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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

De grutterij is een miskend molenbedrijf. Er hebben er in Nederland vele
honderden gestaan, door het hele land heen. De meeste zijn gesloopt.
Her en der staan nog gebouwen waarin grutterijen waren gevestigd. Vrij
recent zijn er nog van deze panden gesloopt zonder dat er ook maar
voor een cent aandacht is besteed aan mogelijke sporen of delen van
dit interessante bedrijf, zoals in Benthuizen, Rijpwetering en Nieuw-Lek-
kerland. De grutterij is maaltechnisch een zeer bijzonder bedrijf dat een
vakmanschap vereiste dat menige gewone korenmolenaar te boven
ging. De grutter moest een virtuoos zijn in het behandelen van zijn ste-
nen. Vaak wordt beweerd dat windmolens de voorlopers zijn van de
meelfabrieken. Maaltechnisch wordt zo de eer van de grutterijen ten
onrechte weggekaapt. Procesmatig staan die veel dichter bij de
moderne meelfabriek. Niet voor niets vinden enkele grote en bekende
meelfabrieken in Nederland uit het heden of recente verleden niet hun
oorsprong in een molen maar in een grutterij. De bekendste is Koopmans
in Leeuwarden. We zijn dan ook bij dat Adrie Peereboom dit onbekende
bedrijf voor het voetlicht haalt. In de toekomst hopen we meer terug te
komen op dit bijzondere en hoogwaardige molenaarsbedrijf dat volko-
men ten onrechte in het vergeetboek is geraakt.

De jaarlijkse algemene vergadering van De Hollandsche Molen is ook
weer voorbij. Daarvan is een verslag in dit nummer opgenomen. 
En Balie Kluiver ruikt brandstapels.
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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
anderen willen delen. Inzending kan
zowel per post als per e-mail. In het laat-
ste geval is wel een voldoend hoge reso-
lutie vereist: minimaal 300 dpi met een
formaat van 13 x17 cm of groter. Inzen-
ding kan geen plaatsing garanderen. Er
zijn per jaar immers maar elf mogelijkhe-
den en bovendien streeft de redactie
naar spreiding per regio en molentype. U
kunt uw foto(‘s) insturen of mailen naar de
redactie van Molenwereld.
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Informatie 
voor deze rubriek: 
Redactie Molenwereld,
p/a B.H.J. Mols, 
Provincialeweg Zuid 42, 
4286 LM  Almkerk. 
Tel.: 06-50283248 
E-mail: bart68@planet .n l

Lesmateriaal basiscursus 
Vrijwillig Molenaar Groningen
gemoderniseerd

De Groningse molenwereld is en blijft in
beweging. Stilstand is immers achteruit-
gang, zeker in het geval van molens waar
dit gezegde letterlijk opgaat. Om er voor
te zorgen dat ook in de (nabije) toekomst
de molens blijven draaien is een nieuwe
generatie molenaars onontbeerlijk. Het
Groninger Molenhuis, de koepel voor de
84 molens in Groningen, heeft om hierin te
voorzien samen met het Gilde van Vrijwil-
lige Molenaars, afdeling Groningen het
project ‘Meer leven in Groninger molens’
ontwikkeld. Het project is opgezet om
nieuwe molenaars te werven en op te lei-
den, molengidsen te werven en nieuwe
doel groepen te benaderen (jongeren,
vrouwen en nieuwe Nederlanders). Alleen
door voor ‘meer leven’ te zorgen, kan
worden voorkomen dat molens worden
prijsgegeven aan achteruitgang en ver-
val. Meegaan met de tijd is essentieel. Het
Molenhuis heeft daarom het onderdeel
basiscursus vrijwillig molenaar gedigitali-
seerd, zodat de technische lesinhoud op
een toegankelijke en beeldende manier
wordt gepresenteerd. De verwachting is
dat de opleiding zo aantrekkelijker wordt
voor jongeren en mensen zonder techni-
sche achtergrond. De eerste cd is nu
klaar en uiteindelijk zal de serie uit drie
cd’s bestaan. De eerste cd is op 9 april

door de voorzitter van het Groninger
Molenhuis, tevens burgemeester van
Pekela, de heer Meindert Schollema, uit-
gereikt aan mevrouw Sietske Bezema-Tel,
instructeur bij de opleiding en molenaar
op de korenmolen De Onrust in Oude
Pekela. Meer informatie is aan te vragen
bij het Groninger Molenhuis, telefoon
(050) 312 16 94 of per e-mail info@gronin-
germolenhuis.nl Groninger Molenhuis. 

De Hoop Middelstum kaalgezet

Eind maart is het gevlucht van De Hoop
te Middelstum kaalgezet. De eigenaar
Molenstichting Fivelingo heeft hiertoe
besloten vanwege de slechte staat van
onderhoud van het gevlucht en om
mogelijk gevaar voor de omgeving te
voorkomen (Molenwereld 2007-3-83). De
molen heeft een grote restauratie nodig
die ongeveer 400.000 euro zal gaan kos-
ten. De feitelijke restauratie zal nog wel
een tijd op zich laten wachten, aange-
zien los van de aangevraagde rijkssubsi-
die er weinig financiële middelen voor
handen zijn. 

Activiteiten om Germania te
Thesinge te restaureren

In december 2007 is subsidie aange-
vraagd voor de restauratie van molen
Germania te Thesinge (Molenwereld
2004-12-389). De restauratie gaat in totaal
circa 240.000 euro kosten, waarvan 30

De Hoop in Middelstum zal de weg terug toch niet volgen? De molen was tot
januari 1954 in bedrijf en raakte daarna in verval. In 1962 volgde onttakeling,
waarna in 1972 de gemeente Middelstum de zwaar vervallen molen kocht. In
1977 vond restauratie plaats (foto J.A. van Krimpen, november 1973).

De Germania in Thesinge werd in
1852 gebouwd. In oktober 1950 werd
de molen onttakeld, waarna in 1968
de gemeente Ten Boer de molen 
aankocht van molenaar Oomkens. In
1973 volgde restauratie waarbij de
molen de naam Germania kreeg naar
het gelijknamige klooster dat de 
verre voorganger van de molen in
eigendom had (foto H. Noot 
28 maart 1999).

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



180 11e jaargang 2008 nr. 5

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

procent zelf opgebracht moet worden. Er
is nog een te overbruggen tekort van
15.000 euro. Hiervoor worden activiteiten
op touw gezet, zodat de molen uiterlijk in
2010 weer maalvaardig kan zijn. Zo is er
bijvoorbeeld een expositieruimte voor
kunstenaars, waarbij van de verkoop 10
procent ten gunste van de molen komt.

Verhoging De Ster Winsum voor
nieuwbouw

Bewoners van de gemeente Winsum heb-
ben tot 29 april bezwaar kunnen maken
tegen de plannen die de gemeente
heeft rond het Boogplein. Op een

inspraakavond op 25 maart zijn de nieuw-
bouwplannen gepresenteerd, waar  van
de hoogte gevolgen kan hebben voor de
windvang van molen De Ster. De molen
staat op een molenberg van drie meter
hoog, terwijl de balie zich op zeven meter
boven de berg bevindt, in totaal op tien
meter hoogte. Het appartementencom-
plex zal 15 meter hoog worden en de
Molenstichting Winsum heeft berekend
dat dit 20 procent minder wind op zal
leveren voor de nabij gelegen molen. De
meningen onder de politieke partijen
lopen uiteen, zo grijpt de een naar verho-
ging van de molens (Red.: ook De Vriend-
schap) in Winsum en vindt de ander dat
eerst via simulatie onderzoek moet wor-

den gedaan naar het effect van de
bouw op de windvang.

Vrees bewaarheid na gereed -
komen gemeentehuis Dalfsen 

In de aanloop naar de plannen voor de
nieuwbouw van het gemeentehuis te
Dalfsen hebben De Vrienden van Dalfsen
zich fel verzet. Uit onvrede met het besluit-
vormingsproces heeft de vereniging zich
destijds echter teruggetrokken en daar-
mee neergelegd bij de ‘democratische’
totstandkoming van de plannen van het
gemeente huis/ apparte mentencomplex
aan de Vecht. Nu het gebouw, in de
volksmond de bunker genoemd, gereed
is beseft men dat de vrees voor het mas-
sale complex terecht is geweest en 
het dorpsaanzicht nadelig beïnvloedt.
De bestuursleden hopen dat politiek en
gemeente bij de komende discussie over
het Waterfront beter luisteren naar de
wensen van de bevolking.

Bijzondere aanwinst 
Bolwerksmolen Deventer

De ruim tachtig jarige Loo-Bathmenaar H.
Wilmerink heeft de Bolwerksmolen te
Deventer een oude cirkelzaagmachine in
bruikleen gegeven met eeuwigdurend
gebruiksrecht. Aangezien Wilmerink
gezien zijn leeftijd niet aanwezig kon zijn,
werd het bijzondere werktuig met het
voorlezen van een verklaring aan de
molenaars overhandigd. De machine is
een mooie aanvulling op de onlangs vol-
ledig gerestaureerde houtzagerij in de
molen, die daardoor nog meer gebruiks-
mogelijkheden heeft gekregen. De
machinale cirkelzaag werd zo’n 60 jaar
geleden door de bruikleengever zelf ver-
vaardigd en werd via een poelie op de
tractor aangedreven en op het land
ingezet voor de verwerking van hout. Bij
de Bolwerksmolen zorgt een uit de water-
molen van Zuuk afkomstige en door de
vrijwilligers opgeknapte zware dieselmo-
tor dat de machine werkt. 

Stichting tot herstel Renkumse
korenmolen 

De Stichting De Renkumse Windkorenmo-
len hoopt binnenkort een toekenning te
krijgen voor een bijdrage in het maal-
vaardige herstel van de molen te Ren-
kum. Al enkele jaren wordt getracht de
restauratie voor elkaar te krijgen (Molen-
wereld 2005-11-313). In 2004 wilde de
eigenaar de molenstomp slopen omdat
het dak lekte, maar de gemeente liet een
noodkap plaatsen en zo kon de romp als-
nog behouden blijven en werd de molen
als rijksmonument aangemerkt. De RACM
gaf goedkeuring voor het restauratieplan
en de gemeente gaf de vergunning af.
De stichting heeft diverse acties op touw
gezet om het restantbedrag ook bij
elkaar te krijgen. 

De Ster in Winsum is voor geen kleintje vervaard, maar een
appartementen complex doet de molenbiotoop geweld aan, niet alleen
vanwege windbelemmering, maar ook visueel 
(foto H. Noot, 21 juni 2003).
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Eerste aanzet herstelplan voor
Cannenburgermolen Vaassen 

De turbine van de Cannenburgermolen
te Vaassen staat al jaren stil. De Stichting
tot Behoud van de Veluwse Sprengen en
Beken heeft een plan ontwikkeld waarin
de molen het middelpunt moet worden in
een gerenoveerd Cannenburgerbos met
een infocentrum over beken en water-
rechten. Het stil staan van de molen
leidde tot achterstallig onderhoud, waar-
onder het lekken van de molengoot. De
stichting heeft in overleg met eigenaar Te
Riele een plan opgesteld voor restauratie
van de molengoot, inclusief een nieuwe
valpijp voor de turbine, het zichtbaar
maken van de pijp door een raam in de
draagmuur van de goot en de toeganke-
lijkheid van het geheel. In de plannen
wordt ook voorzien in het aanbrengen
van een (modern) waterrad. Tegelijkertijd
werkt Waterschap Veluwe aan herstel-
plannen voor de Vaassense beken, waar-
onder de langs de Cannenburgermolen
stromende Hartense Molenbeek. 

Actie tegen bouw kantoorpand
Venemansmolen

Op zaterdag 12 april hielden de vrijwilli-
gers van de Venemansmolen in Winters-
wijk een actie om de bouw van een ruim
7 meter hoog kantoorpand op krap 15
meter afstand van het molencomplex
tegen te gaan. Om een indruk te geven
wat voor een negatieve impact dit heeft
op het aanzicht van dit gemeentelijke- en
rijksmonument, had men een stellage
getimmerd, voorzien van plasticfolie op
een schaal 1 op 1, precies op de plek
waar het kantoorgebouw dreigt te
komen. In Zwitserland is dit overigens een
goede gewoonte. Daar is bij wet gere-
geld dat er voordat een bouwvergunning
wordt afgegeven er terplekke een
‘Gerusst’ wordt neer gezet. Zodat de
gemeenschap met eigen ogen kan
beoordelen, of een gebouw op die plek
wel of niet conflicteert met de omgeving.
Op de website: www.venemansmolen.nl
kan men zien wat de bouw van een der-
gelijk kolosaal pand betekend voor het
aanzicht van onze molen. Op de website
kan een stem worden uitgebracht: voor
of tegen de bouw van een dergelijk
gebouw op deze bijzondere plek. Tevens
kan in een begeleidend commentaar de
argumentatie voor de keuze worden
gegeven. Alle meningen worden verza-
meld en vervolgens in een petitie aan het
College van B en W van Winterswijk aan-
geboden, om zo het bezwaar kracht bij
te zetten. Stichting Venemansmolen.

Opening expositieruimte 
Venemansmolen

Op vrijdag 16 mei wordt de heringerichte
expositieruimte in de Venemansmolen te
Winterswijk geopend. Dit gebeurt ‘s-mid-
dags om half vier door wethouder A. van
Nijkerken. Naast de expositieruimte en de
fraai ingerichte koffiekamer, draait de
windmolen en is de authentieke diesel-
maalderij maalvaardig. De expositieruimte
is met behulp van de vele enthousiaste vrij-
willigers en geldelijk steun, ingericht tot een
logische tentoonstelling van de Vene-
mansmolen en haar verleden.

Nieuwe korenmolen De 
Gouden Engel verrijst in Koedijk

Dit voorjaar gaat in Koedijk de eerste paal
in de grond voor korenmolen De Gouden
Engel. De molen zal verrijzen bij de (voor-
malige) maalderij Bos aan de Kanaaldijk
235-236. Sinds het overlijden van de laat-
ste telg en firmant, Johannes Bos, in 1997
op 89-jarige leeftijd worden pogingen in
het werk gesteld het complex met een
molen uit te breiden. Het complex is
ondergebracht in een stichting, die als
doel heeft het historische complex aan
de Kanaaldijk te behouden. De maalderij
(1866) is gerestaureerd en de knechtswo-
ning (1871) is van binnen en buiten in ori-
ginele staat hersteld. 

Wittebrinksmolen in de rouw

Op 9 april 2008 overleed geheel onver-
wacht op ternauwernood 64 jarige leef-
tijd Jan Louis Oldenhave, eigenaar van
de Wittebrinksmolen in Zelhem. De zorg
van de familie Oldenhave voor de molen
is zeer bijzonder geweest. Ook Louis hield
hem in ere. Hij was dan ook heel lang
familiebezit.  Zijn vader was er molenaar,
zijn grootvader van moederskant even-
eens.  In verband met de ontwikkelingen
in het veevoederbedrijf werd de molen
geheel uitgesloopt en ingericht als silo.
Maar de wieken bleven eraan. Dat ging
toen vaak anders. Toen Louis nog jong
was werd de molen gerestaureerd en
kreeg daarbij het binnenwerk, weer terug.
Het is tekenend voor de zorg van de fami-
lie voor de molen. Louis Oldenhave
draaide zelf met de molen maar gaf vrij-
willigers ook een kans. De molen werd
door hem goed onderhouden. Regelma-
tig werden kleinere en grotere reparaties
uitgevoerd. Zo kreeg de Wittebrinksmolen
in november 1997 nog een nieuwe roe.
Met het overlijden van Louis Oldenhave is
zijn zorg voor de molen beëindigd. Toch
zal ook dankzij hem de Wittebrinksmolen
blijven voortleven als de molen van
Oldenhave. Op 15 april, precies een

De Hoop in Renkum heeft een 
bewogen bestaan achter de rug. 
Nu is dat voor een windmolen niet 
zo vreemd, maar hier is meer aan 
de hand. De molen werd na oorlogs-
schade in oktober 1944 niet hersteld,
maar onttakeld. Sinds 1991 wordt er
al gewerkt aan restauratieplannen. 
Wellicht komt het er nu eindelijk 
van (foto H. van Steenbergen, 12 juni
2002).

Ondanks de verhoging in 1997 komt
de Venemansmolen toch weer in de
verdrukking (foto jsb).
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week na zijn verjaardag is Louis Olden-
have begraven op de begraafplaats aan
de Kerkhoflaan in Zelhem.

Molen C te Oudorp draait 
gelukkig weer

Ruim drie jaar na de allesvernietigende
brand van Molen C te Oudorp, draaiden
op 6 april 2008 weer voor het eerst.
Nadien is het herstel van het woonge-
deelte ter hand genomen en naar ver-
wachting wordt half mei het binnenwerk
volledig opgeleverd. 

Op 10 mei zal de oplevering van Molen C
een feestelijk tintje krijgen, waarbij voor
het eerst sinds vijftig jaar alle vier de
molens aan de Molenkade in Oudorp
weer tegelijk zullen draaien. 

Start bouw De Hoop te 
Bunschoten 

Sinds in november 2007 de opdracht
werd gegeven voor de herbouw van
Korenmolen De Hoop te Bunschoten, is er
flink gewerkt (Molenwereld 2008-1-7/8).
De afgelopen maanden moest eerst het

terrein bouwrijp worden gemaakt waarna
begin februari echt met de bouw kon
worden begonnen. De werkzaamheden
hebben over het algemeen een gunstig
verloop. De binnenmuren van het bijge-
bouw waarin het restaurant gevestigd
gaat worden, zijn al tot de eerste verdie-
ping opgetrokken. Niet alleen op de
bouwplaats, maar ook op andere plaat-
sen wordt flink gewerkt. De molenmaker is
bezig met de bouw van de eigenlijke
molen. Bij de Vebo is gewerkt aan de
achtkante onderbouw. Op dat achtkant
komt te zijner tijd de eigenlijke molen te
staan. De plaatsing van de achtkante
onderbouw vindt plaats in twee gedeel-
ten. Het eerste gedeelte van het acht-
kant is geplaatst op woensdag 2 april.
Hiervoor is een grote bouwkraan aange-
voerd die de verschillende onderdelen
van het achtkant heeft geplaatst, waar-
door de contouren van de toekomstige
molen echt zichtbaar zijn geworden.

Boven: de eerste ‘steen’ voor de onderbouw van de molen te Bunschoten is
gelegd (foto A. ter Beek, 4 april 2008). 

De balklaag voor de eerste zolder van de Bunschoter molen ligt. Deze is wel 
bijzonder zwaar uitgevoerd (foto H. van Steenbergen, 12 april 2008).

Rechts: De Windhond in Soest nadert
de voltooiing (foto Jan Lucassen).

Het steken van de eerste roede in 
De Windhond te Soest (foto: J. van
den Broek).
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Plaatsing roeden De Windhond
te Soest gaat niet voor de wind

Maandagochtend 14 april zijn door een
transportbedrijf de roeden opgehaald
voor De Windhond te Soest. Vanwege
wat planningsproblemen liep het trans-
port vanuit Hoogmade naar Soest enkele
uren vertraging op. Met onderweg een
file en een verkeerde route in Soest arri-
veerden de roeden uiteindelijk om twee
uur in de middag ter plaatse. Hier konden
ze, onder toeziend oog van circa 250
belangstellenden uiteindelijk gestoken
worden. De werkzaamheden zijn uitge-
voerd door Verbij te Hoogmade in
samenwerking met Van der Grift Bouwbe-
drijf te Soest. De molen is nu nagenoeg
klaar voor oplevering en de officiële ope-
ning, die plaatsvindt op 10 mei 2008.

Woning in molenschuur 
De Zandhaas opgeleverd

De weg naar realisatie van de woning in
de molenschuur was een zeer lange en
moeizame weg, die bovendien ook veel
onnodige kosten met zich mee heeft
gebracht. De door molenaar Jos Kors en
gezin geleverde strijd is uiteindelijk

beloond en Kors verwacht halverwege
mei te verhuizen naar zijn tot woning
getransformeerde bovenverdieping in de
molenschuur naast molen De Zandhaas in
Santpoort-Noord. De jarenlange strijd is
na ruim 12 jaar eindelijk gestreden, mede
dankzij een groot deel van de dorpsge-
noten die zich achter de molenaar van
de beroepsmatig dagelijks in bedrijf zijnde
ambachtelijke korenmolen schaarden. 

Druk luilakweekend op ‘t Pink

De luilaktraditie wordt weer voortgezet in
de nacht van vrijdag op zaterdag voor
Pinksteren op 9 mei 2008. In de molen
geurt het naar warm lijnzaad en turf. Als
de wind het niet laat af weten pletten de
blauw-wit geschilderde stenen het olie-
zaad. Dof dreunen de stampers in de met
voorslagkoek gevulde stamperpotten.
Op de vuisters wordt het meel verwarmd
terwijl de hei met een harde klap op de
slagbeitel valt. Langzaam stroomt de
schuimende olie in de bekkens. De sche-
mering valt langzaam in. Het is weer lui-
laknacht in oliemolen het Pink. De grote
trekpleister is natuurlijk weer de Westfriese
Poffertjeskraam. U vindt deze buiten op
de kraangang, achter de molen. Daar is

er ook iets te drinken te krijgen, met een
stukje accordeonmuziek op de achter-
grond. In de timmerschuur worden film-
pjes gedraaid uit het roemruchte Zaanse
molenverleden. Uiteraard is onze raapolie
en rauwe lijnolie ook te koop. De deur is
los vanaf vrijdagavond 18 uur en blijft de
hele nacht open. Om 6 uur ‘s morgens
gaat de molen in de luilakstand, dat wil
zeggen in kruis, met de rode zeilen er
voor. Zaterdagmorgen 10 mei uur wordt
na het ontbijt de vang weer op want dan
is het Nationale molen- en gemalendag
en is de molen ook de hele dag in bedrijf
en geopend. Daarna staat het Pink tot en
met dinsdag in de Pinksterstand. 
Kijk ook eens op onze website:
http://pink.molens.org. R. Veuger.

Restauratie molen Westmaas
gestart

De gemeenteraad van Binnenmaas
heeft 27 maart definitief besloten aan de
Stichting Molens Binnenmaas een bedrag
van107.500 euro beschikbaar te stellen
voor de restauratie van de korenmolen
De Windlust in Westmaas (Molenwereld
2008-4-140). Daarmee zijn de laatste
beletselen weggenomen voor de start
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van de restauratie, die - in verband met
voorwaarden voor de eerdere subsidie-
verlening door het Rijk en de provincie -
vóór 1 april 2008 moest beginnen. Op vrij-
dag 28 maart is de restauratie gestart met
het inrichten van de bouwplaats aan de
achterzijde van de molen. Een grote
kraan heeft een bouwkeet geplaatst en
materiaal aangevoerd, waaronder het
hout voor de omloop. De aannemer voor
de restauratie is ‘t Hooft Aannemersbedrijf
Numansdorp, de molenmaker is de Res-
tauratie Werkplaats Schiedam en de
directie wordt gevoerd door Adviesbu-
reau Groen uit Montfoort. De restauratie
van de molen van Westmaas (1864)
wordt financieel mogelijk gemaakt door
subsidies van de Rijksdienst voor Archeo-
logie, Cultuurlandschap en Monumenten
(RACM), de provincie Zuid-Holland en de
gemeente Binnenmaas. De Stichting
Molens Binnenmaas heeft intussen van
het Prins Bernhard Cultuurfonds, de J.E.
Jurriaanse Stichting en de Stichting Elise
Mathilde Fonds definitieve toezeggingen
gekregen dat zij zullen bijdragen in de
kosten van de restauratie. Met een aantal
andere fondsen wordt nog overleg
gevoerd.

De korenmolen De Windlust in Westmaas
is, volgens het opschrift op de baard van
de molen, gebouwd in 1864. In de gevel-
steen, die aan de westzijde van de molen
is aangebracht, staat echter een andere
datum. Daae staat: “DEN EERSTEN STEEN
GELEGD DOOR ......OUD 4 JAAR & 10
MAANDEN - DEN 5den SEPTEMBER 1853”.
Uit dit gegeven kan worden opgemaakt
dat vóór 1864 een andere molen op deze
plaats heeft gestaan. 
De molen is tot 1952 in bedrijf geweest als
korenmolen. Ze is jarenlang in het bezit
geweest van de familie Leeuwenburg,
een oud molenaarsgeslacht dat ook een
graanhandel dreef. In 1961 heeft de fami-
lie Leeuwenburg de molen voor het sym-
bolische bedrag van f 1,- verkocht aan
de toenmalige gemeente Westmaas.
Deze liet de molen in 1962/1963 restaure-
ren. Na de gemeentelijke herindeling in
1984 is de molen in beheer gekomen bij
de toen nieuw gevormde gemeente Bin-
nenmaas. Zo’n 25 jaar later bleek dat de
molen bouw- en molenwerktechnisch toe
was aan een groot-onderhoudsbeurt. 
In 1990 werden al plannen gemaakt voor
een restauratie, die toen echter om finan-
ciële redenen niet werd uitgevoerd. Het
bleef bij het schilderen van de romp, het
vastzetten van wat losgeraakt metselwerk
en wat hoogst noodzakelijke reparaties

aan het molenwerk, zoals het vernieuwen
van de rolvloer, de windpeluw e.d. In 1992
werd de molen met de andere 5 molens
in Binnenmaas die in het bezit van de
gemeente waren, overgedragen aan de
daartoe opgerichte Stichting tot Behoud
van Molens in de Gemeente Binnenmaas. 
Eveneens door gebrek aan financiële
middelen kon deze stichting niet tot res-
tauratie overgaan. Onderhoud was en
werd er dus nauwelijks gepleegd en de
molen raakte snel in verval. Om de molen
te behouden was een grondige restaura-
tie noodzakelijk. In 2002 werden de plan-
nen voor die restauratie in gang gezet. In
2003 deden het Rijk en de provincie Zuid-
Holland toezeggingen om een aanzienlijk
deel van de restauratiekosten voor hun
rekening te nemen. Doordat de ontbre-
kende geldmiddelen echter niet bijeen
konden worden gebracht, stagneerde
het proces en kwam de restauratie weer
niet van de grond. 
In 2006 werd de molen stil gezet en sinds-
dien heeft hij niet meer gedraaid. In
december vorig jaar is uit veiligheidsover-
wegingen de balustrade van de houten
stelling rond de molen verwijderd en zijn
de wieken kaalgezet. Inmiddels zijn de
kosten van de restauratie opgelopen tot
circa 500.000 euro.

De Windlust in Westmaas aan de
vooravond van de grote restauratie
(foto H. van Steenbergen, 29 maart
2008).

De onlangs gerestaureerde molen van
der Sint Anthoniepolder behoort met
een vlucht van bijna 29 m tot de
grootste watermolens van Nederland
(foto H. van Steenbergen, 3 april 2008).



11e jaargang 2008 nr. 5  185

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

Oproep provincie aan minister
om Zuid-Hollandse urgentielijst te
hanteren

De provincie wil de restauratieachters-
tand van de Zuid-Hollandse molens zo
snel en effectief mogelijk wegwerken. Vol-
gens eigen berekeningen is daarvoor 20
miljoen euro nodig. Zowel de provincie
Zuid-Holland als de Rijksdienst voor
Archeologie, Cultuurlandschap en Monu-
menten (RACM) heeft hiervoor een subsi-
diebedrag beschikbaar. ‘Mijn grote zorg is
nu dat het RACM daarin een andere
voorkeur heeft dan Zuid-Holland. Met als
gevaar dat de molens die restauratie het
hardste nodig hebben, wellicht niets krij-
gen en alleen maar verder achteruithol-
len’, verklaarde gedeputeerde Van
Engelshoven-Huls (Cultuur) afgelopen
zaterdag tijdens zijn bezoek aan de
molen van de Sint Anthoniepolder en de
molen te Goidschalxoord. Het RACM, een
uitvoeringsorganisatie van het ministerie
van OCW, verstrekt de rijkssubsidies voor
molens. Daarbij kijkt het in de eerste
plaats naar het benodigde bedrag, en
niet naar technische urgentie zoals de
provincie doet. ‘Ik heb daarom al con-
tact gezocht met het RACM, met het ver-
zoek om ónze urgentielijst te hanteren bij
het toekennen van rijkssubsidies.’ Geeft
het RACM daar gehoor aan, dan komen
molens die er het meest baat bij hebben
het eerst in aanmerking. Het rijk subsi-
dieert dan 70% van de subsidiale restau-
ratiekosten, de provincie Zuid-Holland
nog eens 25%. Ongeacht de criteria die
het RACM toepast, zal de provincie haar
deel bijpassen op basis van de eigen

urgentielijst. De provincie subsidieert niet
alleen restauraties, maar in principe ook
30% van de jaarlijkse instandhoudingskos-
ten van molens. Daarnaast verstrekt zij
draaipremies om molenaars te stimuleren
de molens te laten draaien. Dat is goed
voor het werktuig en betekent een
belangrijke landschappelijke meer-
waarde. Ook heeft Zuid-Holland molen-
consulenten in dienst die molen   eigenaren
adviseren en ondersteunen rondom
behoud en restauratie. Tot slot onder-
steunt de provincie het Gilde van Vrijwil-
lige Molenaars om opleidingen te
verzorgen. ‘De molens in onze provincie
zijn cultuurhistorisch en landschappelijk
van grote waarde. Het zijn echte beeld-
bepalende elementen, die we graag in
goede staat krijgen en houden.’ De pro-
vincie Zuid-Holland telt nog 224 molens
van de 1700 die er oorspronkelijk hebben
gestaan. Voor deze 224 molens geldt een
restauratieachterstand van 20 miljoen
euro, becijferde de provincie in 2006. Het
Zuid-Hollandse ‘Deltaplan Molens’ moet
die achterstand wegwerken. ‘Een klein
stukje ervan is al besteed, en ik heb er
haast mee om de rest weg te zetten. Ik wil
voorkomen dat meer molens het lot van
de molen Goidschalxoord achterna
gaan’, sprak de gedeputeerde bij de res-
tanten van de molen die eeuwenlang in
vol bedrijf was. ’De komende vier jaar wil-
len we van dit geld af.’ Provincie Zuid-
Holland.

Overhandiging boekje ‘Bezoek
de molens in Zuid-Holland’

Op 5 april zijn de eerste exemplaren van
het boekje ‘Bezoek de molens in Zuid-Hol-
land’ in vijf verschillende talen officieel
overhandigd aan de Commissaris van de
Koningin in Zuid-Holland, de heer J. Frans-
sen. Dit is gebeurd bij de bezoekmolen
op de zojuist weer geopende Keukenhof
te Lisse. Naast algemene hoofdstukken 
(kaart, historie, het gebruik van de wind,
molentypes, functies en producten, het
leven op de molen, onderhoud en res-
tauratie, molencomplexen, het molen-
ambacht en de toekomst) wordt
informatie over  alle bezoekmolens vers-
trekt (foto, adres, type, bouwjaar, ope-
ningstijden, bijzonderheden, eventuele
molenwinkels en websites). Het full colour-
boekje telt 36 pagina’s en is uitgegeven
door het Erfgoedhuis Zuid-Holland en Uit-
geverij Watermerk te Lekkerkerk in vijf ver-
schillende talen (Nederlands, Frans, Duits,
Engels en Japans). Het is geschreven door
Ellen Steendam en Roel Pots en de schit-
terende kleurenfoto’s zijn van Hans Bak-
ker, Peter Egge, Eppo Notenboom,
Donald Vandenbulcke en Joop Vendrig.
De publicatie is tot stand gekomen met
financiële steun van de Provincie Zuid-
Holland, waardoor de winkelprijs slechts
5,95 euro is. De boekjes zijn vanaf 5 april
te koop bij de meeste winkels van de
bezoekmolens in Zuid-Holland, de VVV’s
en via de webshop van de VVV Zuid-Hol-
land Zuid: www.vvvzhz.nl 

Molenromp Heinkenszand via
internet geveild

Nu de verkoop van de molenromp van
De Hoop te Heinkenszand via de reguliere
kanalen (Molenwereld 2006-3-87) niet is
gelukt hebben de eigenaren de romp
met woonhuis via internet aangeboden.
De eigenaren hebben hiertoe het in deze
internetveilingen gespecialiseerde bedrijf
Vastgoed-Auctions uit het Brabantse
Schaijk in de arm genomen. De Oost-Bra-
bantse makelaars geven aan nooit de
regionale makelaars te verdringen, maar
aangezien de molen een apart object is,
is het met name geschikt voor een inter-
netveiling. De veiling heeft onder toezicht
van een notaris op vrijdag 4 april met suc-
ces plaatsgehad. Een handelaar in
onroerend goed heeft de molen(romp)
met huis gekocht om door te verkopen. 

Molen Blazekop te Ovezande
gered door monumenten -
stichting

Ook na het instemmen met een garant-
stelling door de gemeente Borsele bleef
het risico voor de Stichting Molen De Bla-
zekop te groot om tot overname van de
gelijknamige molen te Ovezande te kun-
nen komen (Molenwereld 2007-3-90).
Aangezien aangevraagde subsidies door

De Hoop in Heinkenszand, in bedrijf
tot 1946, 1947; onttakeld juni 1970;
kap gesloopt 1982; stenen ca 
uitgesloopt; ingericht tot woning. 
De molen lijkt alleen zijn naam mee
te hebben (foto G.H. Varwijk sr.).

De molen van Ovezande-Blazekop.
De restauratie van 1969 gaf de molen
een misplaatst uiterlijk. En nu? (foto
H. van Steenbergen, 8 maart 2007).
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het uitstel niet verstrekt dreigden te wor-
den, heeft de gemeente aangeklopt bij
de Monumentenstichting Goes. Deze
stichting zet zich ook buiten Goes in om
monumenten voor de toekomst te
behouden. De Goese stichting heeft posi-
tief gereageerd en is daarmee de red-
dende engel voor de in zeer slechte staat
verkerende molen. Het is de eerste molen
die de stichting verwerft, maar de stich-
ting stelt dat het met de restauratie hele-
maal goed gaat komen. Wanneer de
restauratie exact moet starten zal mede
afhangen van beschikbare molenma-
kers. Tevens moet de exploitatie nog uit-
gewerkt worden.  De Stichting Molen De
Blazekop heeft aangegeven de mo -
 numentenstichting bij te willen staan. 

Gemeentegeld voor drie Thoolse
particuliere molens

Het College van B en W van de
gemeente Tholen is bereid subsidie te
verstrekken voor het herstel van drie par-
ticuliere molens. Het betreft De Verwach-
ting in Tholen, De Vier Winden in
Sint-Annaland en De Jager in Oud-Vosse-
meer. Het college bepaalt later dit jaar
hoeveel ze uit wil trekken voor de molens,
onder voorwaarde dat ook het Rijk bereid
is subsidie te verlenen. De Vier Winden in
Sint-Annaland greep in 2007 naast een
bijdrage van circa 175.000 euro van het
Rijk. De restauratie van de molen is bere-
kend op in totaal 350.000 euro. Naast her-
stel van het metsel- en binnenwerk, moet
de molen voorzien worden van een
nieuwe staart en nieuwe roeden en sprui-
ten. Tevens moet de gehele kap groten-
deels vernieuwd worden. 

Scherphamer Zeeuwse Molen
voor molenaar Rinus Verhage

De scherphamer van De Zeeuwse Molen
werd in 2004 voor het laatst uitgereikt. De
door de vereniging uitgereikte onder-
scheiding wordt uitgereikt aan personen
die zich boven mate verdienstelijk heb-
ben gemaakt voor de Zeeuwse molen. Dit
jaar besloot het bestuur Rinus Verhage
vanwege zijn inzet voor de korenmolen
De Onderneming te Wissenkerke. Al jaren
draait Verhage met de sinds 1902 in fami-
liebezit zijnde goed onderhouden molen.
Verhage kreeg op 4 april in Goes de
scherphamer uitgereikt. 

Dommelsche Watermolen gaat
eindelijk weer draaien

Begin april is met het verwijderen van de
versleten onderdelen van het waterrad
de restauratie van De Dommelsche
watermolen te Dommelen ter hand
genomen. Wanneer de planning voor de
werkzaamheden wordt gehaald is de
molen vanaf half mei weer draaiende te
zien. Hiertoe wordt er ook voor gezorgd
dat de maalsluis weer opengezet kan

worden en zullen twee van de vier molen-
stenen worden vervangen door nieuwe.
De totale restauratie kost circa vijftiendui-
zend euro, waarvan de helft wordt gesub-
sidieerd door het rijk. De andere helft
komt voor rekening van eigenaar Mau-
rice van den Eijnden. 

Werkzaamheden aan een veldkruis 
van de molen te Hank (foto: A. Hak,
9 april 2008).

Rietdekkers voorzien de molen van
de Zuid-Hollandse polder van een
nieuw rietdek (foto: A. Hak, 
11 april 2008).
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Zuid-Hollandse Molen te Hank
nadert voltooiing 

De restauratie van de Zuid-Hollandse
Molen in Hank nadert haar voltooiing.
Ultimo april wordt met man en macht
gewerkt aan het rietdek op de romp van
de molen; het rietdek van de kap is inmid-
dels volledig vernieuwd. Ook is in april her-
stelwerk verricht aan de achtkant
constructie, waarbij delen van veldkruisen
zijn vervangen. Tenslotte zal het forse
onderwiel nog onder handen worden
genomen. Naar verwachting worden de
werkzaamheden in de tweede helft van
2008 afgerond. 

Plannen voor de Johanna 
Huijbergen onderuit op 
de kosten

Wonen West-Brabant zou op verzoek van
de gemeente Woensdrecht een plan uit-
werken voor vestiging van de Stichting
Dag- en Woonvoorzieningen (SDW) bij de
molen, in combinatie met starterswonin-
gen (Molenwereld 2007-6-210). Centraal
in het plan staat molen Johanna te Huij-
bergen. De kosten zijn echter te hoog en
de toekomstige exploitatie van het project
is hierdoor onvoldoende rendabel te krij-
gen. De gemeente heeft hierop besloten
Woningstichting Woensdrecht te vragen of
die een kostendekkende gebiedsontwik-
keling willen onderzoeken. De gemeente
maakt conform afspraak werk van het
beter in het zicht krijgen van de molen en
gaat voor de zomer over tot sloop van
een leegstaande woning. 

Inventarisatie onderhoud 
d’Onvermoeide Raamsdonks-
veer

Korenmolen d’Onvermoeide te Raams-
donksveer moet een grote onderhouds-
beurt ondergaan. Vooral de stelling en
het gevlucht zijn hard aan onderhoud
toe. Ook het voegwerk moet worden her-
steld, aangezien de romp op plaatsen
veel vocht doorlaat. Er zijn nog geen con-
crete plannen. Na gereedkomen van de
inventarisatie moet de financiering ervan
onder de loep worden genomen. Hier-
voor is al contact gelegd met Stichting
het Veers Erfgoed. 

Vergunningen opgestart voor
restauratie Opwettense 
watermolen

De plannen voor realisatie van een res-
taurant en bed & breakfast bij de Opwet-
tense watermolen te Nuenen komen
dichterbij nu de vergunningprocedure is
opgestart. Met de bouw van een apart
gebouw bij de watermolen wil de eige-
naar onder andere inkomsten genereren
om de watermolen te kunnen onderhou-
den. De eerste plannen voor de restaura-
tie dateren al weer van tien jaar geleden,

doch kregen enkele jaren geleden daad-
werkelijk meer vorm (Molenwereld 2006-1-
8). Begin juli valt het besluit hoeveel
subsidie wordt verstrekt voor de restauratie
van het molengebouw. Het plan zal fase-
gewijs worden uitgevoerd met in de eerste
fase de restauratie van het watermolen-
gebouw. De plannen zijn onderdeel van
het veel grotere land inrichtingsproject De
Karpen, waarbij het groene stroomgebied
van de Dommel op de grens van Eindho-
ven en Nuenen een nieuwe ecologische
impuls krijgt. 

Herstel De Windlust in 
Vorstenbosch gestart 

Na de laatste grote restauratie in 1970
heeft de Windlust in Vorstenbosch de
laatste tien jaar stil gestaan. In 2002 is bij
de gemeente een verzoek in gediend om
de molen te restaureren, langere stilstand
zou tot te veel achterstand leiden (Molen-
wereld 2007-4-136). Ruim vijf jaar na dato
is het dan zover dat de gemeente Bern-
heze, tevens eigenaar, opdracht tot her-
stel heeft gegeven. In april heeft
molenmakersbedrijf Coppes uit Bergha-
ren met een kraan de nieuwe roeden in
de molen gestoken. 

Twee wiekloze molens in 
Zeeland

Op 26 maart zijn de roeden afgevoerd
die een week eerder uit de Coppensmo-
len te Zeeland (NB) zijn gehaald. Het
gevlucht van de molen wordt ingrijpend
gerestaureerd. Hierbij komt het stroomlijn-
systeem-Van Bussel weer terug op de roe-
den. Ingegeven door het feit dat de
molen tussen zuid en west grote windbe-
lemmering ondervindt door de bebou-
wing. Met het aanbrengen van het
stroomlijnsysteem wordt teruggekeerd
naar de situatie van voor de grote restau-

ratie in 1977, waarbij het Van Busselsys-
teem werd verwijderd (als bij zoveel Bra-
bantse molens het geval is geweest bij
recente restauraties). De restauratie gaat
ongeveer twee maanden duren. Gelijktij-
dig zijn ook de roeden van De Dageraad
(voorheen Aarssens molen) aan de Oude
Molenstraat uitgenomen. Ook deze roe-
den zullen van stroomlijn worden voorzien,
omwille van dezelfde reden. De afvoer
van de vier roeden is op deze manier
handig gecombineerd. 

Instandhoudingsbijdrage voor
Nooit Gedacht te Merselo

De Stichting Nooit Gedacht is een groep
vrijwilligers uit Merselo, die zich over molen
Nooit Gedacht heeft ontfermd en de
molen in de periode 1992-1995 met suc-
ces heeft laten restaureren. Om de molen
te onderhouden krijgt de stichting van de
gemeente Venray 5.220 euro. De Provin-
cie Limburg zal eenzelfde bedrag toeken-
nen. De kosten conform het
instandhoudingsplan bedragen 50.879
euro. Met genoemde bijdragen en een
eerder toegekende rijkssubsidie van
30.000 euro, resteert een kostenpost van
10.439 euro. Om dit bedrag bij elkaar te
krijgen moet het bestuur zelf initiatieven
ontwikkelen.

Belangstelling van premier 
Balkenende voor het project
Kraina wiatraków powraca

Dinsdag 25 en woensdag 26 maart
bracht minister-president Balkenende een
werkbezoek aan Polen, waar hij onder-
meer in het Paleis aan het Water in Wars-
chau te gast was bij zijn Poolse
ambtsgenoot Tusk. Dinsdag had Balke-
nende ontmoetingen met Nederlandse
ondernemers en met Lech Walesa, de lei-
der van het communistische verzet in de
jaren tachtig en wereldberoemd gewor-
den door de stakingen in de scheepswerf
van Gdansk. Die dag werd ook een
bezoek gebracht aan cultureel erfgoed
in de delta van de Wisla. In dit gebied zijn
al in de Late Middeleeuwen delen in ont-
ginning gebracht door Hollanders. Tijdens
de Tachtigjarige Oorlog weken veel van-
wege hun geloof vervolgde Mennonieten
uit naar het noorden van Polen. Zij kregen
niet de beste gebieden toegewezen,
maar mochten zich slechts vestigen in
moerasachtige delen in de delta van de
Wisla. Deze delta heeft grote overeen-
komsten met het Hollandse rivierenge-
bied, en het is de vraag of de
Mennonieten zich afgescheept, of juist
als vis in het water voelden. Het gebied
werd op Hollandse wijze in cultuur
gebracht, uiteraard met behulp van
windmolens. De meeste poldermolens
stonden in de Marienwerder, het gebied
dat nu behoort tot de Zulawy Wislane. De
vele wipmolens, waterlopen en knotwil-
gen boden een landschap dat niet te
onderscheiden was van de waarden en

De molen van Vorstenbosch was een
der weinige molens buiten de noorde-
lijke provincie met zelfzwichting op
beide roeden. De foto is uit 1925. 

.
-
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aangrenzende veengebieden in Neder-
land. Hoewel de Mennonieten tijdens de
Tweede Wereldoorlog wederom werden
verdreven en er van de vele poldermo-
lens niet één behouden is, zijn in dit
gebied nog vele sporen van deze
geloofsgroep te vinden.
In Nowy Dwór Gdansky bracht premier
Balkenende een bezoek aan het Menno-
nietenmuseum en het project Kraina wiat-
raków powraca (het molenlandschap
keert terug), en in de omgeving werden
enkele historische boerderijen bezocht.
Balkenende: ‘In Polen is honderden jaren
Nederlandse expertise benut. Nu zie je
dat weer gebeuren. Geweldig’. Daarbij
doelde de premier niet alleen op de
expertise die Molenbehoud.nl inbrengt
voor de realisatie van de herbouw van
één of meerdere Hollandse poldermo-
lens.

Nieuwe molenkaarten Van
Steenbergen

De heer H. van Steenbergen uit Raams-
donksveer heeft weer twee molenkaar-
ten uitgegeven. Deze keer kaarten van: 
- de Kallebroeker molen in Terschuur; en
- de Zeldenrust in Almkerk, de molen van
de molenmakers Straver.

De kaar ten kosten 0,50 euro per stuk, te
vermeerderen met portokosten (0,44 euro
bij maximaal vijf stuks). Ze zijn te bestel-
len door het bedrag over te maken op
Postbankrekening 747404 van H. van
Steenbergen, Kardeel 133, 4741 LR
Raamsdonksveer onder vermelding van
het gewenste (en bij overschrijving via
een bankrekening het adres vermelden).
Voor nadere informatie: tel. 0162-516602.

In ‘t kort

- Nadat op 23 november 2007 de roeden
uit De Hond te Paesens werden gehaald
(Molenwereld 2008-1-3), zijn op 14 april
2008 twee nieuwe roeden gestoken. 
- Op 17 april is in de raadzaal van de
gemeente Hof van Twente de gids
‘Molens en musea in Hof van Twente’
gepresenteerd. 
- Op 13 maart kon het steken van de roe-
den van de Concordia te Ede geen door-
gang vinden, omdat er teveel wind
stond. Twee weken later is op 26 maart de
molen uiterlijk weer helemaal compleet. 
- Om aandacht te vestigen op herbouw
van De Thornsche Molen te Leuth, zijn ter
plaatse bomen gekapt en is een aankon-
digingsbord geplaatst. 
- Op 19 april heeft wethouder Lyczak met
het lichten van de vang de officiële ope-
ning verricht van de gerestaureerde De
Eendracht (Molenwereld 2008-3-114/115)
te Alphen aan den Rijn.
- Zaterdag 5 april werd de molen van de
Sint Anthoniepolder bij Maasdam
opnieuw in gebruik genomen (Molenwe-
reld 2008-4-138/139). 
- De Stichting Molencomplex Goid-

Premier Balkenende in gesprek met (v.l.n.r.) Grzegorz Gola (vertegenwoordiger
van de gemeente), Monika Jastrzebska (lid van Klub Nowodworski, die tevens
optrad als tolk) en Barbara Chudzynska (voorzitter van Klub Nowodworski), die
hem informeren over het project Kraina wiatraków powraca. Op de achtergrond
ondermeer het restant van het waterwiel van een wipmolen die oorspronkelijk
bij Ostaszewo stond (foto: Marek Opitz).

,

-
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schalxoort heeft het miljoen ontvangen
dat zij heeft gewonnen bij het televisiep-
rogramma BankGiro Loterij Restauratie.
Het rekeningafschrift zal worden ingelijst
ten behoeve van het bezoekerscentrum. 
- Op 5 april heeft de gedeputeerde de
heer M. van Engelshoven-Huls van de pro-
vincie Zuid-Holland het informatiecentrum
bij het molencomplex te Goidschalxoord
geopend. 

- Op 11 april is door de gemeente Rijn-
woude aan Verbij te Hoogmade
opdracht verstrekt om de Rijnenburger-
molen in Hazerswoude-Rijndijk te restau-
reren. Wanneer de werkzaamheden van
start gaan, staat nog niet vast.
- De gemeente Veere ziet zich opnieuw
geplaatst voor keuzes ten aanzien van de
nieuwe N57. Uit de vijf alternatieven van
Rijkswaterstaat kiest de gemeente
opnieuw voor de meest verregaande, los
va financiële haalbaarheid. Dit kan bete-
kenen dat men opnieuw op de bres moet
voor de molen in Serooskerke. 
- Op 3 april zijn bij graafwerkzaamheden
rond Kasteel Nieuw-Herlaer te Sint-
Michielsgestel mogelijk enkele restanten
blootgelegd van een watermolen die ter
plaatse aan de Dommel heeft gestaan.

Molenkalender 2008

10 mei 2008: Nationale Molen- en Gema-
lendag.
14-15 juni 2008: Groninger Molenweek-
end.
28 juni 2008: Westlandse Molendag.

Molenkalender buitenland 2008 

12 mei 2008: Duitse Molendag.

Gedeputeerde Martin van Engels -
hoven-Huls (links) licht samen met
burgemeester Borgdorff Molen de
vang van de molen van de Sint
Anthoniepolder (foto Rein Geleijnse,
5-4-08 Maasdam).

Links: De Concordia in Ede is flink
uit zijn krachten gegroeid! (foto H.
van Steenbergen, 1 april 2008).

Gestaag wordt er door vrijwilligers gewerkt aan het opruimen van de molen van Goidschalxoord; een immense klus. Het
wordt daarbij wel duidelijk dat er bij deze molen constructies zijn toegepast die elders hun weerga niet hebben. Daarmee is
hij ook een regelrechte breinbreker (foto H. van Steenbergen, 8 maart 2007).
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achter Oudorp voor de polder Geest-
merambacht. De molens van de Heer-
hugowaard werden vrij vroeg vervijzeld,
die van het Geestmerambacht later.
Molen B is waarschijnlijk zelfs twee keer
vervijzeld. In 1870 kreeg de molen een
pomprad. Dat beviel blijkbaar niet, want
in 1884 werd de molen wederom vervij-
zeld. Doordat de opvoerhoogte gering
was hadden de molens heel korte vijzels,
maar wel met een zeer grote diameter
voor een windmolen (2,30 m). 
In 1941 kwamen de molens buiten
bedrijf doordat de Schermer- en de
Raaksmaatsboezem hetzelfde peil kre-
gen wat de molens overbodig maakte.
Van de veertien ‘strijkmolens’ (de Noord-
Hollandse term voor boezemmolen)

DDe polders in het Geestmerambacht
sloegen hun water uit op de Geest-

merambachtsboezem, ook wel Raaks -
 maats boezem geheten. De droogmaking
van de Heerhugowaard, waarvoor het
octrooi op 6 maart 1625 werd verleend,
betekende een ontoelaatbare verklei-
ning van de waterberging. Om dit pro-
bleem op te vangen werd besloten de
Raaksmaatsboezen af te malen op de
Schermerboezem waardoor de door-
stroming werd bevorderd. Lange tijd
werden daarvoor veertien windmolens
gebruikt; vier bij Rustenburg en tien bij
Oudorp. Het waren alle binnenkruiers en
in oorsprong schepradmolens. Twaalf
molens kwamen voor rekening van de
Heerhugowaard en twee van de vier

ESTRIJKMOLEN
Raaksmaatsboezem
GEEFT  GEHE IMEN PR I JS

1.

2.

3.

4.
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1. Kadastrale minuutkaart van omstreeks 1820 met vier (A, B, C, D) molens bij 
de Zes Wielen. Aan de ligging van de waterlopen is te zien dat het alle nog
schepradmolens zijn.

2. Doorsnedetekening uit 1864 ten dienste van de herbouw van de nu nog
bestaande strijkmolen I die in dat jaar na blikseminslag was verbrand. 
Volgens het bestek moest de vijzelkom een diameter van 2,348 m hebben, terwijl
de vijzelbalk 4,75 m lang moest zijn met 190 duigen. Het leverde een opvallend
korte vijzel op.

3. De vijzelkom in molen E; op de achtergrond de achterwaterloop uit de 
schepradtijd (foto Harry van Hoorn, 10 februari 2008).

4. De geknikte waterloop van molen E. De frontmuur staat in de schepradsitu-
atie, maar daarachter maakt de waterloop een knik ten dienste van de vijzel 
(foto Harry van Hoorn, 30 maart 2008).

5. Bovenaanzicht in molen E; links de vijzelkom, richting hart molen, rechts nog
waterloop muren uit de schepradtijd (foto Harry van Hoorn, 10 februari 2008).

6. Bovenaanzicht achterwaterloop strijkmolen E (tekening Andreas de Vos).

bestaan er nu nog acht, vijf bij
Oudorp en drie bij Rustenburg. Na
hun buitenbedrijfstelling werden de
waterlopen gedicht en van de
meeste molens het binnenwerk op
het bovenwiel na verwijderd. De
molens waren voor de oorlog al over-
gegaan naar de provincie Noord-
Holland die ze een tien jaar geleden
overdroeg aan de Molenstichting
Alkmaar en Omstreken (Oudorp) en
de Stichting De Schermer Molens
(Rustenburg). Tevens werden er
plannen ontwikkeld om de molens
weer daadwerkelijk water te laten
verzetten. 
Daar wordt nu volop aan gewerkt
en op dit moment is molen E onder
handen. Daarbij kwam duidelijk aan
het licht hoe deze molen is vervijzeld
onder gedeeltelijke gebruikmaking
van de achterwaterloop uit de
schepradtijd. Vanuit die achterwa-
terloop werd een vijzelkom gemaakt
richting hart molen. Bijgaande foto’s
en tekeningen geven een beeld van
de bijzondere situatie. jsb.

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

5.

6.
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800 molens in Nedersaksen om over de
verdwenen molens maar te zwijgen.

Oprichting molenvereniging
Dornum

Burgemeester Michael Hook ziet de
oprichting van een molenvereniging als
onmisbaar om de restauratie van de nu
wiekenloze standerdmolen van Dornum
tot een goed einde te brengen (zie
Molenwereld 2008-2-62). Met de restau-
ratie is een bedrag van ongeveer
500.000 euro gemoeid en overheidssub-
sidies dekken de kosten niet volledig, in
het beste geval voor circa 90%. Toch
wringt daar niet zozeer de schoen, maar
veel meer in de exploitatie van de
molen. En natuurlijk moeten er ook
garanties zijn dat de gerestaureerde
molen in goede staat blijft. Om tot een
dergelijke vereniging te komen is er op
21 april een oprichtingsvergadering in
Hotel Zum Kronprinzen gehouden, waar-
voor belangstellenden werden uitgeno-
digd. De Dornumer molen is een van de
laatste standerdmolens van NW Duitds-
land. 

Frustraties over molen Hage

De molen van Hage behoort tot de
hoogste molens van Oost-Friesland en
daardoor is van windbelemmering nau-
welijks sprake. Toch heeft hij de wind niet

mee. Al jaren wordt er gepraat over her-
stelplannen, maar tot daden komt het
niet; of wel? In januari 2004 werd het
wiekenkruis van de molen geampu-
teerd. Vooruitgang is er sindsdien niet
geboekt. Onlangs was de molen weer
onderwerp van gesprek tijdens de jaar-
vergadering van de Heimatverein Hage.
De vereniging wil een gebruiks- of
pachtovereenkomst met de eigenaar
aangaan, maar onderhandelingen zijn
op niets uitgelopen en de zaak zit muur-
vast. Er zit niet anders op dan geduld te
oefenen, alle inspanningen van de ver-
eniging ten spijt.

Molen Nenndorf staat er 
goed op

Begin april hield de Verein Mühlen -
freunde Holtriem haar jaarvergadering.
De molen is weliswaar eigendom van de
gemeente Holtriem, maar wordt
beheerd door genoemde vereniging
met behulp van enthousiaste vrijwilligers
tot zelfs uit Nederland toe. Ze verzetten
veel werk en burgemeester Gerhard
Dirks die ook voorzitter van de vereni-
ging is dankte hen voor hun niet te
onderschatten inspanningen. In het
afgelopen jaar is weer veel tot stand
gebracht. De balie werd gedeeltelijk
vernieuwd, de vang bijgesteld en er
werden twee nieuwe zeventiender ste-
nen gelegd, vervaardigd door de
Nederlandse molensteenfabrikant Titu-
laer. Lekkage aan de molenkap werd
verholpen. Voor 2008 staat het schilde-
ren van het kruis, de windroos en de
windroosbok op het programma. Tevens
wil men de jacobsladder weer bedrijfs-
vaardig maken. Het is de bedoeling dat
tijdens de Duitse molendag op 12 mei
een officiële maalproef met de nieuwe
stenen wordt gedaan. Deze proef zal
worden afgenomen door oud-Müller -
meister Gerhard Donker uit Wilhelmsha-
ven. Uiteraard zal er gezorgd worden
voor een feestelijke omlijsting.

Niedersachsen

Nieuw onderdak collectie 
Mühlenvereinigung 
Niedersachsen-Bremen

De Mühlenvereinigung Niedersachsen-
Bremen heeft in de loop der jaren een
indrukwekkende collectie opgebouwd
betreffende de molens in haar werkge-
bied en daarbuiten. De huisvesting
ervan heeft het bestuur meerdere
malen grote zorgen verschaft. Laatstelijk
was het in Soltau gevestigd, maar ook
daar moest het verdwijnen. In 2007
klaagde Heinz Drost van de Arbeitskreis
Accumer Mühle zijn nood bij burge-
meester Gerhard Böhling van de stad
Schortens. Die wist een oplossing. In de
basisschool van Roffhausen was ruimte,
ongeveer 50 m2, op de zolder vrijgeko-
men en juist helemaal gerenoveerd.
Böhling bood nu na overleg met school-
directeur Heidi Heidler de ruimte aan
voor het archief van de vereniging
tegen een kleine kostenvergoeding voor
elektriciteit en verwarming. Op 30 janu-
ari is de ruimte door de vereniging offi-
cieel in gebruik genomen. Archivaris
Hinrich Redinius is zeer tevreden met de
nieuwe situatie. Wel zou hij het mooi vin-
den als hij ook de gelegenheid kreeg
om tentoonstellingen te organiseren
over diverse molenonderwerpen. Er zijn
per slot nog altijd tussen de 700 en de

De wiekenloze
standerdmolen
van Dornum.

De molen
van Nenndorf
(foto David
Reitsema).



M

11e jaargang 2008 nr. 5  193

PA P I E R M O L E N

Koedi jker  korenmolen in 

b reed perspect ief
Molens zijn geen geïsoleerde objec-

ten die in zichzelf reden van
bestaan vinden. Ze zijn met duizend dra-
den verbonden aan de mensenmaat-
schappij. Het wordt maar al te vaak
vergeten waardoor het gevaar groot is
dat het beeld van de molen vertekend
raakt tot een techniek uit de oude doos
al dan niet overgoten met een karikatu-
raal of zelfs oubollig sausje. 
Wat dat betreft is het recent verschenen
boekje 150 graan en meel - kroniek van
een Koedijker molenaarsfamilie haast
een verademing te noemen. De titel
geeft het eigenlijk al aan: het draait pri-
mair om de molenaarsfamilie, in dit
geval Bos, die als zoveel andere mole-
naars de evolutie doorliep van klassieke
windmolenaar tot veevoederfabrikant
en -handelaar. Dat is gepaard gegaan
met een enorme technische sprong
vooruit in combinatie met een compleet
gewijzigde bedrijfsvoering. Uiteraard
heeft dit ook in sociaal verband zijn spo-
ren nagelaten, ook bij de direct betrok-
ken. 
Over deze ontwikkeling zijn nauwelijks
publicaties voorhanden. Het lijkt wel
alsof er na de molen geen leven meer is.
Dit boekje is dan ook een witte raaf,
klein en prachtig verzorgd met schitte-
rend fotowerk. 
Allereerst en vooral beschrijft het boekje
de familiegeschiedenis en vervolgens
komt het bedrijf en de bedrijfsvoering
aan de orde. Per 1 januari 2000 sloot het
bedrijf zijn deuren, nadat de laatste fir-
mant Joop Bos in 1997 overleed. Zijn
nalatenschap werd ondergebracht in
de Stichting Johannes Bos die ook de
uitgever van dit boekje is. Deze stichting
stelt zich het behoud van de in 1866
gebouwde maalderij ten doel en het
ernaast staande arbeidershuis. Latere
uitbreidingen en vernieuwingen zijn
inmiddels (helaas) gesloopt. De stichting
ziet als eerstvolgende doel de bouw van
een windkorenmolen die de naam De
Gouden Engel zal krijgen bij de maalde-
rij zodat een klassiek beeld herleeft. Het
is de bedoeling dat nog dit jaar met de
bouw wordt begonnen. 
Het boekje sluit af met een beschrijving
van de geschiedenis van Koedijk, terwijl
het laatste hoofdstuk is gewijd aan de
geschiedenis van de in 1930 gesloopte
korenmolen.

Het boekje heeft ondanks zijn betrekke-
lijk geringe omvang (52 blz. op A5-for-
maat) een aantal zeer bijzonder sterke
punten.
- De uitvoering; met onder meer werke-
lijk schitterende foto’s van Paul van
Galen van het veevoederbedrijf. 
- De beschrijving van de mentaliteit bin-
nen de firma Bos. Die geldt niet alleen
dit bedrijf, maar is welhaast exempla-
risch voor de mentaliteit van veel kleine
ondernemers in die tijd; om het met een
broer van mijn vader te zeggen: “Hier
werkt alles tot de knop van de deur
toe.” Het kwam mij persoonlijk dan ook
allemaal heel bekend voor. Wat opviel is
juist de continuïteit van die mentaliteit in
dit bedrijf. In de welhaast mythisch aan-
doende beschrijvingen van het koren-
molenaarsverleden die nu de ronde
doen wordt dit soort aspecten vrijwel
volledig gemist. ‘Langs de weg wordt
het verdiend en niet in de molen’. 
- De aandacht voor de technische evo-
lutie in het veevoederbedrijf met schitte-
rende foto’s van machines die nu
zeld zamer zijn dan molens en molenste-
nen, zoals de afgebeelde oeroude Kahl-
pers of de lintmenger (BMW?)
Dat brengt mij trouwens op een ander
punt. Als het gaat om windkorenmolens
dan is vrijwel alles beschermd rijksmonu-
ment. Ik maak mij sterk dat van wat er
na komt vrijwel niets beschermd is,
hooguit een enkel pand, maar vrijwel
nergens een (complete) technische

installatie van na het stenentijdperk,
mogelijk zelfs in het geheel niet. Her en
der kom je soms in molens wat jonge
machines als relicten tegen, maar zel-
den of nooit in hun werk-context. Dan
mag men nog blij zijn want meestal is al
dit spul met het oud ijzer meegegaan en
de oude maalderij gesloopt ‘omdat die
niet bij een molen hoort’, soms zelfs ver-
vangen door rustieke om niet te zeggen
oubollige nieuwbouw. Tot nog toe heeft
de gecontinueerde maalgeschiedenis
in het beste geval slechts minimaal aan-
dacht gekregen. Dat is eigenlijk verba-
zend. Mens en dier eten toch nog steeds
graanproducten. Daar zijn ze met het
stilvallen van de klassieke molens ook
niet mee gestopt? Dat ligt ook niet in de
lijn van de verwachting.
Het ware te wensen dat het boekje in dit
en andere verwante opzichten een eye-
opener zou zijn. Al met al is dit boekje
een aanrader voor iedereen die eens
wat verder wil kijken dan de korenmo-
lenneus lang is, ook al is het geen ‘echt’
molenboek; of juist weer wel? jsb.

Hans Meij, Bart Slooten: 
150 graan en meel - kroniek van een
Koedijker molenaarsfamilie,
gebrocheerd, 52 pagina’s; uitgegeven
door de Stichting Johannes Bos,
Kanaaldijk 235-236, 1831 BE Koedijk.
Het boekje kan ook besteld worden via
het e-mailadres: bart-henny@planet.nl
voor i10,00 incl. verzendkosten.
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Z O E K E R

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’; 
de plaats is geen probleem:
Middelburg. 
Het betreft een niet lang na de
oorlog verzonden ansichtkaart
met achterop de opdruk ‘Ten
bate Middelburgse Molen -
comité’. Is dit een kiosk van dit
comité of is het een bestaande
souvenirkiosk voor de gelegen-
heid verrijkt met een molen? 
Wie weet meer over deze foto en
dit comité te vertellen? Reacties
a.u.b. te richten aan de redactie
van de Molenwereld, Moerdijk-
straat 39, 2751 BE Moerkapelle, 
fax 079-5931303, e-mail: 
redact ie@molenwereld.nl

De originele ansichtkaart met het opschrift De Veldkamp.

Links: luchtfoto van Bathmen waarop de plaats van de fotograaf, de
woningen en de molen zijn aangegeven.

De molen na de brand van januari 1935 naar een krantenfoto.

Boven: de molen aan de
Schoolstraat in Bathmen voor
de verwoestende brand in 1935.

DDe ‘Zoeker’ in het vorige nummer is
helaas nog niet thuisgebracht. 

De heer Esselink komt terug op een
onbekende van heel lang geleden. Hij
schrijft: ‘Ik heb de oplossing voor een
oude onbekende en wel uit De Mole-
naar 1995-18-24. Op de originele
ansichtkaart is het opschrift ‘De Veld-
kamp’ te lezen. De malende molen
gaat gedeeltelijk schuil achter ge -
boomte. Voor mijn gevoel moest deze
molen ergens op de Veluwe gezocht
worden of anders in de Achterhoek of
Overijssel. Ik heb Dick Zweers gevraagd
ook eens een blik te werpen op deze
kaart, omdat zijn roots aan weerszijden
van de IJssel liggen. Uiteindelijk kwamen
we tot de conclusie dat het de koren-
molen Werklust aan de Schoolstraat in
Bathmen is. De foto is gemaakt vanuit
het zuiden en op de oudste kadastrale
kaart staat inderdaad de naam ‘De
Veldkamp’ aangegeven voor het land
dat te zien is op de foto. Die naam leeft
nu nog voort in de Veldkamplaan. Op
google earth is het rechter huis nog dui-
delijk terug te vinden. Voor de bouw van
de molen werd in 1853 vergunning ver-
leend. Zoals meer molens in deze streek
was op één roede zelfzwichting aange-
bracht (in ieder geval in 1920 al aanwe-
zig) en dat is zelfs op de ansichtkaart
nog te zien door het ontbreken van een
‘bek’ op twee einden. In 1928 werd de
molen verkocht aan de Bathmense
Coöperatieve Landbouwvereniging, die
de molen liet onttakelen en de stelling
verwijderen. De romp met bijgebouwen
verbrandde op 30 januari 1935. Die
brand was bijzonder hevig en zette het
hele dorp in een gloed. Waarschijnlijk
zijn kort daarna de resten van de molen
opgeruimd.

Fotograaf

Woningen

Molen
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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

De restauratie van de molen in Zoute-
lande is vrijwel voltooid. Op 31 maart

zijn de nieuwe roeden gestoken en ver-
volgens verder opgehekt. Het gaande
werk in de kap is in orde gemaakt. Wat
nog resteert is het schilderwerk. Aan de
molen De Noorman te Westkapelle zijn
verschillende werkzaamheden uitge-
voerd, voornamelijk in het kader van de
ARBO. Ook is er herstel uitgevoerd aan
het stellinghek en zijn er enkele planken
vervangen. Tussendoor assisteerden de
molenmakers twee timmerlieden van de
gemeente Veere bij het herstel van de
Beatrixbrug. Voor deze brug is een
nieuwe balans gemaakt en de dwars-
balk van de poort is vervangen. Aan
diverse molens van de Rijnlandse
Molenstichting is het nodige onderhoud
uitgevoerd: Boterhuismolen, Grosmolen,
Doeshof molen. Van de Kockengense
Molen te Kockengen zijn de wachtdeu-
ren hersteld en goed sluitend gemaakt.
Van de Spengense Molen te Kockengen
is het complete gaande werk nagelo-
pen en afgesteld. Na het plaatsen van
de kap op De Windhond in Soest, is de
stelling aangebracht en zijn op 14 april
de roeden gestoken. In de molen zijn de
zolders met de diverse luiken voltooid. In
de werkplaats is volop gewerkt aan de
resterende onderdelen voor het gaande
werk als luiwerk, spoorwiel, steen, staart
en kruirad. Ook de roeden zijn opge-
hekt. Nadat de staart gereed was, is dit
meteen gemonteerd. 

Van boven naar beneden:

Het halen van de oude 
roeden uit de molen van
Zoutelande. De nieuwe 
liggen klaar om gestoken
te worden.

De Windhond in Soest,
voorzien van staart, 
spruiten en schoren.

Het nieuwe spoorwiel 
voor De Windhond in
Soest. 

(foto’s Verbij Hoogmade).
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In Ermelo herbouwen we molen De Koe.Hiervoor is in de afgelopen maanden
veel werk verzet. In de werkplaats is een
nieuw achtkant gemaakt en reeds een
begin aan de nieuwe kap. Tevens zijn er
diverse kamwielen en overig binnenwerk
in productie. Als de bouwkundig aanne-
mer het werk aan de bestaande onder-
bouw gereed heeft zal een en ander
spoedig in Ermelo opgebouwd worden.
Op 8 maart 2008 mochten we circa vijf-
tig vrijwilligers uit Ermelo ontvangen die
met veel belangstelling gekeken heb-
ben hoe het met de vorderingen van de
werkzaamheden stond.
Wederom hebben we deze winter in het
Nederlands Openluchtmuseum diverse
molens bezocht om ze gereed te maken
voor het nieuwe seizoen. Aan de molens
van Laag Keppel zijn ook diverse onder-
houdswerkzaamheden uitgevoerd. De
Meenkmolen in Miste kreeg voor de helft
een nieuwe kapbedekking. 
In Tecklenburg (D) werken we aan de
Wassersägemühle van Haus Marck. Hier-
voor wordt o.a. een nieuw waterrad en
as gemaakt. Tevens wordt het hele bin-
nenwerk kompleet gemaakt en nage-
zien. Uiteindelijk zal de molen weer hout
zagen op waterkracht. 

Al geruime tijd waren we in onderhan-
deling over een nieuw te bouwen molen
in Taiwan. Afgelopen januari zijn we
afgereisd naar de stad Tainan in Taiwan
om spijkers met koppen te slaan. Met de
opdracht op zak konden we na een
paar dagen weer huiswaarts. We gaan
er een wipmolen bouwen met een
vlucht van ongeveer 15 meter. Deze
komt te staan in een park waarin meer-
dere Nederlandse bouwwerken te
bewonderen zullen zijn. De werkzaam-
heden zijn inmiddels flink gevorderd,
mede dankzij de hulp van collega J.K.
Poland BV. Later dit jaar zullen de onder-
delen worden verscheept en in Taiwan
worden opgebouwd. 
Onze smederij VAAGS molentechniek
wordt steeds drukker met de productie
van molenroeden. In 2007 werd bijna
550 meter roede afgeleverd en dit jaar
gaan we daar zeker weer ruimschoots
overheen. Het kwaliteitssysteem dat we
hanteren voor de productie van deze
roeden hebben we in 2007 aangevuld
met een ultrasoon-controle op alle vitale
lassen. Deze controle wordt standaard
uitgevoerd op alle geproduceerde roe-
den. Meer hierover op onze website
www.vaags.nl

M E U L F R A N S
wachtdeur: deur die het terugstromen in
de polder van het water door de water-
loop belet.

Van boven naar beneden:

Gedeeltelijke vernieuwing van de 
kapbedekking van de Meenkmolen in
Miste: werken op hoog niveau.

Bezoek uit Ermelo om de herbouw 
van De Koe te aanschouwen.

Werkzaamheden aan de spinnenkop uit
het Friese Follega, nu in Laag-Keppel.

Nog geen molen maar al wel een 
wegwijzer in Taiwan.
(foto’s Vaags Aalten).

NVVM  -  mo l enmake r s  AC T I E F
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Karnemelkse grutten:

de rosmolen
van 
De Jong
I N  B L A R I C U M

A.N. Peereboom
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Onder de lezers van dit blad zullen er zich weinigen 
bevinden die enige affiniteit hebben met boekweit. Daarom
begint dit artikel met een algemene inleiding over boekweit.

Vervolgens bezien we de omstandigheden waaraan de
ambachtelijke grutterij haar ontstaan dankt en gaan de diepte

in bij het beschouwen van een unieke rosmolen in 
Blaricum. Om misverstanden te voorkomen: in dit artikel
zijn grutterij en grutmolen als synoniemen gebruikt, iedere

grutter had bij zijn grutterij een winkel waar hij 
(een deel van) zijn waren verkocht. In de loop van de 
19e eeuw wordt de term grutterij ook gebruikt voor de

grutterswinkel zónder grutmolen, totdat de grutmolen in de
20e eeuw verdwenen is en het mooie woord grutterij nog
slechts voor de winkel in (onverpakte) voedingsmiddelen als

meel en koffie wordt gebezigd. 

Boekweit

In tegenstelling tot wat veel mensen
denken is boekweit geen graan maar
een veel- of duizendknopige (Poly -
gonaceae), genaamd Fagopyrum
esculentum. Het was aan het eind van
de Middeleeuwen in ons land al enigs-
zins bekend, vanaf de 15e eeuw groeit
de teelt en de verwerking langzaam, tot
er eind 16e, begin 17e eeuw een grote
versnelling in het verbruik en de teelt
plaats vindt. Het gewas komt oorspron-
kelijk waarschijnlijk uit noordwest China,
en is tegenwoordig in die streken, in
Siberië en op de Balkan nog steeds een
belangrijk voedingsmiddel. Let wel:
gebieden met warme, droge zomers.

Teeltaspecten

Boekweit is een echt zomergewas, in
drie maanden van zaadje tot oogst. Het
wordt in het voorjaar, nadat de kans op
nachtvorst is verdwenen (na IJsheiligen,
11-15 mei) gezaaid en dat kan gedaan
worden tot de langste dag, maar dan
rijpt het meestal niet goed meer af in ons
klimaat. Boekweit stelt weinig eisen aan
de bodem: niet te stikstofrijke, lichte,
goed doorlatende grond. Op een klein,
overgeschoten stukje opgeschoonde
heidegrond kon altijd nog wel boekweit
gezaaid worden. Boekweit is een warm-
teminnaar, veel regen geeft wel veel
blad, maar weinig bloemen en een
slechte vruchtzetting. Enkele weken na

het zaaien begint de bloei die één dag
duurt, en de plant bloeit nagenoeg door
tot de oogst! Daardoor rijpen de zaden
niet gelijktijdig en vallen er al rijpe korrels
uit wanneer het gewas nog bloeit! Ide-
aal voor bijen en voor vogels! Mussen
konden en kunnen enorm huishouden in
afrijpende boekweit!

Oogstkwaliteiten

Van begin augustus tot in september
kon de oogst plaats vinden, bij voorkeur
koos men vroeger een maanlichte, dau-
wige nacht of een mistige morgen, want
door het vocht was er veel minder kor-

Zo op het oog een mooie, oude,
boerderij in Blaricum. Wie zo denkt
vergist zich schromelijk. Het is werke-
lijk een topper onder de monumenten
op maalgebied (foto R.P. Machielse).

Gevelsteen van de Loosdrechtse 
grutterij, ooit een molen met 
eenbenedenwerk. In het Gooi 
kwamen tientallen grutterijen voor!

Interieur van een grut- en mosterd-
molen in Kootstertille (Fr.) met 
benedenwerk. Links de mosterdsteen,
daarnaast achterin meelsteen. 
De foto is uit 1931. 

Model van een 18e eeuwse grutterij 
in Teylers Museum in Haarlem. 
Zeer fraai is de prik te zien die als
een hark op de kont van het paard
daalt wanneer het dier onvoldoende
trekt. Aan de rechterzijde de grutten-
steen met de bovenzeef. Links de
meelsteen.
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Plattegrond en opstaltekening van een grutterij van G. Krook in: Theoretisch en practisch molenboek voor ingenieurs, aannemers,
molenmakers en verdere bouwkundigen (‘s-Gravenhage 1850).
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relverlies door uitval. Vóór de eerste
nachtvorst moest het weg zijn, anders
ging de hele oogst verloren. Na het
afmaaien werden de bossen op scho-
ven gezet of gestapeld om ze te laten
drogen. Er was altijd nog wat groen van
stengels en blad in het gewas en dat
schimmelde gemakkelijk. De oogsttijd
was in feite de meest kritieke fase in de
teelt van boekweit. Was het een mooie
(na)zomer, dan kwam het praktisch
droog van het land en kon de opbrengst
groot zijn, wel tot 2000 kg. per hectare!
Veel vaker bleef het beperkt tot enkele
honderden kilo’s die bovendien nogal
eens vochtig en schimmelig waren. Na
het dorsen met een vlegel kon door het
uitspreiden op een droge zolder en
geregeld omscheppen, een keuterboer-

tje nog iets van de boekweitoogst trach-
ten te redden. 

Boekweitteelt in Het Gooi

Vóór de 19e eeuw was de boekweitteelt
op de zandgrond heel belangrijk en een
essentieel deel van de gemengde
bedrijfsvoering van schapen, wat
koeien, en gewassen. Ik beperk me nu
even tot de 19e eeuw omdat in die tijd
de grutterij aan de Langeweg in Blari-
cum werd gesticht.
Halverwege de 19e eeuw telde het Gooi
ongeveer 800 ha bouwland, daarvan
werd 1/3 gebruikt voor boekweitteelt, en
bemest met schapenmest. Rond 1875
waren deze cijfers echter nog maar 600

De zolder boven het kroonwiel, prominent de karnton en daar achter de eest
van 3x3 meter.

Twee stokoude beukenhouten handzeven met perkamenten bespanning 
ø respectievelijk links 6 mm en rechts 2,5 ø op de rand van de eest. 
Daar achter de zolder waar men de boekweit opsloeg.
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ha bouwland, waarvan zo’n 10% voor
boekweit.2 Boekweit raakte uit de gratie
bij de boeren, bieten, rapen en granen
leverden meer op. Hiervoor bestaan
meerdere verklaringen, die kunnen wor-
den samengevat onder de term ‘land-
bouweconomische ontwikkeling’. 
Maar ook als voedsel verdween het, zij
het in een iets langzamer tempo. Terwijl
de teelt in ons land snel verminderde
nam de import van boekweit en boek-
weitgrutten uit met name Rusland sterk
toe. De veel betere kwaliteit van die
importproducten heeft de achteruit-
gang van de grutterij geremd en de
bedrijfsrisico’s sterk verminderd. De lang-
zaam en onregelmatig toenemende
welvaart was de grote oorzaak van het
wijzigen van het voedingspatroon naar
een meer luxe dieet met rogge en
tarwe. 

Bijenteelt: honig en was

In de 18e eeuw stond in de steden van
Holland het Gooi bekend als de leveran-
cier van honig en was. De Gooise en
Stichtse imkerij dankte haar bestaan
voor een groot deel aan de boekweit-
teelt. De Gooise boeren konden niet
zonder de hulp van miljoenen bijen vol-
doende boekweitzaad telen. Boekweit
was als het ware bijenbrood! De terug-
gang in de boekweitteelt in de tweede
helft van de 19e eeuw was waarschijnlijk
de doodsteek voor de Gooise imkerij.
Eerder had de introductie van bietsuiker
en de paraffinekaars al een grote kaal-
slag tot gevolg gehad onder de imkers,
en minder bijenkorven betekenden min-
der bestuiving van bloeiende boekweit!

De grutterij en de impost op 
het gemaal

De slag bij Heiligerlee tegen Spanje in
1568 markeert het begin van de 80-
jarige oorlog. De Staten van Holland en
Zeeland besloten in 1574 tot de invoe-
ring van een aantal directe en indirecte
belastingen om de kostbare oorlogsvoe-
ring te kunnen financieren. Andere
gewesten volgden later. Tot de indirecte
belastingen behoorden o.a. belasting
op bier, gedestilleerd, tabak, turf en
graan/meel. Hoogst waarschijnlijk is de
eerste twintig - dertig jaar boekweit uit-
gezonderd geweest van deze impost
om de bedelarij en landloperij niet nog
meer te doen toenemen. Tot aan de
afschaffing in 1856 was de impost op
boekweit de helft of soms nog veel min-

De grutterij van Blaricum lijkt op een
boerderij, maar schijn bedriegt. Hij is
één der weinige van de vele honderden
grutterijen die ter plaatse grotendeels
behouden is gebleven. Het maakt hem
tot een uniek technisch monument
(foto R.P. Machielse).
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De gruttensteen in het Gotische Huis
in Kampen, op de voorgrond de
breekzeef. Aan de linkerkant van de
breekzeef de uitlopen met de bakjes
voor de verschillende kwaliteiten
grutjes en meel, aan de kopse kant
komt de overslag in een flinke bak die
weer geleegd wordt in de grutten-
steen.

Twee meelstenen in de grutterij van
het Gotische huis in Kampen. 
Na de plaatsing van een stoom -
machine met een transmissie-as was
de cirkel van het kroonwiel niet meer
bepalend voor de plaatsing van een
molensteen. 
Bovenaan de drijfriemen van oude
brandweerslangen, zó trof men het bij
de restauratie daar aan!
De meelsteen is gekoppeld aan de
buil die word aangedreven door een
touwsnaar vanaf een snaarschijf op 
de steenspil.
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der dan die op rogge en tarwe.3 Niet
alleen de volksaard van ons Hollanders
om belastingbetaling zoveel mogelijk te
vermijden, maar ook de algehele
malaise op het platteland rond 1600 -
1650 leidde tot een sterk groeiende
vraag naar boekweitprodukten. Lange
tijd mochten de grutters geen handel
drijven, maar maalden in opdracht, bij
voorbeeld voor meelhandelaren uit de
stad en daarnaast voor de eigen winkel.
In de loop van de 19e eeuw begonnen
de grutterswinkeltjes zich te ontwikkelen
richting kruidenierszaken, tekenend voor
de langzame liberalisering van de voed-
seldistributie. Dan begint feitelijk ook de
ontwikkeling die aan de moderne super-
markt ten grondslag ligt, denkt u maar
eens aan De Gruyter (!), begonnen in
1818 en Albert Heijn begonnen in 1887,
de eerste begon als echte grutmolen,
de laatste als grutterswinkel. 

Sociale en economische 
aspecten

De 17e eeuw kenmerkt zich o.a. door
een geweldige economische expansie.
Aan de basis liggen onder meer een
aantal essentiële uitvindingen die b.v.
de bouw van grote handels- en oorlogs-
schepen mogelijk maakten. De techni-
sche ontwikkelingen vonden voor een
groot deel plaats gericht op het gebruik
van windenergie voor de produktie van
basisgrondstoffen als hout, consumptie-
olie, meel, papier. In feite schaalde de
economie op van het zelfvoorzienende
dorps- en stadsniveau naar de interna-
tionale handel. Dat had niet alleen
maar negatieve gevolgen voor het plat-
teland. De werkgelegenheid in de ste-
den, havens en op zee nam sterk toe en
de beste uitvindingen vonden ook hun
weg naar het platteland. Zo komen we
weer bij de boekweit terug. Een sterk
groeiende vraag naar boekweitmeel en
-grutten veroorzaakte in de eerste helft

van de 17e eeuw een ware explosie van
grutterijtjes in de steden en de dorpen.
Zoveel is wel duidelijk dat boekweit niet
lang ná 1625 in de meeste provinciën
wél onder de impost op het gemaal viel,
maar in een laag tarief, het kostte de
overheid waarschijnlijk anders teveel
inkomsten! We zien het aantal grutterijen
met fluctuaties toch min of meer gelijke
tred houden met de groei van de bevol-
king in de 18e en de 1e helft van de 19e

eeuw. In tal van gezinnen, en niet alleen
die van ‘arme luyden’, in de tehuizen en
op schepen waren boekweitprodukten
onderdeel van de dagelijkse kost, en
ook om hun voedingswaarde enorm
gewaardeerd!4

Dé maaltechnische opgave

Boekweit rijpt niet en - al helemaal niet
in ons klimaat - gelijkmatig af, de zaden
zijn niet homogeen van grootte, van rijp-
heid en van vochtgehalte. Vooral dit
laatste is cruciaal: in een nat jaar was
een deel van het boekweitzaad in feite
al aan het schieten aan de plant. Wan-
neer na de oogst niet snel genoeg
gedroogd kon worden op het land of op
een eest - en dat laatste konden uitslui-
tend grutters en dan ook nog slechts in
beperkte mate - ging het ontkiemings-
proces nog even door! Het zal eerder
regel dan uitzondering zijn geweest. Het
gevolg was dat inlandse boekweit uit
voedingsoogpunt wel makkelijker ver-
teerbaar was, maar een vieze smaak
had gekregen: zuur. En wie wilde zure
pannenkoeken? Wat was het probleem,
wat de maaltechnische opgave die
elke grutter moest oplossen? Hoe maak
ik van de boekweitkorrels zoveel moge-
lijk grutjes en zo weinig mogelijk meel? Bij
grutjes was die zure smaak veel minder
irritant. Dit basisprobleem losten de grut-
ters waarschijnlijk al op vóór de
ambachtelijke grutterij tot ontwikkeling
kwam. In de 14e eeuw waren er al hand-

grutmolens en mensen die het beroep
van grutter (of gorter) uitoefenden. Het
antwoord was dus: ‘grutten’, maak er
stukjes van i.p.v. meel.
Een tweede probleem en van de eerste
afgeleid: hoe verwijder ik zoveel moge-
lijk van de harde, onverteerbare dop uit
de grutjes? Meel maken van boekweit-
korrels kun je in principe op elke molen
met molenstenen. Door voorzichtig, met
weinig druk te malen en daarna het
meel af te zeven in een buil op de harde
doppen en velletjes is de opbrengst een
grauw, stippig meel. Maar dan moet de
boekweit droog geoogst zijn. Hoewel er
ook toepassingen waren van boekweit-
meel in vleesprodukten (o.a. balkenbrij,
bloedworst) waar de zure smaak geen
of slechts een geringe negatieve
invloed had op de bewaarbaarheid en
de smaak. Onder meer in Brabant was
dat de situatie tot ongeveer 1900. 
Boekweitgrutjes werden heel vaak met
karnemelk gekookt tot brij of dikke pap.
Dat gebruik van karnemelk is des te
opvallender wanneer beseft wordt dat
zo de eigen smaak van de grutjes in
feite werd gecamoufleerd.! Daarnaast
was karnemelk goedkoper dan volle
melk omdat ze afgeroomd was, zo zien
we er ook hier het menu van de armen
in.
De groeiende vraag van eind 16e en de
17e eeuw vroeg om een veel grotere
efficiëntie van de grutters en omdat
maar een deel van de boekweitkorrel
echt consumeerbaar was, een zo hoog
mogelijk percentage goed, eetbaar
produkt! De nieuwe tijd die aangebro-
ken was met de Reformatie, allerlei posi-
tieve ontwikkelingen in de economie en
in de oorlog met Spanje, brachten een
vruchtbaar klimaat tot stand voor inno-
vaties. Dat was onontbeerlijk voor de
opkomende gruttersnering! In een
octrooi van 1604, maar in ieder geval in
een van 1612 is sprake van een uitvin-
ding van enorm belang. ‘Andries Maar-
schalk ende Nicolaas van Steenwinkel,
woonende tot Middelburgh In Zeelandt,
ende Frans Jansz. Pieck, wonende tot
Rotterdam in Hollandt (...)’ krijgen op 21
april 1612 voor zeven jaar octrooi voor
een ‘moelen, ende wint, welcken
gemaeckten wint ende molenwerck
bequaem ende dienstich Is om alle
cooren van syn Caff ende vuylicheyt te
scheiden als oyck mede om tarwe ende
Rogge, drip, Brandaer, ende nadere
vuylicheyt door seeckere siften by ‘t sel -
ve wintwerck gevoeght te suyveren,
maer principalyck om alder hande ger-
ste, havere, boonen, ende boeckweyt,
gort, ofte grutten, nae datse Inde quae-
ren ofte molensteen gerult syn door sif-
ten ende den gemaeckten wint van
doppen ende peulen te separeren,
ende hebben de Supp.ten daer ben-
effens Int maelen van ‘t meel seeckeren
buydel aen de molensteen gevoeght
daerdeur de bloemen van de semelen
deur ‘t voors. gaende werck geschey-
den worden’.5

Deze machine, de waaijerij, was onmis-

Zijkant van de boerderij waarin de rosmolen achter de rechterdeur zit. 
De linkerdeur was vroeger de deur naar de winkel.
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baar om langs mechanische weg boek-
weitgrutten te kunnen maken. Op ver-
nuftige wijze werd van het verschil in
soortelijk gewicht tussen grutjes en dop-
pen gebruik gemaakt door ze met een
zeer constante luchtstroom weg te bla-
zen, te waaien! Vergelijkbaar met het
principe van het wannen van graan in
de wind. Ook de pelmolens profiteerden
van deze uitvinding. Hét confectiepro-
duct is de wanmolen die in voorbije
jaren op de meeste boerderijen met
enige graanteelt, wel te vinden was.
Andere voor de grutterij noodzakelijke uit-
vindingen waren onder meer die van het
spoorwiel (±1550) en de éénslagskrukas. 

De 17e eeuwse grutterij

Meer dan twee eeuwen veranderde er
nauwelijks iets in de basisinrichting van
de grutmolens. Er waren molens met een
bovenwerk, waarbij de stenen en zeve-
rijen zich op de zolder boven het kroon-
wiel bevonden, daarvan is geen
duidelijk voorbeeld meer aanwezig. Dan
waren er met een benedenwerk, zoals
de grutterij in het N.O.M6 en waarschijnlijk
ook de rosmolen van de Jong in Blari-
cum. Grote grutterijen hadden meerdere
molens in hetzelfde pand, maar echte
veranderingen kwamen pas toen de
stoommachine in zwang kwam en men
met transmissie-assen en drijfriemen ging
werken. De grutterij in het Gotische Huis
in Kampen is het enig resterende voor-
beeld van deze overgangsfase naar het
huidige gebruik van walsenstoelen voor
het produceren van boekweitgrutten.
Laten we de 19e eeuwse ambachtelijke
dorpsgrutter eens volgen in zijn dage-
lijkse arbeid waarbij we de rosmolen van
de Jong aan de Langeweg in Blaricum
in gedachten houden.7

1. Hij heeft boekweit half augustus
redelijk droog geoogst, door de zol-
derdeur van buitenaf de voorzolder
opgewerkt en daar opgeslagen
boven de voorkamer, naast de eest.

2. Om te beginnen steekt hij de eest, of
de ‘neest’ zoals Co de Jong hem
noemde, aan. Dit is een zeer doel-
matige graandrogerij op de zolder,
die op de begane grond gestookt
wordt met boekweitdoppen. Zij zor-
gen voor een heerlijke, karakteris-
tieke geur in de molen! 

3. Aan het eind van de dag zal, enigs-
zins afhankelijk van de vochtigheid,
de boekweit voldoende gedroogd
zijn en de pit losser in de dop zitten.
Wel moet hij na de middag de hele
zaak omscheppen en onderwijl zeer
nauwkeurig stoken, want boekweit
verbrandt gauw en geeft dan een
bruin/grijze meelkleur! 

4. Intussen gaat hij aan het werk met
de daags tevoren geëeste boek-
weit. Die had hij de vorige avond uit
de eest geschept en in het kaar
boven de voorzeef gestort om daar
in af te koelen. 

5. Hij zet nu eerst de meelsteen uit het

Een stuk van het kroonwiel met op de achtergrond de trechtervormige 
‘schoorsteen’ van de eest en links vooraan en in het midden op het wiel enkele
onderdelen van de prik, eigenlijk ontbreekt hier alleen het touw!

Bovenaan links, de trechter of eigenlijk schoorsteen van de eest, het kroonwiel
draait er net vrij van. Onder de kroon links een deel van de trekboom van het
paard.

De koning wordt hier als kapstok gebruikt! Goed zichtbaar de constructie met
twee dóórgaande kruisarmen. De relatief korte balk die er dwars boven zit, sluit
de opening al en draagt de beide ‘echte’ kruisarmen. De bovenste kruisarm zit
precies boven de fotograaf! Let ook op de overeenkomsten met het kroonwiel op
de foto van Kootstertille.
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werk en de gruttensteen áán.
Ondertussen werpt hij een oogje op
de vuurhaard van de eest en regelt
zonodig de toevoer van de doppen
wat bij. Dan haalt hij een paard uit
de stal, spant het in en doet het oog-
kleppen voor. Dit dier heeft af en toe
méér aansporing nodig dan een
schreeuw en dus gaat de prik erbij. 

6. Het paard trekt het enorme spoor-
wiel (de kroon), ø 6,20 m met de
gruttensteen, via touwen vanaf de
steenspil de voorzeef, de breekzeef
en het windmolentje in de grove
waaijerij. Snelheid van het paard?
Ongeveer 4 km per uur. De grutten-
steen draait dan bijna 100 slagen per
minuut, de meelsteen gaat wat
langzamer, die heeft als regel enkele
staven méér in de schijfloop.

7. De dubbeldeks voorzeef schudt
heen en weer door een krukas en rei-
nigt de boekweit uit het kaar erbo-
ven van achtereenvolgens te grof
en te fijn spul en dan stroomt het in
het gruttensteenkaar.

8. De gruttensteen is óf de trots óf de
nachtmerrie van de grutter. Of zij
doet het geweldig en breekt elk
boekweitje in stukjes zonder noe-
menswaardig meel te geven. Maar
wordt de steen een beetje stomp, of
strijkt zij niet zuiver genoeg, dan
brengt zij alleen maar klachten, ver-
lies en ongenoegen voort. Omdat
wat er uit de gruttensteen komt

bepalend is voor het rendement
richt de aandacht van de grutter
zich met name hierop. Hij controleert
met de gruttenzeef hoeveel en hoe
schoon de steen aan grutjes maalt. 

9. Het grove meel dat uit de grutten-
steen komt, loopt direct op de
breekzeef die het uitsplitst in zes soor-
tjes, de overstort gaat weer terug op
de steen. De verschillende maten
grutjes gooit hij daarna, apart van
elkaar, in de grove waaijerij, waar de
doppenstukjes en de vliesjes die
ongeveer net zo groot als grutjes zijn,
worden afgescheiden. Het regelen
van de wind is overigens een kunstje
op zich. In principe is het voornaam-
ste werk hiermee gedaan, maar het
is al hard, intensief werken wanneer
het paard een goede tred heeft.
Hoe regelmatiger de gang van de
molen, hoe meer grutjes door een
nauwkeurige afstelling van de steen
ontstaan, hoe schoner de waaije-
rijen werken en hoe minder meel er
tussen de doppen blijft zitten.

10. De tweede molensteen, de meel- of
builsteen gebruikt hij om te fijne grut-
ten, grutten met stukjes vliezen en
half gebroken kleine korrels daarna

De schijfloop op een wervelbalk met rechts ervan het draaipunt en aan de andere
kant een losse wig. Boven de schijfloop is een stukje van de kruk te zien 
waarmee een lange stok heen-en-weer werd bewogen voor het aandrijven van de
pols van de karnton. 

Plattegrond van de SHBO, waarop de
paardenloop goed te zien is met de
eest en de voormalige grutterswinkel.
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verder te malen tot fijn meel. Dan is
de gruttensteen uit het werk, want
twee stenen trekt één paard niet
(lang). Het meel uit de meelsteen
gaat direct in de meelbuil en het
dóórvallende middel- en grauwmeel
gaat nog over de fijne waaijerij, ter-
wijl het fijnste, blanke meel meteen
klaar is. Zonder waaijerij krijgt de
grutter de harde doppenstukjes
daaruit niet verwijderd! De staart,
het grove meel dat dóór de hele buil
heen loopt en nergens door het
gaas, is voor de varkens. 

11. In een dag heeft de grutter de hoe-
veelheid uit de eest verwerkt, maar
na één á twee uur rondjes lopen is
het paard aan rust toe! Veel grutte-
rijen hadden een stal met tenminste
4 paarden. 

12. Alle eindproducten van grutjes en
meel bevinden zich nu in de grutten-
en meelkisten. Voor de winkel en de
vaste afnemers wordt het daaruit
geschept en afgewogen. De opge-
zakte doppen sjouwt hij weer naar
boven om als brandstof voor de eest
te dienen. 

13. Nadat hij de eest heeft leegge-
schept in het koelkaar gooit hij er

meteen weer een 9 tal mudden van
zo’n 65 kg elk, in leeg, zodat hij de
volgende dag weer verder kan. Een
normale eest van 9 m5 kon 9 mud
boekweit bevatten, de hoeveelheid
voor een dagproductie. In wezen
kan hij, voorop gesteld dat hij vol-
doende paarden en knechts heeft,
dag en nacht in dit tempo door-
gaan!. Nu laat hij het vuur uitgaan.
Was de boekweit natuurdroog, zoals
de Russische (!), dan kon hij het ees-
ten overslaan en meer malen op een
dag. Was de boekweit erg vochtig,
dan moest het eesten heel secuur
gebeuren om broei te voorkomen,
en dus duurde het lang voordat hij
weer malen kon. Er zijn uit de
geschiedenis diverse stads- en
dorpsbranden bekend, die ‘s nachts
begonnen waren in een grutterij! 

De rosmolen aan de Langeweg
in Blaricum

Op aangeven van de hoofdredacteur
van dit blad toog schrijver dezes op een
dag naar Blaricum, vond de rosmolen
en ontdekte later dat Bernet Kempers8

hem al noemt en ook de Stichting Histo-
risch Boerderij Onderzoek (SHBO) er al
eens geweest was! Een bouwkundige
van het Openluchtmuseum schat de
ouderdom van de boerderij, type Goois
hallenhuis, op ongeveer 250 jaar, waarbij
in de loop der jaren diverse verbouwin-
gen, aanpassingen en ook uit brei dingen
hebben plaatsgevonden, die de hoofd-
constructie niet hebben gewijzigd. De
boerderij maakt een zeer authentieke
indruk. Uit het SHBO-rapport uit 19639

citeer ik: “De grootvader van J.N. (de
Jong) werd in 1829 te Blaricum geboren
en stierf aldaar in 1874: was burger-
meester van Blaricum. Toen hij 19 jaar
was, vond het huwelijk plaats. Hij was
een zeer ondernemende boer. Naast
het vrij grote boerenbedrijf, waren er als
nevenbedrijven de veenderij, de grutte-
rij en maalderij. Hiermee moet hij ±1850
begonnen zijn. Toen zijn de eest met de
stookinrichting en de rosmolen dus aan-
gebracht. De eerste tegen de muur van
de bedstede in de middelmuur van de
heerd, de tweede op enige afstand
daarvan. Na 1874 hield de weduwe met
de nevenbedrijven op”. 
Enkele opmerkingen hierbij: Dit citaat is
gebaseerd op informatie van de korte-
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lings overleden Co de Jong en daarmee
in hoofdlijnen betrouwbaar. Wetende
dat in 1856 de impost op het gemaal
werd afgeschaft is het denkbaar dat
J.N.’s grootvader in of kort na 1856 een
grutterij annex maalderij op de dorsvloer
van de boerderij inrichtte. Het verwer-
ken van landbouwprodukten tot pro-
dukten met méér toegevoegde waarde
is ook tegenwoordig een belangrijke
inkomensbron op veel agrarische bedrij-
ven, Hij was duidelijk een man met visie,
geld en initiatief. Waarschijnlijk is er na
zijn overlijden nog jaren met de rosmo-
len gewerkt om te karnen, en wellicht
werd er ook nog wel voor eigen gebruik
gemalen. De agrarische structuur van
het Gooi met de erfgooiers belemmerde
schaalvergroting en bevoordeelde het
kleine, gemengde bedrijf. Nu wijlen Co
de Jong bevestigde desgevraagd eens
dat veel van wat er nog is van de
molen, nooit weggehaald is omdat men
het geld er niet voor over had en het
niet in de weg stond! 

Restanten grutterij-inrichting

Een globaal onderzoek in de boerderij
heeft het volgende opgeleverd: 
1. Het enorme, “6,20 m ø grote spoor-

wiel of kroon op een korte koning,
het wiel is een armwiel met 2 door de
koning lopende kruisarmen.

2. Een bijna complete prik, een vernuf-
tige installatie om wanneer het
paard zijn gang wat inhoudt, hem
aan te sporen dóór te trekken.

3. Onder de kroon een paardenloop,
gedeeltelijk afgeschermd door schot -
ten. 

4. De eest, die opgeruimd, schoonge-
maakt en gerepareerd, zó weer kan
worden gestookt! Het eestkleed
heeft perforaties van 3 mm ø.

5. Twee handzeven, waarvan één met
een perforatie van ø 2,5 mm.en de
ander van 6. 

6. Het betreft hier zeer waarschijnlijk
een grutterij met een benedenwerk
d.w.z. het paard liep op de begane
grond tussen de stenen. Een sterke
aanwijzing daarvoor is dat de paar-
denloop ruim binnen de omtrek van
het wiel blijft. Bij een bovenwerk
loopt het paard aan een veel gro-

tere hefboom en legt een veel lan-
gere weg per ronde af. Overigens is
de versnelling van de stenen daarop
afgestemd.

7. Hoewel de schijfloop van de karnin-
stallatie van recente datum is, wekt
de plaats en ook de overbrengings-
verhouding van 1:11, 25 het vermoe-
den dat hier vroeger de meelsteen
heeft gestaan.

8. Het lijkt er op dat na het stoppen van
de grutterij, niet alleen de stenen en
de zeefmachines zijn verwijderd,
maar ook de zolder (deels?) opnieuw
beplankt is. Daarmee zijn de sporen
van karen en doorvoeren van kokers
verdwenen. 

9. Rond 1963 was er in elk geval nog
een brok van een dunne maalsteen
op de locatie aanwezig, thans is
daarvan niets terug gevonden. 

10. In hoeverre achter het plafond van
de keuken en de voormalige winkel-
ruimte nog sporen te vinden zijn, is
pas na enig sloopwerk te achterha-
len, maar wel zeer waarschijnlijk. De
tekening van de SHBO uit 1963 geeft
aan: ‘kamer v.m. grutterswinkel’.
Ook uit een andere bron is de aan-
wezigheid van deze winkel bekend.

Het was geen zwaar werk, maar je
moest er wel slag van hebben!

Een gruttensteen uit een grutterij in Alblasserdam ø 90 cm, let op het kenmer-
kende linkse scherpsel met de grote voorbijligging en smalle kerven.
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In zijn huidige vorm kan deze ruimte
niet bestaan hebben toen de molen
nog gebruikt werd. De winkel (nu
keuken) is beslist ongeveer de helft
minder diep geweest en zou dan
vergroot zijn naar de plaats van de
voormalige gruttensteen. Het spoor-
wiel kan niet draaien vanwege de
aanwezigheid van deze vergrote
keuken.

Melk, room boter en karnemelk

De aanwezigheid van een melkkelder
aan de noordzijde en de karnmolen in
de boerderij geven aan dat in het verle-
den melk van de eigen koeien werd
afgeroomd en tot boter gekarnd. Dit
gebeurde op uitgebreide schaal in met
name Friesland en de Zuid-Hollandse
veenweide gebieden. Met enige voor-
zichtigheid gesteld: het is niet ondenk-
baar dat deze boerderij vanaf de bouw
een melkkelder bezit en dat de plaat-
sing van de rosmolen tevens de gelegen-
heid bood het karnen te mechaniseren!
De twee betegelde voormalige slaapka-
mers aan de noordzijde, kunnen gebruikt
zijn om de melk af te romen in platte
schalen, zoals vóór 1885 te doen gebrui-
kelijk was. Daarna ging men over op
centrifuges, en ontstonden tussen 1885
en 1890 de eerste melkfabrieken. Dat
betekende het einde van het boterma-
ken op de boerderijen.10 Na 1900 werd
er in feite geen boter meer op de boer-

derijen gemaakt, behalve voor eigen
gebruik, coöperatieve fabrieken maak-
ten kwalitatief en kwantitatief een aan
het thuiskarnen superieur produkt. Zoals
gezegd, wat er behalve de boter na het
karnen overbleef was letterlijk ‘karne-
melk’ en hoewel zuur van smaak, heel
voedzaam en met boekweitgrutjes tot
brij gekookt en met wat stroop of honing
erover, uitermate gezond en lekker
eten!.

De karnmolen

De karnmolen in deze boerderij is in ver-
schillende opzichten uniek: er is in het
westen van Nederland nog één ander
voorbeeld bewaard van een inpandige
karnmolen. Daarnaast bestaan er nog
een tiental karnmolens of restanten
ervan, maar dat zijn allemaal losse
gebouwtjes, in de regel op enkele
meters afstand van de boerderij. In de
boerderij bevond zich dan de karnton,
maar het paard liep in de molen, buiten.
De rosmolen van de Jong heeft alles min
of meer in dezelfde ruimte, ook een uit-
zonderlijke situatie. In Friesland en Gro-
ningen, waar men over het algemeen
juist inpandige rosmolens had voor het
karnen, stond de karnton altijd in een
aparte en veel schonere ruimte. Maar
het duurde tot de opkomst van de
moderne boterbereidingsmethoden
eind 19e eeuw, voor de gewone boerin
besefte dat de hygiëne doorslagge-

vend was voor de kwaliteit van de melk
en de boter! Bijgaande foto toont een
man die karnt, het was namelijk betrek-
kelijk licht werk, in een klein halfuurtje
kon onder gunstige omstandigheden uit
het mengsel van room en zure melk de
boter worden afgescheiden. Daarna
werd de boter met zout gekneed, droog
gemaakt en verpakt voor de verkoop.
Rijke boeren, die dan vaak ook veel
meer koeien molken, hadden een echte
karnmolen, aangedreven door een
hond of een paard. Maar niet alleen bij
een hondentractie, ook bij een paard-
entractie waren de kamwielen en de
hele installatie relatief licht en eenvou-
dig van constructie. De rosmolen in deze
boerderij toont een wanverhouding tus-
sen de massa van de wielen en assen en
de feitelijk benodigde kracht voor het
karnen!

De roskarnmolen in de boerderij

Zonder de pretentie deskundig te zijn op
dit terrein wil ik enkele zaken noemen
die aangetroffen zijn in deze rosmolen: 
1. De aandrijving voor de karninstallatie,
een schijfloop in de kroon, is zodanig
dat deze uit het werk gezet kan wor-
den. Er kon dus voor gekozen worden
de molen te gebruiken voor iets
anders, grutjes maken of malen? Het
laatste ligt het meest voor de hand. 

2. Het gebruik van zeskantbouten en -
moeren in de schijfloop toont aan dat
dit wiel niet eerder dan kort vóór 1880
gemaakt kan zijn. Dat wil niet zeggen
dat de hele aandrijving uit die tijd is,
het wiel kan zijn vernieuwd. 

3. De karninstallatie is nagenoeg kom-
pleet nog aanwezig. Dit is een aanwij-
zing dat het laatste gebruik van de
molen het karnen was. 

4. De karnton is er nog, hoewel de pols
ontbreekt. Maar een en ander is beslist
weer gebruiksvaardig te reconstrueren.

5. Het is zeer ongebruikelijk dat een ros-
molen geschilderd is, is dat gedaan
omwille van de hygiëne? Onderzoek
van de gebruikte verf soort in de oud-
ste laag zou iets over het tijdstip van
aanbrengen en de reden ertoe, kun-
nen zeggen.

Samenvatting

De boerderij aan de Langeweg 19 in
Blaricum is halverwege de 18e eeuw
gebouwd voor een gemengd bedrijf
met onder meer melkvee. Waarschijnlijk
in of kort na 1856 is een rosmolen in de
boerderij geplaatst. Hoewel de karnmo-
len nadrukkelijk aanwezig is, blijkt uit de
hele constructie van de rosmolen dat
deze voor een veel zwaardere taak is
gebouwd. Enkele restanten geven de
bewijzen dat de molen gebruikt is als
grutterij voor boekweit. Daarvan getuigt
in de eerste plaats de aanwezigheid
van een eest. Wellicht is ná het overlij-
den van de grootvader van Co de

Antieke meelschep met het boekweitmeel van de 1e schrootwals (uit een walsen-
molen), enorm veel doppen, veel grutjes en een beetje meel, zó moet het er
ongeveer hebben uitgezien wanneer de boekweit droog was en de steen in 
perfecte conditie!
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Jong, niet alleen de grutterij verwijderd,
maar ook de karnmolen geplaatst of
gerepareerd.

Conclusies

1. De boerderij op het adres Langeweg 19
in Blaricum is volkomen uniek in Neder-
land. Er zijn in ons land nog enkele boer-
derijen waarin zich een originele
ros-karnmolen bevindt. Behalve een
grutterij in het N.O.M. en in het Gotische
Huis in Kampen is er nergens anders is
nog een gebouw te vinden met de res-
tanten van een grutterij, hoewel er hon-
derden geweest zijn. Deze combinatie
van functies treffen we nergens anders
aan.

2. Gelet op het agrarische verleden van
het Gooi, het grote belang vroeger
van de boekweitteelt en de grutterij,
het gemengde bedrijf met o.a. koeien
en de botermakerij, is dit een uitzon-
derlijk gaaf bewaard gebleven voor-
beeld van de agrarische economie uit
de 19e eeuw. 

3. De staat waarin de boerderij zich
bouwtechnisch gezien bevindt, is
tamelijk zorgwekkend. De molen is in
een redelijke, niet draaivaardige
staat, maar onduidelijk is in hoeverre
er aantasting is door houtvretende
insecten, zoals in de kap van de boer-
derij het geval is. 

4. In wezen is deze boerderij met zijn ros-

Noten:
1. Meer technische gegevens in ‘Leven van de wind, Molens in Noord-Holland’, Wormer 2007,
blz. 234.

2. A.C.J. de Vrankrijker ‘Naerdincklant’ Den Haag 1947.
3. B.D. Poppen ‘De belasting op het gemaal in Stad en Ommelanden, 1594 - 1856’ Uithuizen
2004.

4. L. Burema ‘De voeding in Nederland van de middeleeuwen tot de twintigste eeuw’ Assen
1953.

5. G. Doorman ‘Octrooien voor uitvindingen in de Nederlanden uit de 16e - 18e eeuw’ Den
Haag 1940, blz. 122.

6. Nederlands Openlucht Museum te Arnhem. Hier staat in het Koetshuis het tamelijk complete
interieur van een grutterij met een benedenwerk uit Wormerveer. 

7. Vakblad ‘De Molenaar’, uitg. Eshuis Dalfsen.
8. A.J. Bernet Kempers ‘In en om de Grutterij’ Arnhem 1979.
9. Stichting Historisch Boerderij Onderzoek - onderzoek nr. 728.6 in 1963. 
10. H.W. Lintsen ‘Geschiedenis van de techniek in Nederland’ deel 1, 1800 - 1890 Zutphen 1992.

molen een monument van nationale
betekenis, dankzij zijn behoudende
eigenaren. De huidige situatie zal hoe
dan ook van tijdelijke aard zijn en de
onzekerheden over het behoud van
de molen maken het urgent de moge-
lijkheden voor conservering en duur-
zaam behoud te onderzoeken. 

In Het Menselyk Bedryf, Vertoond in
100 verbeeldingen van Ambachten,
Konsten, Hanteeringen en Bedryven
met Versen van Johannes en Caspaares
Luiken uit 1694 ontbreekt de grutter
niet.

ADVER T EN T I E S

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
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Jaarvergader ing van
DE HOLLANDSCHE MOLEN

Als gebruikelijk kwamen ‘s morgens
de huishoudelijke zaken van de ver-

eniging aan de orde. Van het bestuur
waren mevrouw Kaag en de heer
Heemskerk aftredend. De heer Heems-
kerk stelde zich niet herkiesbaar, zodat
alleen mevrouw Kaag opnieuw werd
be noemd. 

Jaarverslag

Uiteraard nam het ‘Jaar van de Molens’
in het jaarverslag een zeer grote plaats
in. Molens en molenbehoud werden op
allerlei manieren onder de aandacht
van het grote publiek gebracht. 
Naast het Jaar van de Molens heeft de
vereniging veel energie gestoken in
draagvlakverbreding. Anno 2007 kan

ZZaterdag 5 april werd de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vereniging De Hollandsche
Molen gehouden in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam. 

Daar hield het Gilde van Vrijwillige Molenaars diezelfde dag haar jaarvergadering.
‘s Morgens trok men gescheiden op voor de huishoudelijke zaken van de verenigingen. 

Maar het middagprogramma was gezamenlijk; een mooi voorbeeld van synergie.

men daarbij uiteraard niet om de
moderne communicatiemiddelen heen.
Goede, weldoordachte en laagdrem-
pelige websites zijn onmisbaar, ja zelfs
niet meer weg te denken. Zo kwam er
een educatieve website tot stand voor
jong en oud: www.moleneducatief.nl
Ook de eigen website van de vereni-
ging, www.molens.nl, werd verbe terd,
met name de presentatie van Het
Nederlandse Molenbe stand, een veel
geraadpleegde vraagbaak over de
afzonderlijke bestaande molens. 
Het Jaar van de Molens leverde ook een
stroom van molenpubli caties op, waar-
onder twee provinciale molenboeken.
Aan Natio nale Molen- en Gemalendag
2007 namen niet minder dan 452 geregi-
streerde molens deel, ongeveer even-
veel als in 2006 (459).

De jaarlijkse excursie, sinds 1955 een klas-
sieker van de Vereniging, die in 2007 naar
Drenthe zou gaan vond geen door gang
omdat uitgerekend op die dag het spoor-
verkeer in die richting sterk ontregeld zou
zijn. 
Van oudsher staat belangenbehartiging
ten dienste van molens centraal. Per slot is
de vereniging in 1923 daarvoor opge -
richt. Mede dankzij het lobbyen door de
vereniging stelde het kabinet niet minder
dan vijftien miljoen euro beschikbaar voor
het molenbehoud. In de loop van 2007
verscheen de restauratie regeling Rrwr
2007, waarbij de eerste tien miljoen euro
be schikbaar werd gesteld in twee gelijke
delen voor molenrestau raties tussen de
100.000 en 250.000 euro en tussen 250.000
en 500.000 euro. Afstemming met andere
geldstromen vond helaas niet plaats.
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Over deze Rrwr 2007 hield De Holland-
sche Molen een druk be zochte informa-
tiemiddag voor moleneigenaren. Doel
hiervan was voor iedereen dezelfde
informatie beschikbaar te krijgen. Voor-
afgaand aan deze bijeenkomst vond
voor de eerste maal een molenconsu-
lentenoverleg plaats, waarbij personen
die op pro vinciaal niveau bezig zijn met
het molenbeleid ervaringen uitwisselen
en met de molenconsulenten van de
RACM de ontwik kelingen op rijksniveau
bespraken.
De zorg voor de molenbiotoop is een
speerpunt in het beleid van de vereni-
ging. Uiteraard is doeltreffende voor-
lichting van het grootste belang. Ook
hierbij wordt dankbaar gebruik
gemaakt van de moderne media. In
2007 zag na lange voorbereiding de

Boven: de geslaagde vrijwillige 
molenaars.

Rechtsboven: de bestuurstafel.

Rechts: de grote zaal van het 
Koninklijk Instituut voor de Tropen 
is een bijzondere ambiance. Tijdens
de middagvergadering was de zaal
beter bezet dan hier, ‘s morgens.

website www.mo lenbiotoop.nl het licht.
Bij de opzet van de website is er reke-
ning mee gehouden dat de verschil-
lende doelgroepen de voor hen
relevante informatie eenvoudig en snel
kunnen vinden. De algemene doelstel-
ling is dat kennis over windvang van
molens en het begrip molenbiotoop
bevorderd en (breder) verspreid wordt.
Tevens verscheen een speciale biotoop-
folder. Folder en site werden gepresen-
teerd tijdens de molencontactdag op
16 november in het Openluchtmuseum

te Arnhem, waar in het middaggedeelte
het Jaar van de Molens officieel werd
afgesloten.
Het door de Hollandsche Molen in
samenwerking met de Monumen -
tenwacht ontwikkelde PIP-project (Peri-
diek Instandhoudings Plan voor de
nieuwe instandhoudingsregeling BRIM
die per 1 januari 2007 is grotendeels
afgesloten en geëvalueerd. Ook werd
gewerkt aan de afronding van het
ARBO-project.
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Fondsenwerving is absoluut noodzake-
lijk, zowel voor het in stand houden van
molens als voor het uitvoeren van de
overige verenigingstaken. De BankGiro
Loterij besloot begin 2007 de jaarlijkse
bijdrage aan De Hollandsche Molen te
verhogen tot 400.00. Daarnaast werden
vereniging en Jaar van de Molens ver-
rast met een eenmalige subsidie voor
het jaar van maar liefst 1,1 miljoen. Toe-
kenningen werden o.a. gedaan voor
molens in Onderdendam, Kolham,
Ermelo, Tholen, Beugt en Hol ten. Uit het
budget van de Gravin van Bylandt Stich-
ting werden eveneens toekenningen
gedaan. De vereniging adviseerde
daar naast een aantal fondsen over ver-
schillende aanvragen. Steeds meer
wordt De Hollandsche Molen de spil bij
het inzetten van geld van culturele fond-
sen voor molenbehoud.
Drie molens deden mee aan het televi-
sieprogramma BankGiro Loterij Restau-
ratie: de molen van Goidschalxoord, de
molen van Coops te Zelhem en De
Oude Molen aan de ringvaart bij
Amster dam. In een zinderende finale
wist de molen van Goidschalxoord uit-
eindelijk de hoofdprijs van 1 miljoen euro
te bemachtigen. Dankzij dit bedrag van
de loterij kan het complex in oude luister
worden hersteld. 
Alle goede bedoelingen en inspannin-
gen ten spijt liep het ledenaantal
wederom terug: het daalde weer, welis-
waar licht, van 5147 per 1 januari 2007
tot 5036 aan het begin van 2008, een
verlies van 111. Daarnaast zijn er ook 588
donateurs die de vereniging steunen De
ontwikkeling van het ledental blijft een
zorgelijke zaak, zeker wanneer men
beseft dat het aantal leden een twintig
jaar geleden rond de 7000 schommelde.
Het Jaar van de Molens zorgde in dit
opzicht helaas niet voor een opleving.
Gelukkig weet de vereniging zich in haar
streven gesteund door tal van organisa-
ties en personen, financieel en daad-
werkelijk. Zonder die hulp zou het
onmogelijk zijn om alles in goede banen
te leiden.
Aan het eind van de morgenvergade-
ring werd een deel van de film over de
herbouw van Het Jonge Schaap in
Zaandam vertoond. Deze film was in
combinatie met een boek over deze
indrukwek kende gebeurtenis in de hal
van het KIT, waar niet alleen De Holland-
sche Molen en het Gilde van Vrijwillige
Molenaars maar ook vele andere
molenorganisaties acte de présen ce
gaven. 

Mark Ravesloot, de onlangs tijdelijk
aangestelde opvolger van biotoop -
medewerker Rolf Steenbergen die 
per 1 april jl. wegens pensionering 
De Hollandsche Molen als mede -
werker biotoop verlaten.

Drukte op de molenmarkt.
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De Marmeren Hal van het Koninklijk
Instituut voor de Tropen, molenmarkt
en ontmoetingspunt.

Middagprogramma

Aan het begin van de middag heette ir.
J.J. de Zeeuw, de voorzitter van de Hol-
landsche Molen, mede namens het
Gilde de aanwezigen welkom en ging in
op de komende Nationale Molen- en
Gemalendag waarvoor nu twee dagen
zijn uitgetrokken, zaterdag 10 en/of zon-
dag 11 mei. Niet alle molens zullen beide
dagen opgesteld zijn. 
Er is een speciale site voor de dag,
nationa le molenengemalendag.nl waar

Uiteraard was ook het Gilde van Vrijwillige Molenaars met een stand aanwezig.

men zich kunt aanmelden. Op deze site
kunnen bezoekers straks ook allerlei
informatie vinden over de Nationale
Molen- en Gemalendag.
De Zeeuw keek uiteraard terug naar het
Jaar van de Molens. Niet minder dan
zo’n vierhonderd molens waren bij de
ontwik kelde activiteiten betrokken. Als
men alle afzonderlijke activiteiten bij
elkaar optelt dan komt men op een
getal van circa 1100 uit. Zo’n 370.000
mensen zouden die hebben bezocht.
De totale verkopen aan molenproduc-
ten zijn geraamd op niet minder dan
100.000 euro. De actie ‘Molen zoekt
vriend m/v’ heeft de deelnemende
organisaties ruim 5.500 nieuwe leden
opgeleverd. In totaal heeft het Jaar van
de Molens maar liefst 25 miljoen euro
gegenereerd, inclusief de 15 miljoen
aan restauratiesubsidies waarmee minis-
ter Van der Hoeven januari vorig jaar het
Jaar officieel in Den Bosch opende. Als
voor zitter van De Hollandsche Molen
was hij heel erg trots op de resultaten.
De Zeeuw bedankte iedereen die eraan
heeft meege werkt om dit jaar tot een
succes te maken. Hij vertolkte die dank
door Frieda van Diepen, voorzitter van
de Stichting Jaar van de Molens 2007

bloemen aan te bieden, maar, zo zei hij,
“ze zijn eigenlijk voor het gehele molen-
land”.
Door zijn medewerking aan de televisie-
serie ‘Werken met wind en water’ ver-
wierf professor Herman Pleij, hoogleraar
in de Nederlandse Letterkunde, bekend-
heid in molenland. In aanslui ting daarop
stond hij tijdens deze vergadering stil bij
de betekenis van molens en water van-
uit cultuurhistorisch per spectief. In aan-
sluiting daarop werd een opzet
gepresenteerd voor een molencanon;
geen geschut noch zang, maar de
presenta tie van de hot items uit de
molengeschiedenis, zoals ook in het
onderwijs de geschiedenis in een canon
wordt opgeknoopt aan veertig memo-
rabilia. 

Vernuft en volharding

Dit jaar zijn geen Certificaten van Ver-
diensten of erepenning en toegekend.
Wel waren er de gebruikelijke jaarprijzen
van de Stichting Molengiftenfonds voor
Vernuft en Volharding. Deze stichting
ontstond uit de wens om mensen of
instellin gen te onderschei den die op
een bijzondere wijze vernuft en volhar -
ding getoond hebben ten behoeve van
molens. Daarom worden eens per jaar
tijdens de jaarvergadering van De Hol -
landsche Molen enige jaarprijzen door
deze stich ting uitge reikt. Zij werden nu
toegekend aan:

Molenstichting Nijefurd te 
Greonterp (Friesland) 
Als blijk van waardering voor 35 jaar
inzet om de poldermolens in Nijefurd
bedrijfsvaardig te maken en te houden.
In 1973 richtte veehouder Arie Gaastra
samen met de plaatselijke apotheker,
een loodgieter, een collega veehouder
en burgemees ter Pastoor de molenstich-
ting in eerste instantie gericht op het
behoud van molen De Snip die tot een
wrak was vervallen. De stichting heeft
molens in eigendom verkregen en laten
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restaureren of na herstel overgenomen
van gemeente of water schappen. Na
De Snip, die in 1975 na restauratie werd
overge nomen, volgde De Nijlanner-
mole die gerestaureerd werd in de jaren
86/87. In diezelfde periode vond de her-
bouw plaats van De Vlijt in Koudum, een
stellingspinnenkopkorenmolen. Molen -
stichting Nijefurd is inmiddels de trotse
eigenaar. In 2001/2002 werd Ybema’s
Molen in oude glorie hersteld en over -
genomen van de gemeente Nijefurd.
De stichting maakt zich niet alleen sterk
voor de traditionele houten windmolens.
Ook de windmotoren werden opge-
knapt en in eigendom verkregen. De
schitterende grote Hercules windmotor
aan het Jan Broerskanaal bij Molkwerum

werd in de jaren 93/94 geheel hersteld
en de windmotor van de voormalige
Skarpolder aan de Fluessen volgde in
2000/2001. Alle windgemalen van de
stichting Nijefurd zijn inzetbaar bij cala-
miteiten. Momenteel zijn er zeven
gediplo meerde molenaars actief op de
molens van de stichting.

De heer Gerbrand de Vries uit Uitgeest
Als blijk van waardering voor zijn jaren-
lange veelzijdige inzet ten be hoeve van
het molenbehoud. De Vries kwam al voor
de oorlog kwam als zesjarige jongen bij
zijn grootvader aan het Blauwepad te
Zaandam-Westzijde waar deze met
molen De Huisman voor Verkade verpak-
kingsmateriaal zaagde. Zijn molen liefde
werd opnieuw aangewakkerd door de
brand van molen De Kat in zijn woon-
plaats Uitgeest op 7 sept. 1971. Onmid-
dellijk zette hij zich in voor de herbouw
van deze watermolen. Hij sloot zich aan
bij een groep je enthousiaste lingen die
het malen met molens wilden leren; het
begin van het Gilde van Vrijwillige Mole-
naars. In 1972 legde hij met goed gevolg
het examen vrijwillig molenaar af. In
1983 trad hij in dienst van de vereniging
De Hollandsche Molen. Een van de
zaken op molengebied waar De Vries
zich intensief mee heeft bezig gehou-
den is de bescherming van de directe
omgeving van molens: de molenbio-
toop. Hij bedacht de indeling in vijf
categorieën met bijbehorende criteria
om de molenbiotoop te classificeren,
lopend van slecht tot goed. In 1983 trad
hij ook toe tot de examencommissie van
De Hollandsche Molen, en heeft in die
functie enkele honderden examens vrij-
willig molenaar afgenomen. Voorts advi-
seerde hij met zijn uitgebreide tech nische
molenkennis vele stichtingen en mole-

neigenaren bij herbouw, onderhoud,
restauratie en verbetering van de
molenbi otoop. Daarnaast is hij nog altijd
als vrijwillig molenaar actief op molen
De Kat in Uitgeest.

Werkgroep De Jonge Sophia te 
Groot-Ammers (Zuid-Holland)
Als blijk van waardering voor het
getoonde vernuft en de volharing bij de
redding en herbouw van de korenmolen
De Jonge Sophia. In november 1999
dreigde de romp van De Jonge Sophia
op de grens van de dorpen Ottoland en
Goudriaan gesloopt te worden. De ver-
vallen molenromp werd door een groep
vrijwilligers in samenwerking met het
bedrijfsleven en de overheid letterlijk op
het nippertje gered van de slopersha-
mer. De romp werd toen verplaatst en
vond eerst tijdelijk en later definitief
onderd ak bij het Streekcentrum Ooie-
vaarsdorp Het Liesvelt te Groot-Ammers.
De vrijwilligers die de molen hadden
gered vormden later een werkgroep en
zetten zich in om de molen weer in com-
plete staat te herstellen. Met heel veel
doorzettingsvermo gen lukte het uitein-
delijk de molen, die historisch gezien van
grote waarde is, in oude glorie te laten
terugkeren. De molen die op 27 maart
2004 officieel werd geopend was toen
vanwege geldgebrek zonder binnen-
werk alleen in draaivaardige staat her-
steld. Maar de werkgroep heeft het
daarna voor elkaar gekregen om De
Jonge Sophia ook weer maalvaardig te
krijgen. Op 30 maart 2007 werd de
korenmolen, nu uitgerust met een kop-
pel maalstenen, officieel in gebruik
genomen. Zonder de leden van de
Werkgroep De Jonge Sophia en de
mensen daaromheen die het project op
allerlei manieren hebben gesteund, had

Professor Pleij tijdens zijn voordracht.

De desastreuze toestand van De Snip
in augustus 1974; het startpunt voor
de molenstichting Nijefurd 
(foto J.A. van Krimpen).

De mensen van de molenstichting Nijefurd v.l.n.r.: Henk Gaastra, hij woont in 
de boerderij naast molen De Snip en zit vanaf het begin in de molenstichting. 
De man in het midden is Sietze van Seien van het molenmakersbedrijf Bouw75
en de meest rechtse is Jaap Tiedema, molenaar van de Nylannermole en tevens
secretaris van de stich ting.
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dit nooit zo van de grond kunnen
komen. De gegevens over de oorspron-
kelijke inrichting van de molen waren
zeer schaars. De werkgroep heeft naar
eer en geweten gehandeld om de
molen weer zo in te richten zoals het in
het verleden had kunnen zijn. Eigenaar
van de molen is Stichting Streekcentrum
Ooievaarsdorp Het Liesvelt.

Getuigschriften

Het uitreiken van de diploma’s aan de
in het afgelopen jaar geslaagde vrijwil-
lige molenaars is altijd weer een hoog-
tepunt van de vergadering. Het is dan
ook een belangrijk moment, niet alleen
voor de betrokkenen, maar eigenlijk
voor iedereen die het wel en wee van

de molens ter harte gaat: zonder mole-
naars geen draaiende molens! 
In 2007 werd 63 kandidaten het exa-
men afgenomen voor windmo lens en 9
kandidaten voor watermolens. Van
deze 72 personen, konden er 60 (52
voor windmolens en 8 voor watermo-
lens) in Amsterdam hun diploma in ont-
vangst nemen. Dat is 4 minder dan
vorig jaar toen in totaal 64 vrijwillige
molenaars het examen behaalden.

Presentatie oliemolens 

Het niet uitreiken van Certificaten van
verdienste was al een opvallende wijzi-
ging in het traditionele dagprogramma,
het wegvallen van de causerie met dia’s
over molenrestauraties mag wel een

aardverschuiving worden genoemd, ooit
aangekondigd door oud-voorzitter Stok-
huyzen met: “Nu gaan we kijken naar de
toverlantaarnplaatjes van mijnheer De
Koning”. In plaats van de ‘toverlantaren-
plaatjes’ was er nu een powerpointpre-
sentatie over oliemolens, verzorgd door
Ada Meurs en Mark den Boer van de
oliemolen De Passiebloem in Zwolle, een
knappe combinatie van een lezing en
een quiz die de zaal in de ban hield.
Daarmee kwam de jaarvergadering van
2008 ten einde van de vereniging die dit
jaar 85 jaar op de bres staat voor het
behoud van molens in Nederland. Mak-
kelijk is dat niet, maar is dat in die 85 jaar
wel eens het geval geweest?

Alle foto’s, tenzij anders vermeld: 
H. Noot.

De jaarprijs voor vernuft en volharding voor Gerbrand de Vries; op de 
voorgrond v.l.n.r.: Gerard Sturkenboom, Eric Zwijnenberg en uiteraard 
Gerbrand de Vries.

De Kat in Uitgeest in september 1971
(foto P. van den Bosch).

De Jonge Sofia op 20 oktober 1990;
ter dood veroordeeld, wachtend op de
voltrekking een paar dagen later. Het
zou er niet van komen.... 
(foto H. van Steenbergen). 

De werkgroep voor De Jonge Sophia; v.l.n.r.: Sjoerd Veerman (die ook 
voorzitter van de Stichting Molenwereld is), Aad Schouten, Alex van der Perk,
Nelly Sonneveld en Arie Hoek.
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Onze molen heeft nog maar één koppel stenen. Inder-
tijd heeft vader de andere stenen er uit gegooid om
meer ruimte te krijgen. Daar had hij gillend gebrek

aan en die andere stenen lagen alleen maar in de weg en
er werd geen gulden meer mee verdiend. De voersteen was
de enige die nog geld in het laatje bracht. Nu is de ‘glorie-
tijd van het ambacht’ helemaal voorbij en is het met die
ene steen op de zolder wel erg leeg. Het lijkt mij wel aardig
om bij de op handen zijnde restauratie (als die financieel
rondkomt, die drie ton weet u), de molen weer te maken
zoals die onder opa was met een tarwesteen en een koek-
steen erbij.
Helaas, ik heb begrepen dat dit soort reconstructies gewoon
niet meer mag, uit den boze zijn.
Ik heb mij de blaren op mijn tong gepraat, maar het zou
geschiedvervalsing zijn en daardoor deugt mijn mooie plan
niet meer. Weg is weg en op is op. Al pratende schoot mij te
binnen dat er ooit in dit blad eens een opmerking heeft
gestaan over molenrestauraties dat iedere ketter zijn letter
heeft. Voor ieder standpunt over molenrestauraties zijn wel
argumenten aan te dragen. Blijkbaar was ik met mijn idee
over het herinrichten van de molen dus een soort ketter
(geworden?) Het kenmerk van ketters is dat zij een afwij-
kende mening hebben van de officiële beleidslijn terwijl ze
zelf menen het bij het rechte eind te hebben, ketter zou ten-
minste iets betekenen als ‘zuivere’. Zij hebben het bij het
rechte eind en anderen niet. Letterlijk en figuurlijk ‘verkettert’
men elkaar. 
Nu is het probleem bij ketters altijd dat zij zelf menen gelijk te
hebben, maar het niet krijgen. Sterker nog: hun ideeën zijn in
de ogen van de machthebbers verwerpelijk. Om in het ket-
terverhaal te blijven. Die ideeën moeten de fles in. Er zijn tij-
den geweest dat men vond dat hardnekkige ketters
veroordeeld moesten worden tot de brandstapel, maar dat
gaat wel heel erg ver. Ik geloof tenminste niet dat iemand
mij graag op de brandstapel ziet roken vanwege mijn idee
over de restauratie van onze molen, maar wel ben ik mij van
een ding, zelfs zonder vuur, heel duidelijk bewust geworden:
de machthebbers delen de lakens uit en ik heb mij maar te
conformeren. Anders val ik helemaal buiten de boot. Ik kan
mij nog zo kwaad maken, soebatten, smeken, argumenten
aanvoeren, schelden, maar ik blijf een ketter die niets te ver-
tellen heeft en afhankelijk ben van de welwillende mede-
werking van de gezagsdragers. Niet alleen ketters hebben
letters, machthebbers hebben die ook. Alleen zijn mijn letters
‘maar een vodje papier’, terwijl die van de machthebbers
heel erg dwingend zijn. Ze heten besluiten, wetten, verorde-
ningen, verdragen en daar heb ik mij aan te houden. Per
slot hoort het zo in een rechtsstaat.
Moet ik dan de revolutie maar gaan preken? Hoe dan? Een
zwarte vlag kopen voor mijn molen? Of mij neerleggen bij
een bijna lege steenzolder. 
Mijn dierbare wederhelft kwam weer met een idee. Om
oplossingen zit ze nooit verlegen: “Er zijn nog een heleboel
leuke oude spulletjes. Laten we daar dan die lege zolders
mee aankleden. Dan wordt het in ieder geval gezellig. Het
is niet verboden en je zult zien hoe mensen staan te zwijme-
len. Of wat dacht je van een expositie? Misschien wil de
plaatselijke fotoclub wel, of de handwerkvereniging.” 
Ik keek haar verbijsterd aan: geniaal; simpel en goedkoop.
Gelijk begon de twijfel te knagen. Is dat dan wel authen-
tiek? Het is ook altijd wat.

Balie Kluiver

K E T T E R
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ADVER T EN T I E S

‘t Betere werk

Foto wipmolen Moerkapelle
Dankzij het feit dat de eerder onbekende maker van de foto van
de vijzelgang in Moerkapelle zich aanmeldde, de heer J.H. van
Krimpen, is de bewuste foto in het vorige nummer, Molenwereld
2008-4-155, vrij nauwkeurig gedateerd: deze in maart/april 1961
gemaakt; waarvan acte en ere. jsb.

Bij de omslag voorzijde: Veel grutterijen zijn
er niet meer; ze zijn op de vingers van een
hand te tellen. Wel zijn er andere tastbare 
herinneringen bewaard gebleven zoals dit
schitterende model in Teyler’s Museum in
Haarlem. (foto A.N. Peereboom).

Bij de omslag achterzijde: De korenmolen
van Deil behoort tot de bekendste molens
van Nederland. Hij prijkt op menige
ansichtkaart. Het is dan ook een sieraad in
het Lingelandschap.
(foto H. van Steenbergen, 21 juli 2007). 
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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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