O P  O F  T E R  O V E R N A M E  A A N G E B O D E N :
Uit een nalatenschap een uitgebreide molenverzameling met boeken, boekjes in oude 

ansichten, knipsels, heel veel molenkaarten en foto’s, bekers, molentjes enz. 
Nadere infovoor uitgebeide specificaties:

J.L.J. Tersteeg, Spuistraat 589, 2987 TW, Ridderkerk Tel. 0180-41121 of Mobiel 06 20680845.
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Wel lezer? 
Geen abonnee?

i n f o@mo l enwe re l d . n l

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. 

Meer dan honderd nummers en 
TIEN JAAR MOLENWERELD dat vieren we!
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De windmolens van de 

Noord-Brabantse 
Kempen
De Brabantse Kempen,
ruwweg de streek ten

zuiden van de lijn Tilburg
Eindhoven heeft veel te

bieden, ook op 
windmolengebied. Veel, heel
veel is er inmiddels verdwe-
nen, maar er is nog genoeg
te beleven. In het boek Van
billen en kruien, windmolens in
de Kempen, beschrijft auteur
Ad van Gool de 23 wind-
molens in het gebied plus

ook nog eens 
9 tastbare herinneringen in
de vorm van molenrestanten
of anderszins. De verschei-
denheid aan type molen is
er groot: meestal stenen
molens, maar ook een

enkele achtkant en een stan-
derdmolen komen voor.
Opmerkelijk is het relatief
grote aantal molens dat werd
gebouwd, herbouwd of

hersteld met onderdelen van
molens van elders. Op die
van Nuenen hopen we nog
dit jaar uitvoerig terug te

komen. 

Indeling

Het boek begint met een algemene
inleiding: molentypen, het Gilde van
Vrijwillige Molenaars, en de construc-
tie/werking van de windkorenmolen (blz.
6 t/m 22). Daarna volgt in alfabetische
volgorde op plaatsnaam de beschrij-
ving van de afzonderlijke molens. Ieder
hoofdstuk of beschrijving wordt afgeslo-
ten met molenspreuken of gezegden.
Maar: ‘op de molen en in de smis daar is
de leugen gewis...’ (blz. 101) 
Elke beschrijving begint met wat basisin-
formatie over de molen waarna dan het

verhaal over de molen wordt verteld,
zijn geschiedenis, vooral bekeken vanuit
‘menselijk’ perspectief, het doen en
laten met de molen. De molentechniek,
-constructie, komt maar mondjesmaat
aan bod. Voor liefhebbers misschien
jammer, maar het heeft wel prettig lees-
bare beschrijvingen opgeleverd die ook
voor een oppervlakkig geïnteresseerde
goed te volgen zijn. Van de molens zijn
niet alleen recente foto’s, maar ook
oude opgenomen. Ook de vrijwillige en
de beroepsmolenaars komen in woord-
en beeld aan hun trekken. Een begrip-
penlijst sluit het boek af.
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Al met al is Van billen en kruien een heel
prettig en goed leesbaar boek, interes-
sant en zeker niet alleen voor de door-
gewinterde molenliefhebber. Het verliest
zich niet in details maar is evenmin
oppervlakkig, kortom boeiend voor
burgers en buitenlui. De molens en de
mensen vertellen in woord en beeld hun
molenverhaal. Het fotowerk is mooi. Eén
foto heeft mijn hart gestolen, het ‘idylli-
sche plaatje’ op blz. 11; de mooiste illus-
tratie van: ‘wie het eerste komt die het
eerste maalt’ welke ik ooit heb gezien.
De tekst is zorgvuldig en echte uitglijers
ben ik niet tegengekomen, hooguit een
enkele discutabele zaak. Een Zuid-
Hollandse watermolenaar vindt 120
einden (blz. 19) zeker niet onbeheers-
baar, maar voor een vol belaste koren-
molen heeft hij gelijk. ‘Elk huis heeft zijn
kruis’ is helemaal geen molengezegde
al zeggen ze in Oost-Friesland dat de
molenaar het grootste heeft. Dat maakt
het weer wel tot een molen gerela-
teerde uitdrukking. Het feit dat Van Gool
molenaarszoon is zal niet vreemd zijn
aan de merkbare affiniteit en kennis van
molens en het molenaarsstiel, waardoor

het boek niet ontsierd wordt door aller-
hande grotere en kleinere onzin.
Wat ik node gemist heb dat is een alge-
mene beschrijving van de molens in
deze streek met wat meer licht op het
functioneren van de molenaar, niet in
de zin van billen en kruien, maar handel
(letterlijk!) en wandel. 
Al met al is het boek een aanwinst voor
de molenboekenkast.

Ad van Gool: Van billen en kruien, wind-
molens in de Kempen, uitgegeven door

Golan publiciteit, Hilvarenbeek, 2007;
144 pagina’s f.c.; genaaid, gebonden in
harde band; formaat: 215 bij 275 mm,
staand; prijs: i 29,95 (excl, i 4,50 ver -
zendkosten voor Nederland); te bestel-
len door het overmaken van i 34,45
naar 122320255 t.n.v. Ad van Gool
Hilvaren beek onder vermelding van
naam, adres en postcode. 
Het boek wordt dan thuisgestuurd. 
ISBN 978-90-809171-3-2

‘Wie ‘t eerste komt die ‘t eerste maalt’, inderdaad een idyllisch plaatje, zelfs meer
dan dat, maar op basis waarvan ook een hele lijst argumenten te maken is om
niet terug te verlangen naar die tijd (foto uit het besproken boek).

De kap van De Nolet
Fred Prins van molen De Walvisch in Schiedam

reageert op het artikel over de Nolet in het
januarinummer. Hij schrijft: ‘Ik heb het artikel
van Willem Roose over de Nolet zeer kunnen
waarderen. Het geeft -eindelijk- een goed en
genuanceerd beeld van deze molen; niet
langer het niveau van: ‘ben jij vóór of tegen de
Nolet?’. Eén ding moet mij van het hart. Willem
vindt de kap niet een echte kap omdat hij de
windpeluw en de voeghouten mist. Dat beeld
moet even bijgesteld worden. De Kap is werke-
lijk geheel klassiek van constructie. Ik heb de
bouw van de kap in de Restauratie Werkplaats
Schiedam van nabij mogen zien. Juist de wind-
peluw en de voeghouten maken dan (letterlijk)
de grootste indruk. Elke windpeluw is in z’n
diameter al indrukwekkend (ca. 76 x 63 cm),
maar deze nog meer door de lengte (4.7 m). En
dan die voeghouten van bijna 10 meter. Op de
vrachtwagen lagen deze stukken hout op
elkaar: precies dezelfde kromming. 
De windpeluw is nu binnen in de kap aan het
zicht onttrokken door de inbouw van de wind-
turbine, maar de voeghouten zijn -zelfs op één
van de foto’s bij het artikel- duidelijk zichtbaar.’ 

Naschrift: Inderdaad zijn voeghouten en wind-
peluw aanwezig, maar in tegenstelling tot de
klassieke molens zijn het geen primaire dragers
van de kap, gevlucht etc. Die functie berust bij
een staalconstructie, vandaar ook ‘niet be -
paald sprake’ (van voeghouten etc.), blz. 26.
Ze zijn er wel ‘maar doen het niet’ (jsb).

‘t Betere Werk

Het op deze foto zichtbare frame van l -profielen aan de onderkant van
de kap heeft de eigenlijke functie van de voeghouten overgenomen. 
Ze zijn op deze foto dan ook alleen aan de voorkant zichtbaar 
(foto Roel Dijkstra fotografie).



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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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: Bijna was dit een ‘voltooid verleden-tijd’ foto van de molen Het Prinsenhof in Westzaan. Het nieuwe jaar
was nog maar goed een dag voorbij of molenliefhebbers werden opgeschrikt door het bericht dat er brand zou zijn bij deze 
laatste Zaanse pelmolen. Het viel mee, in die zin dat ‘alleen maar’ de hut bij de molen volledig afbrandde, waarschijnlijk door
brandstichting. Dat het niet erger werd mag wel een wonder heten, gelet op de korte afstand tussen hut (links op de foto) en 
molen. Bij een harde noordenwind was het gegarandeerd anders afgelopen (foto Martin Bus). 

Bij de omslag achterzijde: Het weer bezorgde Nederland op 22 december 2007 een bijzondere dag: extreme rijp; later op de dag
bovendien gecombineerd met een stralende zon. Ook molens en hun omgeving kregen hun deel zoals hier ‘t Slot in Gouda. 
Al zal de biotoop van deze molen menig molenliefhebber niet enthousiast maken, de rijp voorzag die nu van een weergaloze 
mantel (foto Henny Noorlander).


