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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

Dit nummer bevat ‘Molens Rijnland’, het orgaan van de Rijnlandse
Molenstichting en wordt daarom ook verstuurd aan de relaties van

de Rijnlandse Molenstichting. Andries Veloo laat Karel Vrolijk aan het
woord komen, de molenaar van de Vrouwgeestmolen aan de
Heimanswetering onder Alphen a/d Rijn. Deze molen is sinds de bouw
in 1797 nooit anders dan door een molenaar Vrolijk bemalen en dat is
toch wel een unicum. De Vrolijks kunnen met recht zeggen: molenaar
van vader op zoon. Het is dan ook geen wonder dat er veel te vertel-
len is.
In dit nummer focussen we nog dieper in op de Nieuwe Rijnmolen bij
Bodegraven. In het eerste artikel in het septembernummer ging het om
de polder Reeuwijk als geheel, in het tweede in het decembernummer
om de bouw van de molen en nu draait het vooral om één onderdeel
van deze molen, de as. Die as is als het ware een rode draad door het
hele verhaal heen en als het ware de sleutel tot de geschiedenis van
één molen; of zelfs drie of vier.
De molenmaker is een spilfiguur in het bestaan van molens. Het beroep
is vooral de laatste eeuw ingrijpend van karakter veranderd. Aan de
hand van het Rijnlandse molenmakersbedrijf Verbij dat al sinds 1868
bestaat - en waar men dus ‘alles’ heeft meegemaakt wordt getracht
een beeld van die ontwikkeling te schetsen.
Het is niet alleen Rijnland wat de klok slaat. Dit nummer heeft ook een
Vlaams trekje. Een molenaar vertelt van zijn leertijd omstreeks 1880.
En Balie Kluiver ontmoet een zwaar geshockeerde collega.
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Restauratie De Vier Winden te
Pieterburen van start gegaan

Stichting Het Groninger Landschap
heeft opdracht verstrekt om molen De
Vier Winden te Pieterburen te restaure-
ren (Molenwereld 2006-10-335). De klus
wordt uitgevoerd door molenmakerij
Dunning uit Adorp, die eind januari is
begonnen met het kaalzetten van het
gevlucht. Inmiddels zijn de roeden uit de

molen gehaald en de kap is afgenomen
en naast de molen geplaatst, alwaar
deze verder onder handen zal worden
genomen. Goede onderdelen worden
verwijderd en zullen worden verwerkt in
de nieuw te bouwen kap. Ook worden
werkzaamheden aan het maal- en
pelwerk uitgevoerd. De restauratie is
mede mogelijk gemaakt door het T.B.I.-
en J.B. Scholtenfonds, provincie Gro -
ningen, gemeente de Marne en het
samenwerkingsverband Noord-Neder -
land.

Project Koren op de Molen
Lattrop-Tilligte

Het Twents Carmel College locatie
Denekamp (TCCD) en de Molenstichting
Lattrop-Tilligte (MLT) hebben een conve-
nant afgesloten waar in is afgesproken
dat alle leerlingen uit het tweede jaar
(huidig aantal: 150 leerlingen) gedu-

Het begin van de
restauratie van 
De Vier Winden in
Pieterburen 
(foto D. Reitsema, 
14 februari 2008).

De Borgelinkmolen in
Denekamp 

(foto G.H. Varwijk sr, 
22 juli 2004).
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rende een project dat tien weken loopt
zich bezig houden met molens als
onderdeel van erfgoededucatie. De
leerlingen gaan molens bezoeken en
gaan daar tevens opdrachten uitvoe-
ren. Deze opdrachten worden tijdens
lessen op school verder uitgewerkt.
Afgesproken is verder dat dit project
gedurende een aantal jaren steeds
weer zal plaats vinden. TCCD heeft
besloten om aan cultuureducatie te
doen en de molens als invalshoek hier-
voor te nemen omdat op loop-/fietsaf-
stand van de school zich een aantal
molens bevinden. De Borgelinkmolen is
gekozen als centrale molen, vanwege
de goede outillage en de pedagogi-
sche en didactische kennis onder de
daar aanwezige molenaars. Gedurende
het eind van het tweede jaar bezoeken
de leerlingen tijdens het project ‘4 You 6’
de molen. Hierin zullen vooral buiten-
schoolse praktische ervaringen aan bod
komen. Zij leren hoe de molen in werking
wordt gezet, hoe er graan wordt gema-
len, iets over de geschiedenis van de
molen en het graan malen en welke
molentypes er zijn. Op school worden de
opgedane ervaringen en leermomen-
ten verwerkt in de lessen in het ICT
lokaal. Als onderdeel van het project
gaan zij onder andere een website en
een PowerPoint presentatie maken.
Voor dit project hebben TCCD en MLT bij
de provincie Overijssel een subsidie
aangevraagd. Deze subsidie is in okto-
ber 2007 verleend omdat de doelstellin-
gen van het project voldoen aan de
eisen die de provincie Overijssel voor
cultuureducatie heeft vastgesteld.
Informatie: molenaar Ton Huttenhuis tel.
0541-352329.

Molen van Fleringen ontvangt
gedeeltelijke subsidie

De beheersstichting Fleringer Molen in
oprichting diende in 2007 een subsidie-
aanvraag in voor het realiseren van
recreatieve voorzieningen bij de molen.
Het College van B en W besloot aan dit
project deel te nemen, in de vorm van
het onder bepaalde voorwaarden
meefinancieren. Nu het project is afge-
rond is aan het college gevraagd de
toegezegde subsidie beschikbaar te
stellen. De gemeente vergoedt echter
niet de volledig gevraagde subsidie, zo
worden de kosten voor een informatie -
paneel niet vergoed. Dit naar aanlei-
ding van een bezoek van een
ambtenaar in januari 2008. Deze stelde
vast dat niet alle aangekondigde voor-
zieningen waren aangebracht. Zo
ontbraken de twee picknicktafels en
was er nog geen balustrade voor het
stallen van fietsen. Uiteindelijk is afge-
sproken dat na realisatie van deze voor-
zieningen alsnog de kosten tot een
maximum van 2.600 euro betaald zullen
worden. Aangezien het informatiebord
niet direct bij de molen komt te staan,
blijven die kosten niet vergoed.

Gemeente Arnhem positief over
molen Schuytgraaf

Het door Pro Arnhem gelanceerde voor-
stel een molen te bouwen in het nieuwe
stadsdeel Schuytgraaf (Molenwereld
2007-10-362), kan op bijval rekenen van
het College van B en W van de
gemeente Arnhem. Ruim een half jaar
geleden werd door Pro Arnhem het

voorstel gedaan, waarbij de molen zou
moeten voorzien in een restaurant, café
en speeltuin om zo het stadsdeel
Schuytgraaf een kloppend hart te
geven. Het wijkplatform en Grondexploi -
tatiemaatschappij Schuytgraaf reageer-
den destijds al enthousiast. Nu is ook de
gemeente positief en zal ze het idee om
Schuytgraaf een kwaliteitsimpuls te
geven nader bekijken. 

Plannen aanbouw de Koe
gepresenteerd

Het nieuwe pakhuis van Molen De Koe
te Ermelo moet een kunst- en cultuurhis-
torisch museum worden voor Ermelo,
toeristen en historisch geïnteresseerden.
Op 30 januari zijn door Paul Groen de
plannen ontvouwen aan de hand van
een maquette. Het pakhuis wordt in
oude staat herbouwd, zij het vergroot.
De invulling van het museum wordt voor
rekening genomen door de Oudheid -
kamer, het Natuur en Milieu Educatie -
centrum (NME) en de oudheidkundige
vereniging. Het nieuwe museum moet
eind 2009 klaar zijn. De gemeente hoopt
na voltooiing van de molen in oktober
2008 te starten met de aanbouw. 

Jaarverslag korenmolen De Ster
Geesteren over 2007

Als gebruikelijk ontvingen we een jaar-
verslag van De Ster te Geesteren.
Hieronder een korte bloemlezing van
het verslag (op rijm). Het jaar van de
molens was 2007 op vele molens in het
land was wel wat te beleven. Ook in
molen De Ster waren er activiteiten,
waarbij nationale molendag bij ons de
spits mocht afbijten. Dit jaar is de teller
op 176782 omwentelingen uitgekomen
weer een nieuw record en dat is ook
weer mooi meegenomen. De molen is
dit jaar op 87 dagen open geweest
uiteraard waren de zaterdagen het
meest (52). Maar liefst 1475 mensen
konden we dit jaar verwelkomen zoveel
was ons de laatste jaren niet meer over-
komen. Oorzaak hiervan is de kunstex-
positie geweest; twee weekenden lang
was het een gezellig feest. Elk jaar zijn er
wel klussen te doen op en aan de
molen, sommigen worden zelfs jaarlijks
aanbevolen. Zoals het controleren van
de kammen en de wiggen, kijken of ze
nog wel goed vastzitten. In april heeft
de monumentenwacht weer een grote
controle gedaan en veel onderwerpen
heb ik al in het rapport zien staan. Zelf
hebben we een begin gemaakt met de
spaken van het kruirad alleen het losha-
len koste al heel wat zweetnat. Som -
mige spaken zijn in een zeer slechte
staat zodat hier ongetwijfeld wel een
nieuwe ingaat. Het raampje in de kap
bleek ook door vocht aangetast en
deze is nu door een nieuw exemplaar
weer watervast. De firma Beltman uit
Geesteren is in maart begonnen met de

De onderbouw van De Koe in Ermelo met het aangebouwde pakhuis. 
Het bestaande pakhuis is nu gesloopt maar wordt precies eender gereconstru-
eerd, compleet met luiwerk en schuifdeuren. Aan de noordzijde, eraan vast, 
komt een tweede gebouw komt van hetzelfde model, maar uitgevoerd met
moderne materialen als glas en onbehandeld red cedar.
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bouw van jawel, je leest het goed een
nieuw toiletgebouw. Joop Overman.

Biotoop De Hoop Harderwijk
‘veiliggesteld’

De Harderwijker Molenstichting heeft 24
januari tijdens een vergadering van de
gemeenteraad gepleit voor de biotoop
van De Hoop te Harderwijk (Molen -
wereld 2008-2-48). De vergadering stond
(onder andere) in het teken van het
beeldkwaliteitplan Waterfront en het
bestemmingsplan Waterfront-Zuid. De
molenstichting maakte haar zorgen
kenbaar ten aanzien van de mogelijke
bouwhoogtes. De wethouder (ruimte-
lijke ordening) heeft toegezegd dat de
toekomstige bebouwing niet boven de
stelling (9 meter) van De Hoop uit zal
komen. Nu de bomen nog...

Monumentencommissie Nijkerk
tegen sloop Oostermolen

Het College van B en W heeft de monu-
mentencommissie op 21 januari 2008
verzocht een uitspraak te doen in het
verzoek De Oostermolen van de ge -
meentelijke monumentenlijst te halen.

Pas dan kan de molen in het centrum
worden gesloopt. De gemeentelijke mo -
numentencommissie heeft een breed
beargumenteerd advies gepresenteerd.
Conclusie van het advies is dat de
molenromp niet van de monumentenlijst
moet worden gehaald, dit tot grote
vreugde van de Stichting Oostermolen.
Deze mening staat haaks op het voor-
nemen van het College van B en W, dat
projectontwikkelaar Aprisco toestem-
ming wil geven om de molen te slopen.
Naar aanleiding van alle gebeurtenissen
rond de molenromp in de afgelopen
jaren, meent de commissie een duidelijk
signaal aan de gemeente af te geven.
Het pand is niet voor niets in 1991 als
monument aangemerkt op basis van
een grondslag die ook nu nog steeds
geldig is. Helaas staat het de gemeente
vrij de uitspraak van de commissie te
negeren...

Geld nodig voor restauratie 
De Duif Nunspeet

In september 2007 is de Stichting Vrien -
den van Molen De Duif van start
gegaan met het organiseren va activi-
teiten om middelen voor restauratie van
De Duif te Nunspeet te vinden. Het geld

zal worden aangewend voor een aantal
veiligheidsmaatregelen, waarvan de
kosten op 6.000 euro worden geraamd.
Daarnaast wil men geld reserveren voor
toekomstig onderhoud, waaronder schil-
derwerk, werkzaamheden aan het
hekwerk en het opnieuw rietdekken van
de kap. Het opgestelde vijfjarenplan
voor het totaal aan werkzaamheden
kent een kostenraming van 60.000 euro.
Hiervan is dertig procent, evenals de
veiligheidsmaatregelen, voor eigen
rekening. 

Helderse molen blijft 
gemoederen bezig houden

De Helderse Courant heeft begin febru-
ari de discussie over het wel of niet
herbouwen van houtzaagmolen De
Onderneming aan het Molenplein uit de
vergaderkamers gehaald. Met een
enquête uitgevoerd door de onder-
zoeksafdeling van HDC Media en een
belbureau zijn honderden inwoners naar
hun mening gevraagd.
De uitkomst hiervan moet een represen-
tatieve doorsnede geven van de
mening van de burgers. Ter voorberei-
ding is in de krant een uiteenzetting van
voor- en tegenargumenten gepubli-
ceerd, inclusief een schets hoe het
stadsbeeld er uit zou kunnen gaan zien.
Uit de enquête is gebleken dat bijna
driekwart van de bevolking wil dat het
gemeentebestuur vasthoudt aan het
oorspronkelijke herbouwplan, waarbij de
molen aan het plein zal verrijzen. Er is
weinig steun voor de koers van project-
ontwikkelaars en het College van B en
W. Van de voorstemmers vindt ruim 90%
ook nog dat de gemeente wel geld in
de herbouw mag steken. Ook een meer-
derheid van de coalitie pleitte onlangs
voor hetzelfde (Molenwereld 2008-2-49).

‘Geamputeerde’ molen blijft
draaien

Het ziet er op zijn minst vreemd uit, maar
tijdelijk moet de molen Nooit Gedacht in
Warnsveld het met twee enden minder
doen. De molen is letterlijk en figuurlijk
gekortwiekt. Molenmakersbedrijf Groot
Wesseldijk heeft woensdag 23 januari de
buitenroe uit de molen gehaald om het
houtwerk te kunnen vervangen. Met
een kraan zijn de twee Ten Have klep-
pen, de stroomlijnneuzen, de zwicht-
stang en de 1.850 kg wegende roe
verwijderd. Op een dieplader is het
materiaal afgevoerd naar de werk-
plaats van de molenmaker in Lochem.
Daar zullen de houten onderdelen
worden vervangen en de nodige repa-
raties worden uitgevoerd. De laatste
keer dat de roe met de kleppen is
vernieuwd was in 1981. Sinds die tijd
heeft het gevlucht 8.500.000 omwente-
lingen gemaakt. ‘Bij de laatste controle
van de monumentenwacht bleken de
kleppen hun langste tijd gehad te

Er zullen wenig molenrestanten in Nederland zijn waarover zoveel gestreden is
voor het behoud als De Oostermolen in Nijkerk.
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hebben. Ze zouden nog wel een jaar of
drie kunnen blijven zitten, maar omdat
we midden tussen de huizen staan
hebben we overlegd met de eigenaar,
De Hollandsche Molen, om uit veilig-
heidsoverwegingen de kleppen dit jaar
maar te laten vervangen.’ Gelukkig
hoeft de molen niet stil te staan tijdens
de werkzaamheden van de molenma-
ker. Op de woensdagmiddag toen de
molenmaker net weg was had Dik
Abelskamp sr. ‘zijn’ molen al weer aan
het lopen: ‘het is wel even wennen ; de
molen reageert veel feller op windver-
anderingen. Je merkt toch dat het
gewicht van het gevlucht een stuk klei-
ner is. De vliegwielwerking is behoorlijk
gereduceerd. En natuurlijk mis je
meteen het dempende effect van de
remkleppen van het Ten Have systeem.’
Over vier tot zes weken zal de molen
weer een kompleet wiekenkruis bezitten,
tot die tijde zullen we het even zonder
de Ten Have kleppen moet stellen. Dirk-
Jan Abelskamp.

Laatste fase restauratie De Valk
Montfoort

De laatste fase van de restauratie van
korenmolen De Valk is begonnen.
Vrijdag 15 februari is de spil voor molen
De Valk in Montfoort in de molen gehe-
sen. Deze ligt nu gedeeltelijk op de stel-
ling, gedeeltelijk in de molen. De
koningspil is gemaakt van douglas en is
afkomstig uit de bossen van Het
Utrechts Landschap. Molenaar Paul
Groen verwacht dat De Valk, die op het
laatste stukje van de Montfoortse stads-
wal staat, in december weer maalvaar-
dig in bedrijf zal zijn. Draaivaardig was
de molen al enkele jaren. Het Utrechts
Landschap en de Stichting Molen De

Valk wilden de molen echter ook weer
echt laten werken en wisten daar de
nodige subsidies voor te krijgen. Intussen
zijn ramen en deuren verwijderd en grote
balken aangebracht om vol doende
steun te geven aan het maalwerk. Ten
behoeve van de restauratie zal Stichting
Molen de Valk zelf 50.000 euro inbrengen
en zoekt daarvoor nog steeds naar
‘Vrienden van Molen De Valk’.

Gemeente financiert herstel
molen De Hoop Wervershoof

Op 30 december 2006 liep De Hoop te
Wervershoof door een asbreuk grote
schade aan het gevlucht op. De
gemeente Wervershoof heeft ten
behoeve van herstel een bedrag van
75.000 euro als voorschot gegeven om
de molen snel te kunnen herstellen.
Hierdoor was de molen in de zomer van
2007 weer volledig hersteld. Het College
van B en W heeft nu voorgesteld het
voorschot om te zetten in een ‘definitief
krediet’ en de schade niet te verhalen
op anderen. De meerkosten van ruim
8.000 euro zullen door de stichting zelf
gedragen worden. 

Eendracht te Alphen aan de
Rijn opgeleverd

Vrijdag 8 februari is korenmolen De
Eendracht in Alphen a/d Rijn opgele-
verd na een flinke restauratie aan kap
en bovenzijde van het achtkant. Na de
start in september 2007 kwamen er een
aantal tegenvallers aan het licht waar-
door de kap toch van het achtkant
gehaald moest worden (Molenwereld
2007-10-354/355). Dankzij snel reageren
van de afdeling Onderhoud van de
Gemeente (eigenaar) wat betreft de
financiën en molenmakerij Verbij wat
betreft de uitvoering zijn de werkzaam-
heden maar enkele weken uitgelopen.
Daarbij werd in meerwerk het gehele
boventafelement vernieuwd en een

Het halve gevlucht van molen Nooit Gedacht klieft door da avondlucht, op zijn
Gronings voor malen met één roe: landmet’n (foto Dirk-Jan Abelskamp, 
28 januari 2008).

Interieuropname van de werkzaam -
heden in De Valk te Montfoort 
(foto: D. Kenbeek, 15 februari 2008).
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viertal achtkantstijlen aan de bovenzijde
met epoxy hersteld. Toen de kap op de
grond stond en de toestand van de
lange spruit tegen bleek te vallen is deze
ook meteen vervangen. Een groot
compliment aan gemeente en molen-
makers is hier dan ook op zijn plaats. Na
de oplevering zullen de vrijwilligers de
molen inwendig schoonmaken en het
stellinghek verven. Wat betreft kleurstel-
ling zijn askop en roeden weer terugge-
bracht naar de situatie zoals de molen
op het laatst in bedrijf is geweest.
Aanleiding was een opmerking van
molenmaker Willem Waltman die
vertelde dat bij de restauratie van 1974
de groene askop door molenmakerij
Van Beek rood werd geschilderd want
‘Van Beek schilderde altijd alles rood’.
Dat zinde oud-molenaar Bram Walraven
helemaal niet en die riep dan ook naar
boven: ‘Heeft je vinger gebloed?’. Maar
Bram was toen geen eigenaar meer en
dus werd de askop rood. Door dit
verhaal, oorspronkelijk afkomstig van
molenmaker Arie Verheij die toen net bij
Van Beek werkte, is het balletje gaan
rollen en dank zij medewerking van
gemeente en Stichting De Eendracht is
de askop nu jachtgroen met een witte
ster, een tint lichter dan het voorkeuve-
lens (woudgroen). Tevens zijn de roeden
rondom de askop weer wit geschilderd
in plaats van zwart, eveneens in over-
eenstemming met de oude toestand. In
april zal nog een officiële opening
volgen. De restauratie heeft 250.000
euro gekost. Dick Kenbeek.

Sloop zomerhuis ondermolen
Westpolder Berkel

In januari 2008 is het grote zomerhuis met
aangebouwde stal van de voormalige
ondermolen van de Westpolder te
Berkel-Rodenrijs afgebroken. De woning
moest wijken voor de verdere uitbrei-
ding van de woonwijk Westpolder. Het is
nog onzeker of de achterwaterloop van
de ondermolen, die in slechte staat nog
aanwezig is, behouden blijft. De Histo -

rische Vereniging Berkel en Rodenrijs is
hierover in gesprek met de projectont-
wikkelaar.
Het octrooi voor de droogmaking van
de polders in Berkel werd op 8 decem-
ber 1767 verleend door de Staten van
Holland, terwijl het hoogheemraad-
schap van Delfland op 3 december
1772 toestemming verleende, de eerste
droogmakerij binnen het hoogheem-
raadschap. De Westpolder werd in de
jaren 1774-1776 drooggemalen door

De Eendracht in Alphen aan den Rijn
weer met een donkergroene askop 
en witte stukken om de as 
(foto D. Kenbeek, 7 februari 2008).

Het in januari 2008 gesloopte
zomerhuis van de voormalige 
ondermolen van de Westpolder te
Berkel-Rodenrijs afgebroken 
(foto E.G.M. Esselink, 22 december
2007).
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een gang van drie schepradmolens. In
1851 kreeg de polder ter versterking van
de bemaling naast de schepradgang
nog een vijzelmolen die op zijn beurt in
1882 werd vervangen door een stoom-
gemaal. Nadat in 1927 dit stoomgemaal
was verbouwd tot motorgemaal werden
in 1928 de drie schepradmolens voor
sloop verkocht. Een van de molens werd
gebruikt voor de opbouw van de afge-
brande Benthuizer Bovenmolen onder
Hazerswoude waarvan de romp nog
langs de N11 staat.

Handen uit de
Goidschalxoordse mouwen

Op zaterdag 19 januari is bij de molen
van Goidschalxoord gestart met opruim-
werkzaamheden ter voorbereiding op
de restauratie. Het molenerf en de
machinekamer (de molen had ooit een
locomobiel die op blokken stond als
hulpaandrijving. jsb) zijn ontdaan van
alle begroeiing en de machinekamer is
verder opgeruimd. Binnenkort wordt
gestart met de inventarisatie van het
motorhuis en de molen, ter verdere
voorbereiding van de restauratie. In de
restanten van de machinekamer zijn
diverse interessante vondsten gedaan,
waaronder de steenkraan en de baard
van de molen.

Restauratie Mallemolen te
Gouda nabij

De restauratie van de Mallemolen komt
snel dichterbij (Molenwereld 2007-9-309).
Voor de circa 1,5 miljoen kostende
restauratie tot maalvaardige molen
komt de gemeente nog 100.000 euro
tekort. De bouwaanvraag is ingediend,
maar er moeten nog wat procedures
worden doorlopen. Op de aanvraag
voor vrijstelling van het bestemmings-
plan en voor de nieuwe bestemming
konden tot begin maart bezwaren
worden ingediend. In overleg met het
Hoogheemraadschap Rijnland zal de
molen worden ingezet in de wijk Korte
Akkeren om doorstroming in watergan-
gen te bewerkstelligen. 
Het naastgelegen voormalige oude
zuig gas motor gemaal zal ook worden
gerestaureerd. 

Haastrechtenaren niet 
unaniem eens over restauratie
boezemmolen

De Haastrechtse molen nummer 6 staat
bij de meeste bewoners van de
Krimpenerwaard bekend als ‘de molen
zonder wieken’ of ‘de stenen molen’. De
molen heeft langer géén dan wel
wieken gehad. De Haastrechtenaren
zijn het unaniem eens dat de
molen(romp) behouden moet worden,
maar over de manier waarop dit herstel
plaats moet vinden lopen de meningen
uiteen. De molen geldt al eeuwen als
een belangrijk herkenningspunt in de

polder. Zou de meerwaarde van
behoud niet gelegen zijn in renovatie in
zijn huidige staat? Aldus een initiatiefne-
mer die in relatie tot deze vraag een
tegenvoorstel in wil dienen bij het Zuid-
Hollands Landschap. Het ZHL is momen-
teel bezig met de fondsenwerving voor
het herstel tot vooralsnog volwaardige
molen (Molenwereld 2008-2-52). 

Gemeente laat werk
Rijnenburgermolen uitvoeren 

De gemeente Rijnwoude wil 80.000 euro
beschikbaar stellen voor de restauratie
van de Rijnenburgermolen te Hazers -
woude-Rijndijk (Molenwereld 2008-2-52).
De molen moet zo snel mogelijk weer
draaien en de werkzaamheden aan het
gevlucht zullen worden uitgevoerd door
Verbij te Hoogmade. De gemeente
hoopt het geld via subsidie van het Rijk
nadien grotendeels terug te krijgen. De
vraag is echter of dit lukt, gezien de
bouwplannen rond de molen die de
biotoop niet ten goede komen. 

Werk aan molens Kinderdijk

De kap van molen nummer 8 van de
Overwaard werd voorzien van een
nieuw rietdek. De vrij omvangrijke
restauratie van molen nummer 1 van de
Nederwaard is bijna afgerond. De kap is
inmiddels voorzien van een nieuw riet-
dek, wat rest is nu nog het steken van
nieuwe kammen in het bovenwiel, het
schrooien van het bovenwiel en het

De Mallemolen in Gouda vanaf de
polderkant gezien (!) met rechts 
het gewezen zuiggasgemaal 
(foto E.G.M. Esselink, 10 juni 2006).
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vernieuwen van de vangstukken. Bij
molen nummer 5 van de Nederwaard is
de windpeluw vervangen, ook zijn een
aantal kleine landschapselementen die
oorspronkelijk bij de molen stonden
hersteld. Dit betreft de boenstoep,
pottenbank, kippenhok en de oude
buiten wc. De molens 6 en 8 van de
Nederwaard kregen nieuwe beschoeiin-
gen bij de achterwaterloop. In Nieuw-
Lekkerland is de metselaar bezig met
herstelwerk van de romp van de koren-
molen van De Regt. Arie Hoek.

Overdracht laatste molens
Waterschap Rivierenland

Op 30 januari heeft het Waterschap
Rivierenland op symbolische wijze de
laatste vier in haar bezit zijnde watermo-
lens overgedragen aan de Stichting tot
Instandhouding van Molens in de
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
(SIMAV). De sleuteloverhandiging vond
plaats bij de Hofwegense molen te
Bleskensgraaf. Het betreft de Hoek -
molen in Hei- en Boeicop, de Hof -
wegense molen in Molenaarsgraaf, de
Broekmolen in Streefkerk en de
Wingerdse en de Hofwegense molen te
Bleskensgraaf. Aangezien de molens
hun primaire taak in het waterbeheer
hebben verloren is gezocht naar een
nieuwe eigenaar. Het waterschap
verkoopt de molens voor een symbo-
lisch bedrag en geeft een bruidsschat
van circa 930.000 euro mee waarvan ze
de molens (voor zover nodig) kan te
restaureren.

Westlandse Molendag 
28 juni 2008

Op Zaterdag 28 juni 2008 organiseren de
Westlandse molenaars van 09.00-17.00
uur de vijftiende Westlandse Molendag.

Op deze dag is het mogelijk acht koren-
en zes poldermolens in werking te zien
en te bezichtigen. De korenmolens zijn
De Hoop te Maassluis, De Korpershoek
te Schipluiden, De Roos te Delft, Windlust
te Wateringen, De Korenaer te
Loosduinen, De Vier Winden te Monster,
De Korenmolen te ‘s Gravenzande, De
Drie Lelies te Maasland. De poldermo-
lens zijn De Wippersmolen te Maassluis,
De Dijkmolen te Maasland, De
Nieuwlandsche Molen te Hoek van
Holland, De Groeneveldse Molen te
Schipluiden, De Schaapweimolen te
Rijswijk, De Oude Liermolen te De Lier.
De molenaars die deze soms eeuwen-
oude werktuigen bedienen, geven u op
verzoek graag uitleg over hoe de molen

het meel maalt of het overtollige water
uit de polder maalt. Evenals voor-
gaande jaren doet ook de ‘Crossley’
dieselmotor van de ‘Oude Lierpolder’
Laan van Adrichem 32 te De Lier weer
mee. Voor de geïnteresseerden in oude
motoren een unieke kans. U kunt starten
bij elke deelnemende molen en een
aanbevolen fietsroute met stempelkaart
kopen voor 3 euro (de fietskaart is alleen
op die dag bij elke molen verkrijgbaar).
De hele tocht, die niet verplicht uitge-
fietst hoeft te worden, is ongeveer 60
kilometer lang. Bij het behalen van mini-
maal vijf stempels (molens) komt u in
aanmerking voor een leuk aandenken
aan die dag. De Westlandse Molenaars.

De overdracht van de vier laatste
waterschapsmolen in Rivierenland aan
de SIMAV bij de Hofwegense molen;
het eind van een tijdvak in de water-
schapshistorie, links dijkgraaf G. Kok
van het waterschap Rivierenland en
rechts voorzitter C. Bakker van de
SIMAV (foto Cock van den Berg).



98 11e jaargang 2008 nr. 3

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

Voegwerk De Verwachting in
Tholen opnieuw

Na toekenning van subsidie wordt hard
gewerkt aan het herstel van De
Verwachting te Tholen. Ondanks een
tegenvaller hoopt eigenaar Van Gorsel
dat het herstel in juni 2009 zal zijn
voltooid. Het Delfts adviesbureau Groot-
Gunneweg heeft vastgesteld dat het
tien jaar geleden opnieuw uitgevoerde
voegwerk niet goed is uitgevoerd.
Hierdoor is schade ontstaan die zorgt
voor meerwerk op de restauratiebegro-
ting. Het herstel zal hierdoor in twee
fases worden uitgevoerd en de eige-
naar heeft een sponsoractie opgezet
om, naast een extra hiervoor aange-
vraagde subsidie, de aanvullende
middelen bij elkaar te krijgen. 

Nieuwe rosmolen in Vught?

De Kring Vrienden ‘s-Hertogenbosch
spant zich al enige tijd in om herbouw
van een windmolen te ‘s-Hertogen -
bosch te verwezenlijken. Parallel aan
deze plannen zijn onlangs gesprekken
gevoerd over mogelijke herbouw van
een rosmolen, in het Bossche Broek
tegenover het Segersgemaal. De enkele
maanden geleden gepresenteerde
plannen zijn de basis geweest voor een
gesprek met het College van B en W van
de gemeente Vught. Zij staat er positief
tegenover, maar dat is exploitatietech-
nisch alsook qua geografisch invulling
gezien enigszins sceptisch. De molen
moet een rol gaan vervullen in de recre-
atief- toeristisch ontwikkeling, waarbij de
gemeente vindt dat een andere locatie
meer voor de hand ligt.

Nieuwe website voor 
Keldonkse molen

‘De website van onze Keldonkse molen
draait alvast’; met deze woorden startte
Joan Hanegraaf de virtuele informatiep-
agina van de Keldonkse korenmolen De
Hoop op het internet. Tijdens een

Bij de roemruchte belegering van
Den Bosch in 1629 werden paarden-
watermolens gebruikt om het 
inundatiewater weg te malen: ‘Tot
dien eynde liet zijn Excellentie 
vier-en-dertigh Mathematijcke 
watermeulens stellen op den 14 Julij,
aen de kant van de riviere, die met
peerden omghetrocken wierden, ende
veel waeters opsooghen, dat lossende
op hoogher landt, beneffens twee
Wintmeulens, die oock in abundantie
het waeter uijt het verdroncken 
landt maelden, door verscheijden
slooten, daartoe leijdende’. 
Ook de roemruchte Leeghwater 
was hierbij betrokken.

De korenmolen van Oosteind, nu ontdaan van zijn bijgebouwen 
(zie het vorige nummer van Molenwereld, blz. 57), 
foto H. van Steenbergen, 12 februari 2008.
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presentatieavond gaf Stichting koren-
molen De Hoop Keldonk op 13 februari
een toelichting op de voortgang van
het herbouw- en restauratieproject van
de Keldonkse molen. Uiteraard verwijzen
de woorden van voorzitter Joan
Hanegraaf naar het doel van de
onlangs officieel opgerichte Stichting
korenmolen De Hoop Keldonk. De stich-
ting streeft er naar met de Keldonkse
molen in 2012 het eerste graan te
malen. In dat jaar viert Keldonk haar
100-jarig bestaan. Voordat met de
daadwerkelijke bouw kan worden
begonnen zal er nog wel het nodige
water door de nabij gelegen rivier de Aa
stromen. Op dit moment worden er door
de gemeente Veghel voorbereidingen
getroffen voor de aanpassing van het
bestemmingsplan. Daarbij wordt aan -
sluiting gezocht bij een al geplande
actualisering van het bestemmingsplan
dat een groter gebied omvat rondom
de rivier de Aa. De verwachting is dat
de procedure voor deze bestemmings-
planwijziging in de tweede helft van
2008 kan worden afgerond. ‘Daarna
volgt nog de aanvraag voor de defini-
tieve bouwvergunning, en dan zitten we
al weer snel begin 2009’, zo gaf Joan
Hanegraaf tekst en uitleg over de te
verwachten tijdslijn. Vanaf dit moment
zal de nadruk meer komen te liggen op
het werven van de benodigde fondsen.
Per slot van rekening vergt de totale
herbouw en restauratie een bedrag
tussen de 300.000 euro en 500.000 euro.
Dat bedrag is exclusief toekomstige
kostenstijging van bouwmaterialen. Een
speciale commissie gaat aan de slag
om externe fondsen en instanties hier-
voor te benaderen. Ook de acties in het
dorp zelf zullen de komende periode
worden geïntensiveerd. Als belangrijk
instrument voor de fondsenwerving
werd woensdag www.keldonksemo-
len.nl gelanceerd. Op deze website
vindt de bezoeker naast informatie over
de diverse acties ook de nodige achter-

grondinformatie over bijvoorbeeld de
historie van de Keldonkse molen.
Stichting korenmolen De Hoop Keldonk.

Heimolen St. Hubert weer in
gebruik genomen

Bijna een jaar nadat bij graafwerkzaam-
heden de inrijpoort van De Heimolen te
Sint-Hubert gedeeltelijk instortte, is de
molen op 2 februari weer in gebruik
genomen. Het herstel van het ongeval
dat op 17 februari 2007 plaatsvond en
waarbij molenaar Cornelissen gewond
raakte heeft langer op zich laten wach-
ten dan aanvankelijk de bedoeling was.
Bouwbedrijf Erica is in november 2007
begonnen met het opnieuw opmetselen
van de linkermuur van de inrijpoort en
het aanbrengen van een nieuwe afdek-
plaat (Molenwereld 2008-1-12). Ook is
meteen de riolering aangepakt en de
molen van sanitaire voorzieningen voor-
zien, wat feitelijk het doel was van de
oorspronkelijke graafwerkzaamheden.
Na een jaar van stilstand hebben de
molenaars de draad weer opgepakt en
met het verrichten van het nodige
schoonmaakwerk. Wachten is nu op
noodzakelijk groot onderhoud aan
voegwerk van de romp en het herstel
van vloer(balk)en. Een voorzichtige
schatting laat zien dat dit circa 200.000
euro moet gaan kosten. De gemeente
heeft nog geen toestemming gegeven
de molen open te stellen voor het
publiek. 

Herbouw Houthuizer Molen in
volle gang

De herbouw van de Houthuizer molen te
Lottum is gestart (Molenwereld 2007-5-
172). De oude molenresten zijn na vast-
legging op foto en optekening
opgeruimd. Op dezelfde plek wordt
gebouwd aan de nieuwe beltmolen.

Het molenmakerswerk zal worden uitge-
voerd door Beyk uit Afferden. De onder-
bouw oogt groter dan die in
oor spronkelijk was. Opvallend is dat de
ombouw (van beton) groter is dan in de
oorspronkelijke situatie het geval was.
Binnen deze ombouw wordt de molen
opgebouwd. De ombouw zal echter
grotendeels in de molenbelt verdwijnen.
Behalve aan de achterzijde waar een
klein inforuimte wordt ingericht en bij de
toog aan de voorzijde. Er is voor deze
constructie gekozen om het binnendrin-
gen van vocht te voorkomen. Op de site
http://www.dehouthuizermolen.nl/
zijn de ontwikkelingen te volgen. 

Duidelijk zichtbaar de ombouw die een gedeelte van de oorspronkelijke belt zal
‘vervangen’ (foto T. Verstraelen, 25 januari 2008).

In ‘t kort

- Op 22 januari zijn de nieuwe roeden in
De Olifant in Birdaard gestoken. 
- Op 20 februari is het officiële startsein
gegeven voor de restauratie van de
molen in Windesheim.
- Met het door Gedeputeerde Staten
goedkeuren van een bestemmingsplan-
wijziging dan mag waterkorenmolen De
Hoop te Heerde na verbouwing ruimte
bieden aan culturele activiteiten
(Molen wereld 2007-11-398).
- Nu de gemeente geld hiervoor heeft
uitgetrokken zal het rompherstel van De
Roode Leeuw te Gouda binnen afzien-
bare tijd ter hand worden genomen
(Molenwereld 2007-9-309). 
- Eind februari is de machinistenwoning
bij het gemaal van de polder het
Buitenland van Rhoon afgebroken, het
eerdere molenaarshuis, in verband met
de verbreding van de A15. Het voorma-
lige gemaal zou wel behouden blijven.
In het gemaal bevindt zich aan de
achterzijde nog de gevelsteen van de
voormalige molen uit 1709.

De toen nog verdekkerde korenmolen
van Borkel en Schaft met links het nu
op de gemeentelijke monumentenlijst
geplaatste woonhuis een aangebouwde
maalderij die toen nog los van de
molen stond.
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- Op woensdag 13 februari werd molen
No. 6 van de polder De Honderd
Morgen of Wilde Veenen bij Moerka -
pelle rechtgezet. In het volgende
nummer hopen we uitvoeriger op deze
operatie terug te komen.
- Op 12 februari 2008 heeft het College
van B en W van Woudrichem ingestemd

met een voorstel van de gemeenteraad
om onder voorwaarden een gemeente-
lijke bijdrage van maximaal 71.300 euro
toe te kennen in de restauratiekosten
van de Zandwijkse Molen te Almkerk.
- Het Schijndelse bedrijf Milon BV heeft
op 15 februari 1.000 euro overhandigd
aan de Stichting Eerdse Molen voor de
restauratie van de Sint Anthoniusmolen
in Eerde.
- Begin mei wordt een start gemaakt
met de herbouw van de op 18 januari
2007 omgewaaide Zeldenrust te Geffen.
Naar verluidt krijgt de molen zijn oude
kleuren weer terug. 
- De gemeente Valkenswaard is van
plan om het voormalige molenhuis met
maalderij aan de Dorpsstraat 50a te
Borkel en Schaft op de gemeentelijke
monumentenlijst te plaatsen. 
- Nadat half januari de silo uit de molen
te Waspik is verwijderd (Molenwereld
2008-2-57), zijn eind januari de voorma-
lige bedrijfsgebouwen onttakeld. 

Molenkalender 2008

15 maart 2008: Friese molenaarsdag.
30 maart 2008: Westbrabantse Molen -
dag.
5 april 2008: Jaarvergadering Vereniging
De Hollandsche Molen.
10 mei 2008: Nationale Molen- en Ge -
malendag.
14-15 juni 2008: Groninger Molenweek -
end.
28 juni 2008: Westlandse Molendag.

Molenkalender buitenland 2008

27 april 2008: Vlaamse Molendag (B).
12 mei 2008: Duitse Molendag.
25 mei 2008: Provinciale 
Molendag Antwerpen (B).

De in 1861 gebouwde molen van
Massier in Nieuwleusen deelde in de

molenmalaise van de naoorlogse jaren:
stilstand, verval onttakeling, die gelukkig
niet uitliep op sloop. In augustus 1960
gingen de roeden uit de molen om weer
gestoken te worden in de molen van
Fakkert in Hellendoorn. Zo ging dat toen
nog. Een paar jaar later ging ook de kap
eraf en werd de balie gesloopt. De
romp, nu afgedekt met een puntdak,
werd volgetimmerd met silo’s voor het
mengvoederbedrijf van de familie
Massier, sinds 1893 eigenaar van de
kapitale molen. Juist doordat de ontta-
kelde molen zo beeldbepalend was
voor Nieuwleusen kon het niet uitblijven
dat er al snel stemmen opgingen voor
restauratie en eigenlijk niet meer tot zwij-
gen kwamen. Op 11 september 1989
presenteerde het bestuur zich voor een
op te richten Stichting Molen Massier. In

De ‘uitgepelde’ molen van van Gorp
in Waspik die daardoor weer als
molen herkenbaar is (zie Molenwereld
2008-1-12, 13), foto H. van
Steenbergen, 12 februari 2008.

De machinistenwoning (links) en het voormalige gemaal van de polder het
Buitenland van Rhoon. onderdelen van de molen, die op de plaats van het
gemaal stond, werden in 1912 gebruikt voor de herbouw van de uitgebrande
korenmolen van Oisterwijk (foto E.G.M. Esselink, 17 februari 2008).

2.
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december 1989 werd de molen
meegenomen in de tweede tran-
che van de Stichting RIBO, zodat het
er alle schijn van had dat de molen
binnen korte tijd gerestaureerd zou
zijn. Het zou helaas nog zo’n slordige
twintig jaar duren...
Pas op 10 mei 2006 gaf wethouder
Evert Goldsteen het startsein voor de
restauratie, uit te voeren door de
Friese molenmaker Bertus Dijkstra uit
Sloten. In november 2006 werd het
oude riet van de romp verwijderd en
het achtkant verpakt in groene folie.
Op 18 juni 2007 werd het het acht-
kant van de onderbouw afgehaald
en begon het feitelijk herstel ervan.
De staat was veel slechter dan
gehoopt. Zo moesten drie achtkant-
stijlen geheel worden vervangen.
Na het voltooien van het timmer-
werk gingen in december de riet-

dekker aan de slag, zodat op vrijdag 8 febru-
ari 2008 het herboren achtkant met een 80-
tons kraan op de onderbouw kon werden
gezet. Binnenkort volgt de kap die in de werk-
plaats in Sloten is gemaakt. Het is de bedoe-
ling dat de molen na de zomer weer draai-
en maalvaardig is. Nadat zo het eerste deel
van de restauratieplannen is afgerond gaat
de stichting de molen een plek geven in de
plaatselijke samenleving door deze uit te
bouwen tot een ontmoetingsplaats waar
cultuur, historie, educatie, toerisme en recre-
atie samenkomen. Hiertoe wordt het bijge-
bouw van de molen omgevormd tot een
ontvangstruimte. Om het ambitieuze plan te
kunnen uitvoeren, heeft het bestuur ruim 1,25
miljoen euro nodig. De gelden moeten door
subsidies van Leader plus, de provincie, het
Frion, de gemeente Dalfsen en particulieren
worden opgebracht. jsb/bm. 

(Alle foto’s, tenzij anders vermeld: G.H. Varwijk sr.).

Nieuwleusen:
vernieuwde romp
geplaatst
1. Rompherstel met drie nieuwe achtkantstijlen.

2. De rietdekkers aan het werk en de onderbouw in de steigers.

3. Het achtkant in de takels op 8 februari 2008.

4. Het doel vrijwel bereikt.

5. De romp in de folie (foto H. Noot, 7 februari 2006).

1. 3.

5.4.
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Dinsdag 12 februari is bij zeer mooi
weer met het plaatsen van de kap

een grote stap gezet bij de herbouw
van De Windhond in Soest. Ruim een
week eerder moest er echter nog een
grote tent over de kap geplaatst
worden om het schilderwerk en het
beplakken van de kap droog uit te
kunnen voeren! Mede dank zij de publi-
citeit en het fraaie weer was de belang-
stelling groot. Nadat ‘s-morgens kuip en
kruiwerk al waren geplaatst volgde om
half twee onder toeziend oog van onder
meer vrijwilligers, sponsors en comité van
aanbeveling de kap met een gewicht
van 12,7 ton. Hierbij werd commentaar
gegeven door aanstaand vrijwillig mole-

naar Tom Bakker terwijl Luc Verbij van de
gelijknamige molenmakerij een aantal
vragen beantwoordde. Een uur later
werd door de burgemeester van Soest,
de heer Noordergraaf, de Nederlandse
vlag gehesen achter op de kap om het
hoogste punt te markeren. Volgens over-
levering was de kap gepotdekseld met
daaroverheen lagen Stockholmer teer
en ook nu is dat wat betreft de bekle-
ding het geval. In plaats van teerwerk is
de kap beplakt met EPDM waardoor het
potdekselwerk mooi zichtbaar is geble-
ven. De hoofdkleuren zijn zo goed
mogelijk afgeleid van oude zwart-wit
foto’s waarna door Verbij een voorstel is
gedaan voor de kleurstelling en kleur-

nummers. Dit is door het bestuur van
Stichting De Windhond overgenomen
(mededelingen Tom Bakker). De molen
begint nu echt als zodanig herkenbaar
te worden en dit werd door de
toeschouwers hogelijk gewaardeerd.
Afgaand op het enthousiasme zou dit
wel eens kunnen helpen om de nog
ontbrekende fondsen voor de herbouw
bij elkaar te krijgen. In de komende
weken zullen stelling en vloeren worden
aangebracht. In de molen komt nog
een rolstoellift naar de stellingzolder.
Plaatsing van staart en roeden is
gepland voor medio april en de
opening op 10 mei (Molendag).

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

Kap  gep l aa t s t  op

De  W i ndhond in  Soe s t

Dick Kenbeek

Als vanouds: de stenen reus op de Soester Eng (foto Tom Bakker).
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De gemeente Leiden gaat over tot verkoop van alle molens die in het bezit zijn van
de gemeente, met uitzondering van museummolen De Valk. Het betreft vijf

molens, te weten De Kikkermolen, De Marendijkmolen, De Rodenburger molen, De
Stadsmolen en De Put. Voor deze molens is het stadsbestuur op zoek naar in eerste
instantie een molenstichting of vergelijkbare organisatie. Officieel luidt de reden dat
de gemeente vindt dat beheer en onderhoud van de molens beter af is bij een
(molen)stichting dan bij de gemeente. Het mag verondersteld worden dat ook het
kostenaspect van onderhoud bij de besluitvorming een wezenlijke rol heeft gespeeld. 

VIJF
Leidse molens 

in de 
(uit)verkoop
De vijf molens waar de stad
Leiden vanaf wil: 

1. De Marendijkmolen. 

2. De Rodenburgermolen.

3. De Stadsmolen.

4. De Kikkermolen.

5. De Put.

Foto’s H. Noot, 
16 september 2007.

1.

2.

3.

4.

5.



104 11e jaargang 2008 nr. 3

D E MO L E NMA K E R

Het maken van een nieuw houten
scheprad in de open lucht bij molen-
maker Verbij in Hoogmade omstreeks
1900. De jongen met de witte kiel zou
Gijs Verbij zijn, de tweede generatie
Verbij in het molenmakersbedrijf
(foto coll. Verbij Hoogmade).

De molenmaker is beroepsmatig
nauw verwant met de timmerman.

Het materiaal, het gereedschap, waar-
mee ze werken is meestal hetzelfde.
Zeker in het verleden waren de beroe-
pen veelal gecombineerd. De timmer-

man oefende vaak ook het molenma-
kersambacht uit en omgekeerd. Als
beroep werd meestal opgegeven
timmerman-molenmaker en ook in die
volgorde. Pas in de twintigste eeuw
maakt de molenmakerij zich vrijwel los

van het timmermansberoep. Toch zijn er
altijd gespecialiseerde molenmakersbe-
drijven geweest, maar dat waren óf ‘de
grote jongens’ óf bedrijven in een streek
waar zo vreselijk veel molens waren dat
het aparte molenmakersbedrijven
bestaansrecht gaf. Deze grote bedrijven
werkten vaak ‘ver van huis’ en dan in de
nieuwbouw van molens. Zo is de
Aarlanderveense middelmolen No. 2 in
1869 gebouwd door Looman uit
Deventer, een van de oudste molenma-
kersbedrijven die landelijk opereerde.
Behalve voor nieuwbouwprojecten
werden ze ook wel ingeschakeld bij
problemen aan bestaande molens die
de pet van de gewone molenmaker te
boven gingen, want ook dat kwam voor. 

J.S. Bakker

BBij tientallen prijken de molens nog in het weidse 
polderlandschap van Rijnland, in allerlei uitvoeringen. 
De namen van de mensen die ze hebben gebouwd zijn
veelal in de vergetelheid geraakt. Hun werk vereiste en

vereist nog steeds speciale deskundigheid. Het heeft ze ook
een speciale beroepsnaam gegeven: molenmaker. Om ons
molenerfgoed in stand te houden kunnen we niet zonder
hen. Daarom worden deze betrokken vaklieden hogelijk

gewaardeerd. Zonder hen zouden onze molens onmogelijk
goed kunnen functioneren. Zodoende verdient deze bijzon-

dere en specialistisch bedrijfstak zeker de aandacht.
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G E S C H I E D E N I S

In de strenge winter van 1928-1929 herbouwde molenmaker Gijs Verbij de
Benthuizer Bovenmolen in Hazerswoude-Rijndijk. Van een hijskraan konden de
molenmakers alleen nog maar dromen. Hijsen betekende eindeloos rondjes lopen
in de kaapstander. In de kaapstander staan Jan Colijn, Joop Blom en metselaar
Koos Strijk. Zittend, als voorhouder, Jan Straathof. Op de molenromp staat Dirk
Straathof. De Benthuizer Bovenmolen is een van de laatste nieuw gebouwde
molens in Rijnland. De romp van de in december 1960 onttakelde molen staat
nog steeds langs de N11 als een der laatste (gedeeltelijk) gesloopte molens in
Rijnland. 

Nieuwbouw

Nieuwe molens werden wel gebouwd
door de molenmaker, maar als regel
was hij niet meer dan de aannemer, die
letterlijk het werk ‘aannam’. Natuurlijk
waren er ook molenmakers die zelf het
ontwerp voor een molen leverden, maar
zeker bij watermolens was dit het werk
van speciale deskundigen, die men
onder verschillende namen kan tegen-
komen als: waterbouwkundige, fabriek
(geen gebouw, maar wel degelijk een
levend mens van vlees en bloed), archi-
tect, polderbaas, opzichter of opziener.
De hele grote polders als de polder
Nieuwkoop of de hoogheemraad-
schappen hadden zo iemand in vaste
dienst als een soort technisch directeur.
Vaak voerden zij ook de directie bij de
bouw van de molen (zie het artikel over
de bouw van de Nieuwe Rijnmolen bij
Bodegraven in Molenwereld 2007-12). Bij
de kleine polders was er onvoldoende
werk voor zo iemand en werd het uitbe-
steed aan - zouden wij zeggen - een
freelancer of een adviesbureau, veelal
op een vast bedrag per jaar al dan niet
in combinatie met een dagloon. De
opziener werkte zo voor meerdere, vaak
vele, polders die zo in zijn eentje een
soort gespecialiseerd technisch bureau
runde. Adriaan Dekker, vermaard
vanwege het stroomlijnwieksysteem-
Dekker is er een mooi en bekend voor-
beeld van. 

Onderhoud

Het onderhoud van de molens, waaron-
der natuurlijk ook grote en kleine repara-
ties, was het werk van de plaatselijke
molenmaker die zelden ver buiten de
omgeving van zijn woonplaats werkte.
Dat had alles te maken met de reis- en
communicatiemogelijkheden. Een ge -
brek aan de molen, zeker in het maalsei-
zoen, moest snel verholpen worden. Nu
was iedere goede molenmaker wel een
goede timmerman, maar niet iedere
goede timmerman een goede molen-
maker. De molenmaker stond op het
raakvlak van de bouwkunde en de werk-
tuigbouw. Molens eisten en eisen nog
steeds specifieke technische vaardighe-
den die buiten het normale timmerwerk
liggen. Meestal had de timmerman-
molenmaker dan ook een of meer
gespecialiseerde vakmensen in dienst,
terwijl de man zelf natuurlijk ook wel wist
waar hij het over had. Het is logisch dat
het beperkte aantal molens rondom een
dorp voor onderhoud geen volledig
bestaan gaf aan een plaatselijk molen-
makersbedrijf. Ander werk was onont-
beerlijk om de schoorsteen te laten
roken. Zo tekende Joost Timmers in 1805
voor de bouw van de hervormde kerk in
Leimuiden, maar hij heeft als molenma-
ker ook meerdere molens gebouwd. De
grens tussen plaatselijke en (boven-) -
regionale molenmaker is niet altijd even
scherp te trekken. Een plaatselijke

Het molenmakerswerk is nu een combinatie van het ambachtelijk vakmanschap
van eeuwen her in combinatie met nieuwe technieken, gereedschappen en mate-
rialen. Zo vloeit het ook samen in het maken van een nieuw onderwiel voor de
molen van de Zemelpolder in Lisse (foto Verbij Hoogmade).
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timmerman-molenmaker kon ook een
complete molen bouwen en deed dat
ook wel, maar dan als regel in zijn directe
omgeving (zie ook het artikel over de
Warmonder molenmakers in Molenwereld
2006-6 van André van Noort).

Werkplaats

Een timmermanswerkplaats hoeft niet
groot te wezen. De molenmaker had
veel meer ruimte nodig, zowel binnen als
buiten. Hij had bij nieuwbouw en ook bij
reparaties te maken met hele grote
onderdelen; een molenroe kon in de
richting van dertig meter lang gaan.
Veel werk werd binnen gedaan in de

Het gebruik van
hoogwerkers is
gemeengoed
geworden zoals
hier bij het
aanbrengen van
nieuwe fokken op
de bovenmolen
van Aarlanderveen
(foto Verbij
Hoogmade).

De schalk of rechtmast van
weleer is vervangen door 
hijsmateriaal waar men een
halve eeuw geleden niet van 
kon dromen. Het in elkaar
zetten van de Kalkmolen in
Leiderdorp zal meer moeite
hebben gekost dan de recente
verplaatsing. Of gaat het om
anderssoortige moeite? 
(foto Verbij Hoogmade).

Het herstellen 
met kunshars 
van authentieke,
originele molen-
onderdelen om 
die zodoende te
kunnen behouden
(foto Verbij
Hoogmade).
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werkplaats gedaan, maar ook buiten
werd er gewerkt. Zowel voor nieuw-
bouw, maar ook voor reparaties werden
de onderdelen, tot zelfs de hele molen
toe, in en bij de werkplaats pasklaar
gemaakt. Daarna werd alles naar de
bouwplaats vervoerd en kreeg het zijn
definitieve plaats; een vorm van ‘pre-
fab’, maar dan al eeuwen oud. 

Modernisering

In de twintigste eeuw verandert de
structuur van de molenmakerij enorm.
Allereerst verdwijnt het gros van de
molens. Aan die molens heeft de molen-
maker geen werk meer. Veel bedrijven

verdwijnen of geven de molenmakerij
op. De een zijn dood is de ander zijn
brood. Het overblijvende werk gaat
naar andere molenmakers, waardoor
de actie-radius van de voorheen vrijwel
uitsluitend plaatselijk werkende molen-
maker wordt vergroot. De verbeterde
vervoersmogelijkheden werken dit in de
hand. Molens verder weg zijn nu ook
bereikbaar dankzij de opkomst van
moderne vervoersmiddelen in het
bijzonder de auto. Het werkt in de
molenmakerij verdergaande specialisa-
tie in de hand. De molenmaker wordt
van timmerman-molenmaker meer
alleen molenmaker. 
De overblijvende molens verliezen meer
en meer hun oorspronkelijke functie. De

betekenis als werktuigen voor de water-
beheersing verschuift. Molens worden
monumenten, waarbij in het beste geval
beide functies verenigd blijven. Was
restauratie voor de molenmaker in het
werkzame verleden van de molen een
onbekend woord, nu in het ‘monumen-
tentijdperk’ wordt het werk van de
molenmaker al snel als restauratie
aangemerkt. Het eist een heel andere
instelling, is vaak meer op ‘behoud’
gericht dan op ‘bedrijf’. Het kan zelfs
allerlei dilemma’s oproepen. Voor het
ene is het beter zus te doen, voor het
andere beter zo. Natuurlijk leidt dit tot
allerlei discussies. Had de molenmaker in
Rijnland vroeger vrijwel uitsluitend met
polderbesturen te maken; nu is dat
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verleden tijd. Hij heeft nu met allerlei
instanties te maken, zoals diverse over-
heidsinstellingen en besturen. 
Natuurlijk raakt de modernisering niet
alleen de organisatie van het bedrijf,
maar ook de apparatuur. Mechanisch
gereedschap doet zijn intrede en neemt
een hoge en specialistische vlucht. 
Vroeger was de arbeidsverdeling bij het
molenwerk veel groter. Er kwamen (en
komen!) nogal wat specialisten naast de
molenmaker aan het werk te pas: de
zeilmaker, de rietdekker, de smid, de
metselaar, de schilder, de steenhouwer
en nog wel meer. De laatste decennia
zijn nogal wat van deze specialismen bij
de molenmaker terecht gekomen zoals
het schilder- en metselwerk. Sommige
molenmakers doen zelf ook het smids-
en constructiewerk.
Je zou haast zeggen dat niets in de
molenmakerij hetzelfde is gebleven,
behalve de molens dan. Maar dat is een
oppervlakkige constatering, want ook
die molens zijn veranderd. 

Verbij 

De bovengenoemde ontwikkeling wordt
in Rijnland weerspiegeld in het molenma-
kersbedrijf van Verbij in Hoogmade, het
bedrijf dat een spilfunctie vervult bij het
werk aan onze Rijnlandse molens. In 1868
werd het opgericht door Hein Verbij, de
overgrootvader van de huidige directeur
Lucas Verbij. Het was aanvankelijk een
bedrijf zoals hierboven omschreven, de
combinatie timmerman-molenmaker,
een klein bedrijf met een paar man perso-
neel. Na de oorlog breidt het werkgebied
zich gestadig uit, van Hoogmade over
Rijnland tot geheel Zuid-Holland en steeds
verder. Het draait zelfs op globalisering uit.
Want inmiddels heeft het bedrijf meer-
dere molens gebouwd in Japan en is er

gewerkt aan molens in de Verenigde
Staten en in nog meer landen.
Dit uitslaan van de vleugels ging
gepaard met uitbreiding en vernieuwing
van het bedrijf, zowel de werkplaats op
zich als de apparatuur. Ook het perso-
neel is toegenomen. 
Ondanks alles is Rijnland nog altijd het
kerngebied voor Verbij, al 140 jaar. Daar
ligt het hart van het bedrijf. Het molen-
makersbedrijf is onmisbaar voor het
instandhouden van het molenerfgoed.
Het ging het vroeger om vele bedrijven:
haast ieder Rijnlands dorp had zijn
timmerman-molenmaker. Nu gaat het -

vergeleken met toen - om grootbedrijf,
een bedrijf dat de wildste fantasieën
van molenaars en molenmakers hon -
derd jaar geleden te boven gaat. Wat
gelijk is gebleven dat is de zorg van de
molenmaker, het kwaliteitswerk. Zonder
dat functioneerden molens vroeger niet
en nu evenmin. De kwaliteit van het
molenmakerswerk vergroot de kwaliteit
van de molens, vergroot de kwaliteit
van ons landschap, ons leefmilieu. Dat
kan niet zonder de molenmaker.
Daarom zijn we blij met dit vak, waarin
een ver verleden en een heel modern
heden elkaar vinden. 

De werkplaats van nu is niet meer te vergelijken met die van vroeger. 
Twee kappen tegelijk in aanbouw in de werkplaats van Verbij: een voor de
korenmolen van Nieuwerkerk a/d IJssel en een voor de molen in het 
Golden Gate Park in San Francisco (foto Verbij Hoogmade).

Het afwerken van een nieuwe gang kammen
vraagt al eeuwen lang dezelfde kunde en
precisie (foto Verbij Hoogmade).

Van regionaal molenmakersbedrijf naar een wereldwijd opererend bedrijf. 
Ook voor de molenmaker ‘is de wereld een dorp geworden’. Verbij bouwde 
niet alleen nieuwe molens in Japan en Amerika, maar restaureerde ook deze
Fabyan Mill in het Amerikaanse Geneva, Illinois (foto Verbij Hoogmade).
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C O L O F O N

R i j n l a n d s e
M o l e n s t i c h t i n g
T o r e n l a a n  1 0
2 2 1 5  R W  
V o o r h o u t

Tel. 0252-245353
Fax 0252-245385
Bankrekening no. 5665.47.163
K van K Leiden S 165575

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

Wij bewaren het karakteristieke
Hollandse landschap voor nu en later. Bij
dat landschap horen de molen en hun
omgeving.

“Molens Rijnland” is een uitgave van de
Rijnlandse Molenstichting en verschijnt
eens per kwartaal in het maandblad
“Molenwereld”. 

R I J N LANDS E  MOLENS T I CH T I NG

K a r e l  V r o l i j k  e n  d e

Vrouwgeestmolen
Begin november zeg ik tegen mijn vrouw; 

ik denk dat ik vandaag naar Karel Vrolijk ga 

om een interview bij hem af te nemen.

Maar eerst haal ik de krant uit de bus en ga ik die even doorbladeren. Ik kijk daarbij

ook altijd naar de rouwadvertenties en da’s schrikken, namelijk Karel Vrolijk z’n

oudste zus Neeltje de Boer-Vrolijk is overleden. Toch Karel gebeld en gecondoleerd

en ik kon ondanks alles toch gerust langskomen. Ik heb toen de Lagewaardse molen

stilgezet en ben door de Oudendijkse polder naar de Vrouwgeest gelopen, een

wandeling van 45 minuten. Er stond een vrij krachtige noordwesten wind met prach-

tige wolkenluchten en af en toe een flinke bui. De molen stond in de rouw, want

Neeltje Vrolijk was op de molen geboren en was altijd geïnteresseerd in molens.

Karel was bezig in de schuur, zei z’n vrouw. ‘Haalt ‘m maar, dan zet ik koffie’, nou,

daar had ik ook best trek in. Toen ik Karel in de schuur zag, hadden we het al gauw

over molens natuurlijk. Een interview met Karel is niet zo moeilijk, alhoewel, ik had

amper de tijd om alles op te schrijven, zoveel verhalen hoorde ik. Hij zei ook nog dat

ik even stil moest zijn, want hij was nog niet klaar met vertellen.

Karel Vrolijk is de 5e generatie op de Vrouwgeestmolen.

Drie generaties Vrolijk voor de
Vrouwgeestmolen; Karel molenaar voor
de vijfde generatie, Hans voor de 
zesde en de zevende? 
(foto D. Kenbeek, 14 mei 2005).
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Vrouwgeestmolen

De oudste molen van de polder is waar-
schijnlijk van 1652. Toen was Vrouwgeest
en Gnephoek nog één polder. In 1756
kreeg de polder toestemming van het
Hoogheemraadschap van Rijnland om
de Vrouwgeest en het noordelijke deel
van de Gnephoek te vervenen. In 1797
werd de polder drooggemalen door de
toen gebouwde huidige Vrouwgeest -
molen. De molen is gebouwd door de
Alphense molenmaker Hendrik Koper -
draad voor ƒ 19.800 gulden.
Op de baard staat dan ook het
opschrift; 1797 B 1954 H.K.D. (Hendrik
Koper draad),

Molenaars

De molenaars op de Vrouwgeest waren;
Cornelis Vrolijk            1797 - 1829
Jan Vrolijk                  1829 - 1873
Art Vrolijk                    1873 - 1915
Cornelis Willem Vrolijk 1915 - 1950
Karel Pieter Vrolijk      1950 - heden.
Johannes (Hans) Vrolijk wordt de vol -
gende molenaar, dat is dus de zesde
generatie.

Gemaal

In 1968 werd er een gemaal geplaatst
en Karel als beroepsmolenaar ontsla-
gen, maar hij bleef reserve molenaar in
tijden van wateroverlast en storingen
aan het gemaal.

In 1943 of 1944 was er geen dieselolie te
krijgen en polder Gnephoek was afhan-
kelijk van een dieselgemaal. Dus kon er
niet gemalen worden daar. Door een
duiker open te zetten, storten zij over in
de Vrouwgeestpolder. Deze moest dus
overuren maken, maar geen nood. De

Deze foto is gemaakt bij de ingebruikname
van de verdekkerde molen. Karel staat
boven, naast zijn moeder als 5-,6-jarig
jongetje met wit petje op, bij de deur op
het zuidoosten. Voor de molen het polder-
bestuur met, als vierde van links, Dekker.

Karel Vrolijk bij het kruirad van zijn molen. De bebouwing van Alphen a/d Rijn aan de andere
kant van de Heimanswetering is de molen dicht genaderd.
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DE VROUWGEESTMOLEN

R I J N LANDS E  MOLENS T I CH T I NG

Luchtfoto van de dan nog verdekkerde Vrouwgeestmolen. De foto is welhaast exemplarisch voor een Zuid-Hollandsche watermolen in zijn echte
setting met een grote groententuin, inclusief vruchtbomen en bessenstruiken; de barg, stallen enz. Vaak staat de molen er nog wel, maar is een
setting als deze verdwenen.

molenaar-machinist Kraan van de
polder Gnephoek en Cornelis Willem
Vrolijk bemaalden bij toerbeurt de
molen. Toen Kraan twee maagbloedin-
gen kreeg, overleed deze en moest
vader Vrolijk dagen achter elkaar
malen. Dat ging niet, dus moest Karel, 16
jaar oud, dat doen. Boer Buitelaar, voor-
zitter van de polder, nam de verant-
woording en Karel maalde om en om
met z’n vader. Hij maalt dus vanaf 1944
tot heden al 67 jaar met de molen.
(Toen) met Dekkertuig en ruim 27 meter
vlucht; dat is dus geen kinderspeelgoed.
Daarbij ook nooit schade gemalen,
volgens mij ben je dan verantwoord
molenaar!
Van het maalloon kon je met goed
fatsoen geen gezin met vier kinderen
onderhouden. Daarom heeft de hele
familie altijd een melkveehouderij
gehad. Karel had een twintigtal melk-
koeien en enkele tientallen fokzeugen.
Dat moet ook hobby zijn, want dat is
zeven dagen in de week werken.
Vroeger moest er gelopen worden, een
half uur naar Alphen en twintig minuten
naar Woubrugge. De bakker kwam aan
de deur, de kruidenier kwam eens in de
veertien dagen om te horen en te
bezorgen. Groenteboer en melkboer
hadden ze niet nodig, want groente en
aardappelen kwamen uit eigen tuin.
Karel z’n vrouw komt van een boerderij
uit Alphen en wist dus ook wel wat
buiten wonen was. Ze trouwden op 10

Karel Vrolijk op de wiek van zijn molen, de
Prinsenmolenwiek is vervangen door een
fokken met remkleppen.

De Vrouwgeestmolen in de zomer. 
De nieuwe roeden liggen klaar om gestoken
te worden.

Wintersfeer bij de Vrouwgeestmolen. 
Op deze foto is ook te zien hoe diep de
Vrouwgeestpolder is en daarmee ook hoe
hoog de molen het water moet opvoeren.
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BON
Help ons de molen en daarmee ons landschap te bewaren. Wij hebben uw hulp hard 
nodig. Het gaat ons daarbij niet alleen om geld, maar ook om uw steun als sympathisant. 
Donateur worden mag natuurlijk ook! Uw gift wordt uitsluitend aan de molens besteed, 
onze stichting werkt geheel pro deo.

� Ik geef mij daarom op als donateur van de Rijnlandse Molenstichting. 
Mijn jaarlijkse bijdrage bedraagt: 

� e 20,- (minimum bijdrage)

� e ............ (door uzelf vast te stellen)

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

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

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

Postcode: ..................................     Woonplaats: ...................................................................................

Datum: .....................................     Handtekening: 

S.v.p. deze bon uitknippen of kopiëren,

invullen en in envelop versturen naar de:

R I J N L A N D S E  
M O L E N S T I C H T I N G
Torenlaan 10  
2215 RW Voorhout

Laat de

molens 

draaien

R I J N LANDS E  MOLENS T I CH T I NG

A n d e r e  M O L E N S
In het januarinummer van Molenwereld
(blz. 9) is er al melding van gemaakt:
dankzij de bemiddeling van Leo
Middelkoop uit Leiden kon de originele
baard van de Doeshofmolen bij Leider -
dorp terugkeren naar de plaats waar hij
voor is gemaakt: de molen.

januari 1957. De eerste jaren van hun
huwelijk was er geen water en licht in de
molen. Er was wel een radio, maar die

werkte op batterijen. Er moest met water
altijd zuinig worden omgegaan, want in
droge zomers kwam de bodem van de
waterput nog wel eens te voorschijn.
Water uit de Heimanswetering werd
gebruikt voor de wc en om je te wassen.
In 1962 kreeg de molen elektriciteit en
water. Circa 2002 werd er een aanslui-
ting gemaakt op de hoge druk gaslei-
ding die in de dijk werd aangelegd.
De Vrouwgeestmolen is in 1931 voorzien
van Dekkerwieken
In 1953 kreeg de molen het Prinsen molen -
wieksysteem, maar dat beviel slecht. De
molen ging snel aan de haal en na onge-
veer drie jaar is een roede vervangen
door fokwieken met regelborden.
Toen de molen in 1970 bij de Rijnlandse
Molenstichting kwam is na een aantal
jaren de andere roede ook vervangen

voor een roe met fokken. In 2005 is het
gehele gevlucht vernieuwd en kreeg
het weer fokken met regelborden.
Binnenkort gaan Karel en z’n vrouw de
molen verlaten en verhuizen naar een
appartement in Woubrugge. De molen
wordt grondig gerestaureerd, want de
ondertafelementen zijn verrot en wat er
tevoorschijn komt aan hoekstijlen is nog
maar de vraag.
Op het moment van het interview was
de firma Verbij bezig het windpeluw te
vervangen.
Karel zal waarschijnlijk nog regelmatig
op de molen te vinden zijn als Hans er
molenaar is, tenslotte kruipt het bloed
toch waar het niet gaan kan. 

A n d r i e s  Ve l o o

De tot gemaal annex machinistenwoning
verbouwde Gnephoekmolen. De oude
bemalingsinstallatie is nog aanwezig; het
geheel is zo zeldzamer dan een molen.

De originele baard van de Doeshofmolen.

In de zomer van 2007 kreeg de Zuidwijkse
molen bij Wassenaar een nieuw wiekenkruis.
Aangezien de molen met een kraan moeilijk
te bereiken is werden de roeden door de
molenmakers van Verbij op de klassieke
manier gestoken: met spierkracht en behulp
van een lier (foto’s Verbij Hoogmade). 
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De ‘Zoeker’ in het vorige nummer wordt door de heren Esselink uit Delft,
Middelkoop uit Leiden en Waltman uit Aarlanderveen thuisgebracht als
de op 13 november 1972 afgebrande molen van de Broek- en
Simontjespolder in Warmond, aan de rand van de Leidse Merenwijk. De
molen werd in 1976 herbouwd met het achtkant van de molen van de
Waarderpolder uit Haarlem.

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’; maar waar precies? 
De provincie laat zich raden: Noord-Brabant, wellicht omgeving Goirle,
Hilvarenbeek. Reacties a.u.b. te richten aan de redactie 
van de Molenwereld, Moerdijkstraat 39, 
2751 BE Moerkapelle, fax 079-5931303, 
e-mail: redact ie@molenwereld.n l

ADVER T EN T I E
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N V V M - m o l e n m a k e r s  

A C T I E F

Op maandag 4 februari hebben Jan
Poland sr. en P. Mosch de spil geplaatst
en de roeden gestoken aan molen E
van de Zes Wielen onder Alkmaar-
Oudorp.

Uit Hoogmade is er het nodige te
melden:

Utrecht
De restauratie van de Garstenmolen bij
Nigtevecht is voltooid. Er is diverse malen
met succes proefgemalen en de molen
is opgeleverd. Er resteren nog wat werk-
zaamheden aan het interieur, deze
zullen door de mensen van Het Utrechts
Landschap worden uitgevoerd.
De afgelopen maanden zijn er in de
werkplaats diverse onderdelen voor de

Windhond in Soest gemaakt: de
complete kap; de bovenas is voorzien
van vulstukken; bovenwiel en vang
gemaakt; spil, luitafel, bovenschijf,
vangbalk, ezel en hangereel liggen
klaar. In de werkplaats wordt thans
gewerkt aan het spoorwiel en steen-
schijf, onderdelen van het luiwerk en de
steenkuip. In de molen wordt gewerkt
aan de zolders, terwijl op dinsdag 12
februari de kap op de molen is ge -
plaatst.

Rijnland
Net voor het maalseizoen is de Veen -
dermolen bij Rielofarendsveen voorzien
van vier nieuwe fokken. De Vrouw -
geestmolen is voorzien van een nieuwe
windpeluw en compleet nieuw voorkeu-
velens. Ook is de steunder vervangen.
Tot slot is aan diverse molens het
lopende klein onderhoud uitgevoerd.

Overig Zuid-Holland
De restauratie van Den Arend in
Bergambacht is vrijwel voltooid. De
lange en de korte spruit, de staartbalk
en twee schoren zijn vervangen. De
koppen van de voeghouten en de
steunder zijn met epoxy hersteld. Na

uitvoering van het nodige timmerwerk
aan de constructie is het rietdek
vernieuwd. Van de kuip zijn enkele stuk-
ken vervangen, alsmede een gedeelte
van de kuipplank. De kruivloer en de
overring zijn voorzien van stalen platen
en de rollen zijn opnieuw afgedraaid.
Onder diverse balkkoppen zijn sleutel-
stukken geplaatst.
Aan De Distilleerketel in Rotterdam
Delfshaven is de kap beplakt met EPDM.
Tevens is er het nodige hersteld aan de
kapbeplanking. De binnenroede is
opnieuw opgehekt een voorzien van
fokwieken met remkleppen.
De werkzaamheden aan de Eendracht
in Alphen aan den Rijn zijn ook achter de
rug. Wat begon als een kleine restaura-
tie, is uiteindelijk toch een grote klus
geworden. Zo bleek de bovenzijde van

1.

2.

3.
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de romp veel slechter dan gedacht.
Uiteindelijk is het complete boventafele-
ment met rolvloer en de helft van de
kuip vervangen. Van de achtkantstijlen
zijn er vier met epoxy hersteld, de honds-
oren en veldkruisen zijn hersteld of
vervangen. Hiervoor was het ook nood-
zakelijk om de bovenste meter van de
bebording met de natuurstenen leien
van de romp te verwijderen en later
weer aan te brengen. De kap is voorzien
van een nieuwe geklonken windpeluw
met nieuw voorkeuvelens en de korte
spruit is vervangen. Na het werk aan de
constructie van de kap, is de zinken
bedekking vernieuwd. De gehele kap is
geschilderd, evenals het wiekenkruis.
Hierbij is de oude kleurstelling weer
teruggebracht met een groene askop
en witte stukken aan de roeden bij de
askop. Tot slot is het hekwerk van de
buitenroede vervangen met diverse
windborden.
In molen De Valk in Leiden worden
diverse bouwkundige werkzaamheden
uitgevoerd welke te bestempelen zijn als
brandwerende voorzieningen. Zo zijn er
voorbereidingen getroffen voor het
plaatsen van brandwerende scheidings-
wanden en is een vloer plaatselijk voor-
zien van brandwerend materiaal. Ook
zijn er enkele nieuwe trappen geplaatst
waardoor er gescheiden vluchtroutes
zijn gecreëerd. Tegelijk met deze werk-
zaamheden zijn er diverse balkkoppen
hersteld.

Zeeland
Voor de gemeente Veere is er gewerkt
aan de molen van Zoutelande. De
beide spruiten zijn vervangen, evenals
de windpeluw met het voorkeuvelens.
Het achterkeuvelens is hersteld. Ook het
beschot van de kap is gerepareerd en
de vier teerluiken zijn vervangen. De
constructie van deze luiken is meteen
iets gewijzigd en voorzien van zink zodat
deze luiken nu goed waterdicht zijn. De
kap van de molen is voorzien van nieuw

1. Nieuw windpeluw en een nieuwe steunder voor de Vrouwgeestmolen in
Alphen aan den Rijn (foto Verbij Hoogmade).

2. De kap van De Eendracht in Alphen aan den Rijn op weg naar de juiste plek. 
De askop is nu weer groen, maar was rood sinds de restauratie van 1974. 
De kapbedekking met zinken ruitvormige platen (losanges) komt en 
kwam in de Rijnstreek meer voor. (foto Verbij Hoogmade).

3. Het steken van de spil in molen E van de Zes Wielen in Alkmaar-Oudorp 
op 4 februari (foto Poland).

4. De rietdekker aan het werk op de molen van Bergambacht. 
(foto Verbij Hoogmade).

5. De nieuwe as voor de molen in Soest.  De as in de oude molen was 
ongetwijfeld een Zaanse sloopas die op zijn nieuwe stek zijn Zaanse kleur
bleef houden. Dat kwam elders ook wel voor. (foto Verbij Hoogmade).

4.

5.
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Meu l f r a n s
vulstukken: houten balken om de bovenas waarop het bovenwiel is vastgewigd (synoniem:

vullingstukken).
luitafel: houten schijf op de spil die het lui- of hijswerk van de molen aandrijft.
hangereel: geleider voor de vangbalk (oorspr. hanggareel).
ezel: bevestigingsbalk voor de vangbalk.
steunder: balk onder het windpeluw tussen de beide voeghouten.
EPDM: Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer, een groep van synthetische rubbers.

EPDM rubber wordt sedert ca. 1963 gebruikt en vindt vele toepassingen o.a. in
de bouw (dakafdichting) en verder voor riemen, transportbanden, slangen,
elektrische isolatie, folie enz.

tafelement 
(boven-): (bovenste) afsluiting van de romp van een wipmolen, zes of achtkante molen,

bestaande uit houten balken die de stijlen verbinden. 
hondsoren: de stijltjes tussen achtkantstijlen en boventafelement (synoniem: slimkarbeels).
teerluiken: luiken in de zijkant van de kap om van binnenuit op de spruiten of op de kap te

komen.
kruisarmen: de gekruiste balken waarmee een wiel op de spil of as is bevestigd.
plooistukken: de centrale delen van de ‘velg’ van een molenwiel.
afschrooien: het precies rondschaven van de omtrek van het bovenwiel.
koebout: de ‘bouten’ door de voeghouten waaraan de eigenlijke vang is bevestigd.
maanijzers: de ijzeren verbindingen tussen de diverse vangstukken.
buikstuk: onderste stuk van de - als regel - vier vangstukken om het bovenwiel.
voering: de bekleding van de buitenomtrek van het bovenwiel, doet dienst als ‘remvlak’.

dakleer. De beide voeghouten zijn aan
de achterzijde hersteld met epoxy,
evenals enkele balkkoppen in de molen.
Door derden is het metselwerk van de
romp hersteld en de romp is opnieuw
gevoegd. In het voorjaar zal de restau-
ratie afgerond worden met het vervan-
gen van het complete gevlucht en een
schilderbeurt.
In Vlissingen zijn bij de Oranjemolen de
roeden doorgeschoven. Het bovenwiel
is gerestaureerd waarbij een gekraakte
kruisarm en een gescheurd plooistuk zin
hersteld en het wiel is opnieuw afgehan-

gen. De kammen zijn vastgezet en
opnieuw afgewerkt. Ook de bonkelaar is
afgehangen en de kammen zijn afge-
werkt. Van de vang is één stuk vervan-
gen. Ook kreeg de molen een nieuwe
halssteen.
In Middelburg is aan drie molens
gewerkt. Bij molen Ons Genoegen is de
staartbalk uitgebracht en is nog enig
klein werk uitgevoerd. Van molen De
Hoop zijn de roeden doorgehaald en is
het zink rond de bovenas vervangen.
Het bovenwiel is afgeschrooid en de
voering is vervangen. De koebouten en

de maanijzers aan het buikstuk zijn
vervangen. De vang is geheel uitge-
schaafd en pas gemaakt op de nieuwe
voering. Bij de Seismolen is veel werk
aan het gaande werk uitgevoerd. Het
bovenwiel is voorzien van nieuwe wig -
gen en de kammen van het bovenwiel
zijn opnieuw vastgezet en in het juiste
model afgewerkt. Het bovenschijfloop is
afgehangen. De gehele vang is pasge-
schaafd en in orde gemaakt. Verder
nog talloze kleine werkzaamheden aan
het gaande werk en tot slot een nieuwe
pensteen.

Het bovenwiel voor de molen van Soest in de maak in de werkplaats van Verbij. Het wiel heeft een ijzeren voering. Dit
soort voeringen werd om twee redenen toegepast: slijtvast en brandpreventie (vuur vangen). (foto Verbij Hoogmade).

De ingepakte molen van Zoutelande (foto Verbij Hoogmade).
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Molens restaureren en onderhouden vraagt om 
vakmanschap en jarenlange ervaring.
Die vindt u bij de leden van de Nederlandse 
Vereniging van Molenmakers.
De bedrijven die het logo van de NVVM voeren staan 
borg voor..... 

kwaliteit en deskundigheid.

Beijk B.V. 
Afferden 0485-531910

Doornbosch B.V.
Adorp 050-3061724

Bouw ‘75 B.V. 
Workum 0515-542133

Coppes
Bergharen 0487-531239

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

Molema V.O.F.
Heiligerlee 0597-591660

De Gelder
Sliedrecht 
0184-425040

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-421568

Herrewijnen VOF Spijkenisse
0181-634558

Jellema CV
Birdaard 0519-332357

Kistemaker & Korver
Middenbeemster 0299-683743

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

Anbo B.V. 
Alkmaar 072-5110025

Saendijck B.V.
Zaandijk 075-6285602

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

Vaags
Aalten 0543-473359

Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478

Wintels 
Denekamp 0541-351210

Nederlandse Vereniging 
Van Molenmakers

ADVER T EN T I E



De DRIE LEVENS   
Het eerste leven:

J.S. Bakker

Reconstructietekening van de 
Nieuwe Rijnmolen in Bodegraven,
gemaakt door Bas Koster aan de 

hand van het bestek en de 
bijbehorende (?) tekening.
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PORTRET

 van één molen (3)

  R e e u w i j k (c)

InIn het septembernummer is
de eerste aflevering van deze
serie artikelen geplaatst. 

De algemene situatie en de
geschiedenis van de bema-
ling van de polder Reeuwijk

hebben daarin centraal
gestaan plus speciaal de
achtergronden voor de

bouw van een vierde molen
voor de polder. In de tweede
aflevering in het december-
nummer van 2007 draaide
het om de bouw van deze
vierde molen. Nu, in de
derde aflevering gaat het
vooral om de ijzeren 

molenas voor de molen en
wat daaraan vooraf ging. 

Een speciale bijkomstigheid
is dat het juist deze as ons
op het spoor zette van de
oorsprong van de molen. 

Molenaar

In de vergadering van het polderbestuur
op 3 juni 1844 is besloten om de aanwe-
zige molenaar, Maarten Lok, ’Provisio -
neel te laten wonen’ tot een definitieve
beslissing in de eerstvolgende vergade-
ring na de overname. Die wordt al
gehouden op 18 juni waar besloten
wordt Maarten Lok te benoemen tot 1
februari 1845 voor 55 gulden per jaar
onder de gebruikelijke verdere voor-
waarden. Poldermeester Bulæus pro -
beert er nog 65 gulden van te maken,
maar daarin staat hij alleen. Maarten
Lok belooft in de vergadering ‘de molen
als een getrouw en eerlijk molenaar te
zullen bemalen’.
Hij begint zijn molenaarschap niet bijster
gelukkig. In de vergadering van het
polderbestuur van 5 november 1844
wordt namelijk meegedeeld dat Maar -
ten Lok een roe heeft afgemalen, een
roe die op dat moment nog geen jaar
heeft gedraaid! Het blijkt niet van
invloed op zijn herbenoeming die in de
vergadering van 8 januari 1845 aan de
orde komt. Het voorstel is om hem vast
te benoemen tegen 110 gulden per jaar.
Dat is geen probleem al stelt polder-
meester Batenburg ‘dat wat den zinde-
lijke bewoning betreft het wel beter

De opschriften op de as van de molen in het Duitse Mehr, gemeente 
Kranenburg verraden buiten iedere twijfel de herkomst: de namen van de 
zeven poldermeesters en de voorzitter van de polder Reeuwijk 
(foto A. Nibbelink, 18 november 2006).

Pagina uit het notulenboek met het het begin van de vergadering van 
17 augustus 1852, de vergadering waarin werd besloten een ijzeren as aan te
schaffen voor de Nieuwe Rijnmolen. De aanwezige leden zijn onmiskenbaar
dezelfde personen als die waarvan de namen op de as staan; er boven de 
handtekening van burgemeester Brack.
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konde zijn.’ Lok mag desondanks blijven
‘na vooraf hierover te zijn onderhouden
en hij zig des te beter gedraagt dat dit
wel anders een reden zijn zal hem de
bemaling te ontnemen’.

Onderhoud

Ook het onderhoud van de nieuwe
molen moest geregeld worden. De
polder Reeuwijk besteedde dit eens per
zes jaar aan. Dit gebeurde voor de
nieuwe molen tijdens een vergadering
van het bestuur op 28 juni 1844. Vier
timmerlieden-molenmakers hadden er
voor ingeschreven, te weten (bedragen
in guldens):

Van boven naar beneden:

Penstoel in de Garstermolen in
Nigtevecht (foto D. Kenbeek).

De as voor de Nieuwe Rijnmolen
werd geleverd met ‘verstaalden taats
en tegentaats’. In de eigenlijke pen
van de as zit bij deze constructie een
(verstaalde) taats gestoten die draait
tegen een tegentaats ook wel keertaats
genoemd, een ijzeren plaat met een
verhoging ter plaatse van de taats.
Hierdoor wordt de druk per cm2 wel
groter, maar de wrijving door het
geringere oppervlak minder. Dit stelt
weer hogere eisen aan de smering,
vandaar de aanwezigheid van een
oliebakje onder de taats en een
kettinkje aan de taats. Als de molen
maakt valt dit kettinkje in het bakje
olie en sleept zo olie voor de smering
mee. Dit proces wordt iedere omwen-
teling herhaald. Op deze foto in de
Garster molen wordt voor dit doel
een stuk fietsketting gebruikt. Zaal
bracht in 1853 voor het smeerket-
tinkje in de Nieuwe Rijnmolen 36
cent in rekening (foto D. Kenbeek).

De pen van de as in de Mehrer
Mühle. De lagering wijkt sterk af 
an de oorspronkelijke constructie. 
De as is wonder boven wonder zo
gelegd dat hij het gieteuvel en het
herstel in 1853 nog verraadt ondanks
het feit dat de herstelconstructie met
het vulstuk en de ringen is verdwe-
nen. De bovenzijde van de pen laat
een afgevlakt stuk zien. André
Nibbelink had de indruk dat de as is
ingekort omdat het loopvlak van de
pen maar 13 cm lang is. Dat is
normaal wel een centimeter of 
twintig en zelfs meer. Het heeft zo
doende de schijn alsof de oorspronke-
lijke herstelconstructie uit 1853 is
verwijderd en dat men ter compen -
satie de as wat heeft ingekort zodat
de pen op een klein stukje na weer
zuiver rond werd, zij het wel iets
korter. (foto A. Nibbelink, 
18 november 2006).
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Cs. Oussoren 420
A. Oppelaar 400
Thomas Scheer 325
Nicolaas Zaal, timmerman te 
Reeuwijk 209

Vervolgens probeerde het polderbestuur
de prijs nog te drukken door het onder-
houd op te mijnen. Men bood het nu
aan voor ƒ 150 en vervolgens werd het
bedrag steeds verhoogd. Niemand mijn -
de zodat Klaas Zaal voor 209 gulden
aan het onderhoud ‘bleef hangen’.

Pal

Tijdens de vergadering van 16 juni 1847
komt het maken van een pal voor de
nieuwe molen aan de orde. De molen
heeft die nooit gehad en ter voorkoming
van gevaren vindt het polderbestuur het
aanbrengen ervan toch wel gewenst. 
Het bestek had geen pal voorgeschre-

ven. Dat kan nalatigheid zijn geweest,
maar dat hoeft niet. Hij kan ook met
opzet achterwege gebleven zijn. De
korenmolen van Terbregge had omst-
reeks 1965 wel een pal maar die lag los
op de roosterblinden. Molenaar Arie
Kluit had hem er zelf uitgesloopt want
‘op een pal kan je niet vertrouwen’. Hij
had het wel eens meegemaakt dat de
pal naar achteren was gedrukt en zo zijn
werking verloor. Hij zwoor bij stutten in
het bovenwiel. 

Garantie

In de vergadering van het polderbestuur
van 2 oktober 1849 komt de garantie
van de Nieuwe Molen aan de orde. De
termijn is immers zes jaar en die loopt
dan binnenkort af. Een commissie uit het
bestuur onderzoekt op 30 december
1849 met timmerman Muskepot uit
Zwammerdam de molen, waarbij alles in

orde blijkt te zijn, zo deelt poldermeester
Van der Giessen in de vergadering van
14 januari 1850 mee. Wel zijn er nog een
aantal reserveonderdelen, als hekken,
rollen, kammen en staven die getaxeerd
worden op ƒ 366,29 en ƒ 368,85 en
moeten worden overgenomen van de
aannemer. Het polderbestuur besluit 
ƒ 367,- te willen geven.

IJzeren as?

De Nieuwe Rijnmolen wordt in 1843 nog
gebouwd met een houten as. Een paar
jaar later, in juni 1850, bestelt de polder
voor het eerst een ijzeren as bij Enthoven
voor een van de andere molens. Dat is
voor Rijnland vroeg; de levering van
nieuwe ijzeren assen komt er pas na
1860 goed op gang. Het is ook niet
zonder slag of stoot gegaan. 
In de vergadering van het polderbestuur
van 24 maart 1848 geeft de voorzitter te

De as in de molen van Mehr in volle lengte. Doordat het bovenwiel en de vullingstukken ontbreken zijn alle opschriften in
optima forma leesbaar. Uitgenomen de fabricagegevens staan ze op de onderzijde van de as. In het eerste vak: C. Brack
Burgemr; in het tweede: A. Vis Hz; L. van Leeuwen; W. van der Giessen; D. Vergeer; H. Schinkel; J. Ruitenberg, P. de Wilde en
in het derde: Poldermeesters. De ‘verhoogde hoeken’ ter plaatse van het bovenwiel zijn goed zichtbaar. Merkwaardig is
overigens wel dat de as weer in een ‘Rijnmolen’ ligt. In Bodegraven stond de molen een kilometer ten zuidoosten van de
Rijn, in Mehr maar een paar kilometer meer. (foto A. Nibbelink, 18 november 2006).
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kennen dat molenaar H. Koorn van de
Gouwemolen bij het Dubbeld Verlaat in
Gouda heeft te kennen gegeven ‘zig
bezwaard te achtten verder voort te
malen vermits de pen der Bovenas
zodanig door dwarsdradigheid slecht
was dat die gevaar had van af te
breken.’ Molenmaker Klaas Zaal zag het
nog niet direct zo somber in. Hij zei in de
vergadering dat de toestand weliswaar
‘niet zonder gevaar was’, maar dat de
molen ‘met voorzigtheid malend nog
niet behoefde stil te staan.’ Er moet wel
wat gedaan worden, want de hele as is
dwarsdradig. Bij een houtkoper in
Gouda ligt nog een ashout, maar dat
blijkt niet geschikt. Daarom besluit men
zo goed en kwaad als mogelijk de as te
repareren met het aanbrengen van een
houten pen van 52 voet lang en 16 bij 16
duim dik. Houten platen en schroefban-
den moeten voor een stijf verband
zorgen.
De reparatie blijkt al in mei 1848 niet te
voldoen: de as blijft slecht.
Binnen een half jaar wordt het probleem
met deze as overschaduwd met een
acute kwestie. Op 6 december 1848
maalt C. Lok ‘s morgens om half vijf het
kruis af van de Tweede Rijnmolen. Het
spul komt naar beneden zetten en de
schade is groot. Nog diezelfde dag komt
het polderbestuur in een ‘extra-ordinaris’
vergadering bijeen. Natuurlijk wordt de
vraag naar de oorzaak aan de orde

gesteld. Is het de ‘onachtzaamheid des
Molenaars?’ Dat blijkt niet het geval te
zijn. ‘Nauw Keurige opneming’ heeft
uitgewezen dat het met ‘vuren bezette
hart van de as’ vermoedelijk de hoofd-
oorzaak is geweest. Dat was aan de
buitenkant niet te zien. De voorzitter stelt
voor om houtkopers te benaderen of zij
een geschikt ashout in voorraad heb -
ben. Men besluit eerst te informeren bij
Van der Torren in Waddinxveen. Als men
daar niet slaagt dan zal men naar Van
Sonsbeek gaan. Lukt het daar niet dan

naar Hoogendijk (in Zwammerdam) en
tenslotte bij Schattenkerk (in Alphen a/d
Rijn). Het is blijkbaar niet eenvoudig om
aan een geschikte eiken stam te komen.
Dat is niet alleen de ervaring van het
polderbestuur van Reeuwijk, maar ook
elders. Het niet of slechts met grote
moeite kunnen krijgen van geschikt hout
voor een as is zelfs de doorslaggevende
factor geweest bij de overschakeling op
ijzeren assen, een overschakeling die in
Reeuwijk blijkbaar nog niet aan de orde is
geweest. In de Alblasserwaard of rond
Rotterdam had de Nieuwe Rijnmolen
waarschijnlijk zonder veel praat direct
een ijzeren as gekregen. In 1850 hadden
in Schieland al tien molens een ijzeren as. 
De firma J. & K. van der Torre had niets
geschikts, maar wilde wel in Dordrecht
kijken, maar dan moest de polder enige
dagen geduld hebben. Men besluit dan
op 9 december om maar eerst eens bij J.
van Sonsbeek te kijken. In die vergade-
ring verstrekt de voorzitter meer bijzon-
derheden over de schade: niet alleen is
de as gebroken, maar ook het voorkeu-
velens is kapot en in de val van het kruis
zijn ook de lange spruit en en een lange
schoor aan het eind beschadigd, maar
die kunnen gerepareerd worden met het
‘aanmaken van stukjes’.
Op 11 december komt het bestuur weer
bijeen. Bij Sonsbeek aan de molen heeft
men twee ashouten gezien waarvan
men er één ‘van voldoende lengte en
zwaarte heeft bevonden en oppervlak-
kig als een Deugdzaam hout be -
schouwd’. De prijs van het hout is zoals
het daar ligt ƒ 425,- en voor dat geld wil
Sonsbeek ‘de afzaging op de lengte
voor zijne rekening nemen’. Het bestuur
biedt ƒ 600,-. Dat lijkt heel vreemd, méér

Tekening van de voorgestelde 
reparatiemethode voor een gietfout 
in de as in de Nieuwe Rijnmolen.
Daaruit valt op te maken dat het
oorspronkelijke loopvlak 21 cm 
is geweest zodat de as met een 
centimeter of acht is ingekort.

De factuur d.d. 29 september 1852 van Enthoven voor de as van de 
Nieuwe Rijnmolen.
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bieden dan gevraagd. Het bestuur
verbindt daaraan de voorwaarde dat
Sonsbeek de as terugneemt wanneer
blijkt dat de kwaliteit bij het zagen
tegenvalt en de as ongeschikt is.
Uiteraard moet Sonsbeek dan wel voor
een goede zorgen. Het gaat dus in feite
om een soort garantie. Blijkbaar ging het
nogal eens mis. Dat blijkt ook wel uit het
feit dat Sonsbeek dan naar ƒ 700,- wil, zij
het dat hij uiteindelijk toch met ƒ 600
akkoord gaat. Het zal de laatste houten
as voor de polder zijn. De overstap naar
ijzer gaat evenwel niet van een leien
dakje

Hout of ijzer

Goed een jaar later, in de vergadering
van 9 april 1850 komt de as van de
Gouwemolen, bemalen door Koorn,
weer aan de orde, de as die al sinds
enkele jaren zorgen baart. Nu wordt
voor het eerst de mogelijkheid geop-
perd om een ijzeren as aan te schaffen.
Uitgebreid discussieert het bestuur over
de keuze tussen een houten en een giet-
ijzeren as. Burgemeester Brack is tegen
een ijzeren as en noemt drie bezwaren.
Hem is bekend dat: 
- Er al drie ijzeren assen zijn gebroken;
- Een houten as is sneller klaar na een
calamiteit. 
- Een houten as ‘waarschuwt’, in die zin
dat men veelal vooraf al kan constate-
ren dat de as binnen korte of langere
tijd vervangen moet worden.
De burgemeester krijgt als voorzitter alle
leden van het bestuur mee op polder-
mester Van der Giessen na die tegen
stemt. Hij ‘wederlegd het geavan-

Het garantiebewijs voor de as in Mehr, ex-Harderwijk, ex-Waddinxveen, 
ex-Bodegraven.

ceerde van de schout (voorzitter) in dier
voege dat het klaar maken van een
houten as het meerder kostende van
een houten as (verschrijving?) even -
aard; dat een ijzeren as niet ligt breekt
en mede in de gieterij meer en meer
ondervinding .... de constructie derzelve
verbeterd, dat de kosten van verande-
ring luttel zijn zal’. Vervolgens wordt nu
het eerder genomen besluit aangehou-
den ‘en elk lid en de zijnen verzogt
......des in te winnen die zoude kunnen
strekken tot vereischte inligting wat het
voordeligst voor de polder zijn zal’.
Op 23 april 1850 praat men verder. Zo
deelt burgemeester Brack mee, dat de
as in de molen van H. Koorn, de as die
nu dus vervangen moet worden, gesto-
ken is in 1831 (en dus bijna twintig jaar
oud is). Die as kostte met inbegrip van
de ‘rigasche roeden’(Rigasch grenen) 
ƒ 880,-. De as voor de molen van M. Lok
(Tinus Lok) was in 1829 aangekocht ter
vervanging van een afgekeurde as. Bij
een herkeuring oordeelde deskundige
W. Schouten uit Moordrecht dat de as
nog wel zes jaar meekon, dus liet men
hem fijn zitten. De nieuwe en al klaarge-
maakte as werd te water gelaten en
daar gestempeld. Hij werd pas in 1837

gestoken. (Dat zal dus de as zijn die op 6
december 1848 brak en zodoende 11
jaar dienst deed.) Brack was bij onder-
zoek gebleken dat voor een ijzeren as
voor plus minus 400 à 500 gulden veran-
deringen gemaakt zouden worden,
terwijl het steken van een houten as met
de roeden 120 gulden zou kosten.
Kortom burgemeester Brack blijft bij een
houten as. Als men een deugdzaam
hout zou kopen en daarbij op geen vijf-
tig gulden keek, dan zou zo’n as wel
dertig jaar en langer kunnen lopen.
Daar volgt dan een stevige discussie op
en weer besluit men de zaak uit te stel-
len voor nader onderzoek.
Op 30 april staat de ijzeren as zodoende
weer op de agenda. De burgemeester
heeft nagetrokken hoe het met het
breken van de assen precies zit: ‘geen
andere ..... wegens Breking ter hand
kunnen komen dan dat zulks had plaats
gehad bij de Heer Smits te Krimpen aan
de Lecq en wel van eene van nieuwe
constructie en eene bij de Haag.’ Ook
poldermeester Van der Giessen, immers
een warm voorstander van een ijzeren
as, heeft zijn huiswerk gedaan: ‘Ik heb
eenige bewijsstukken opgezameld ter
aantooning der deugdzaamheid en het
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Profitabele eener ijzeren as’. Hij leest zijn
verhaal voor waaruit blijkt dat er ‘vijftien
jaar voor wordt ingestaan en dat de
veranderingskosten niet veel meer belo-
pen dan het klaarmaken met het ijzer-
werk voor een houten as terwijl de
ijzeren boven een houten as word geap-
precieer.’ De burgemeester is nu over-
stag en stelt ‘in polders belang’ de
aanschaf van een ijzeren as voor. Het
eerdere besluit om een houten as aan
te schaffen wordt ingetrokken en in
plaats daarvan een ijzeren te steken.
Burgemeester Brack neemt nu contact
op met Enthoven in Den Haag die een
as franco aan de molen wil leveren voor
750 gulden en vijftien jaar garantie zoals
hij meedeelt in de vergadering van 14
mei 1850. Kosten voor een mal worden
niet berekend omdat de gieterij de al
voorhanden mal gebruikt ‘en dat de
Namen van het Personeel van het
Bestuur op dezelve zal worden gegoten
zonder meerdere kosten mits opzigtelijk
de betaling de helft kontant na levering
en den wederhelft een jaar daarna
plaats heeft. De burgemeester brengt
het aanbod van Enthoven nu in stem-
ming. Poldermeester Ruitenburg houdt
zich buiten stemming totdat de anderen
gestemd hebben, maar gaat vervol-
gens ook akkoord. Wel wil hij nog wat
van de prijs af zien te krijgen. De burge-
meester ziet daar de zin niet van in: dat
zal niet lukken en alles is goed geregeld.
Op 6 augustus wordt de as bij de molen
afgeleverd zo deelt de burgemeester in
de vergadering van 10 augustus mee.
Hij vraagt machtiging van het bestuur
voor de betaling. Poldermeester De
Wilde heeft bedenkingen: had de as
niet vooraf gekeurd moeten worden?
Het was namelijk de gewoonte dat een
ashout of een roe eerst bij de houtkoper
werd gekeurd voordat men hem afnam.
Brack ‘geeft te kennen dat een ijzeren
as voor geen keuring vatbaar is, de akte
van Guarantie daar voor is strekkende
wat Kwaliteit en aard van Gieting
betreft’ en volgens de timmerman klopt
de maatvoering volledig. 
Mogelijk speelde ook een rol dat de
poldermeester niet alleen bezorgd was,
maar zich ook een ‘dachie uit’ door de
neus geboord zag. Dat blijkt ook wel
want er wordt besloten de ‘fabrikant
voorteslaan de leden wel te willen in de
gelegenheid stellen bij hun Ed. .... in de
fabriek een en andere merkwaardig-
heid te doen beschouwen.’ 
De nieuwe as voor de polder Reeuwijk
wordt niet onder een gelukkig gesternte
geboren. De aflevering wordt vertraagd
door een ongeval in de gieterij, dat zelfs
de krant haalt, want in een excuusbrief
wordt naar de dagbladen verwezen.

Na kortlever een langlever

Op 6 augustus worden er in de vergade-
ring van het polderbestuur weer proble-
men met assen aan de orde gesteld. De
wateras van de Gouwemolen is slecht

Het steken van een nieuwe as in de molen van de polder Waardassackerbij
Abcoude in 1904. De bouw van deze molen was op 6 juni 1866 aangenomen
door H. Griffioen uit Breukelen voor ƒ 11.695,- ter vervanging van een op 9 mei
1866 verbrande voorganger. De as ligt klaar om gestoken te worden aan de voet
van de schalk.

en nu het scheprad vernieuwd moet
worden vraagt men zich af of het niet
wijzer is om gelijk maar een nieuwe
wateras te steken. Daar komt bij dat de
as van molen Maarten Lok, de Nieuwe
Rijnmolen slecht is. Die as was bij ‘de
agter Pen lang niet niet te prijzen’. De
houten as is dan nog maar acht jaar
oud! Ongetwijfeld zal men en zeker
burgemeester Brack terug hebben
gedacht aan het geharrewar rond de
afname van de nieuwe molen in 1844
op grond van de conditie van het
ashout. De reserves van Brack blijken
niet voor niets te zijn geweest al ontken-
den deskundigen toen de aanwezig-
heid van vuur in de as. Had Brack toen
gelijk gehad? Of was het domme pech? 
Men had nog even de hoop gehad dat

men de bovenas van de molen van
Maarten Lok kon laten verzagen tot
wateras. De timmerman had in
opdracht van de burgemeester een
onderzoek gedaan. Deze had meege-
deeld dat ‘deze as geheel van binnen
blijkens gedane Boring was geheel
vervuurd en ten eene maal onbekwaam
was voor een wateras’.
Op 17 augustus 1852 valt dan het defini-
tieve besluit om een nieuwe ijzeren as bij
Enthoven te bestellen want de as bij 
H. Koorn voldoet uitstekend.
Op 21 augustus gaat de bestelling de
deur uit. Concurrenten kunnen de as
leveren voor ƒ 700,- of zelfs minder, maar
omdat Enthoven de polder in 1850
‘goed bediend’ heeft mag de gieterij
weer leveren, waarbij Brack probeert de
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Het steken van de as in de Waardassackerse molen in 1904. Het zal er bij het
steken van de as in de Nieuwe Rijnmolen in 1853 niet wezenlijk anders aan toe
zijn gegaan. 

prijs tot ƒ 700,- te drukken. De roegaten
moeten 42 bij 52 cm wijd zijn, terwijl de
lengte van de as wordt opgegeven als:
‘de verhoogde hoeken te beginnen op
2 el van het binnengat, ter lengte van
hoeken van 1 el en 28 duim, en van het
eind der hoeken tot het eind der pen
lang 2 el 36 duim’, zodat de totale
lengte 5,36 m is, gemeten vanaf het
binnengat. Het Gelders Molenboek
geeft als lengte tussen pen en waterhol
5 m. De as moet geleverd worden in
Bodegraven en niet in Gouda, waar de
as in 1850 werd geleverd.
In zeer hoffelijke termen wijst Enthoven in
een brief van 23 augustus de geboden
prijs af. (‘Maar veroorlooft ons de
aanmerking dat UwelEd. onze ijver voor
het fabrykaat van ijzeren assen nu te

zwaar op proef stelt’...’) Gemakshalve
gaat Enthoven er vanuit dat de order
ondanks de weigering van de korting
definitief is en vraagt tevens om de uiter-
ste levertermijn (‘niet te spoedig’). Ook
wordt meegedeeld: ‘Voorts nemen wij
goede nota van de inscriptie die men
op de as verlangt...’) Die inscriptie liegt
er niet om. Er zullen weinig molenassen
zijn waar zoveel namen in zijn gegoten:
A. Vis Hz; L. van Leeuwen; W. v.d. Gies -
sen; D. Vergeer; H. Schinkel; I. Uiten berg,
P. de Wilde en burgemeester C. Brack;
acht namen in totaal: de zeven polder-
meesters plus de burgemeester als voor-
zitter van het polderbestuur. De namen
refereren aan de samenstelling van het
polderbestuur op basis van de zeven
‘blokken’, waarbij elk blok een polder-

meester levert; zie Molenwereld 2007-9-
332, 333. 
Er wordt toch haast bij het werk
gemaakt, want op 20 september 1852
deelt de gieterij mee dat de as morgen-
ochtend wordt verscheept. Op 29
september volgt de nota van ƒ 720,-
voor ‘Een doorgaande gegoten ijzeren
molenas met verstaalden taats en
tegentaats, benevens een keerscheen’.
Het is deze Enthoven-as, No. 95 die ons
op het spoor bracht van de Reeuwijkse
molen. Zijn loopbaan was aan merkelijk
langer dan die van zijn houten voorgan-
ger. Die hield het immers maar acht jaar
uit, terwijl zijn opvolger nog steeds
bestaat, inmiddels 155 jaar oud. Toch
gaat hij in 1852 niet direct in dienst. De
as blijkt op 12 oktober bij de molen te
liggen, maar is dan nog niet gestoken;
ook half november nog niet, maar alles
ligt klaar. De oorzaak laat zich raden: de
hoge waterstand in de polder waardoor
men de molen niet stil wil zetten voor de
vervanging van de as. Op 4 januari 1853
is de as nog altijd niet gestoken, maar
dat zou op maandag 10 januari gebeu-
ren, ‘de stand van het water in aanmer-
king genomen hebbende’. 

Het steken van de as

Dankzij het archief van de polder laat
zich het steken van de as door timmer-
man molenmaker Klaas Zaal in extenso
volgen, inclusief de kosten, aangezien
Zaal wekelijks bijhoudt wat er is gedaan
en geleverd.
In week 2 van 1853 (van 10 tot 15 janu-
ari) worden de roeden ‘ontwijd’ (kaal-
gezet?) en ‘uitgehaald’ plus het
kaapstand gesteld. Verder wordt het
ijzerwerk van de as genomen en op de
eerste zolder gebracht. Dan zetten de
molenmakers het wiel vast. (Het boven-
wiel moet zo in positie blijven voor het
uithalen van de oude en het steken van
de nieuwe as.) Daarna wordt de as
losgemaakt, het steenbord afgenomen
en de as gelicht waardoor de halssteen
kan worden weggenomen. Vervolgens
wordt er een ‘sleepstelling’ onder de as
gemaakt zodat de as vooruit gebracht
kan worden. Ook wordt er een stuk van
de as gezaagd en worden de penstoel
en de penbalk uitgenomen, want de
molen krijgt ook een nieuwe penbalk die
in diezelfde week wordt aangebracht.
De nieuwe hals- en pensteen worden in
de molen gebracht, terwijl stroppen van
de oude as naar de smid worden
gebracht om vermaakt te worden om
de vullingstukken om de as vast te
zetten. Verder worden de afkomende
heklatten spijkerschoon gemaakt en de
bedding om de schalk (rechtmast) op te
zetten klaar gemaakt. 
Zaal brengt die week ƒ 3,94 aan gele-
verde materialen in rekening plus ƒ 12,-
voor het gebruik van ‘touwen, blokken,
manden, ribbens en planken’. De groot-
ste post is arbeidsloon. Zaal brengt voor
zich zelf plus twee man personeel, ‘Janis
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en Pieter’ ƒ 20,- in rekening. Boven zien
er drie man uit Nieuwerbrug bijna vier
dagen aan het werk voor ƒ 11,14 en
twee sjouwers ieder zes dagen, goed
voor ƒ 10,80. Let wel dit zijn ‘baaslonen’,
de arbeiders zullen dit niet netto in
handen hebben gekregen. 
De week erop gaat men verder met de
bedding voor de schalk, het pas maken
van de vullingstukken en die boven in
de molen takelen. De tui- en uithaalpa-
len worden naar de molen gebracht en
met de ‘benodigde doodbedden’ in de
grond geheid. De schalk ‘wordt op hoge
stopping gesteld om te kunnen worden
aangeslagen.’ De asreep met behoren
wordt met de tuitouwen naar de molen
gebracht. De penbalk wordt op zijn
plaats gebracht en een nieuwe pen -
stoel gemaakt, ‘de haanetree, de plank
tusschen de penbalk en ijzerbalk en stut-
ten tegen de poort weder in order
gebracht, de aanvullingsstijlen voor het
voorkeuvelens pasklaar ge maakt’,
steen borden gemaakt plus nog wat
andere karweien.
De week er op vindt het eigenlijke werk
plaats en op 30 januari kan Zaal boeken
voor het ‘rigten’ (overeind zetten) van
de schalk, het uithalen van de oude, het
steken van de nieuwe as en de roeden
en het erna weer strijken van de schalk.
De roeden worden opgehekt en verder
in orde gemaakt, de as op de stenen
gesteld en het voorkeuvelens dichtge-
maakt. De oude as wordt opgeruimd,

‘de schalk te water gewerkt en dezelve
alsmede de touwen en blokken naar
huis getransporteerd en tui- en uithou-
palen weder uit de grond gehaald en
dezelve alsmede planken, ribbens enz.
schoongemaakt en de gaten in het land
weder digt gemaakt’. 
Een week later blijken er nog wat afron-
dende werkzaamheden te zijn uitge-
voerd en zo is begin februari 1853 de
molen weer in staat om te malen.
Al met al is Zaal met zijn mensen toch
wel een vier weken bezig geweest met
de klus. Het verbaast dan ook niet dat
de post arbeidsloon de hoogste is uit
hetgeen hij voor dit werk aan de polder
in rekening brengt ƒ 170,92. Dan volgt
de huur voor het gebruik van materialen
zoals de schalk, touw enz.: ƒ 39,-. De
materiaalkosten zijn heel gering: ƒ 17,29.
In totaal bedragen de kosten ƒ 227,21.
Dat is alleen de timmerrekening. De
smid, de steenhouwer en mogelijk ook
anderen hebben een rekening inge-
diend. En dan is er natuurlijk ook nog de
rekening van Enthoven voor de as; 
ƒ 720,-. De totale kosten zullen in de
orde van grootte van duizend gulden
hebben gelegen en dat was voor die
tijd een groot bedrag. 
Ook het aantal mandagen liegt er niet
om: 188, maar er is dan ook bijna een
maand aan gewerkt; in de drukste
week, de week waarin de as daadwer-
kelijk is gestoken zelfs met vieertien man,
Zaal met zijn mannen (3); vier man uit

Nieuwerbrug en zeven sjouwers. De
lonen zijn ook te herleiden.
Zaal brengt voor zichzelf ƒ 1,40 in reke-
ning, voor Janis ƒ 1,30 en voor Pieter 
ƒ 0,40. Laatstgenoemde zal dan wel een
leerling zijn geweest.
De in Nieuwerbrug ingehuurde mannen
krijgen voor een dag ƒ 1,10, terwijl voor
de sjouwers ƒ 0,90 in rekening wordt
gebracht. Nogmaals, dit zijn baaslonen. 
Het is heel merkwaardig dat er per week
per man soms meer dan zeven dagen in
rekening is gebracht. Dat is alleen te
verklaren wanneer men overuren bij het
dagloon optelt. De maximale werkweek
is immers zes dagen, terwijl er sprake is
van weken met 71⁄2 dag!
Overigens moet men over het steken
van een as en het klaar maken van een
molen in die tijd niet minnetjes denken.
Het is januari, de dagen zijn kort, de
verlichting minimaal om over verwar-
ming maar te zwijgen. Alles, maar dan
ook alles moest met de hand gebeuren,
timmeren, zagen, hijsen. Die goeie,
ouwe tijd, ja, ja... Men wist niet beter, ja,
ja, maar onder de hand. 

Defect

Toch is het leed nog niet geleden. Op 2
maart 1853 deelt poldermeester Van de
Giessen mee dat er ‘welligt defect aan
de nieuwe as zijn zoude.’ Op vrijdag 11
maart 1853 wordt de situatie in ogen-

Bij de sloop van de Riekermolen in 1956 ten behoeve van de verplaatsing ging
het hijswerk nog steeds volgens deze eeuwenoude methode. Wel was het touw
vervangen door staaldraad en de kaapstanders door lieren. Op de foto v.l.n.r.:
Kors Boele (molenaar op molen 3 van de Tweemanspolder), Thijs Brandhorst en
Rinus Lindhout sr. van het molenmakersbedrijf Brandhorst en Lindhout uit
Zoetermeer. Brandhorst zou later bij de opbouw van de molen verongelukken
door een val uit een gebint. 
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De Gouwemolen van de polder Reeuwijk bij het Dubbeld Verlaat (Burgvlietkade)
in Gouda die als eerste molen van de polder een ijzeren as kreeg. De gemetselde
onderbouw van de molen bestaat nog, evenals het zomerhuis rechts op de foto.

schouw genomen. De burgemeester en
zes van de zeven poldermeester nemen
in het bijzijn van timmerman Zaal de as
‘naauwkeurig’ op en beleggen vervol-
gens ten huize van P. Blommestein een
vergadering en ‘wordt de toestand der
as in deliberatie genomen. Unaniem is
men van oordeel dat het daaraan
bestaande defect genoegzame grond
opleverd om een anderen as te kunnen
eischen’. Nu is er al contact met Ent -
hoven geweest en het bedrijf doet in
een brief van 9 maart het voorstel om
gratis een ring aan te brengen. Uit de
notulen blijkt niet wat het defect precies
is geweest, maar uit tekening die
Enthoven voor het herstel heeft ge -
maakt laat zich afleiden dat het gaat
om een platte kant aan de pen, dat de
gieterij wil oplossen met een vulstuk. Het
polderbestuur wil met die oplossing
meegaan mits:
- ‘dat zulks dan onverwijld en ten spoe-
digste plaats heeft’;
- een korting van 150 gulden op de
aankoopprijs van de as wordt verstrekt
omdat die immers niet aan de
gestelde eisen voldoet;
- een nieuwe garantieverklaring wordt
verleend, waarin wordt beloofd dat bij
verder gebreken problemen onmiddel-
lijk een nieuwe as wordt geleverd. 
Als Enthoven hiermee niet instemt dan
eist men direct een nieuwe as. Het
polderbestuur stemt in met het ant -
woord van Enthoven, waarmee de
kwestie de wereld uit is. Zo erg is het blijk-
baar allemaal niet want in afwachting
van het herstel blijft de molen in bedrijf.
In mei 1853 maalt de molen zonder
problemen met zijn ring om de as. De as
zal dan nog een eeuw in bedrijf blijven
en daarna definitief tot rust komen in de
molen van Harderwijk. Op 28 maart 1969
wordt die molen door brand zeer zwaar
beschadigd en vervolgens gesloopt. De
as overleeft de brand en wordt door Jan
Adriaens aangekocht voor de restaura-
tie van de molen in Mehr bij Kleef. Daar
ligt de as nog steeds in de molen, stil, na
een letterlijk veelbewogen bestaan in
Bodegraven, Waddinxveen en Harder -
wijk.

De ontwikkelingen in de hijstechniek
hebben van de kaapstanders museum-
stukken gemaakt. Het steken van
nieuwe roeden in De Windhond in
Woerden met een grote telescoop-
kraan van kraanbedrijf Nederhoff uit
Gouda zoals dat op op 14 december
2004 plaats vond was een mensenleef-
tijd geleden ondenkbaar. Voorjaar 1960
werd met een kraanwagen de top van
een roe in de askop van de molen van
Terbregge gelegd; het vervolg ging
met de lier. Volgens molenaar Arie
Kluit was het voor het eerst of een
van de eerste keren dat een kraan
werd gebruikt bij het steken van een
roe; nog geen halve eeuw geleden!
(foto Verbij Hoogmade).
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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!

P
Boerenmolen

Pas las ik in eenhuis-aanhuisblad dat op een korenmolen hier weer een ouder-wetse maalstoel in bedrijf was genomen en dat er een open dag was om dit
spul te bekijken.
‘Daar moet ik naar toe’, dacht ik, want zo’n maalstoel met zo’n ouderwetse
langzaamlopende motor heeft toch ook wel wat. Oom Henk, een broer van
opa, maalde zo. Ik zie nog het grote vliegwiel draaien en hoor het keboem-
keboem-keboom van de Ruston, het zingen van de stenen en het klapperen
van het schoe. Oom Jan wilde ook wel mee en zo gingen we op pad.
Het was feest, dat kon je duidelijk zien. De molen stond versierd met vlaggetjes
te draaien. Juist toen we de molen in wilden lopen kwam er een oude baas
naar buiten lopen; met een gezicht als een oorwurm en een haast zichtbare
donderwolk boven zijn hoofd. We kenden hem wel. Het was de altijd opge-
ruimde oude molenaar uit een naburig dorp, rond de negentig jaar, maar nog
steeds een krasse kerel, ondanks dat hij in zijn leven wat afgesjouwd had.
‘Wat scheelt jou?’, vroeg oom Jan verwonderd, want zo kenden we hem niet.
Hij wees met zijn duim over zijn schouder naar achteren en gromde: ‘’t is een
boerenmolen1)’ Oom Jan staarde hem ontzet aan en herhaalde: ‘Dat meen je
niet!’ ‘Ga dan zelf kijken, dan zul je het zien. Kobus, de vorige molenaar hier,
heeft van die krengen wat een last gehad. Ze kosten hem een tijd het beleg op
zijn brood. En nu staat er uitgerekend in zijn molen zo’n rotkreng. Die man draait
zich om in zijn graf moet je rekenen, wat zeg ik tolt.’
Ik meende voorzichtig op te merken dat het toch mooi is dat zo’n maalstoeltje
bewaard blijft. De oude baas keek mij verachtelijk aan: ‘Dat kan wel zijn, maar
niet in een molen. Dat is vloeken in de kerk’, waarbij hij met een scheef ook naar
oom Jan keek, ‘laat ze zo’n ...ding in een museum zetten of voor mijn part op
het dak, maar hier in de molen zie je mij niet meer!’ Kwaad beende hij weg.
We zijn nog even binnen geweest, en eerlijk gezegd, het zag er leuk uit, zo’n
mini-geval. Oom Jan kon er weinig moois aan vinden. Die dacht meer aan de
tirades van zijn vader als er weer eens een grote klant zelf ging malen. 
Toen we weer thuis kwamen zei hij: ‘Weet je wat het probleem is? Om met
Kohlbrugge2) te zeggen: de sleutel der kennis is zoek geraakt!’. Ik keek hem niet
begrijpend aan. ‘De molen is een bedrijfsmiddel en het bedrijf is punt 1. Daarna
komt de rest. Als je het bedrijf niet kent weet je ook niet hoe de molen werkt of
gewerkt heeft. Als je dat niet meer weet gebeuren er rare dingen: verkeerde
gereedschappen, verkeerde verhalen, verkeerd doen. Daarom was die oude
baas zo verschrikkelijk kwaad. Met dat maalstoeltje werd een vork over zijn ziel
gehaald. Het is voor hem werkelijk onbestaanbaar dat iemand zoiets doet. Dan
komen er ook nog eens verkeerde praat bij en in plaats van een monument
wordt zo’n molen een anti-monument. Hoe het NIET was!!! Oom Jan keek mij
waarschuwend aan. Ik weet waar ik mij aan te houden heb. 

Balie Kluiver

Noten:

1) Boerenmolen: Met de opkomst van kleine motoren en de kunststeen werd het mogelijk mogelijk moto-

risch gedreven maalstoeltjes te maken voor het gebruik op boerderijen, door molenaars bestempeld als

boerenmolens. Voor het echte molenaarsbedrijf waren ze als regel ongeschikt, maar op een boerderij

kon men er goedkoop mee malen voor eigen gebruik. Dat kostte de molenaar klandizie, uitgerekend

van zijn grootste en beste klanten. Daardoor waren ze in sommige streken een plaag voor de molenaar

die dan ook veelal de schurft had aan deze apparaten en ze niet kon zien: boeren bedreven er in hun

ogen broodroof mee (jsb).

2) Kohlbrugge: theoloog: Amsterdam 1803 B Elberfeld 1875.
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O P R O E P
Het opstellen van een gedegen restauratie of instandhou-
dingsplan voor een molen vraagt specifieke expertise. Voor
het op peil houden van deze expertise is het belangrijk om
kennis en ervaring te delen, en ik heb gemerkt dat er in het
veld behoefte is om dit op een georganiseerde wijze te
doen.

Hierbij nodig ik een ieder die zich op professionele wijze
regelmatig bezig houdt met het maken van plannen voor
molens, uit om deel te nemen aan het eerste platform voor
molenadviseurs. Dit platform wordt medio mei 2008 gehou-
den. Geïnteresseerden kunnen contact met mij opnemen.

Paul Groen
Molenstraat 25
3417 HR Montfoort
Tel.: 0348 473751
paul@adviesbureaugroen.nl

De molen van Goidschalxoord, een historische 
uitdaging die historie maakt (foto H. van Steenbergen,
27 november 2004) 

ADVER T EN T I E S

Er ratum
In de advertentie van de heer Tersteeg in het vorige nummer
is helaas een storende fout geslopen. 
Het vermelde telefoonnummer is niet juist. 
Dit moet zijn 0180-411121. 
Het mobiele nummer is wel correct.                                  jsb.

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

Uw mooiste molenfoto ook in
kleur op de achterpagina van

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



M O L E N W E R E L D  K W I J T ?
Mist u in uw collectie nummers of zelf jaargangen van Molenwereld? U wilt uw verzameling compleet hebben?
Aan veel van de sinds 1998 verschenen nummers kunnen wij u nog helpen. (Enkele nummers zijn helaas uitverkocht; levering zolang de voorraad strekt.)

Prijzen, voor zover leverbaar:

Compleet Los nummer
Abonn. Niet-abonn. Abonn. Niet-abonn.

Jaargang 2007: i 35,- i 45,- i 4,- i 5,-
Jaargang 2006: i 30,- i 35,- i 3,- i 4,-
Jaargang 2005: i 30,- i 35,- i 3,- i 4,-
Jaargang 2004: i 25,- i 30,- i 2,50 i 3,-
Jaargang 2003: i 25,- i 30,- i 2,50 i 3,-
Jaargang 2002: i 20,- i 25,- i 2,-  i 2,50
Jaargang 2001: i 15,- i 20,- i 2,-  i 2,50
Jaargang 2000: i 20,- i 25,- i 2,- i 2,50
Jaargang 1999: i 10,- i 15,- i 1,50 i 2,-
Jaargang 1998: i 15,- i 20,- i 1,50 i 2,-

Po s t e r s
Traditioneel is vanaf 2000 voor iedere jaarwisseling een poster op A-3 formaat opgenomen 
met een nieuwjaarswens. (Alleen de Nolet is zonder nieuwjaarswens en kaderrand).
Van deze posters is nog een beperkt aantal overdrukken beschikbaar met blanco achterzijde. 
Het betreft:
-2000 met de Achtkante Molen in Groot-Ammers;
-2001 met De Ster in Geesteren;
-2002 met molen No. 2 van de Tweemanspolder in Zevenhuizen;
-2003 met De Wicher in de Weerribben;
-2004 met de Ceres in Spijk;
-2005 met de molen van De Oude Doorn bij Almkerk;
-2006 met De Witte Molen in Meeuwen;
-2007 met de Rietveldse molen in Hazerswoude;
-2008 met de Nolet in Schiedam (geheel aflopend).

In de jaren 2000-2003 verscheen in de Molenwereld de artikelenserie ‘Vier meter molenlandschap’ over een serie Zaanse panoramafoto’s anno 1915.
Daarbij hoorden 6 grootformaat posters. Ook deze serie is nog verkrijgbaar met blanco achterzijde voor de prijs van i 19,50 waarbij de serie in 
een koker wordt toegezonden. 

De prijzen zijn inclusief porto en BTW. U kunt de gewenste posters bestellen door het overmaken van het verschuldigde bedrag onder vermelding 
van het gewenste op Post bankrek. no. 4506935 of bankrek. no. 3750.30.867 t.n.v. Stich ting Molenwe reld te Moer kapelle. 

130 11e jaargang 2008 nr. 3

ADVER T EN T I E S

WELKOM-aanbieding voor nieuwe 
abonnees: 
(voor het eerst abonnee geworden na 
1 januari 2007): alle verkrijgbare nummers
van voor 1 januari 2008, (circa negentig
nummers!): i 99,-

Niet meer leverbaar zijn:
1998-1; 1999-3, 6, 7/8, 10; 2000-4, 10, 11; 2001-
2, 4, 5, 11; 2002-2, 4; 2003-1, 5; 2004-1.

De prijzen zijn inclusief porto en BTW. U kunt
de gewenste nummers bestellen door het
overmaken van het verschuldigde bedrag
onder vermelding van het gewenste op
Post bankrek. no. 4506935 of bankrek. no.
3750.30.867 t.n.v. Stich ting Molenwe reld te
Moer kapelle. 

Deze posters zijn voor abonnees voor i 3,-
per stuk, voor niet abonnees i 4,- per stuk
verkrijgbaar. De poster(s) wordt/worden u
dan op A4-formaat gevouwen in een 
envelop toegezonden. Wilt u de poster(s)
niet gevouwen, maar opgerold in een grote
koker toegezonden krijgen dan kan dat ook. 
In dat geval dient u i 6,- per zending meer 
te betalen vanwege de hogere kosten
(pakketpost).



11e jaargang 2008 nr. 3  131

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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