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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

Niet alle molens staan recht op hun benen. Scheefstand komt voor.
Soms kan dat ernstige vormen aannemen. De korenmolen van

Rhoon is wellicht de meest bekende toren van Pisa onder de molens
geweest. Ook de scheefstand van molen 6 van de polder De Honderd
Morgen of Wilde Veenen in Moerkapelle was niet mis. Maar dit behoort
sinds enkele weken tot het verleden. De molen is nu rechtgezet en kwam
daarbij een kant een halve meter (!) omhoog. De molen staat nu weer
recht achter de Rotte. In een uitvoerige reportage met veel foto’s wordt
deze operatie beschreven. Het was ook voor Jan Hofstra aanleiding om
eens dieper te duiken in diverse variaties van funderingen van achtkante
watermolens, uiteraard ook weer met veel afbeeldingenmateriaal uit
heden en verleden. 
De restauratie van de Oostmolen in Gistel is vooral bij onze zuiderburen
een hot item geweest. Er is jaren over gediscussieerd waarbij de hakken
soms stevig in het zand stonden. Nu is de molen klaar en draaien maar,
hopelijk zonder ellendige verrassingen die de molen in de vorige eeuw
presenteerde. Benoît Delaere beschrijft de geschiedenis van deze
bijzondere West-Vlaamse koren- en oliemolens die wellicht Nederlandse
molenliefhebbers een uit-en-thuis-gevoel geeft: vertrouwd en toch
anders.
Nico Jurgens brengt de historie van de standerdmolen van Oploo tot
leven door een kijkje in de molen zelf en wat er over deze molen wel en
niet op papier te vinden is. In feite is het nog maar een voorproefje. 
En vlak voor het ter perse gaan kwam D. Kenbeek met een prachtig
verslag voorzien van vele foto’s over de restauratie van de Kilsdonkse
molen.
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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 ande-
ren willen delen. Inzending kan zowel per
post als per e-mail. In het laatste geval is wel
een voldoend hoge resolutie vereist: mini-
maal 300 dpi met een formaat van 13 x17
cm of groter. Inzending kan geen plaatsing
garanderen. Er zijn per jaar immers maar elf
mogelijkheden en bovendien streeft de
redactie naar spreiding per regio en molen-
type. U kunt uw foto(‘s) insturen of mailen
naar de redactie van Molenwereld.
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Informatie 
voor deze rubriek: 
Redactie Molenwereld,
p/a B.H.J. Mols, 
Provincialeweg Zuid 42, 
4286 LM  Almkerk. 
Tel.: 06-50283248 
E-mail: bart68@planet .n l

T E  KOOP
Vri js taande vi l la 

in Hazerswoude-dorp 
met de monumentale molen

Nieuw Leven a.h.w in de 
achtertuin.

Alle details kunt u uitgebreid
bekijken op:

www.makelaars land.nl
resp. www.funda.nl

De omgekeerde molenwereld
in Ganzedijk

Hebben de meeste molens een bio-
toopprobleem door oprukkende bebou-
wing, de molen van Ganzedijk leek in
een luxe positie te raken. De gemeente
Reiderland was na uitgebreid onderzoek
van mening dat het ruim vijftig huizen
tellende Ganzedijk nagenoeg geheel
moest worden gesloopt en terug gege-
ven aan natuur en landschap. Bijna alle
gebouwen in het dorpje ten noorden
van Winschoten zouden plat moeten,
omdat twintig procent van de huizen
leegstaat en niet meer wordt verhuurd
of verkocht. Verenigd in een comité pro-
beerden de inwoners van het dorp de
huizen overeind te houden. Slechts twee
een eeuw oude huisjes zouden ge -
spaard blijven, samen met de molen. De
bewoners zouden moeten worden uit-
gekocht, hetgeen met de sloop uitein-
delijk zo’n vier miljoen euro moest gaan

kosten. Zoals te verwachten baarde het
plan veel ophef en onrust, zeker bij de
inwoners van het dorp. Het protest had
resultaat en het plan werd afgeblazen
zodat Ganzedijk een dorp met een
molen blijft in plaats van een molen zon-
der dorp. 

Restauratieplannen molen Oot-
marsum vooralsnog verworpen

Het College van B en W van Dinkelland
heeft de aanvraag voor een monumen-
tenvergunning tot restauratie van de
molen van Oude Hengel in Ootmarsum
verworpen. Dit betekent niet dat de
gemeente niet mee wil werken aan de
restauratie, aldus de betrokken wethou-
der Krouwel. Het weigeren van de aan-
vraag van projectontwikkelaar AGV De
Brug is een procedurele formaliteit, die is
ingegeven door een deels negatief
advies van de RACM. Dit heeft te maken
met de samenstelling van de te gebrui-
ken mortel en over het al dan niet ter
plekke restaureren van onderdelen.
Zodra daar overeenstemming over is
bereikt wordt de procedure opnieuw
gestart. Naast de molen zal ook het
molenhuis worden gerestaureerd.
Laatstgenoemde krijgt een commer-
ciële bestemming in de totaalplannen
voor het terrein van Oude Hengel.

Vervangen waterraderen van
molen van Singraven

Aan de watermolen van Singraven te
Denekamp wordt druk gewerkt (Molen-
wereld 2007-12-440). Ter plaatse worden
twee waterraderen vervangen door
nieuwe en het derde rad wordt gedeel-
telijk hersteld. In plaats van eiken is in
overleg met vertegenwoordigers van de
RACM gekozen voor eikenhout maar
voor bilinga. Hierdoor gaan de raderen
wat langer mee. In de werkplaats ligt
ook de nieuwe as klaar waar de raderen
op gemonteerd worden. De werkzaam-
heden worden afgerond voor aanvang
van het toeristenseizoen. 

Bouw stadion FC Zwolle 
definitief rond

De bouw van het nieuwe stadion voor
FC Zwolle is al in volle gang. Gedepu-
teerde Staten gaat zonder meer
akkoord met het bestemmingsplan Oos-
terenk-Stadioncomplex, dat speciaal
hiervoor is opgesteld, een uitzondering
op de vastgestelde molenbiotoopzone
rond De Passiebloem te Zwolle (Molen-
wereld 2004-5-125). De provincie wijst
resterende bezwaren van omwonenden
van de hand. Het aantal bezwaarma-
kers was al fors minder dan toen het
bestemmingsplan eerder ter inzage lag
bij de gemeente. Belanghebbenden die
vreesden dat molen De Passiebloem te
lijden zou hebben van de nieuwbouw
hebben volgens de provincie ditmaal
geen bezwaar meer gemaakt. Men kan
met het aangepaste plan leven.

De in 1868 gebouwde koren- en 
pelmolen van Ganzedijk 
(foto H. Noot, 13 februari 1999).

Ganzedijk telde ooit zelfs twee
molens, de nog bestaande en een
omstreeks 1935 verdwenen molen op
een huis. Dat is uniek te noemen. De
romp lijkt zelfs wel vierkant. Verder
zit alles erop en eraan; zelfs zelf-
zwichting. De molen is weg. Mogelijk
staat het huis er nog. Het zou dan de
moeite waard zijn om te kijken of er
nog herinneringen zijn aan deze 
bijzondere molen.
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Versoepeling Molenverordening
Gelderland

Er komt sneller toestemming voor
woningbouw bij molens in Gelderland.
Een meerderheid binnen Provinciale
Staten liet op 5 maart weten daarmee in
te stemmen. Ingediende protesten sor-
teerden weinig effect. Het belang van
woningbouw weegt zwaarder dan het
minder wind vangen van een molen die,
uitzonderingen daargelaten, geen eco-
nomische rol meer vervult. Gemeenten
die momenteel in bestemmingsplanwijzi-
gingen betrokken zijn, varen wel bij het
genomen besluit (zie ook elders in deze
rubriek over de molens van Wageningen
en Lunteren). In eerste instantie geldt de
versoepeling voor een (proef)periode
van een jaar. Als blijkt dat de molens
(verder) in de knel komen, praat de poli-
tiek er weer over.

Tijd staat stil voor De Hoop in
Lunteren

De Hoop te Lunteren staat al weer
enkele jaren stil en elk jaar worden de
kosten van restauratie hoger (Molenwe-
reld 2004-11-364). Ook de op een steen-
worp afstand verrijzende wijk Molenpol is
nog steeds een bedreiging voor de toch
al niet meer draaivaardige molen. In
2006 moest de gemeente de plannen
bijstellen en nu de molen sinds 2007
eigendom is van de gemeente bevindt
ze zich in een spagaat. De gemeente
zegt alles in het werk te stellen er voor te
zorgen dat de molen geen hinder
ondervindt van de wijk en dat met de
opbrengsten de restauratie van de
molen kan worden bekostigd. 

Gemeente wil molen Nijkerk
niet handhaven

Ondanks unanieme advisering van de
monumentencommissie (Molenwereld
2008-3-93) heeft het College van B en W
op 4 maart besloten de romp van De
Oostermolen te Nijkerk van de (gemeen-
telijke) monumentenlijst af te halen. Wan-
neer dit besluit onherroepelijk wordt door
het niet honoreren van, bezwaarschriften
dan is de sloop van de molen onvermij-
delijk. De procedures voor het project
Oosterpoort die moeten leiden tot her-
ontwikkeling van het Molenplein en de
procedure voor het opheffen van de
monumentenstatus zijn aansluitend in
gang gezet. De Stichting De Oostermolen
heeft bezwaar gemaakt tegen deze
beslissing. 

Geen verkoop Witte Molen 
Nijmegen

In 2004 besloot de gemeente dat de
Witte Molen aan de Looimolenweg ver-
kocht zou moeten worden. Op 26 febru-
ari 2008 heeft het College van B en W
van de gemeente Nijmegen echter
besloten de molen in eigendom te hou-
den. Verkoop zou er mogelijk toe hebben
geleid dat de molen uiteindelijk voor de

stad als in bedrijf zijnde molen verloren
zou kunnen gaan. Hiervan zou sprake zijn
wanneer zich een andere koper dan de
huidige stichting zou hebben gemeld. De
huidige stichting wilde de molen ook
overnemen, voor een symbolische euro
plus een ‘bruidsschat’. Door het besluit
verandert er niets, en kan de huidige
stichting als huurder de activiteiten
onverminderd voort zetten. 

De Vlijt in Wageningen: 
nieuwe biotoop voor een
nieuwe molenaar

Molen De Vlijt in Wageningen mag wor-
den omringd door circa 260 te bouwen
woningen in de nabije omgeving. De
provincie heeft de bezwaren tegen
woningbouw afgewezen, een uitspraak
waartegen de gebruikelijke bezwaar-
procedures mogelijk zijn. Gedeputeerde
Staten van Gelderland vindt de ver-
slechtering van biotoop van de dagelijks
in bedrijf zijnde korenmolen niet opwe-
gen tegen het belang van de woning-
bouw. Ambachtelijk molenaar Hans
Dobbe is overigens op zoek naar een
(jonge) molenaar, die mogelijk zijn
bedrijf kan overnemen. Op De Vlijt kan
een aankomend molenaar alle aspec-
ten van het mooie korenmolenaarsvak
leren, waarna het drukke en bloeiende
bedrijf kan worden overgenomen. De
Vlijt heeft een bakkersklandizie, een
brede omzet aan collega-molenaars en
een drukbeklante molenwinkel. 
(Zie de adv. op pag. 145 van dit blad).

Gevangenisstraf voor brand-
stichter molen Nieuwegein

Het idee om brand te stichten in de
molen Oudegein te Nieuwegein (Molen-
wereld 2007-6-206), ontstond tijdens het
vissen aan de waterkant bij de wipmo-
len in de Nieuwegeinse wijk De Door-
slag. De dader verklaarde op 10 maart
voor de rechtbank in Utrecht dat hij
onder invloed van alcohol was. De actie
ontstond na de nodige grootspraak van
de dader, die zich uiteindelijk niet de
daadwerkelijke toedracht kon herinne-
ren. Een eveneens aanwezig familielid
van de dader heeft bij de politie een
verklaring afgegeven, dat de dader met

Zo zal De Hoop in Lunteren wel nooit meer zichtbaar zijn.

De Oudegeinse molen na de brand.
Snel en kordaat ingrijpen van de
brandweer voorkwam erger. 
(foto D. Kenbeek, 18 mei 2007).
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een brandbare vloeistof de ondertoren
heeft besprenkeld en nadien in brand
heeft gestoken. De dader zegt spijt te
hebben van zijn daad. De officier van
justitie eiste een werkstraf van 240 uur en
een celstraf van een jaar, waarvan een
half jaar voorwaardelijk.

Motie voor herbouw zaagmolen
Den Helder

De oppositiepartijen in de gemeente-
raad van Den Helder hebben een motie
ingediend om de herbouw van de hout-
zaagmolen aan het Molenplein alsnog
te kunnen realiseren. De door de Stads-
partij, ChristenUnie, Progressief Den Hel-
der, GroenLinks en D66 ondersteunde
motie is gebaseerd op de peilingen
onder de inwoners van Den Helder, die
begin februari via een onderzoek zijn
geïnventariseerd. Met driekwart van de
inwoners die achter de herbouw staan is
er voldoende draagvlak de plannen
ook politiek op te schalen. Een meerder-
heid binnen de Helderse gemeenteraad
heeft de motie op 18 februari echter
verworpen, aangezien zij het onverant-
woord vinden hierin nu een uitspraak te
doen. Dit in tegenstelling tot eerdere
berichten dat een meerderheid in de
coalitie voor zou zijn (Molenwereld 2008-
2-49/2008-3-93). Men vindt dat eerst alle
aan een te nemen besluit verbonden
consequenties inzichtelijk moeten zijn. 

Inlaat voor molen 
Etersheimerbraakpolder

Op 7 maart 2008 is de nieuw aange-
legde inlaat in de kade van de Etershei-
merbraakpolder te Etersheim in
com bi  natie met de molen beproefd.
Het betreft een elektronisch werkende
inlaat die is aangelegd met het doel de
molen ook in tijden zonder waterbe-
zwaar met de vijzel te kunnen laten
malen. Een circuit in de gewone bete-
kenis van het woord is het niet: de molen
maalt gewoon uit op het ringvaartje van
de polder. Aan de polderzijde zit een
voeler in het water nabij de inlaat en is
daarmee elektronisch verbonden. Door
het verhang dat de molen maalt, signa-
leert de voeler waterbehoefte en gaat
de inlaat automatisch open en laat een-
zelfde hoeveelheid water in de polder
die de molen er heeft uitgemalen. Maalt
de molen meer uit, dan gaat de inlaat
verder open, maalt hij minder uit, dan
gaat de inlaat dichter. In de molen zit
een tijdklok die je kunt instellen op een
aantal uren werking van de inlaat (zoals
een ouderwetse eierwekker: met een
draaiknop met tijdverdeling). De tijdklok

tikt zelf naar 0 terug. De inlaat gaat -ook
als hij geactiveerd is- alleen open bij
daling van het polderpeil. Als de klok op
0 is teruggetikt, stelt die de inlaat buiten
werking (verbreking van de elektriciteits-
toevoer). In geval van een stroomstoring
kan een en ander met de hand worden
bediend. Dankzij de medewerking van
het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier en subsidies van het
Hoogheemraadschap,  Landschap
Laag Holland en de Stichting De Jonge
Arnoldus kon dit prachtige project tot
stand komen. Er was die vrijdag genoeg
wind om alle voorgenomen proefnemin-
gen te doen. Het blijkt dat zelfs bij top-
capaciteit van de molen (honderd
einden in het zware werk) de inlaat
slechts rond de 1/3 van zijn maximale
vermogen hoeft te gebruiken. Voor de
molen (en de inlaat!) dus geen enkel
probleem! Indien gewenst, kan dit kunst-
werk ook als gewone inlaat voor het
lage (en grootste) deel van de polder
worden gebruikt. Al met al een prach-
tige verbetering voor de molen, zeker
gezien uit educatief-toeristisch oogpunt.
Bart Slooten.

De molen van de Etersheimerbraak-
polder, een wonder van formaat. 
Op de voorgrond de ringsloot waar
de molen op uitmaalt, op de 
achtergrond de IJsselmeerdijk 
(foto J. Vendrig, 26 mei 2005).

De nieuwe inlaat om het water vanuit de ringsloot weer in de polder te
laten lopen. Op de achtergrond het bezoekerscentrum (foto C. Platteeuw, 
7 december 2007).
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Molenstomp in Amsterdam-
Akerpolder kernpunt fietsroute

De molenstomp van De Middelveldsche
Akerpolder/De Oude Molen in De Aker
(Amsterdam) wordt opgenomen in een
fietsroute van de Stelling van Amster-
dam. Op 29 maart is de stomp tot cen-
trum van de festiviteiten gemaakt, en is
de aftrap gegeven voor de ‘Groene
Stelling’. Er is een bord onthuld met
daarop een tekst over de Stelling van
Amsterdam en de belofte dat de molen-
stomp in de huidige staat wordt geres-
taureerd. Het is de bedoeling dat in het
voorjaar van 2009 in de stomp een thee-
huis wordt gevestigd. In de kelder komt
een klein museum waarin de geschiede-
nis van de molen en de polder centraal
staan. Verder zal vanaf de molen een
wandelroute naar de nabijgelegen
Drinkwatervoorziening worden uitgezet.
Stadsherstel Amsterdam BV heeft de
molen inmiddels in eigendom. Ondanks
het misgrijpen van een prijs in het TV-pro-
gramma voor monumentenrestauraties
worden de plannen onverminderd
voortgezet. 

Arie van Leijen van de 
Hensbroekermolen overleden

Op zaterdag 1 maart 2008 overleed op
86-jarige leeftijd Arie van Leijen, in leven
molenaar op de Hensbroeker molen en
de Obdammer molen. Van Leijen
stamde uit een oud West-Fries mole-
naarsgeslacht, waarvan de wortels
terug gaan tot in de achttiende eeuw.
In 1946 trouwde hij met Geertje van der
Sloot. Het echtpaar ging toen wonen in
de Westermolen in Nieuwe Niedorp,
waarvan Arie ruim 32 jaar de molenaar

was. In 1982 betrok de familie Van der
Leijen de Hensbroeker molen, die Arie
uiteraard ging bemalen. Met een korte
onderbreking, van 1963 tot 1972, heeft
er sinds de bouw van de molen in 1867
altijd een Arie van Leijen op deze molen
gezeten! Ook was Arie molenaar van de
Obdammer molen. 
Niet alleen was Arie van Leijen mole-
naar, maar omstreeks 1975 begon hij
ook te schilderen. Als schilder van
naïeve schilderijen maakte hij naam tot
ver buiten West-Friesland. Het zo mooie
West-Friese landschap met zijn dorpsge-
zichten vormde een rijke inspiratiebron.
In hem verloor West-Friesland een karak-
teristieke figuur die niet alleen als mole-
naar in de herinnering zal voortleven,
maar ook in de door hem gemaakte
schilderijen, die als kunststroming wel
naïef genoemd worden maar eerder
geraffineerd knap en boeiend zijn. 

TU Delft test windmolen voor
ontzouten zeewater

Een windmolen die net als een klassieke
poldermolen rechtstreeks een pomp
aandrijft, dat is het concept van de
combinatie windmolen/omgekeerde
osmose ontwikkeld door de TU Delft. De
pomp is in dit geval wel een hogedruk-
pomp die water met ongeveer 60 bar
door membranen heen perst. Met deze
omgekeerde osmosemembranen wordt
zoet water geproduceerd uit zeewater.
De nieuwe windmolen is bijvoorbeeld
geschikt voor kleine dorpjes op afgele-
gen locaties in droge kustgebieden.
Combinaties van windmolens en ontzou-
tingsinstallaties worden op dit moment
al commercieel aangeboden. De molen
produceert dan elektriciteit uit wind-

energie, de elektriciteit wordt opgesla-
gen en weer gebruikt voor het aandrij-
ven van de hogedrukpomp van de
omgekeerde osmose installatie. De
investeringskosten zijn vooral hoog door
de elektriciteitsopslag. Er zijn ook ener-
gieverliezen door de omzettingen. In de
nieuwe molen wordt de hogedrukpomp
rechtstreeks aangedreven door de
windenergie. In tijden van windstilte
wordt gebruik gemaakt van een water-
voorraad. Water opslaan is immers veel
goedkoper dan elektriciteit opslaan. Er is
gekozen voor een windmolen die nor-
maal gebruikt kan worden voor irriga-
tiedoeleinden. Deze windmolens
draaien relatief langzaam en ze zijn ook
robuust. Op basis van het vermogen van
de molen bij verschillende windsnelhe-
den wordt geschat dat de molen 5 tot
10 m3 per dag gaat produceren,
genoeg drinkwater voor een klein
dorpje van vijfhonderd inwoners. Een
reservoir moet er voor zorgen dat een
windstilte van vijf dagen is te overbrug-
gen. Drie beveiligingen (droogloop,
lage toerental, hoge toerental) worden
ook mechanisch uitgevoerd, zodat
geen elektriciteit nodig is. Het eerste
prototype is opgesteld nabij Delft op
een locatie naast de A13. Vervolgens
wordt het op transport gezet naar
Curaçao en daar wordt het concept
getest op zeewater. TU DELFT.

Molen Sint Anthonypolder 
weer in gebruik gesteld na 
restauratie

In maart is de laatste fase bereikt van de
restauratie van de molen van de Sint
Anthonypolder aan de Polderdijk in
Maasdam. Het in orde maken van het

De Hensbroeker molen in de rouw vanwege het overlijden van Arie van Leijen
(foto Nel van Leijen).

De Berkmeermolen in de rouw vanwege
het overlijden van Arie van Leijen 
(foto Nel van Leijen).
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wiekenkruis is het laatste grote karwei
van de ingrijpende restauratie, dat in de
afgelopen twee jaar is uitgevoerd. Niet
alleen verschillende onderdelen van de
molen, zoals staart en roeden moesten
vervangen worden, ook de stenen romp
was erg slecht en moest grondig geres-
taureerd worden. Het unieke ijzerwerk
aan de kap is zoveel mogelijk gerestau-
reerd en niet vervangen. Verder is bij de
restauratie de originele molenaarswo-
ning in de oorspronkelijke staat hersteld.
In november vorig jaar werd de geres-
taureerde kap terug geplaatst. In de
afgelopen maanden is de restauratie
voltooid met het opknappen van het
terrein en de watergang naar de molen.
Daarnaast heeft de eigenaar van de
molen, de Stichting tot Behoud van
Molens in de Gemeente Binnenmaas,
met de omwonenden en het water-
schap de Hollandse Delta gewerkt aan
verbetering van de molenbiotoop. Ener-
zijds waren die activiteiten erop gericht
weer een goede windtoetreding en -
afvoer mogelijk te maken, anderzijds
ging het om optimalisering van de water
aan- en afvoer. Met de restauratie van
de molen was een bedrag van circa
500.000 euro gemoeid. De werkzaamhe-
den zijn uitgevoerd door Vaags Molen-
techniek uit Aalten en het
aannemersbedrijf ‘t Hooft in Numans-
dorp. Ook hebben vrijwilligers van de

Stichting Molens Binnenmaas aan de
restauratie meegewerkt. Op zaterdag 5
april wordt door de heer M. van Engels-
hoven-Huls, Gedeputeerde van Zuid-
Holland, en mr. drs. A.J. Borgdorff,
voorzitter van de Commissie Hoeksche
Waard en tevens burgemeester van Bin-
nenmaas, de officiële ingebruikneming
verricht. Stichting tot behoud van molens
in de gemeente Binnenmaas.

Overeenstemming over nieuw
plan ‘t Vliegend Hert

Christelijke Woningstichting ‘s-Graven-
deel (CWG) en de RACM zijn het eens
geworden over de plannen voor molen
‘t Vliegend Hert te ‘s-Gravendeel. In de
bijgebouwen van de korenmolen
komen twee (in plaats van drie) appar-
tementen, waarbij de molen zoveel
mogelijk ongemoeid wordt gelaten. Dit
naar aanleiding van het in 2007 op
bezwaar stuitende plan van de wonings-
tichting, waarbij de molen als atelier zou
worden ingericht. Dit stuitte op verzet
van de RACM, die oordeelde dat het
karakter van de molen hierdoor te veel
zou worden aangetast. De woningstich-
ting wil nog dit jaar de molen en de
loodsen renoveren, zodat in 2009 de
appartementen kunnen worden opge-
leverd. 

Positieve wending 
Rijnenburgermolen

De gemeente Rijnwoude gaat opdracht
voor de restauratie van de Rijnenburger-
molen verstrekken (Molenwereld 2008-3-
96) en de plannen voor de bouw van
woningen naast de molen moeten wor-
den aangepast. Laatstgenoemde is
althans de uitkomst van de commissie
bezwaarschriften, dat de inhoud van
het bezwaarschrift van de in oprichting
zijnde stichting gegrond heeft verklaard.
Het College van B en W heeft dan ook
het advies hebben gekregen het plan
voor de bouw van vier woningen aan
de Corellistraat in de huidige vorm te
herbezien, alsook de kap van enkele
bomen mee te nemen in de planvor-
ming. De stichting is niet gezwicht voor
een aanbod van een geldbedrag door
de projectontwikkelaar, wanneer zij het
bezwaarschrift in zou trekken. Op 22
februari is het bezwaar in een hoorzitting
van de bezwarencommissie behandeld.
Hierin zijn van de zijde van de gemeente
bevindingen van onderzoeksbureau
Peutz ingebracht, waarin wordt gesteld
dat het met de verminderde windvang
door woningbouw wel meevalt. De
commissie heeft echter vastgesteld dat
de gemeente niet heeft kunnen aanto-
nen dat het bouwplan niet tot verslech-
tering zal leiden en verklaarde het
bezwaar ontvankelijk en niet onge-
grond. Ook de fractie van de SP in de
Provinciale Staten houdt zich nu bezig
met de situatie rondom de Rijnenburger-

molen. De partij wil weten welke maat-
regelen Gedeputeerde Staten gaat
nemen tegen de gemeente nu blijkt dat
het bestemmingsplan een verslechte-
ring voor de molenbiotoop betekent.
Inmiddels overweegt de gemeente de
molen toch in het eigen bezit te houden.
Volgens de betrokken wethouder zou de
stichting die het monument zou overne-
men, te veel geld kwijt zijn aan het
beheer en onderhoud. De gemeente
blijft zodoende ook baas in eigen molen. 

Opening toeristenseizoen 
Kinderdijk met speciale 
molenzeilen

Op 18 maart is in Kinderdijk het toeristen-
seizoen 2008 geopend. De Stichting
Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) heeft
samen met de Stichting Paperose
gewerkt aan een concept voor speciale
zeilen. Deze zeilen zijn op 18 maart op
de bezoekmolen onthuld. De bedoeling
van SWEK en Paperose is zo sponsoren te
vinden, zodat het mogelijk wordt alle
molens van Kinderdijk in het hoogsei-
zoen juli en augustus te voorzien van de
speciale zeilen. Hierdoor ontstaat de
mogelijkheid om via deze gesponsorde
zeilen aan extra financiële middelen te

De Amerikaanse windmotor gebouwd
voor het project van de TU Delft
(foto: P. van der Drift, 27 februari
2008).

De molen van Sint Anthonypolder in
restauratie (foto Vaags molenwerken,
22 maart 2006).
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komen, waarmee een bijdrage wordt
gedaan om het noodzakelijke achters-
tallige onderhoud aan de molens in te
halen. Paperose is daarvoor in gesprek
met meerdere grote bedrijven. 
Het concept is gebaseerd op kunstwer-
ken gebaseerde molenzeilen met daarin
creatief, maar verantwoord de verwerkt
de logo�s van de betrokken bedrijven.
Voor het jaar 2008 heeft Paperose twee
oude meesters centraal gesteld, te
weten Van Gogh en Rembrandt. 
De Stichting Paperose wil dit concept
breder aan te bieden en hiervoor alle
molenaars die hiervoor belangstelling
hebben in contact te brengen met de
potentiele sponsorende bedrijven. Voor
veel molenaars, molenbeheerders en
moleneigenaren biedt dit wellicht, even-
als bij SWEK, mogelijkheden om extra
financiele ruimte te krijgen.
Om de wieken van de molens op juiste
wijze te kunnen voorzien van bedrukte
zeilen is een speciaal gepatenteerd sys-
teem ontworpen. De wieken worden
voorzien van zeilen die dusdanig zijn
gemodificeerd dat canvas bedrukte
doeken kunnen worden aangebracht
op een wijze dat deze te allen tijde
representatief gevoerd kunnen worden.
Voor meer informatie: J.C. van den
Ende, tel. 06 - 307 26 987 of A. van Brug-
gen, tel. 06 B 557 90 779. Stichting Pape-
rose.

Nu of nooit voor Windlust te
Westmaas

Uiterlijk 1 april moest zijn begonnen met
de hoog noodzakelijke restauratie van
korenmolen Windlust in Westmaas. 
De kosten bedragen circa 470.000 euro,
waarvan het Rijk vijf jaar geleden reeds
een bedrag van 250.000 in het vooruit-

zicht stelde, onder voorwaarde dat de
start uiterlijk 1 april 2008 zou zijn. De
gemeente Binnenmaas is bereid een
bedrag van 107.500 euro bij te dragen.
Mede dankzij de publiciteit rond het mil-
joen voor de molen van Goid-
schalxoord, lukte het om bij de provincie
75.000 euro toegezegd te krijgen. Voor
de resterende 32.500 euro heeft de
molenstichting het VSB- en het Prins
Bernhardfonds benaderd. De raads-
commissie maatschappelijke zaken
heeft het restauratieplan voor de Wind-
lust op 10 maart besproken en op 27
maart heeft de gemeenteraad het
besluit genomen.

Molententoonstelling 
Zoeterwoude

De Stichting Oud - Zoeterwoude presen-
teert haar nieuwe tentoonstelling ‘Wer-
ken met de wind’. Zoals de naam reeds
doet vermoeden gaat de tentoonstel-
ling over de molens in (oud) Zoeter-
woude. De opening vond plaats op
zaterdag 15 maart 2008. 
De tentoonstelling is daarna tot en met
november elke derde zondag van de
maand geopend van 14.00 tot 17.00 uur.
(m.u.v. Juni -4e zondag) te bezoeken in
de oudheidskamer “Suetanborgh”, Sue -
tan pad 5 te Zoeterwoude -dorp. De toe-
gang is vrij.

Herstel De Hoop Sint-Philipsland
nog meer vertraagd

Het herstel van molen De Hoop te Sint-
Philipsland loopt meer vertraging op
dan verwacht. Al weer een jaar geleden
werd de kap van de molen gehaald,
waarna de eerste tegenvallers aan het

licht kwamen (Molenwereld 2007-10-
373). Wanneer de kap terug zal komen is
nog afwachten. Momenteel is het res-
tauratieplan voorgelegd aan de RACM.
Na uitsluitsel kan verdere opdracht wor-
den verstrekt aan Verbij te Hoogmade.
De kans is niet groot dat de kap in 2008
nog teruggeplaatst zal worden. 

Gemeentelijke bijdrage voor
Zandwijkse Molen

In de raadsvergadering van de
gemeente Woudrichem op 4 maart 2008
is het voorstel behandeld een bedrag
van 71.300 euro beschikbaar te stellen
voor de restauratie van De Zandwijkse
molen, nadat eerder het College van B
en W er al eerder mee ingestemd heeft
(Molenwereld 2008-3-100). De
gemeente vindt verder uitstel van de
restauratie onverantwoord. Ze vindt
behoud van De Zandwijkse Molen als
cultuurhistorisch erfgoed van essentieel
belang. Gezien de aard en omvang van
het project is de gemeente onder
enkele voorwaarden bereid de subsidie
te verstrekken. Het bedrag van ruim
71.300 euro is het absolute maximum en
wordt pas definitief wanneer ook
andere partijen met geld over de brug
komen. De Vereniging De Hollandsche
Molen heeft een bedrag van 25.000
euro toegezegd en er wordt rekening
gehouden met bijdragen van de provin-
cie (71.000 euro) en het rijk (ruim 178.000
euro). Het college verwacht verder dat
de molenstichting zich tot het uiterste
inspant om extra geld binnen te slepen,
bijvoorbeeld via sponsoring. 

Een met kunst opgesierde 
Kinderdijkse molen; een idee van 
de Stichting Paperose.

De kap van de molen van Sint Philips-
land in de werkplaats van de molenma-
ker (foto D. Kenbeek, 12 april 2007).
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Keldonks molenbrood valt goed
in de smaak

Om de plannen voor de herbouw van
de Keldonkse korenmolen De Hoop te
ondersteunen bakt warme bakker
Antoine van de Rakt sinds kort een spe-
ciaal Keldonks molenbrood. Het kostte
even wat moeite om de juiste ingrediën-
ten bij elkaar te krijgen, maar daarna
kon het experimenteren beginnen. “Ik
liep al langere tijd rond met het idee iets
te doen rondom de plannen om koren-
molen De Hoop in Keldonk te herbou-
wen en restaureren. Voorop stond dat
het iets speciaals moest zijn met een dui-
delijke link naar onze Keldonkse molen
en de ambachtelijke wijze waarop daar
hopelijk in de toekomst weer koren
gemalen gaat worden”, zo vertelt
Antoine van de Rakt. Samen met zijn
vrouw Marga heeft hij een goed
lopende bakkerij aan de Antoniusstraat
in Keldonk. Het volkorenmeel voor het
Keldonks molenbrood wordt gemalen in
Zierikzee. “Met onze bakkerij ondersteu-
nen wij de herbouw van de Keldonkse
molen daarom van harte. Van elk ver-
kocht molenbrood gaat 10 procent naar
het restauratiefonds van de Keldonkse
molen”. Het enige wat Antoine van de

Rakt kwijt wil over het recept is dat het
Keldonks molenbrood het beste te ver-
gelijken is met een licht volkorenbrood
rijk aan voedingsvezels. De unieke
smaak ontstaat door de juiste combina-
tie van tarwemeel en bloem. Een lekker
en gezond broodje dus, dat dagelijks
past in een verantwoorde maaltijd en
ook nog eens een bijdrage levert aan
de herbouw van een stukje Keldonks erf-
goed. Stichting Korenmolen de Hoop
Keldonk.

Vrees toekomst molen 
Catharina te Schijndel 

Eigenaar Smits van de Catharina aan de
Hoofdstraat in Schijndel heeft bezwaar
gemaakt tegen een naast de molen te
bouwen gezondheidscentrum (Molen-
wereld 2007-7-254). Ook elf andere
buurtbewoners hebben geageerd
tegen de nieuwbouw op de plek van
een ander voormalig appartementen-
en winkelcomplex. Smits geeft aan dat
de (al tientallen jaren stilstaande molen)
aan het zicht wordt onttrokken en wind
verliest. De RACM vreest eveneens voor
de toekomst en schrijft in een brief aan
de gemeente dat het in bedrijf kunnen

houden van een molen, waar vol-
doende windvang voor nodig is, de
beste garantie is voor het instandhou-
den van dergelijke monumenten. Een
boodschap die de gemeente makkelijk
kan pareren met de decennia lange stil-
stand van de molen en daarom wellicht
beter aan het adres van de eigenaar
had kunnen worden gericht. Plannen
om tot restauratie te komen blijven tot
op heden dode letters.

Verkoop Hellemolen te Reek wil
niet vlotten

De Hellemolen (beter bekend als de
‘Bandenmolen’) te Reek staat al drie
jaar te wachten op een potentiële
koper (Molenwereld 2005-10-312). De
drie jaren van leegstand hebben geleid
tot lichte verpaupering van de beltmo-
len, die voorheen restaurant ‘In De Witte
Molen’ herbergde. Van binnen is de
molen stoffig en hebben vogels duidelijk
huisgehouden. De molen heeft nog
steeds een horecabestemming, maar
de gemeente staat open voor een
andere invulling. 

Hopelijk zal de Zandwijkse molen bij Uppel spoedig weer zo te zien zijn. Het opspringen van het water voor het scheprad
werd in de Alblasserwaard wel ‘een wit paard rijden genoemd’ omdat het witte, schuimende water wel wat weg had van een
steigerend paard. Als de molen afviel ‘zakte’ het paard en wanneer de molen de gang erin kreeg leek het wel op te springen
(foto Marco van Steenis).

Molen Catharina in Schijndel (foto H. van Steenbergen, 1 september 2004). 
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Fleur in Zevenbergen weer
alleenstaand

In november 2007 betrok een kunste-
naarsstel molen Fleur te Zevenbergen als
huurder (Molenwereld 2007-12-444). Vol
enthousiasme werd de molen betrokken
en deels ingericht als woning, atelier,
galerie en cursusruimte. Kunstcentrum
Fleur zou op 1 januari 2008 officieel van
start gaan. Zover is het echter niet geko-
men. Het stel is terug naar Tholen, door-
dat ze verdreven zijn door de
bureaucratie van de gemeente Moer-
dijk. Het is misgegaan bij de aanvraag
voor een bouwvergunning voor een ber-
ging. De gemeente heeft de aanvraag
volstrekt verkeerd geïnterpreteerd. De
gemeente heeft in haar reactie gesteld
dat het niet toegestaan is cursussen te
geven dan wel een galerie te houden.
Tevens werden juridische maatregelen in
het vooruitzicht gesteld, terwijl het echt-
paar nog geen verdere actie had
ondernomen. Dat terwijl de eigenaar,
Stichting Woningbouw Zevenbergen
(SWZ), al de bestemming ‘wonen met
aan huis verbonden beroepen’ had ver-
kregen. De wethouder wil nu in samen-
spraak met moleneigenaar SWZ een
bandbreedte af gaan spreken voor de
dingen die wél en niet kunnen in de
molen. 

In ‘t kort

- Op 13 maart 2008 is de nieuwe kap
geplaatst op de Concordia te Ede. Het
steken van de roeden is uitgesteld van-
wege te harde wind. 
- Na een jaar van restauratie is Den Arend
te Bergambacht weer in gebruik geno-
men (Molenwereld 2007-10-354). 
- Om de kap van molen De Nachtegaal
in Noordbeemster dicht te maken is de
stichting die zich inzet voor herstel op de
korte termijn eerst op zoek naar 7.000
euro. 
- Het in 2007 gestarte onderhoud van de
Hogeveensemolen te Noordwijkerhout is
nagenoeg afgerond. 
- De in overleg aangepaste bouwplan-
nen bij De Zuidmolen te Groesbeek
(Molenwereld 2007-5-165) zullen niet in
gevaar komen door de in maart van
kracht geworden versoepeling van de
Gelderse Molenverordening. 
- De adviescommissie cultuurhistorie van
Winterswijk heeft positief geadviseerd
over de bouw van een nieuw kantoor
naast de Venemansmolen te Winterswijk. 
- De ondertoren van de Middelste molen
van de polder lopik, Lopikerkapel en
Zevenhoven bij Cabauw kreeg een nieuw
rietdek.
- Leerlingen van het Goese Lyceum ver-
vaardigen nieuwe deuren voor De Koren-
bloem te Kortgene. 
- Met instemming van alle Statenleden
geeft de Provincie Noord-Brabant de
komende jaren 24 miljoen euro extra uit
aan bewaren, beleven en ontwikkelen
van cultureel erfgoed.

- Op 15 maart is bij de Kilsdonkse molen te
Beugt de eerste van drie mijlpalen in het
restauratieproces bereikt. In de oude olie-
molen is het nieuwe gaande werk
geplaatst, waaronder een wentelas van
16 meter. Tevens werd bekend dat de
Bankgiroloterij (opnieuw) 100.000 euro
sponsort (zie elders in dit blad voor een
uitvoerige reportage). 
- Een verzoek om een bijdrage ten
behoeve van het achterhalen van de
oorsprong van De Korenbloem te Oploo is
door de gemeente afgewezen (zie ook
elders in dit blad). 

Molenkalender 2008

10 mei 2008: Nationale Molen- en
Gema   len  dag.
14-15 juni 2008: Groninger 
Molenweekend.
28 juni 2008: Westlandse Molendag.

Vereniging De Hollandsche Molen zet zich in voor het behoud van alle nog
bestaande wind- en watermolens in ons land. De vereniging is gehuisvest aan de
Zeeburgerdijk te Amsterdam. In dit pand werken 10 medewerkers en is tevens het

documentatiecentrum gevestigd.

De Hollandsche Molen zoekt per 1 juni a.s. een

ADVISEUR TECHNIEK (0,8 – 1,0 f.t.e.)

met als hoofdtaken het ondersteunen van moleneigenaren bij de uitvoering van
subsidieregelingen, adviseren van bestuur en directie over aanvragen voor 

restauratiesubsidies van culturele fondsen, uitvoeren van specifieke projecten 
en het begeleiden van onderhoud en restauratie van de 12 molens van 

de vereniging. Een uitgebreide functiebeschrijving is te vinden op 

w w w. m o l e n s . n l / n i e u w s

De sollicitatietermijn eindigt op 21 april a.s.

De Middelste Molen bij Cabauw
krijgt een nieuw rietdek (foto D. Ken-
beek, 3 maart 2008). Op de plaats van
het gemaal rechts van de molen stond
tot de sloop in 1933 de Voorste Molen
(foto D. Kenbeek, 3 maart 2008).

Molenkalender buitenland 2008 

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

Rectificatie:
in het vorige nummer werd gemeld dat
de Provinciale molendag in de provincie
Antwerpen op 25 mei 2008 zou zijn. Dit is
echter een molenzondag, de Provin-
ciale Molendag is op 31 augustus 2008. 

ADVER T EN T I E



(wellicht een van de kortste uit de nederlandse literatuur!) van
de hand van Jacob Cats. Deze 17de-eeuwse dichter was ooit,
en kennelijk ook nog in de negentiende eeuw, erg populair. Nu
is hij, en zijn ook zijn gedichten volslagen onbekend. Ik heb ook
pas enkele jaren geleden ontdekt dat ‘De keel, kost veel’ een
bestaand gedichtje was. (In de bewoordingen van een aan
lager wal geraakte molenaar uit de omgeving van Oudewater:
“Een hele molen is door mijn keel heen gegaan, alleen het
puntje van een roe steekt er nog uit.” jsb)

Overigens is er over de molen van Verheggen, waarvan ik een
nieuwe, unieke foto heb ontdekt in het Tilburgse archief, reeds
het een en ander geschreven in mijn artikel in Brabants Heem
uit 1977, en in het boek van Jef van Gils: Hilvarenbeek onder de
koningen. Het is wel goed om naast informatie op het net ook
altijd de oudere publicaties te bestuderen; daar is soms veel te
vinden dat niet op het net staat. Ik heb vaak de indruk dat
onder molenliefhebbers niet goed bekend is wat op papier
reeds gepubliceerd is.’

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’; ongetwijfeld ook beneden de
grote rivieren, maar waar precies? 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

DDe‘Zoeker’ in het vorige nummer wordt door Erwin
Esselink uit Delft, thuisgebracht als de molen van
Verheggen bij Hilvarenbeek. De heer Esselink

schrijft: ‘De molen was gebouwd in 1897 nadat zijn voorganger
op 17 juli 1897 verbrand was. De molen stond ten noorden van
Hilvarenbeek in de buurtschap Driehuizen. In juli 1935 brandde
de molen uit. Piet van Bussel noemt als waarschijnlijke oorzaak
het warmlopen van een steenspil in de taatspot. De romp blijft
staan, maar wordt op 4 oktober 1944 door de terugtrekkende
Duitsers opgeblazen. Het einde van de molen wordt ook
beschreven door Ad van Gool in het onlangs verschenen boek
Van billen en kruien. Ook Bart Hoofs uit Hilvarenbeek heeft de
molen van Verheggen herkend en voegt aan het boven-
staande toe dat de molen een achterbaard met daarop de
bijzondere tekst: “De keel kost veel”. Momenteel rest er niets
meer van de romp. De molen stond in de Voort en dat is ten
noorden van het dorp in de akkers, tussen Hilvarenbeek en Til-
burg in en dicht tegen de Beekse Bergen aan. Wel vraagt Hoofs
zich af waarom deze molen ook van die typische ‘Van Rijswijk-
boogjes’ en moorse motieven had? Was dit toch niet familie
gebonden? Esselink reageert hierop: ‘Ik denk dat de z.g. Van
Rijswijk-boogjes toch meer streekgebonden dan naamgebon-
den zijn. Toen de molen in Goirle aan de Rielseweg in 1936 uit-
brandde had deze ook de bewuste boogjes. De molen was
weliswaar juist dat jaar aangekocht door een Van Rijswijk, dus
hij zou ze net na zijn komst kunnen hebben aangebracht, maar
op een andere foto van voor de brand zijn ze ook al te zien.
Ook de andere molen van Goirle had rond 1900 dergelijke
boogjes, maar niet zo spits toelopend. Omdat ook de molen
van Verheggen ze had zal het toch meer iets streekeigens
geweest zijn.’ Jan Scheirs,ook uit Hilvarenbeek voegt hier nog
aan toe: ‘De in een min of meer spitse punt uitlopende witte (of
zwarte: Goirle nu) boogjes boven de ramen en deuren is inder-
daad niet typisch Van Rijswijk, noch typisch Hilvarenbeek, want
deze versiering kenden meer molens in het zuiden, bijvoorbeeld
ook die van Hoogeloon. Wanneer zoiets echter eenmaal
geschreven is, wordt het altijd maar weer overgeschreven. De
molen van Verheggen brandde in 1935 uit door het warmlopen
van een spil in de taatspot (vertelde destijds de laatste mulder
Adrianus Verheggen mij), en de romp bleef vervolgens nog tot
oktober 1944 staan, toen hij bij de bevrijding van het zuiden
van ons land door de Duitsers werd opgeblazen. Volgens het
kadaster zou de molen gebouwd zijn in 1860 of 1861 (vergun-
ning werd al aangevraagd in 1857). Ook eerder dan in 1935 al,
in 1897, was de molen uitgebrand (zie de geschriften van
meester Panken/Brabants Molenboek) en bij die gelegenheid
van grondzeiler naar bergmolen omgevormd. Vlucht van de
nieuwe bergmolen: ca. 23 meter volgens Adrianus Verheggen,
wat kort was naar Brabantse maatstaven, maar begrijpelijk
gezien zijn voorgeschiedenis. (Zou het niet mogelijk zijn dat de
romp bij de herbouw na de brand is ingekort om deze pas te
maken voor een Zuid-Hollandse watermolenkap? Niet alleen
het model van de kap doet dit vermoeden, maar ook het grote
raam vlak onder de kuip. jsb)

De molen van Verheggen had omstreeks 1900, net zoals de
andere twee molens in Hilvarenbeek in die tijd en vele andere
in de omgeving, drie koppels stenen: een koppel voor rogge,
een voor boekweit, en een koppel voor schors. De boekweit-
teelt is na 1900 echter snel in de versukkeling geraakt. Wat er
van de molen nog resteert is de kruias met gietijzeren tandwiel,
die op de Doornboom ligt (of de lier die nu aan de staart zit
komt van Verheggen, terwijl dan die andere de oorspronkelijke
van De Doornboom is)
De tekst op de achterbaard is trouwens een bekend gedicht
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Nade start van de restauratie
eind mei 2007 is het werk
voortvarend ter hand geno-

men. Dat was ook wel nodig want aan
de toekenning van een aanzienlijke
Europese subsidie (Ceres gelden) is een
spijkerharde deadline verbonden. Op 1
januari 2009 moet de restauratie geheel

afgewikkeld zijn, ook administratief,
anders wordt er niet betaald. Gezien de
omvang van het karwei (herstel en com-
pletering oliewatermolen én een wind-
korenmolen, het opnieuw aanbrengen
van waterwerken en het graven van
een waterloop) moeten er dus bergen
werk verzet worden. 

Oliewerk

Op 15 maart waren daar de nodige
tekenen van zichtbaar. De molenmakers
van Adriaens uit Weert waren al vroeg
aan de gang om de zware en grote
delen van het oliewerk met behulp van
een torenkraan in het molengebouw te

Er  z i t  

in  de 

Er  z i t
V A A R T

in  de 

De foto’s 1 tot en met 8 zijn van de 
heer J. Vendrig. 

De overige foto’s, 9 tot en met 15 zijn
van de heer D. Kenbeek.
Tenzij anders vermeld.

2

1 

D. Kenbeek

ZZaterdag 15 maart kon het bestuur van Stichting 
De Kilsdonkse Molen met een tevreden gezicht 

rondlopen. Niet alleen werd een groot deel van het 
oliewerk in het watermolengebouw geplaatst, ook mocht
het bestuur voor de tweede keer een gift van 100.000 van
de BankGiro Loterij ontvangen. Deze werd symbolisch

overhandigd door directeur Leo Endedijk van De Holland-
sche Molen die bij de eerste keer al had toegezegd dat bij
een goed verloop van fondsenwerving en restauratie de
Stichting nog een keer terug mocht komen. Dat heeft de
Stichting zich natuurlijk geen twee keer laten zeggen. 
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plaatsen. Dan hebben we het over het
slagblok met gietijzeren voor- en naslag,
de complete kollergang met aandrijving
en tenslotte de ruim 16 meter lange en
4,5 ton wegende wentelas van Frans
eiken. Voor- en naslag zijn gegoten bij
ijzergieterij Geraedts in Baarlo en wegen
1500 kg elk. De 3,5 ton zware kantstenen
en de ligger zijn oorspronkelijk afkomstig
uit Uitgeest. Deze kwamen tevoorschijn
bij de sloop van een pand en kwamen
via Gerbrand de Vries terecht bij Stich-
ting Industrieel Erfgoedpark De Hoop die
alles voor een vriendelijke prijs aan de
Kilsdonkse stichting heeft verkocht.

Ki lsdonkseKi lsdonkse
M O L E N !

Doorsnedetekening
van de Kilsdonkse
molen (tekening
Adviesbureau
Groen).

4

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

3

ADVER T EN T I E

Windkorenmolen De Vl i j t  Wageningen
zoekt (leerling) molenaar(m)
Voor op onze drukbeklante molen die beroepsmatig in bedrijf is 
voor 3 tot 5 dagen per week. Van de kandidaat wordt verwacht:

- dat hij goed gemotiveerd is
- dat hij sociaal vaardig is
- dat hij technisch vaardig is
- dat hij bereid is het vak te leren

Na een proeftijd is er de mogelijkheid om op termijn het molenaarsbedrijf over te
nemen. Diploma vrijwillig molenaar is niet direct noodzakelijk.

Sollicitaties schriftelijk richten aan: H. Dobbe Harnjesweg 42, 6706 AT Wageningen
Tel.: 0317-418120.
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Molenmakerij Adriaens heeft daarna de
stenen op maat gehakt. Waarschijnlijk
hebben deze een windmolen- of vroeg-
industrieel verleden.
Het oorspronkelijke oliewerk is in 1880 al
uit de molen verwijderd. In dat jaar
kocht de bovenstrooms gelegen ge -
meente Veghel de molen vanwege
regelmatig terugkerende overlast door
opgestuwd water. Daarop werden de
waterwerken gesloopt en het oliewerk
voor 700 gulden verkocht aan Popke
Drieuwes Kooi in Stroobos. Die had daar
in 1871 een pel- en korenmolen laten
bouwen. In 1882 werd bij deze molen

5

6 7

8



    11e jaargang 2008 nr. 4  147

een olieslagerij in een aanbouw inge-
richt, welke in 1888 uitgebreid werd met
een stoommachine. Het kan niet missen:
die in 1882 gebouwde olieslagerij is die
uit de Kilsdonkse molen. Volgens overle-
vering is daar het gebouw voor het olie-
werk pas neergezet toen de afmetingen
van het gaande werk bekend waren en
dat is gezien de lengte van de wentelas
goed denkbaar. De molen in Stroobos
brandde in november 1889 af.
Dankzij een grondig bouwhistorisch
onder  zoek is een alleszins verantwoorde
reconstructie tot stand gekomen.

Wind- en watermolen

Nu het oliewerk voor een belangrijk deel
geplaatst is kan het gebouw dichtge-
maakt en verder afgewerkt worden.
Aan de windmolen is ook al het nodige
gebeurd. De romp is met nieuwe IJssel-
steentjes voor de binnenkant en oude
voor de buitenkant zes meter opgemet-
seld tot zijn oorspronkelijke hoogte en er
zijn nieuwe balklagen aangebracht. Eer-
ste helft juni moet de kap geplaatst wor-
den. Het waterschap is druk bezig met
het graven van de molenloop die op
enige afstand bovenstrooms aftakt bij

een stuw in de Aa. Dat zal een verval
van ruim een meter opleveren dat voor
aandrijving van de nog aan te brengen
onderslagraderen gaat zorgen. 
Volgens planning moet alles eind
november gereed zijn. Nog een hele klus
maar gezien het enthousiasme ter
plaatse en de betrokkenheid van de
mensen die het werk uitvoeren zal het
wel lukken daar in Kilsdonk.

9 10

11 12 13

14 15



148 11e jaargang 2008 nr. 4

richt voor het malen van graan. Bij het
verlenen van vergunningen voor water-
molens werd expliciet vastgelegd dat
die niet gebruikt mochten worden voor
het malen van graan, en om die reden
moest daar alsnog een vergunning voor
komen. Vanwege de geringe economi-
sche mogelijkheden tijdens de Tachtigja-
rige Oorlog hadden vele Bos sche naren
elders een beter bestaan gezocht,
waardoor voor de stad minder maalca-
paciteit nodig was. Afgebrande molens
werden niet meer opgebouwd, en zo
bleven er waardevolle vergunningen
over zonder molens. Dat verklaart de
wat merkwaardige transactie. De water-
molen buiten de Orthenpoort had maar
geringe afmetingen, waardoor deze
niet bij machte was het water uit het

land te malen. Toen de vergunning ver-
leend werd om hem te verplaatsen was
hij pas zes jaar oud. Op zijn nieuwe
plaats mocht de molen niet groter wor-
den dan hij was, en daarom zou hij voor-
zien worden van zes wieken. We weten
nu dat niet het aantal wieken bepalend
is voor de capaciteit, maar de vlucht.
Het regende in de Drieborght dan ook
klachten over de geringe maalcapaci-
teit. De molen werd soms zelfs met dub-
bele verkleining aangeduid als het
Kleine Molentje. Bovendien regende het
klachten over de vaak onbegaanbare
wegen rond de Kleine Molen; de mulder
ging er geregeld met zijn roeiboot op uit
om zijn klanten te kunnen bedienen. Of
dit een wipmolen was of een achtkante
molen, is nog niet gebleken uit de oude

Op zoek naar het verleden van

De Korenbloem in Oploo
Op zoek naar het verleden van

De Korenbloem in Oploo
Jan van Riet, vrijwillig
molenaar in Oploo en 
secretaris van de Molen-
stichting Oploo-Wanroij,
nam het initiatief om de
bouwgeschiedenis van

molen De Korenbloem te
laten onderzoeken en de
molen zorgvuldig te 

documenteren. 
Een zeer te waarderen 
initiatief omdat er geen 
restauratie op stapel staat, 
en de gebruikelijke manier

om subsidie te 
verkrijgen voor dit 

onderzoek dus niet van 
toepassing is.

De Korenbloem heeft een mooi oud aswiel. Aan de trekbalk is te zien dat de
steenkraan niet tot de oorspronkelijke uitrusting behoort. 

VVolgens de steeds herhaalde gegevens
zou de molen in 1800 in Oploo zijn opge-
richt, en afkomstig zijn uit Den Dungen.
Verondersteld werd dat dit dan de Kleine
Molen bij de Drieborght aan de Aa
geweest zou zijn; de enige windmolen die
rond 1800 in Den Dungen stond. De
molen van Sint-Michielsgestel aan de
Dungense Kant, die voor de inwoners van
Den Dungen veel dichterbij stond dan de
Kleine Molen, werd in 1873 naar Dinther
verplaatst, waar hij in 1911 vervangen
werd door een tweedehands achtkante
molen. Die kan dus niet in Oploo terecht
zijn gekomen. Over de Kleine Molen ver-
meldt H. van Bommel in Het molenaars-
geslacht Coppens dat deze omstreeks
1810 verdween. 
De Kleine Molen was kort na 1600 ver-
plaatst van ’s-Hertogenbosch naar de
Drieborght. Jan van Riet hoopte dan ook
aan te kunnen sluiten bij het onderzoek
naar de voormalige molens van ’s-Herto-
genbosch (zie: www.bosschemolens.nl).

Maar als bouwhistoricus had ik al twijfel
over deze conclusie. De Kleine Molen
stond als windwatermolen buiten de
Orthenpoort van ’s-Hertogenbosch, en
werd rond 1600, gecombineerd met het
windrecht van een afgebrande molen
buiten de Hinthamerpoort, verplaatst
naar de Drieborght, waar hij werd inge-
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GESCHIEDENIS

documenten. Het kan geen standerd-
molen geweest zijn; dat type is feitelijk
ongeschikt als watermolen. Prisaties
(taxaties van het gaande werk) van de
Kleine Molen maken consequent mel-
ding van ‘de koning met het rutsel en
het onderste radeke’, en vervolgens
‘het ronsel’. Dit geeft geen uitsluitsel
over het type, maar zeker is dat de
molen van Oploo geen wipmolen is,
noch een achtkant, en dat in die molen
ook geen onderdelen verwerkt zijn die
uit één van die typen afkomstig zijn. Er zit
wel een steenbalk in die ouder is dan de
rest van de molen.
Een snelle blik op oude kaarten leert dat
de molen in Oploo pas veel later werd
opgericht dan 1800. In het kadaster is
het document met de eerste inschrijving
verloren gegaan, maar het perceel
waar de molen staat, was in 1843 nog
weiland. In 1857 staat er een molen.
Hoewel het jaar waarin de Kleine Molen
werd afgebroken nog niet nauwkeurig

MEU L F RANS :
koning: de verticale, centraal geplaatste as of spil van een molen.
rutsel, ronsel: een klein tandwiel, bestaande uit twee houten schijven waartussen cilindrische staven als tanden geplaatst zijn. 

Meestal: ‘rondsel’ of ‘schijfloop’.
het onderste radeke: klein tandwiel onderaan de koning; hier waarschijnlijk uitgevoerd als ‘spoorwiel’, dus als tandwiel met radiale kammen of

tanden.
steenbalk: de horizontale zware eiken balk dwars door de kast van een standerdmolen, ongeveer op de halve hoogte van de kast,

die op de standerd rust, en die het gewicht van de kast draagt.

bekend is, moet die molen zeker vóór
1816 verdwenen zijn. Het is nog denk-
baar dat de molen korte tijd op een
andere plaats heeft gestaan, maar dan
blijft toch de tegenstrijdigheid over het
type.
Het nu gevonden spoor lijkt weer naar
de omgeving van ’s-Hertogenbosch te
leiden. De inscripties in De Korenbloem
wijzen, voor zover ze te duiden zijn, op
het gebied ten zuiden van die stad, tot
Boxtel en omgeving. Wellicht heeft De
Korenbloem zijn wortels toch in de Bra-
bantse hoofdstad?
Opmerkelijk is dat de molen van Boxtel
volgens een artikel van de Heemkun-
dige kring in 1857 naar Nistelrode werd
verplaatst (Volgens De Brabantse
Molens naar Genenberg bij Sint-Michiels-
gestel). Later werd die molen naar Gef-
fen verplaatst, waar hij als De Vlijt nog
staat. Zou er een relatie met Oploo zijn?
De geschiedenis geeft zich niet zonder
slag of stoot gewonnen.

In De Korenbloem zijn nog veel
inscripties behouden die het mogelijk
maken te herleiden waar de molen
oorspronkelijk stond. 

ADVER T EN T I E

Nico Jurgens
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Een brokje geschiedenis

De eerste echte vermelding van onze
Oostmolen dateert van 1488 (eerste ver-
melding van een windmolen in Gistel
dateert van 1293) toen de troepen van
Maximiliaan van Oostenrijk de molen in
brand staken. De molen werd terug
opgebouwd want in de zestiende eeuw
zien we op de kaarten van Pieter Pour-
bus twee molens staan, de grotere West-
molen en de iets kleinere Oostmolen. Ze
waren beiden eigendom van de heren
van Gistel en het waren tevens banmo-
lens.
Na een verwoestende brand tijdens de
bange dagen van het beleg van Oos-
tende in 1603 vraagt de stadsoverheid
in 1609 aan baron Affaitati om beide
molens weer op te bouwen.
Nadat de molens in 1716 in handen
komen van de adelijke familie Vander-
noot worden ze uiteindelijk in 1742 ver-
kocht aan de familie Ghyssels uit
Roeselare die meer dan 150 jaar (met
kleine onderbreking) met de Oostmolen
verbonden zou blijven. Petrus Ghyssels
werd molenaar/eigenaar van de West-
molen, z’n broer Antonius kocht de Oost-
molen over en bemaalde die.
De zoon van Antonius, Joannes Baptiste
verkoopt de molen in 1768 aan Everard
Ketele uit Ichtegem maar reeds in 1796
komt de molen terug in handen van de
familie Ghyssels als Joannes Baptiste’s
zoon (Petrus Jacobus) de molen terug
koopt!
In 1841 beslist Petrus Ghyssels om de
molen om te bouwen. Om er een han-
deltje bij te nemen wilde Petrus met de
molen ook olie slaan. Daarom vroeg hij
aan Karel Peel om de molen op te scho-
ren, de staak te doorboren, de molen-
berg uit te diepen en een torenkot
onder de molen te bouwen zodat de
volledige inrichting om olie te slaan daar
zou kunnen opgesteld worden.

Wenkende
wieken terug 

I N  G I S T E L

Wenkende
wieken terug 

I N  G I S T E L

Benoît Delaere

De Oostmolen in Gistel omstreeks de Eerste
Wereldoorlog. De molen heeft dan al ijzeren roeden. 

Dertig jaar nadat de stalen geklinknagelde roeden bij de
brand van de molen in 1977 verdwenen, acht jaar nadat de
houten binnenroede het begaf bij nagenoeg windstil weer
werd er op dinsdag 25 september 2007 op de Oostmolen van
Gistel opnieuw een stalen (gelast) gevlucht ingetrokken door
de molenmakers Adriaens uit Weert. 

De malende Oostmolen in 1922. 



Doorsnedetekening van de
Oostmolen. Tekening 

Arnoud Debonnet/Johan 
van Steenkiste in 

dr. Luc Devliegher: 
De molens van 

West-Vlaanderen 
(Tielt-Weesp, 1984).

MEU L F RANS :
staak: Vlaams synoniem voor standaard.
torenkot: De standerdmolen (kruiswerk plus

kast etc) rust niet op teerlingen
maar op een ronde gemetselde
romp, de zo ontstane werkruimte
voor een olieslagwerk is het
torenkot, vandaar torenkotmolen.
Dit molentype is dus wezenlijk
anders dan een gesloten stan-
derdmolen waaraan hij doet
denken.

kruisplaten: De horizontale, elkaar kruisende
balken die de basis voor de 
standerdmolen vormen.

voormolen: Het koppel stenen in de stan-
derdmolen aan de trapkant; n.b.
de term komt ook voor bij wind-
watermolens, maar dan in een
totaal andere betekenis: 
boezemmolen.

achtermolen: Het koppel stenen in de 
standerdmolen aan de wieken-
kant; n.b. de term komt ook voor
bij windwatermolens, maar dan in
een totaal andere betekenis:
molen die op een bemalen 
boezem uitmaalt.

spillen: staven (in een schijfloop; vnl.
vlaams).

vuring: vuister, fornuis in een
oliemolen; vnl. Vlaamse
term.

pletstenen: kantstenen, stenen die
op hun kant rond-
draaien, vnl. Vlaamse
term.

middenlijst: middelste horizontale
balk in de zijkant van
een wip- of standerd -
molen en bevestigd op
de steenburrie, synoniem
steenlijst.

waterlijst: bovenste horizontale
balk in de zijkant van
een standerdmolen.

Het oliewerk in het 
torenkot.

Het onderschijfloop op de 
spil drijft het steenwiel 

van de kollergang aan, evenals
het vertikale wentelwiel op de
wentelas waardoor de heien in

werkinggezet worden.

GRENSMOLENS
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In 1874 neemt Charles Ghyssels de bloei-
ende zaak over van z’n vader om de
molen tot slot in 1907 te verkopen aan
ene Alfred Ronse voor 24.125 fr. De
molen werd rond die tijd bemalen door
Emiel Sinnesael en dit tot 1914. De molen
werd trouwens toen reeds voorzien van
een ijzeren roede. Vanaf juli 1914
bemaalde Emiel Vanhevel de Oostmo-
len.
Het jaar 1933 betekent een andere mijl-
paal in de geschiedenis van de molen.
Na enkele studies, ontmoetingen en rei-
zen naar Nederland raakt molenkenner,
en inmiddels burgemeester van Gistel,
Alfred Ronse in de ban van het Dekker-
stroomlijnsysteem en past dit toe op zijn
beide molens (de merelaan en de oost-
molen). Op 22 oktober van dat jaar
wordt de molen onder grote belangstel-
ling ingezegend en ingehuldigd.
De oliemolen bleef werken tot ongeveer

1920 terwijl de graanmolen bleef werken
tot 1958 met molenaar Emiel en zoon
Oscar Vanhevel.

Na het overlijden van Alfred Ronse en
z’n echtgenote blijft de molen in het
bezit van de familie Ronse tot in 1972,
dan wordt de molen aan de stad
geschonken. Een restauratie dringt zich
echter dringend op. Plannen worden
opgemaakt, de aanbesteding wordt
gepland, maar net voor die zou plaats
vinden brandde de molen op 12 sep-
tember 1977 volledig af. Na een periode
van ‘windstilte’ wordt er dan toch beslo-
ten de molen volledig her op te bou-
wen, de klus wordt toegewezen aan de
molenbouwers Herman en Guido Peel.
Ondanks het feit dat de restauratie zeer
goed werd uitgevoerd zijn er een paar
grote missers geweest. De grootste mis-
ser was ongetwijfeld het aanhangen

van een eikenhouten wiekenkruis, een
idee van de toenmalige ingenieur-archi-
tect.
In 1984 vindt de inhuldiging plaats
waarna de molen tot 1999 regelmatig in
bedrijf was door vrijwillig molenaar Jules
Vanhevel (zoon van Oscar), later bijge-
staan door schrijver dezes.
In 1999 knakt de binnenroede dicht
tegen de askop af. Een vernieuwing van
het gevlucht dringt zich op, maar welk
materiaal zal men kiezen? De intussen
gekende discussie zal duren tot 2007.

Een torenkotmolen

Wat is het unieke aan de Oostmolen?
Wat is een torenkotmolen? Niet zomaar
een gesloten staakmolen maar een
staakmolen waarvan de kruisplaten rus-
ten op een ringmuur, deze heeft een
behoorlijke dikte (70 cm in Gistel) want
er rusten telkens 3 kruisplaten op. In de
hierdoor uitgespaarde ruimte, het toren
- of stampkot had men zo de mogelijk-
heid om werktuigen aan te drijven, in
ons geval het olieslagwerk! Logische
vereiste was dan wel dat de staak van
de molen ‘doorboord’ moest worden
om de aandrijving te verzekeren, in Gis-
tel werd die staak trouwens uit 4 delen
samengesteld en met bouten aan
elkaar bevestigd.
Nog een belangrijk verschil is dat de
kruisplaten paarsgewijs om de staak
werden heen gelegd (vergelijk kruisar-
men in een bovenwiel) om het doorzak-
ken van de staak te voorkomen werden

De verdekkerde Oostmolen in 1938. 

De molen was en is met het
nabijgelegen molenhuis een bijzonder
mooi geheel. 

GRENSMOLENS



11e jaargang 2008 nr. 4  153

in een later stadium trouwens zoge-
naamde halve kruisplaten aangebracht
(bijgevolg 4 maal 3 steekbanden).
Om de bedrijfsruimte te vergroten werd
het torenkot kegelvormig gemetseld en
bovendien werd de molenwal uitge-
diept (in Gistel ca. 80 cm). 
Denk eens in: dit karwei werd anno 1840
uitgevoerd met de toen bestaande mid-
delen, er bestonden nog geen hijskra-
nen en dergelijke, maar toch kreeg men
deze moeilijke klus voor elkaar!
Nog een gevolg van de ombouw is het
feit dat er boven in de graanmolen
plaats moest worden gecreëerd voor de
schijfloop die de metalen spil aandrijft
door de staak. Het koppel maalstenen
(achtermolen) moest dus plaats maken
en werd helemaal tegen de windweeg
geplaatst, aan die kant werd er in het
vangwiel dan ook een tweede gang
kammen aangebracht om de stenen te
kunnen aandrijven.
In het torenkot drijft een rondsel (vroeger

uitgerust met metalen spillen) aan de
ene kant de pletstenen aan (uit graniet,
elk ongeveer 3 ton), aan de andere kant
drijft het rondsel de wentelas aan die
voorzien is van twee raamwerken om de
heien van voor- en naslag te doen wer-
ken. 
Verder zijn er natuurlijk twee vuringen
voorzien die elk hun eigen rookkanaal
hebben, uitgespaard in de muur en uit-
lopend op gaten in het metselwerk van
het torenkot.

Eindelijk weer stalen roeden

Over het waarom en hoe van de 8-jaar
durende discussie tussen voor-en tegen-
standers van houten wieken is al heel
wat inkt gevloeid; wij gaan hier dan ook
niet meer dieper op in, iedereen kent de
mening van molenkenners en molenaars
omtrent de materiaalkeuze voor de roe-
den. Beter acht jaar wachten op dege-

lijke stalen roeden dan al vier jaar
draaien (of stilstaan) met billinga-pestel-
roeden!
De Oostmolen werd nu trouwens uitge-
rust met het Van Bussel stroomlijnneuzen
met remkleppen op beide roeden, mijns
inziens zowel molentechnisch de best
mogelijke oplossing voor onze Gistelse
molen.
Waarom geen volle verdekkering meer?
Uit bedrijfsoogpunt kan je wel stellen dat
volle verdekkering toch enkele nadelen
heeft voor een niet meer dagelijks wer-
kende molen: met verdekkering draait
de molen zeer onregelmatig, het
gevlucht staat zogezegd ”altijd gezeild”,
ook bij stormweer, de molen staat zeer
sterk ingebouwd wat windstoten met
zich meebrengt en dat is erg ongunstig
voor dergelijk gevlucht.
Een logische evolutie van het systeem-
Dekker was het Van Bussel-systeem,
waar de bekleding eigenlijk gehalveerd
werd wat tot gevolg had dat de molen
rustiger en gelijkmatiger draaide.
Door de slechte biotoop is een licht sta-
len gevlucht dat bovendien gestroom-
lijnd een veel betere keuze dan een
klassiek gevlucht, het is uiteindelijk toch
de bedoeling dat de molen in werking
te zien is!
Bovendien is de molen door zijn functie
als graan-en oliemolen eigenlijk zwaar-
der belast dan een andere molen. Het in
gang trekken van de zware pletstenen
van elk drie ton vereisen wieken die
makkelijk beginnen draaien.
Verder werden er nog een aantal zaken
aangepast, zo kreeg de molen een
nieuwe trap en staart die wat minder
steil is dan de vorige, de populierenbe-
planking werd vervangen door oregon.
Er werden kabels met trekstangen aan-
gebracht om de staart op te houden
(niet echt streekeigen maar wel effi-
ciënt). Tot slot werden tussen de mid-
denlijsten en water lijsten ook
trekstangen aangebracht om het door-
zakken van die middenlijsten verder te
voorkomen
Ondertussen is de molen afgewerkt en is
het prachtige complex van molen,
museum en hoeve klaar om u, bezoeker
mee te nemen in de wereld van molens,
wieken, wind en werk! De inhuldiging
van de Oostmolen vindt trouwens plaats
op zondag 13 april a.s. Kom gerust een
kijkje nemen!

De molen, draaiend na de voltooide restauratie; verbusseld en met remkleppen
(foto Donald Vandenbulcke). 

De molen in restauratie: De staak
steekt uit het torenkot omhoog met
daar weer uitstekend de ijzeren spil
voor de aandrijving van het oliewerk. 



Recht achter
D E  R O T T E

Recht achter
D E  R O T T E

J.S. Bakker
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Geheel links: de scheefstand van de
molen blijkt duidelijk uit de stand van
de molen ten opzichte van de schuur. 

Omstreeks 1965 stond molen 6 aan de
Rottedijk op het oog kaarsrecht op zijn
benen, zoals uit deze foto van de
gedeeltelijk gesloopte vijzelgang blijkt 
(foto coll. Bas Koster). 

Links: de stand van de deur spreekt
boekdelen. 

Het geschut in stelling: midden voor
een van de bakken met kranen en het
drukvat. Rechts de pootjes die de
molen tijdelijk moeten dragen. 

De aangebrachte wapening voor de
betonnen funderingsvloer. De
voorwaterloop is door het verzakken
van de romp losgescheurd van de
muur. Het is blijkbaar van oude
datum, gelet op de reparatie met
liggende stenen op de waterloop. 
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IIn 1924 werd in Moerkapelle een
gemeentelijk elektriciteitsbedrijf

opgericht. Dat leidde in no time tot de
sloop van de zeven molens van de pol-
der De Honderd Morgen of Wilde
Veenen door de stichting van een elek-
trisch gemaal. Per 1 juli 1924 werden de
molenaars van de schepradgang ont-
slagen, die van de vijzelgang en De Plat-
luis een half jaar later. Het polderbestuur
wilde de molens wel behouden en bood
ze de Vereniging De Hollandsche Molen
te koop aan met de suggestie ze te ver-
huren en uit de huurpenningen het
onderhoud bekostigen. Die vlieger ging
niet op waarna op 13 juni 1925 vijf van
de zeven molens werden verkocht aan
de oud-molenaars. De twee andere
hield de polder zelf aan, respectievelijk



als ondergemaal en machinistenwo-
ning. De molenaars en de machinist ble-
ven op de molen wonen, maar als bij
zoveel molens aan de Rotte werden ze
gedeeltelijk gesloopt, afgezaagd op de
eerste bindlaag en voorzien van een
plat dak, met uitzondering van molen 6,
waar de hele romp van bleef staan.
Daardoor onstond de unieke situatie dat
alle zeven molens van de polder herken-
baar bleven staan. In molenkringen is de
Rottedijk in Moerkapelle dan ook wel
genoemd als Kinderdijk-in-molenstom-
pen. Niet alleen lieten de molenaars en
de polder de molens gedeeltelijk slopen,
maar ook de tussenboezems vervielen
en de kaden werden vrijwel geheel ver-
graven. Dat zou een aanslag op termijn
worden voor de molenstompen, nog
verergerd door het feite dat latere
bewoners kwistig bomen en struiken
plantten, waardoor de ondergrond van

Links van boven naar beneden: 
De luchtzakken zijn gevuld. Iedere 
zak heeft zijn eigen kleur slang. 

Als de luchtzak vol is wordt de molen
opgevangen door de ernaast liggende
draaistempel. De zak laat men
vervolgens leeg lopen, waarna de
stapeling wordt verhoogd en de lege
zak er weer tussen geschoven waarna
het proces wordt herhaald. 

De inmiddels sterk verhoogde stapeling
aan de laagste kant. 

Midden boven:
Iedere hoek heeft een schaalverdeling
en een vast peil, zodat de beweging
nauwkeurig te volgen is. De molen is
geheel los en staat op de combinatie
van luchtzakken en stempels. 
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de molens nog meer verdroogde, de
houten funderingen verrotten en de
molens verzakten. Vooral molen 6, de
ondervijzelmolen kreeg het door zijn gro-
tere gewicht zwaar voor zijn kiezen.
Deze kwam wel heel erg scheef te
staan. 
De eerste molen waar drastisch werd
ingegrepen was de bovenmolen van de
schepradgang, eigendom van en
bewoond door de heer en mevrouw
Huber. Deze molen, no. 4, werd in maart
1992 voorzien van een nieuwe funde-
ring, waarbij de oude overigens heel
merkwaardig bleek. De volgende molen
was molen No. 3, de bovenste middel-
molen van de schepradgang, bewoond
door de dames Vellenga en Van der
Brugge, die eind 2007, begin 2008 een
nieuwe fundering kreeg (zie Molenwe-
reld 2007-7-286 e.v. en 2007-12-441, 442).
De waterlopen van deze molen bleek

Midden boven:
De wijzer en de maatverdeling geven
de rijzing weer. 

Rechts van boven naar beneden: 
Aan de hoge kant staat de molen nog
op de betonplaat.

De molen staat na het omhoog brengen
tijdelijk op ijzeren pootjes; 
16 februari 2008.

Staat de molen aan de hoge kant op de
betonplaat; aan de lage kant is het wel
even anders; een verschil van vijftig
centimeter.
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van zeer bijzondere constructie te zijn. 
In 2007 werd molen no. 6 verkocht aan
de heer De Vries en mevrouw Kramer.
Aangezien de vijzelgang, in tegenstel-
ling tot de minstens zo merkwaardige
schepradgang, een beschermd rijksmo-
nument is, kon aanspraak worden
gemaakt op steun langs de gebruikelijke
kanalen voor een beschermd monu-
ment. Het lag bij molen 6 moeilijker dan
bij de andere. Daar was in feite ‘slechts’
sprake van funderingsstabilisatie, maar
daar was men met deze molen er niet
mee. Die stond scheef en niet zo’n klein
beetje ook. Daarom was het wenselijk
om hem ook weer recht op zijn benen te
zetten. De opdracht hiertoe werd vers-
trekt aan het in funderingstechniek
gespecialiseerde bedrijf C.J. Smit & Zn
bv uit Gouda. Dit bedrijf heeft ook de
andere twee molens aan de Rottedijk
van een nieuwe fundering voorzien. De
eerste molen die dit bedrijf heeft recht-
gezet was molen 2 van de viergang in
Aarlanderveen in 1974/1975. De heer
Smit vertelde dat molen 6 in Moerka-
pelle waarschijnlijk de zeventiende
molen was die door hun bedrijf van een
nieuwe fundering was voorzien dan wel
rechtgezet.

Uitvoering

Uiteraard werd na het nodige meet- en
rekenwerk begonnen met het uitgraven
van de fundering. Ook deze leverde
weer verrassingen op; anders gezegd in
de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle
moet je voor de mooie, ja zelfs schitte-
rende molens in Zevenhuizen zijn, maar
het echt bijzondere staat in Moerka-
pelle. In een komend nummer hoopt
Jan Hofstra stil te staan bij de onder-
grondse molen 6. 
Nadat de molenvoet was uitgegraven
werden de buispalen voor de nieuwe
fundering geheid en sleuven gehakt in
de veldmuren. Vervolgens werd het
vlechtwerk gemaakt voor de nieuwe
betonvloer die de molen zou gaan dra-
gen en uiteraard is verbonden met de
nieuwe paalfundering. Op 29 januari
2008 werd de betonvloer gestort. Na het
uitharden ervan kon de molen rechtge-
zet worden op 13 februari. Dit gebeurde
met perslucht. In de sleuven werden op
de betonvloer bij wijze van stapeling
hardhouten blokken gelegd met
daarop luchtkussens voor de perslucht
die de molen omhoog moesten druk-
ken. Deze kussens waren met slangen,

kranen en een druktank gekoppeld aan
een compressor. Nadat deze constructie
de last van de molen droeg werd het
tussenliggende metselwerk verwijderd
en vervangen door stalen pootjes zodat
het bovenliggende metselwerk met
daarop de molen vrij kwam te staan.
Door nu de luchtzakken vol te blazen
(als ballons, maar dan anders, al komt
het in principe daarop neer) kwam de
molen aan de lage kant omhoog, terwijl
de hoge kant gelijk bleef. Op woensdag
13 februari werd omstreeks 10 uur
begonnen met de eigenlijke krachttoer
en een paar uur later stond de ruim 350-
jarige molen weer recht op zijn benen.
Aan de lage kant was de molen maar
liefst vijftig centimeter omhoog gegaan,
terwijl de lage kant gelijk bleef. Nadien
werd de molen geheel op stalen pootjes
gezet, zodat de stapeling met de lucht-
zakken kon worden verwijderd om ver-
volgens de sleuf tussen betonvloer en
veldmuren te kunnen dichtmetselen.
Molen 6 staat weer recht achter de
Rotte! 

Weer recht achter de Rotte. 
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De maatverdeling en de wijzer. De molen nogmaals gezien vanuit het noorden; maar nu recht. 
Vergelijk foto pag. 154.
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Zowel in Zuid als Noord-Holland had-
den de eerste achtkante molens

waarschijnlijk dezelfde funderingsme-
thode, bestaande uit gemetselde
penanten op de acht hoeken met daar-
tussen, op spaarbogen, veldmuren.
Noord-Holland is die funderingsmethode
trouw gebleven, maar in Zuid-Holland
ging met er toe over om een door-
gaande fundering te maken met veld-
muren zonder spaarbogen. Meestal zijn
deze veldmuren aan de buitenzijde hel-
lend uitgevoerd, wat het maken van de
hoeken niet eenvoudiger maakt.

Meestal wordt er niet zo bij stilgestaan,
maar om dit netjes te kunnen metselen
moeten de hoekstenen hier allemaal
dubbel schuin worden afgehakt en
gladgeschuurd, wat heel bewerkelijk is.

In het noorden van het land heeft men
dit opgelost door pilasters op de hoeken
van de molen te maken. Omdat het
bovenste gedeelte van het metselwerk
van deze molens in de regel geen dra-
gende functie heeft, zijn hoekverzwarin-
gen hier eigenlijk niet nodig. Door het
toepassen van deze pilasters moeten de

G e v a r i e e r d  
G E F U N D E E R D
G e v a r i e e r d  
G E F U N D E E R D

J. Hofstra

Boven de grond heb je molens in diverse gedaanten, maar
onder de grond lijkt de verscheidenheid wel net zo groot te

zijn. Het is daarom bij ontgravingen ten behoeve van 
bijvoorbeeld funderingsherstel, altijd weer een verrassing wat

er te voorschijn komt. Dit geldt met name voor de wat
oudere molens, waar geen bouwbestek meer van bestaat of

waarbij het bouwbestek nogal cryptisch is.

Bleiswijk; molen A-1 van de Bleiswijkse droogmakerij. 
Boven het maaiveld zijn merkwaardige pilasters te zien. 
Onder het maaiveld en tegen het ondertafelement is het

muurwerk gewoon zuiver achtkant. 

Cornwerder molen: pilasters op de hoek
voorkomen in het zicht komend hakwerk. 



BEDRIJF EN TECHNIEK

Blik op de molen vanuit de voormalige voorboezem, 6 februari 2008. 
De fotograaf hield het fototoestel wel degelijk recht, vergelijk de stand ten
opzichte van het transformatorhuisje. 

Na het rechtzetten; vergelijk ook weer de stand
ten opzichte van het transformatorhuisje 
(foto jsb, 16 februari 2008). 

Fraai bewerkte rietkist van de noorddeur. 
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Watermolen van de Beemster, zoals weergegeven in: Leendert van Natrus, Cornelis van Vuuren en Jacob Polly: Groot Volkomen
Moolenboek, dl. 2 (Amsterdam 1736), pl. 11. De kort na 1600 gebouwde molen is geheel op penanten gebouwd. 
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stenen op de hoeken nog wel worden
afgehakt, maar de breukvlakken zitten
hierbij in de muur en zijn aan de buiten-
zijde niet zichtbaar, zodat men ruwer te
werk kan gaan.

De hellend schepradmolens van de
Bleiswijkse droogmakerij hebben in dit
licht wel heel merkwaardige pilasters.
Onder de grond zijn de muren van deze
grondzeilers gewoon zuiver achtkant,
maar net onder het maaiveld springt het
muurwerk, 42 steen uit de hoeken, een

Links: gedeeltelijk gesloopte molen van
de polder Katwoude; inmiddels
gerestaureerd. Door verzakking van 
de molenwerf worden de bovenkanten
van de spaarbogen zichtbaar 
(foto C. Monster, 4 mei 1978).

Onder: fundering van een van de
middelmolens in de Eendragtspolder
bij Zevenhuizen tijdens opgravingen 
in maart 1999. De fundering bestaat uit
houten platen met daarop de bakstenen
muren. De waterloopconstructie is
geheel van hout (foto jsb, 26 maart
1999).

Rechts: aan de Rottedijk in
Moerkapelle is alles bijzonder:
fundering van de onbegrijpelijk
onbeschermde bovenmolen van de
schepradgang: een ronde fundering
met ronde hoekpilasters! Daar bovenop
de normale achtkante veldmuren. Aan
de binnenkant, in de kelder ziet men
niets van de ronde buitenvorm en doet
de molen zich voor als een gewone
achtkante molen (foto jsb, 14 maart
1992).



halve steen naar binnen, terwijl de hoe-
ken gewoon doorgaan als pilasters. Bij
het ondertafelement komen muur en
pilaster weer bij elkaar.

Dit soort pilasters combineert de nade-
len van beide systemen. De metselaars
wordt het zo wel heel moeilijk gemaakt,
terwijl de functie vooral versierend zal
zijn geweest, want veel stenen spaart
men er niet mee uit. De eerste molens
van de droogmakerij zijn gebouwd na
1772. Toen bleek dat de hellende schep-
raderen het niet zo heel veel beter
deden de gewone schepraderen zijn de
laatste molens normale schepradmolens
geworden. Er is toen ook afgezien van
de moeilijk te maken pilasters.

Hoewel op een steenworp van deze
droogmakerij verwijderd, verwacht men
van een molen die meer dan honderd
jaar eerder is gebouwd een andere fun-
dering. Het gaat hier over de ondervij-

Rechts latere Noord-Hollandse
bouwwijze: een houten vloer waarop
de penanten werden gemetseld die op
hun beurt verbonden werden met
gemetselde spaarbogen. Tekening in:
D.J. Storm Buysing: Handleiding tot de
kennis van de waterbouwkunde (Breda
1864). 
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Van boven naar beneden:
Ontgraven muurwerk van molen nr.6
in Moerkapelle ten behoeve van het
rechtzetten van de molen. Op de
hoeken zijn dezelfde soort pilasters te
zien als bij de molens van de
Bleiswijkse droogmakerij. Deze
pilasters zijn echter maar 85 cm hoog,
daar boven en onder is het metselwerk
weer gewoon achtkant. 

Zelfde positie als voorgaande foto,
maar nu na het storten van het beton.
De betonplaat is voorzien van een
nieuwe fundering. Door luchtkussens te
plaatsen in de sleuven en deze op te
blazen kan het bovenliggende
metselwerk worden opgetild en de
molen worden rechtgezet. 

De voorwaterloop buiten is blijkbaar al
jaren geleden bij de molen afgebroken.
Over de breuk is een kraag gemetseld.
Merk op dat waterloop niet haaks op
de veldmuren aansluit. Dit is
vermoedelijk zo gedaan om de
uitstroomrichting meer af te buigen
van de kade die de polders De
Honderd Morgen en De
Honderdveertig Morgen scheidt om zo
uitspoeling te voorkomen. De
laatstgenoemde polder was ten tijde
van het droogmaken van
eerstgenoemde nog water. Een
dergelijke afbuiging is ook bij molen 3
te zien. 



BEDRIJF EN TECHNIEK
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Bouwtekening voor
een vijzelmolen met
een Zuid-Hollandse
funderingswijze. 
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zelmolen van polder De Wilde Venen te
Moerkapelle, ook wel molen nr. 6
genaamd. Deze molen, die thans kap-
en wiekloos door het leven gaat, is in de
loop der tijd helemaal scheef gezakt.
Thans is men bezig om de molen van
nieuwe palen te voorzien en daarna
recht te zetten. In Molenwereld nr. 102
werd uitgebreid stilgestaan bij deze
molen. Daar kan men lezen dat hij in
1650 te Aalsmeer werd gebouwd voor
het droogmalen van het Stommeer.

Nadat dit meer droog was gemalen ver-
huisde de molen naar Moerkapelle. In
Aalsmeer had de molen nog een klas-
sieke fundering, bestaande uit acht
penanten met daar tussen veldmuren
op spaarbogen.

Nu het metselwerk aan de buitenzijde
ontgraven is, blijkt dat deze molen in
Moerkapelle al een typisch Zuid-Hol-
landse fundering heeft gekregen, maar
dan wel een merkwaardige. Boven het

maaiveld zijn de muren gewoon acht-
kant, met op de hoeken geschuurde
stenen, maar net onder het maaiveld
blijkt de molen dezelfde pilasters te heb-
ben als de molens van de Bleiswijkse
droogmakerij. Deze pilasters eindigen
ongeveer op maaiveldniveau, 127 cm
onder het ondertafelement, en begin-
nen 85 cm lager. Daaronder zijn de
muren weer gewoon achtkant. Ook aan
de binnenzijde is hetzelfde beeld te zien.
De pilasters zijn niet gedekt door een rol-

Boog van de voorwaterloop. De rechter waterloopmuur
bestaat nog. In de hoek is nog een deel van een pilaster te
zien. Half in deze pilaster loopt een merkwaardig brok
muurwerk. 

Een kijkje aan de andere zijde van de rechtermuur van de
voorwaterloop. In de hoek is weer een binnenpilaster te zien. 

Merkwaardige verdikking aan de muren aan de polderzijde. De rood geschilderde balken boven zijn oude molenroeden. 



Een kijkje in de voorwaterloop. Hoek van huidige Stommeermolen in
Aalsmeer. Alle stenen op de hoek zijn
schuin afgekort en vlak geschuurd. 
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Ondertafelement met oren met daarop de duisplanken. 

Een kijkje door het vijzelgewelf
naar buiten. 

Een kijkje door het vijzelgewelf
naar binnen. 

Detail van de oude molenroeden. Deze
roeden zijn nog dwarsgetuigd geweest.
De heklatten waren van rondhout, waar
aan de voor en achterzijde een platte
kant aan was geschild. 
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laag of met natuursteen, zodat het er
sterk op lijkt dat het bovenliggende met-
selwerk jonger is. Het ligt niet voor de
hand om dergelijke versierend metsel-
werk onder de grond te stoppen. Ver-
moedelijk heeft het oorspronkelijke
maaiveld dan ook 85 cm lager gelegen.
Het kan ook zijn dat de molen al vanaf
de bouw sterk aan het verzakken is
geslagen, maar dan zou men toch ver-
wachten dat er versterkingen van de

fundering te zien zouden zijn. Nu zijn die
er ook wel, maar alleen aan de polder-
zijde. 

De veldmuren zijn thans binnen en bui-
ten ruim een meter onder het maaiveld
ontgraven. Op die diepte zijn de muren
3 stenen of wel 54 cm dik. 211 cm onder
het ondertafelement springen de veld-
muren, een aantal stenen uit de hoe-
ken, aan weerszijden 4cm naar binnen,

terwijl de hoeken de oorspronkelijke
dikte behouden. Aan de polderzijde zijn
de muren echter wel 86 cm dik. Deze
dikke muren houden 162 cm onder het
ondertafelement op. Daar zijn de nor-
male muren weer zichtbaar. Door de
gaten in de dikke muren valt te zien dat
ze massief zijn en niet als verdikking van
de bestaande muren zijn gemaakt. Ze
lopen ook niet helemaal evenwijdig met
de bovenliggende muren.

Het meest waarschijnlijk is dat het oor-
spronkelijke maaiveld inderdaad lager
heeft gelegen en dat de pilasters tot het
tafelement door hebben gelopen. Later
heeft men de molen gerezen door de
veldmuren en het maaiveld te verho-
gen, waardoor de pilasters onder de
grond zijn verdwenen. De vlucht zal
daarbij ongeveer hetzelfde zijn geble-
ven.

Later zal men problemen hebben gekre-
gen met de fundering aan de polder-
zijde. Onder twee veldmuren heeft men
toen nieuw metselwerk aangebracht,
waarbij het boven het maaiveld gele-
gen metselwerk kon worden behouden.
Het is jammer dat de molen later in zijn
geheel nogmaals is scheef gezakt en nu
weer rechtgezet moet worden, want het
oorspronkelijke metselwerk was zeer
fraai en vakkundig gemaakt.

De merkwaardige verdikking aan het muurwerk aan de polderzijde binnen. 

Hetzelfde muurwerk aan de buitenzijde. Merk op dat deze muren niet helemaal
evenwijdig lopen met de veldmuren. Aan de restanten van een pilaster is op te
maken dat het bovenliggende metselwerk nog oorspronkelijk is. Het dikke
muurwerk is waarschijnlijk het resultaat van een hersteloperatie. 

Molen 6 gezien vanuit het zuidoosten
omstreeks 1920. Het klompenrek liegt
er niet om (foto coll. jsb). 
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Kanaalweg 108 • 8861 KJ Harlingen • Tel. 0517 - 41 33 77 • Fax 0517 - 41 48 73 • www.houtcompagnie.nl

A L M E N U M
Houthandel

Zagerij

Import

Voor molenrestauraties

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

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

MOLENSTEENMAKERIJ

Voor de beste kunstmaalstenen als ook blauwe basaltlavanmaalstenen.
Tevens wrijfstenen, kweernen (romeins model)

demonstratiestenen (doorsnede: 10, 15 of 20 cm.)
en huishoudmolens.

Zeer snel en vakkundig scherpen van uw molenstenen en 
maaltechnische adviezen.

Werkplaats: Rijksweg 146 6586 AB Plasmolen, Nederland
Telefoon: 024-696 36 54 / Fax: 024-696 36 57

GSM: 0653667686 / E-mail: molensteenmakerij@planet.nl

Wel lezer? Geen abonnee?

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. 

info@molenwereld.nl

Meer dan 
honderd nummers 
en TIEN JAAR 
MOLENWERELD 

dat vieren we!

Het uitzicht vanaf molen 6 bij Moerkapelle in 1925. 
Molen 1 is al gesloopt, nr. 5 is aan de beurt (foto coll. jsb). 

Het afgraven van de molenwerf van de Katmolen in 
Hazerswoude onthulde instructief de funderingsconstructie
met palen, kespen en funderingsvloer. Op termijn was dit
dodelijk voor het molenrestant: in juli 1976 stortte het in.
Een puinberg en de voorboezem niet ver van de Rooie Wip
markeren nog steeds de plaats van deze bijzondere, 
in 1846 gebouwde molen van de Kleine Hazerswoudsche
Droogmakerij (foto jsb, 26 mei 1969).
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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



N V V M - m o l e n m a k e r s  

A C T I E F

Een overzicht van werken die de laatste
tijd bij ons onder handen zijn geweest: 
Voor molen De Hoop te Warnsveld werd
de buitenroede met het Ten Have sys-
teem onder handen genomen. Het
houtwerk van het Ten Have systeem
werd vernieuwd, het ijzerwerk nagezien
en geschilderd, de roede geschilderd
en getectyleerd, de stroomlijnneuzen
klein herstel aan de kopschotjes en schil-
derwerk. De roede is inmiddels weer
gestoken en het geheel draait weer als
vanouds. 
Er zijn molenroeden gemaakt voor de
molen in Vorstenbosch, een las voor de
Adlermühle in Berlijn en er wordt
gewerkt aan roeden met zelfzwichting
voor de molen in Götzberg in Schleswig
Holstein. 
Er is begonnen aan onderdelen voor de
korenmolen in Bunschoten die door ons
in combinatie met collega Groot Roes-
sink wordt gebouwd. 
De gebroken bovenas in Marle is
gespalkt en draait weer. 
Voor korenmolen De Otter in Oterleek
werd een tweede koppel stenen gelegd
voor gecombineerde wind- en motor-
aandrijving. 
Er zijn op verschillende molens onder-
houdsklussen gedaan o.a. aan koren-
molen De Vier Winden te Vragender,
molen De Hoop te Almelo, de Havek-
esmölle Twello, de Ooievaar Terwolde
en de onttakelde molen van Boks te
Olst. 

Onlangs hebben we een nieuwe krijt-
schuur gebouwd bij krijtmolen d’Admi-
raal in Buiksloot, naar model van de
schuur bij verfmolen De Kat maar dan 2⁄3
berging en 1⁄3 krijtloods met opens-
laande luiken en droogplanken. Ook is
er een nieuw windkoppel gekomen oud
model volgens foto’s van molenaar
Harm Ydo Hilberdink.
In verfmolen De Kat is het noorder stel
kantstenen onderhanden genomen,
waarbij een nieuwe iepenhouten kuip is
aangebracht en al het strijkerwerk is
nagekeken.

Bij oliemolen De Bonte Hen en oliemolen
De Zoeker zijn diverse ramen en deuren
vervangen.
Molen De Poelenburg heeft vier nieuwe
kruipalen gekregen en de houtloods en
de schuur hebben nieuwe goten gekre-
gen.
Voor molen De Onrust in Muiderberg is
een nieuwe wachtdeur gemaakt.

1. Foto van d’Admiraal in Buiksloot
met molenaar Kees Haster aan het
vangtouw en Dirk Pranger aan het
windkoppel. Aan de hand van deze
foto is het windkoppel in
oorspronkelijke vorm hersteld. 

2. Tekening van de rechter zijgevel voor
de krijtschuur bij d’Admiraal. 

3. De met lange vulstukken gespalkte
bovenas in de molen van van Marle. 

4. Roeden met zelfzwichting en
remkleppen in de werkplaats zoals
gemaakt voor de molen van Götzberg. 

5. De onderaandrijving voor de steen
in de molen van Oterleek. 

1.

2.

3.

4.

5.
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BON

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

MOLENAARSVERLEDEN cadeau!!!
en

nog korting toe!!!
Al tien jaar is Molenwereld het blad bij uitstek op moleng ebied voor honderden 
molenliefhebbers met veel nieuws, repor tages en allerhande artikelen, rijk geïllustreerd en goed verzorgd. 

Meer dan honderd nummers en TIEN JAAR MOLENWERELD dat vieren we!
Als u nog nooit abonnee bent geweest en zich nu opgeeft dan krijgt u eenmalig bij uw abonnement het boek Molenaarsver leden 
ter waarde van i12,50 cadeau! Molenaarsverleden is een bundel van veertig interessante artikelen over molens en telt 96 pagina’s. 

Bovendien kost u een abonnement over 2008 geen i 47,50 maar i 38,50 indien u alle elf nummers van die jaargang wenst te ontvangen. 
Wilt u er minder dan kunt u voor ieder nummer dat u niet wenst i 3,50 aftrekken. 
Als u bijvoorbeeld alleen de laatste drie nummers wenst, dan is de prijs i 38,50 - 8 x i 3,50 = i 10,50.

MOLENWERELD iedere maand per post thuis kan op drie manieren:

1. Door het nemen van een abonnement. 
Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment ingaan en worden automatisch verlengd tenzij een abonnement uiterlijk 1 december van het 
lopende abonnementsjaar schriftelijk wordt op gezegd.

Abonnementsprijs: Nederland: i 47,50 per jaar (incl. 6% BTW). 
Overig Europa: i 65,- per jaar (incl. 6% BTW). 
Overige landen op aanvraag. 
De abonnementsprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2. Door u aan te melden als donateur.
Donateurs van de Stichting Molenwereld in Ne derland ontvan gen het blad gratis bij een minimum-donatie van i 62,50.

3. Door een cadeau-abonnement.
U kunt ook een abonnement cadeau doen. U geeft dan via onderstaande bon aan wie u de ‘MOLENWE RELD’ wilt toesturen en met ingang van 
wanneer. Na ontvangst van het abonnementsbedrag sturen wij u een cadeaubon voor de ontvanger. 

Een cadeau-abonnement kan voor een heel of voor een half jaar aangegaan worden. 
De prijs voor een heel jaar is i 49,-, voor een half jaar / 24,50. Na afloop van de periode wordt het ca deau-abonnement 
automa tisch door ons beëindigd. 

B O N
“JA1, ik meld mij aan als abonnee op de ‘MOLENWE RELD’ .
“volgens bovenstaande aanbieding van i 38,50 voor al le nummers van 2008 en ontvang het boek Molenaars verleden gratis. 
“volgens bovenstaande aanbieding en ontvang het boek Molenaarsverleden gratis, maar wens van 2008 alleen de nummers ...................... te ontvangen.

“JA1, ik meld mij aan als donateur van de Stichting Molen wereld tegen een donatie van i ........ Ik maak mijn donatie over op Postbankrek. 4506935
of Rabobankrek.no 3750.30.867 t.n.v. de Stichting Molenwereld.

“JA1, ik wil graag een cadeau-abonnement aanvragen voor:

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

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

Postcode: ................................... Plaats: ............................................................................................................................................................................................

met ingang van ........................................................... voor een periode van een half/heel2 jaar

Als / � molenliefhebber / � beroepsmolenaar / � molenmaker / � vrijwillig molenaar3 ben ik speciaal geïnteresseerd in:

...............................................................................................................................................................................................................................................................

Handtekening:
Afzender (s.v.p. in drukletters) 

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

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

Postcode: .................................... Plaats: ............................................................................................................................................................................................

Deze bon of een kopie ervan kan, desgewenst, portvrij inge stuurd worden aan: 

St icht ing MOLENWERELD Antwoordnummer 12104 NL-2740 WD MOERKAPELLE
1. s.v.p. aankruisen hetgeen door u gewenst wordt.  
2, 3. s.v.p. doorhalen wat voor u niet van toepassing is. 

�
�

�

�

�
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Bij de omslag voorzijde: De standerdmolen van Oploo, nu op weg naar de ontrafeling van zijn verleden 
(foto H. Noot, 29 april 2002). 

Bij de omslag achterzijde: De watermolen van Laag-Keppel, de laatste watermolens op de Oude IJssel. De rivier leverde ooit de
beweegkracht voor veel meer molens, waaronder voor Nederland zeldzame ijzermolens. Van deze soort is geen enkele bewaard
gebleven. (foto A.J.C. Diepenbroek, 2 april 2005). 


