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

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

Dit nummer bevat ‘Molens Rijnland’, het orgaan van de Rijnlandse
Molenstichting en wordt daarom ook verstuurd aan de relaties van de
Rijnlandse Molenstichting. Andries Veloo haalt hierin Gert van Meeteren
en de Hondsdijkse molen voor het voetlicht.
In eerdere ‘Rijnlandnummers’ hebben we de aandacht gevestigd op de
molens van de polder Reeuwijk onder Bodegraven. Bij alle naspeuringen
kwam zoveel bijzonder materiaal boven water dat het zonde zou zijn om
hier verder niets mee te doen, vooral omdat het veel licht werpt op
bepaalde facetten van de algemene molenontwikkeling, met name de
‘verijzering’ van de molens; het vervangen van houten onderdelen door
houten. En in het kielzog daarvan de levensduur van houten molenon-
derdelen, de prijsontwikkeling en wat dies meer zij. Om die reden is na
rijp beraad besloten deze vondsten niet te laten schieten. Vandaar, dat
u in dit nummer weer een artikel aantreft over de molens van de polder
Reeuwijk.

En Balie Kluiver vindt de draaiondersteuning uit.
JSB

Uw mooiste molenfoto ook in kleur op de achterpagina van de Molen-
wereld? De achterpagina reserveren wij voor lezers die hun mooiste
molenfoto’s graag met anderen willen delen. Inzending kan zowel per
post als per e-mail. In het laatste geval is wel een voldoend hoge resolu-
tie vereist: minimaal 300 dpi met een formaat van 13 x17 cm of groter.
Inzending kan geen plaatsing garanderen. Er zijn per jaar immers maar
elf mogelijkheden en bovendien streeft de redactie naar spreiding per
regio en molentype. U kunt uw foto(‘s) insturen of mailen naar de redac-
tie van Molenwereld.

Bij de omslag voorzijde: 
De Hondsdijkse molen is de enige 
binnenkruier in Zuid-Holland. 
De molen staat met zijn molenaar 
Gert van Meeteren centraal in ‘Molens
Rijnland’, de bijlage van de Rijnlandse
Molenstichting in dit nummer 
(foto Andries Veloo, 26 maart 2008).
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Renovatie Hooglandgemaal
Stavoren

Het Wetterskip Fryslân investeert 6,3 mil-
joen in de opknapbeurt van het Hoog-
landgemaal in Stavoren. Het van
importantie zijnde gemaal bij het droog
houden van Friesland wordt ingrijpend
gerenoveerd en uitgebreid, waardoor
het de komende dertig jaar betrouw-
baar dienst kan doen. De pompen wor-
den verder geautomatiseerd en de
maalcapaciteit wordt vergroot van 100
kubieke meter naar 120 kubieke meter
per seconde, nodig om de waterstijging
en bodemdaling het hoofd te kunnen
(blijven) bieden.

Bereidwillige inzet inwoners bij
herstel Molen van Fakkert

De Stichting Molen van Fakkert die zich
inzet voor het herstel van de Molen van
Fakkert in Hoonhorst heeft enige tijd
geleden een container vol oude,
gebruikte stenen gekregen van loonbe-
drijf Pekkeriet (zie Molenwereld 2008-1-
5). De stenen zijn afkomstig van een
gesloopte boerderij en hebben dezelfde
maat en bijna dezelfde kleur als de ste-
nen van de molen. De stenen worden
gebruikt voor een verhoging van ander-
halve meter bovenop de molenromp.
Vanaf begin mei zijn inwoners van Hoon-
horst bezig met het verwijderen van
cementresten van de circa 10.000 ste-
nen. Van draagkracht en bereidwillig-
heid onder de bevolking kan in elk geval
niets gezegd worden. Het is te hopen
dat er na 1 juli ook duidelijkheid is of de
financiële middelen bij elkaar gaan
komen, want dan loopt de meest
recente procedure voor het verkrijgen
van een subsidie af. De stichting zit niet
stil, want op 10 mei was er een actie
waarbij belangstellenden tegen een
vergoeding spullen konden laten taxe-
ren. 

Ingebruikname Concordia 
te Ede

Na anderhalf jaar van restauratie staat
de Concordia weer bijna in volle glorie
op het terrein Telefoonweg/Molenstraat
te Ede. Alleen de molenvoet is nog niet

geheel gereed. Die wordt gelijktijdig
met de restauratie van de molenom-
bouw 1935/1955 afgerond. Gedurende
de restauratiewerkzaamheden die zijn
uitgevoerd door het Molenmakersbedrijf
Berkhof (voorheen Endendijk) is in
opdracht van het gemeentearchief
onderzoek verricht naar de geschiede-
nis van de molen. De voltooiing van de
molen is een mijlpaal in deze geschiede-
nis, die is vastgelegd in het cahier ‘Ver-
hoogd en gewiekt’. Op 22 mei 2008
vond op het terrein van de Concordia
de officiële handeling van de ingebruik-
name plaats van de molen. De officiële
handeling werd verricht door de voorzit-
ter van de Stichting Vrienden van de
Gelderse Molen de heer W.H.J. Cambier
van Nooten en burgemeester C. van de
Knaap namens de gemeente Ede.
Tevens werd het eerste exemplaar van
het historisch cahier door wethouder F.
van Zuilen aan burgemeester Van der
Knaap uitgereikt. Gemeente Ede.

Bouw achtkant De Koe ter hand
genomen

De herbouw van molen De Koe in het
centrum van Ermelo maakt zichtbare

vorderingen. Nadat afgelopen weken
het herstel aan de achtkante onder-
bouw ter hand is genomen door Bimo
Bouw, is op het molenterrein molenma-
ker Vaags uit Aalten gestart met het
achtkant. Zowel onderbouw als acht-
kant zullen naar verwachting eind juni
gereed zijn. Volgens plan zal het acht-
kant begin juli op de onderbouw
geplaatst moeten worden. Alvorens het
zover is moet eerst het achtkant volledig
in elkaar zijn gezet en voorzien van een
rietdek. Ook aan de in het verleden met
meerdere steensoorten herstelde onder-
bouw moet nog het nodige gebeuren.
Het aanbrengen van fundering eronder
is volledig afgerond. 

Kapbedekking Meenkmolen te
Miste vernieuwd

Eind april is een groot deel van het
spaan op de kap van de Meenkmolen in
Miste vernieuwd. Bij de in 1989 door
molenmakers Henk Vaags en Martie te
Brake uitgevoerde restauratie is een
groot deel van deze houten leien op de
kap reeds vernieuwd. Naar het oordeel
van deskundigen zou toen de spanen
bedekking van één dakhelft nog wel

De kap van de Meenkmolen met nieuwe schalien (foto Eric Klein Wolterink,
22 april 2008).
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een tijdje mee kunnen gaan, maar deze
was na een aantal reparaties in de loop
der jaren nu toch ook aan vervanging
toe. 

De Hoop oorzaak verdere 
vertraging Molenpol te Lunteren

Voor het bouwplan de Molenpol in Lun-
teren moet een nieuw ontwerp-bestem-
mingsplan worden opgesteld
(Molenwereld 2008-4-136). De verwach-
ting is dat er niet eerder dan in het
najaar van 2009 gebouwd kan worden.
Dat is de uitkomst van overleg tussen de
gemeente Ede en bezwaarmakers die
bij de Raad van State om een voorlo-
pige voorziening vroegen om de sloop
en bouw op het terrein tegen te hou-
den. Hierop werd de procedure door de
gemeente zelf gestopt ten behoeve van
overleg. Welke verdere aanpassingen
op het huidige plan ten gunste van de
molen worden gedaan is nog niet
bekendgemaakt. Uiteindelijk moeten
rond molen De Hoop 98 woningen en
appartementen verrijzen. 

Zienswijzen tegen ontwerp -
besluit sloop De Oostermolen

Op 21 april 2008 heeft de Stichting De
Oostermolen haar zienswijzen ingediend
tegen de ontwerpbesluiten voor
afbraak/sloop van de molenromp van
De Oostermolen aan het Molenplein 16
te Nijkerk (Molenwereld 2008-4-136). Het
betreft de verlening van een monumen-
tenvergunning aan Aprisco B.V. te Assen
voor de afbraak van gemeentelijk
monument Molenplein 16 te Nijkerk en
het verlenen van een sloopvergunning
aan Aprisco B.V. te Assen voor het slo-
pen van molenromp met bijgebouwen.
Men komt in het 22 pagina’s tellende
document tot de slotsom dat het argu-
ment van het College van B en W om
van de molen af te willen is dat het niet
mogelijk is gebleken een technisch en
economisch uitvoerbaar plan op te stel-
len met behoud van alle historische

monumenten. Maar al jaren voordat dit
economische argument op tafel kwam,
is door de gemeente gesteld, dat de
molenromp niet behouden zou kunnen
worden. Tijdens een persconferentie die
in maart 2008 is gehouden door de
gemeente over het Voorontwerpbe-
stemmingsplan Oosterpoort en de ont-
werpbesluiten tot het verlenen van een
monumentenvergunning/sloopvergun-
ning is gesteld dat projectontwikkelaar
Aprisco het gebied alleen wilde ontwik-
kelen als de romp zou worden gesloopt.
De sloop van het monument is uiteinde-
lijk een prestigekwestie geworden, waar-
bij de projectontwikkelaar de langste
adem heeft gehad, mogelijk gemaakt
doordat de gemeente Nijkerk zich niet
ingespannen heeft om serieus naar
alternatieven te zoeken. 

Ontvangstruimte Agneta te
Ruurlo officieel geopend

Na een jaar werken is door leden van
Stichting Vrienden van de molen

Agneta op 9 mei de ontvangstruimte
officieel in gebruik genomen (Molenwe-
reld 2005-9-275). De toegangsdeur van
de molen werd geopend door de Ruur-
loër Derk Woerts. Woerts is bijna een
halve eeuw verbonden aan de molen
en voorzitter Banda van de Stichting
Vrienden van de molen Agneta was dan
ook trots dat de 78-jarige de officiële
handeling wilde verrichten. In de ont-
vangstruimte is plaats voor dertig tot
veertig bezoekers, wordt een film ver-
toond en is een kleine overzichtsten-
toonstelling ingericht. De film duurt
zestien minuten en toont op authentieke
wijze hoe de werkzaamheden op de
molen in het verleden werden uitge-
voerd. De nieuwe ontvangstruimte is
ingericht op de eerste verdieping van
de molen en met veel vrijwillige inzet
gerealiseerd. De firma Vaags uit Aalten,
eigenaar van de molen, heeft de bui-
tenkant verzorgd en verdere hand- en
spandiensten verricht. Woningcorpora-
tie Prowonen heeft een donatie aan de
vriendenstichting verstrekt. 

De aanloop naar de nu voltooide res-
tauratie van de molen van Vorderman
in Wenum ging met vele strubbelin-
gen gepaard, getuige dit bord dat
enige jaren geleden op de molen zat.
Gelukkig is er dan toch een keer ten
goede gekomen.

De Oostermolen in Nijkerk, wachtend op de sloper? (foto H. van Steenbergen,
12 april 2008).
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Korenmolen Wenum officieel in
gebruik genomen

Op 10 mei is de gerestaureerde koren-
molen van Vorderman aan de Marle-
weg te Wenum weer officieel in gebruik
genomen. Tijdens een feestelijke bijeen-
komst in de zaal van de nabijgelegen
Wenumse Watermolen is tegelijkertijd de
film ‘De Oranjemolen’ in première
gegaan. Deze is in opdracht van de
gemeente Apeldoorn gemaakt door de
Vereniging Oud Apeldoorn. De film duurt
een half uur en laat de molen voor, tij-
dens en na de twee jaar durende res-
tauratie zien. Het is de enige nog in
gebruik zijnde windmolen van Apel-
doorn en met de restauratie is een lang
gekoesterde wens in vervulling gegaan.
Aan de heropening is medewerking ver-
leend door het IVN, dat een fiets- en
wandeltocht heeft uitgezet rond de
molen. De opening werd door de Ver-
eniging Oud Apeldoorn tevens aange-
grepen om molenaar Vorderman extra
in het zonnetje te zetten. 

Biotoop Venemansmolen 
Winterswijk veilig gesteld

Twee weken na de actie tegen de
bouw van een kantoorpand naast de
Venemansmolen te Winterswijk (Molen-
wereld 2008-5-181), zijn de plannen van
de baan. De gemeente Winterswijk
heeft besloten de tuin naast de Vene-
mansmolen aan te kopen, waardoor de
bouw van het kantoorpand definitief
niet doorgaat. Tevens heeft de
gemeente zichzelf de inspanningsver-
plichting opgelegd om een alternatieve
locatie te zoeken voor de betrokken
onderneming. De ondernemer heeft
zich bewust buiten de publiekelijke dis-
cussie over de plannen van het kantoor-
pand gehouden. Hij stelt dat hij geen
plan wilde doorzetten waar de publieke
opinie zich zo duidelijk tegen keert. Wat
er nu met de grond gaat gebeuren is
vooralsnog onbekend. 

Horecaruimte Venemansmolen
gelegaliseerd

De Venemansmolen te Winterswijk heeft
een periode van successen achter de
rug. Kon eind april een definitieve streep
door een mogelijk verrijzend kantoor-
pand worden gezet (zie hierboven), zo is
nu ook de horecabestemming in het
nieuwe bestemmingsplan vastgelegd.
Hiermee kunnen extra middelen worden
vergaard ten behoeve van toekomstig
onderhoud van de molen. De ‘Graan-
silo’ is ondergebracht in een van de bij-

gebouwen van de molen en tijdens de
restauratie van 1997 ingericht als hore-
caruimte. In 2002 kwam er echter verzet
tegen de activiteiten in de Graansilo,
ingezet door het Bureau Eerlijke Mede-
dinging (Molenwereld 2002-4-98). Zo zou
er sprake zijn van oneerlijke concurrentie
en werd de Drank- en Horecawet over-
treden. Met enkele aanpassingen aan
de indeling voldoet men nu wel hieraan
kan het horecagedeelte legaal worden
geëxploiteerd. 

Meevaller voor De Bataaf te
Winterswijk 

In 2007 stelde de gemeente Winterswijk
een bedrag van 50.000 euro beschik-
baar voor restauratie van De Bataaf te
Winterswijk. Hierdoor kwam ook de pro-
vincie met eenzelfde bedrag over de
brug. In de begroting had de stichting
echter geen rekening gehouden met
het feit dat er bouwleges en kosten voor

aansluiting op de drukriolering verschul-
digd zijn. De kosten hiervan zullen
respectievelijk 8.877 euro en 3.350 euro
bedragen. Dit leidt tot een tekort op de
begroting. De gemeenteraad is nu
bereid om aan de Stichting Molen
Bataaf de leges die moeten worden
betaald vanwege de restauratie door
middel van een extra subsidie van
10.000 euro te dekken.

Den Helder helder over molen
aan Molenplein

Al hoewel driekwart van de Helderse
bevolking een replica van houtzaagmo-
len De Onderneming terug wil op het
Molenplein, is dit geschrapt uit het uitge-
werkte conceptplan voor het Stadshart
nadat eerder een ingediende motie
werd verworpen (Molenwereld 2008-4-
136). De ontwerpers stellen dat er plano-
logisch geen ruimte is voor de molen,
die dan volledig zal worden ingesloten

De restauratie van De Bataaf in 
Winterswijk is inmiddels in volle 
gang (foto Bernhard Fritsche, 
13 april 2008).
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door woningen. Slechts vanaf de
grachtzijde zou de molen wind vangen
en ook de zichtbaarheid zou tot slechts
deze hoek beperkt zijn. Het schrappen
van woningen is een non-optie, aange-
zien deze woningen juist de onrenda-
bele top van de andere in het project
opgenomen woningbouw moeten dek-
ken. Wil men de molen voldoende
ruimte geven dan gaat dit gepaard met
een prijskaartje van 3,5 tot 4 miljoen
euro. Het College van B en W wil echter
met de molenstichting in gesprek om
een alternatieve plek te bezien, bijvoor-
beeld aan het Vinkenterrein/Fabrieks-
gracht waar in het verleden ook een
molen gestaan heeft.

De Oude Knegt in ere hersteld

In 2007 besloot de gemeente Castricum
om De Oude Knegt te Akersloot van de
monumentenlijst te schrappen, omdat
de molen niet authentiek zou zijn. De

Stichting Uitgeester en Akersloter Molens
was hierover erg verbaasd en tekende
bezwaar aan tegen dit besluit. Dit
bezwaar werd ontvankelijk verklaard en
nu gehonoreerd door het College van B
en W. Hoewel de gemeentelijke monu-
mentencommissie nog steeds van
mening is dat de molen niet meer in
dezelfde is als vann 1817, zijn de beeld-
bepalendheid en de voor de verre
omtrek zichtbaar zijnde molen argumen-
ten die aanleiding geven op het besluit
terug te komen. 

Dubbelexpositie in 
Molenmuseum Koog

Het is dit jaar 80 jaar geleden dat het
Molenmuseum werd geopend. Want op
24 Mei 1928 hanteerde Z.K.H. Prins Hend-
rik der Nederlanden vaardig de sleutel
en opende daarmee het prachtig-
nieuwe museum aan de oever van de
Dors. De expositie toont beelden van die

opening en natuurlijk alles wat er aan
vooraf ging en direct op volgde. Maar
niet alleen de impressies van Prins Hen -
drik’s bezoek komen aan bod. Ook een
serie prachtige impressies van Hinne zijn
te bewonderen. Wie kent Hinne Terpstra
niet? Als iemand met veel liefde en
inspanning karakteristieke molenhoekjes
of Bvoorwerpen in beeld brengt dan is
het Hinne wel. Hij heeft een grote
bewondering voor alles wat onze voor-
ouders op molengebied bedacht en
gemaakt hebben en wil dit graag aan
de mensen van nu en morgen laten
zien. De expositie bevat een geselec-
teerd aantal prachtige molentekenin-
gen die Hinne gemaakt heeft,
waaronder recente werken die hij
maakte tijdens en na de bouw van onze
jongste aanwinst, Het Jonge Schaap.
Nog even als u Hinne niet mocht ken-
nen: in 1985 moest hij, pas 47 jaar, reva-
lideren om van een ingrijpende
her senoperatie te herstellen. Door zelf-
studie maakte hij zich tekenvaardigheid
eigen en tekening na tekening zag men
zijn talent ontplooien, tot zijn kenmer-
kende stijl met oog voor het moois van

Met de afgelopen molendag draaiden de achttien molens van het Hoog-
heemraadschap Hollands Noorderkwartier met door dit hoogheemraad-
schap geleverde reclamezeilen. Bij de Sluismolen te Koedijk staat op het
ene zeil de hoogte van de molenomgeving t.o.v. NAP, op het andere het
internetadres van de pagina “Zeeniveau” waar een ieder in Noord-Holland
de hoogte van zijn omgeving t.o.v. de zeespiegel kan vinden. Ieder van de
achttien molens had dus een aparte tekst op het ene zeil. De rood-witte
band op de andere roede verbeeldt een peilschaal (foto Bart Slooten).
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oude dingen en met een niet-aflatende
precisie. Men zou Hinne in dit licht
bezien een koninklijke kunstenaar kun-
nen noemen.
Het leek het Molenmuseum daarom een
goede gedachte om twee koninklijke
zaken met deze expositie “Hendrik &
Hinne, een koninklijk paar” bijeen te
brengen. De opening van de expositie
vond plaats op zaterdag 10 mei 2008
door de heer P. J. Tange, burgemeester
van de gemeente Wormerland.
Ter gelegenheid van de expositie is
eenakter opgevoerd alsof Koningin Wil-
helmina het museum bezoeken ter gele-
genheid van het tachtigjarig bestaan
van het museum. Ze heeft in de dag-
boeken van haar man gekeken en is
daar de datum 24 Mei 1928 tegengeko-
men, de dag dat het museum officieel
geopend is. Ze wil dit heugelijke feit
meevieren en heeft daartoe een
speech voorbereid. Zij wordt ontvangen
door Margaret en Gré, die zich voor
deze gelegenheid bijzonder uitsloven, in
de goede zin des woords. 
Vereniging De Zaansche Molen.

Actie voor herstel molen De
Zwaan te Ouderkerk

Molen De Zwaan in Ouderkerk aan de
Amstel heeft al jaren een groot pro-
bleem. Het riet op de kap en het nog
oudere rietdek op zijn lijf, dat de molen
al vanaf 1950 beschermt tegen weer en
wind, begint in snel tempo van de molen
te waaien. Het rietdek op het mole-
nachtkant is zeer dun en broos gewor-
den. Begin dit jaar is er, tijdens één van
de stormen die over ons land raasden,
zelfs een groot gat in het rietdek van de
kap gewaaid. Met een noodreparatie is
het ergste voor de molen en de bewo-
ner voorlopig voorkomen. Maar er moet
nu iets gebeuren voor deze molen!
Molen De Zwaan werd in 1638 gebouwd

en is met zijn hoge leeftijd één van de
oudste molens die vereniging De Hol-
landsche Molen in zijn bezit heeft. De
achtkante grondzeiler draait nog regel-
matig. De vele passanten in bootjes op
rivier de Amstel of wandelend en fiet-
send op de Amsteldijk stoppen regelma-
tig en maken dan foto’s van deze fraai
gelegen molen. In Ouderkerk aan de
Amstel is in mei en juni een inzamelings-
actie gehouden onder het motto De
Zwaan heeft eerste hulp nodig! Om de
actie luister bij te zetten is de molen in
deze maanden getooid met pleisters
om zo aan te geven dat die eerste hulp
dringend nodig is. 
Vereniging De Hollandsche Molen.

Industrieel Erfgoedpark 
De Hoop plaatst een molen 
op het dak

Afgelopen zomer kreeg de Stichting
Industrieel Erfgoedpark De Hoop (SIEDH)
in Uitgeest van de heer Klaas de Leeuw,
eigenaar van Aannemingbedrijf en
Molenmakerij De Leeuw in Schagen,
een kleine, geheel gerestaureerde hon-
derdjarige poldermolen in bruikleen.

De in 2003 herbouwde molen is 
zorgvuldig gereconstrueerd op basis
van de gegevens uit de in 1925 
grotendeels gesloopte molen, 
terwijl de in 1981 gebouwde molen
gebaseerd was op de molen van 
Den Oever (foto H. van Steenbergen,
20 februari 2004).

De lattenzager die geplaatst wordt in Uitgeest (foto SIEDH, 21 april 2008).
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Deze molen stond tijdelijk ‘geparkeerd’
op het terrein van het erfgoedpark. De
afgelopen maanden hebben een aan-
tal vrijwilligers een stelling in en op de
droogloods gebouwd waarop de molen
kan worden geplaatst. Op zaterdag 3
mei is de molen geplaatst. Het Indus-
trieel Erfgoedpark De Hoop in Uitgeest
heeft als hoofddoelstelling het uitdragen
van kennis rondom de uitvindingen van
Cornelis Corneliszoon van Uitgeest die in
1593 een octrooi verkreeg op een door
de wind aangedreven houtzaagmolen
en daarmee mede een aanzet gevend
tot de groei en bloei van ons land in de
17e eeuw, ook wel de Gouden Eeuw
genoemd. In het park komt een paltrok-
molen, bij voorkeur houtzaagmolen ‘De
Otter’ die nu in Amsterdam staat en
door de omringende bebouwing, en
daardoor te kampen hebbend met een
gebrek aan wind, niet meer kan zagen.
Naast de houtzaagmolen zijn er inmid-
dels een timmerwerkplaats en een
droogschuur gerealiseerd. Een scheeps-
helling en een restaurant zijn in aan-
bouw. Op termijn wordt er een
‘Kijkschuur’, waarvoor de fundamenten

al klaar zijn gerealiseerd. In het oorspron-
kelijke plan was een apart gebouwtje
voorzien waarop een kleine molen, een
z.g. lattenzager zou worden gebouwd.
Door toeval kwam er een contact tot
stand tussen de heer Klaas de Leeuw en
bestuursleden van de SIEDH. De heer de
Leeuw heeft uit oude onderdelen het
geheel vervallen poldermolentje De
Wester uit Friesland tot een prachtig
molentje gerestaureerd. Deze molen uit
1910 ziet er weer als nieuw uit. De heer
de Leeuw zocht een plaats voor deze
molen en de SIEDH kon die bieden. Het
molentje wordt op de droogschuur
geplaatst en in de loop van dit jaar zal
het aandrijfmechanisme aangepast
worden zodat met deze molen kleine
houtbewerkingmachines kunnen wor-
den aangedreven. SIEDH.

Geervlietse molenstomp
behouden 

Het leek er op dat met de verkoop van
de molenstomp in de polder Geervliet
het einde van deze molen zou zijn inge-

luid (Molenwereld 2006-4-128). Het
tegendeel werd bewaarheid. Het is
mede te danken aan de ontwerper dat
de nieuwe eigenaren uiteindelijk zijn
overtuigd om de molenstomp te behou-
den. De stomp heeft nu een woonbe-
stemming, de functie die deze na
gedeeltelijke sloping in 1882 verkreeg.
De aanblik zal evenwel enigszins wijzi-
gen, aangezien de molen zal worden
omringd door nieuwgebouwde houtske-
letbouw, waarin eveneens woon- en
leefruimte wordt gecreëerd. De molen
blijft het middelpunt in het uiteindelijke
ontwerp en is onlangs voorzien van een
fundering om toekomstig (verder) ver-
zakken te voorkomen. Het ontbreken
van een monumentenstatus wil niet zeg-
gen dat het monument onherkenbaar
zal worden. Zo zal de oude waterloop
eveneens in het ontwerp worden ver-
werkt en zichtbaar blijven. 

Molen achter Haastrecht 
genomineerd voor programma
Restauratie

Tijdens de zonovergoten Molendag van
zaterdag 10 mei heeft Michiel Houtza-
gers, directeur van de Stichting Het Zuid-
Hollands Landschap bekend gemaakt
dat de Boezemmolen nr. 6 te Haastrecht
is genomineerd voor het Televisiepro-
gramma ‘BankGiro Loterij Restauratie’
van de AVRO. Dit betekent dat er de
komende maanden opnames in en rond
de ‘Molen achter Haastrecht’ van de
Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
worden gemaakt. Oud-schaatser en
Haastrechtenaar Hein Vergeer zal hierin
een rol vervullen. Tijdens de Molendag
was de te restaureren ‘Molen achter
Haastrecht’ enkele uren toegankelijk
voor publiek. Meer dan honderd nieuws-
gierigen maakten van de unieke moge-
lijkheid gebruik om het rijksmonument
van binnen te bekijken. Via de lokale
media, waaronder een live-uitzending
van Vlistam Radio, waren de mensen
van deze mogelijkheid op de hoogte
gebracht. De Boezemmolen nr. 6 te
Haastrecht is één van de 16 projecten
die na een zorgvuldige beoordeling van
een groot aantal restauratieprojecten in
Nederland meedingen naar de hoofd-
prijs van maximaal 1 miljoen Euro restau-
ratiebudget van de BankGiro Loterij. De
projecten zullen vanaf woensdag 17
september 2008, 21.30 uur op NED-2 te
zien zijn. Wanneer de Molen achter
Haastrecht uitvoerig in beeld komt, is
nog niet bekend. Op woensdag 12
november 2008 wordt het winnende
project tijdens een live uitzending
bekendgemaakt. ‘We zijn ontzettend blij
met de nominatie’, vertelt Michiel Hout-
zagers, directeur van de Stichting Het
Zuid-Hollands Landschap. ‘Het onder-
streept het belang om dit cultuurhisto-
risch waardevolle gebouw in ere te
herstellen. De aandacht voor ons pro-
ject op TV is ook goed voor de bekend-
heid van het project. We hopen

De molen van de polder Geervliet tijdens de verbouwing. De molen had 
een buitenscheprad, waarbij een ‘platte zij’ aan de romp ontbrak 
(foto E.G.M. Esselink, 25 juli 2007).
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uiteraard dat we winnen, maar mogen
meedoen is al fantastisch.’ Kijk voor
meer informatie op: www.zuidhollands-
landschap.nl Stichting Het Zuid-Hollands
Landschap.

Jaap Dekker neemt afscheid
van De Kersenboom te Rijsoord

Op 19 april heeft vrijwillig molenaar Jaap
Dekker (73) afscheid genomen van De
Kersenboom te Rijsoord, die hij vijftien
jaar lang heeft bemalen. De molen
werd symbolisch stil gezet, waarna Dek-
ker het vangtouw overdroeg aan zijn
opvolger Tom Blaak. De handeling vond
plaats in bijzijn van bestuursleden van
Stichting De Rijsoordse Molen, molenma-
ker Herrewijnen, familieleden en een
afvaardiging van bakkerij Van der Waal.
In verband met fysieke ongemakken
kondigde Dekker zijn afscheid reeds een
jaar geleden aan en achtte hij nu de tijd
rijp om de daad bij het woord te voe-
gen. Dekker slaagde in 1972 als 49e lid
van het Gilde van Vrijwillige Molenaars
en draaide voorheen op De Blauwe
Molen in Hoogmade, De Grosmolen in
Hoogmade, De Vriendschap in Bleskens-
graaf en de korenmolen van Kloetinge.
Voor zijn deskundigheid en goed beheer
van de molen werd Dekker gecompli-
menteerd door molenmaker Herrewij-
nen. 

Spijkenisser Nooit Gedacht de
lucht in 

Spijkenisse wil een stadsplein aanleggen
met daar omheen een theater, een ves-
tiging van de MediaMarkt en andere
winkels en appartementen. Het plan
heeft tot gevolg dat molen Nooit
Gedacht zijn vrije wind in moet leveren
(Molenwereld 2006-7-241). De provincie
geeft alleen toestemming voor de plan-
nen, wanneer de molenbiotoop wordt
veilig gesteld. Dit zou dan moeten
gebeuren door de molen 7 meter te ver-
hogen. Wethouder ‘t Hart zei 13 mei des-
gevraagd dat het dagelijks bestuur het
licht voor verhoging van de molen op
groen heeft gezet. 

Grote kraan haalt wieken van
molen in Westmaas

De restauratie van de korenmolen De
Windlust in Westmaas heeft op 19 mei
een spectaculair moment beleefd. Op
die dag zijn de roeden uit de molen
gehaald en voor herstel afgevoerd. Dit
gebeurde ‘s-morgens vanaf 7.30 uur met
een grote kraan. De restauratie, die eind
maart begon, verloopt voorspoedig. De
werkzaamheden liggen op schema.
Inmiddels is de balie van de molen ver-
nieuwd. Binnenkort begint de aannemer
met het aanbrengen van een bouwstel-
ling aan de buitenkant. Als dat gebeurd
is, kan ook het metselwerk aan de bui-
tenkant onder handen worden geno-
men. Intussen wordt ook binnen hard
gewerkt aan o.a. het vernieuwen van
vloeren en het herstel van metselwerk.
Het bestuur van de Stichting tot Behoud
van Molens in de gemeente Binnen-
maas heeft de bewoners van de directe

omgeving van de molen (Van Koets-
veldlaan en Mastland) van de actuele
werkzaamheden op de hoogte gesteld.
Het is de bedoeling dat de molen op
zaterdag 6 september het middelpunt
vormt van het tweejaarlijkse Dorpsfeest
in Westmaas, dat dit jaar als motto ‘Ik
hou van Holland’ heeft. 

Opbouw vijfde Zeldenrust van
start

Op 18 januari 2007 waaide de standerd-
kast van de Zeldenrust te Geffen om
door een kapotte stormpen. De molen
liep hierbij veel schade op. De totale res-
tauratie/herbouw heeft uiteindelijk bijna
anderhalf jaar in beslag genomen en de
feitelijke opbouw van de ‘vijfde’ Zelden-
rust ter plaatse is begin mei ter hand
genomen. Op 10 mei waren de diverse
onderdelen (zoals zijbinten, roeden en
kap) naast de molen al te bezichtigen;

Michiel Houtzagers onthult paneel 
bij Molen 6 van de Boezem achter
Haastrecht (foto Margriet Deiters, 
10 mei 2008).

De korenmolen van Spijkenisse heeft nu nog een baliehoogte van vijf meter
(foto jsb, 25 september 2007).
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deze zijn op 23 april en daarna door
Beijk vanuit Afferden naar Geffen
getransporteerd. De molen zal op 9
augustus officieel worden heropend.
Een gemiste kans bij het herstel van de
standerdmolen is dat de molen niet
voorzien is van de uitbouw die de stan-
derdmolen vóór het omgewaaide
exemplaar bezat én dat de molen niet
in de oorspronkelijke kleuren is geschil-
derd. 

Behoud van motorhok en 
zuiggasmotor te Heense Molen

Reeds eerder heeft Vereniging De West-
brabantse Molens, de vereniging tot
behoud van molens in westelijk Noord-
Brabant, aandacht gevraagd inzake het
behoud van een motorgebouw en een
Dekkers gloeikop-zuiggasmotor te
Heense Molen. In Heense Molen staat
sinds 1714 de stenen grondzeiler De Vos,
zo genoemd naar de ambachtsheerlijk-
heid Vosmeer. De molenaar werkte
steeds op de wind, maar liet in 1905
naast zijn molenhuis een maalderijtje
bouwen om te kunnen malen als er te
weinig wind was. Het bestond uit een
gedeelte waarin gemalen werd, met
achter een scheidingsmuur een motor.
Deze motor is een originele gloeikop-
zuiggasmotor van het fabrikaat Dekkers
uit Roosendaal. De motor is nog bedrijfs-
vaardig en drijft één koppel stenen aan.
Zowel de molen als het motorhok zijn
behouden, of liever gezegd zijn nog
behouden. Al eerder werd de motor
met drijfwerk en molenstenen aange-
kocht door de Vereniging Vosmeerse
Molens. De aankoop van de motor
geschiedde met behulp van een bij-
drage uit het Prins Bernhard Cultuur-
fonds, aan het begin van de jaren
negentig. De Vereniging De Holland-

sche Molen bemiddelde indertijd bij de
aankoop van de motor. De wens was
echter om ook het huisje met onder-
grond aan te kopen. Deze waren toen
eigendom van een derde en de motor
werd beheerd door de buurman. Deze
buurman heeft echter, zonder de
molenvereniging te informeren, het
huisje en de ondergrond aangekocht.
De vereniging heeft indertijd geprotes-
teerd, maar dit mocht niet baten. De
buurman was niet bij rede om van zijn
standpunt af te wijken. Wel werd de
motor door hem onderhouden, doch de
situatie van gescheiden eigendom is
niet ideaal. Al eerder zijn pogingen in
het werk gesteld om de motor en het
huisje als monument te beschermen,
doch deze liepen stuk . De vereniging
heeft toen reeds gewaarschuwd voor
een situatie dat het motorhok zou kun-
nen verdwijnen. En helaas, die jobstij-
ding is inderdaad nu gekomen. De
buurman heeft aangegeven, dat motor
en de verdere inhoud van het gebouw
op termijn geruimd moeten worden! De
vereniging heeft de gemeente verzocht
met alle mogelijke middelen de
bescherming in gang te zetten, zonder
dat sprake is van lange juridische,
bureaucratische procedures. Een brief
van gelijke strekking is door de vereni-
ging naar onder andere de RACM, Bond
Heemschut en naar De Hollandsche
Molen gestuurd. Vereniging De Westbra-
bantse Molens.

Stichting De Oude Molen 
ontvangt de Henk van 
Velzenprijs 

Na het overlijden van Henk van Velzen,
heeft de Vereniging De Westbrabantse
Molens besloten om periodiek de Henk
van Velzenprijs uit te gaan reiken. De

prijs geldt als een aanmoediging voor
(rechts)personen die zich in bijzondere
mate inzetten voor het behoud van
molens in het werkgebied van de ver-
eniging. Op 30 april werd de prijs voor
de eerste maal uitgereikt en de eer viel

De molen van Oudemolen; nu dankzij
een enorme krachtsinspanning een
sieraad voor West-Brabant. Omstreeks
1965 struikelde het behoud over een
paar honderd gulden en volgde 
onttakeling (foto H. van Steenbergen,
30 maart 2008).
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ten deel aan de Stichting De Oude
Molen te Oude Molen. De stichting heeft
zich ingespannen om de gelijknamige
molen te completeren en deze te behe-
ren. De prijs werd uitgereikt door de
voorzitter van de Vereniging De West-
brabantse Molens Ton Meesters in aan-
wezigheid van kinderen en kleinkinderen
van Henk van Velzen en het voltallige
bestuur van Stichting De Oude Molen. 

Wijnhoven mag in molen 
Blitterswijck blijven wonen

Om van de gemeente Meerlo-Wanssum
een woonbestemming op de nieuw
gebouwde molenwoning in Blitterswijck
te verkrijgen, moest eigenaar Wijnho-
ven, een boerderij in het buitengebied
slopen (Molenwereld 2007-11-402). De
Rabobank gooide echter roet in het
eten, aangezien zij middels een onder-
pand op een hypotheek belang had bij
behoud van de boerderij. De bank
tekende bezwaar aan tegen de sloop-
vergunning van de gemeente en legde
ook beslag op de boerderij. Na enkele
maanden heeft Wijnhoven het finan-
ciële geschil met de bank geslecht, en
kan alsnog tot sloop van de boerderij
worden overgegaan. Alvorens de woon-
bestemming van de molen definitief van
kracht wordt, moeten nog een wijziging
bestemmingsplan buitengebied en aan-
vraag bouwvergunning van de woning
worden gedaan bij de gemeente. 

Vlaams-Nederlandse molen-
contactdag Gistel-Kortemark-
Koksijde, zaterdag 21 juni 2008

Na de succesvolle edities in Zeeland
(2006) en Oost-Vlaanderen (2007) is het
de beurt aan West-Vlaanderen om in te
staan voor de Vlaams-Nederlandse con-
tactdag. De Werkgroep West-Vlaamse
Molens (WWM) vzw en de gemeentebe-
sturen van Gistel, Kortemark en Koksijde
richten deze dag in op zaterdag 21 juni
2008.

We worden onthaald met koffie om 9
uur in het Administratief Centrum Gistel,
Heyvaertlaan 18 te 8470 Gistel. Daar
worden we verwelkomd door voorzitter
Frank De Craeke van WWM, een verte-
genwoordiger van het provinciebestuur
van West-Vlaanderen en het gemeente-
bestuur van Gistel. 
Drs. Harry van Royen (wetenschappelijk
medewerker van het Abdijmuseum Ten
Duinen 1138 te Koksijde) spreekt over
het “Cultuurtoeristisch (her)gebruik van
molensites”, terwijl architect Benoît
Delaey uit Brugge het zal hebben over
de consolidatie van de Vredes-molen te
Klerken.
De toespraken worden bewust kort
gehouden, want de molenbezoeken
vormen het hoofddoel.

Eendubbeldek-autocar voert ons eerst
naar het bezoekerscentrum Oostmolen
te Gistel, dat op 13 april ingehuldigd
werd. We bezoeken niet enkel de prach-
tig herstelde staakmolen op torenkot
(koren- en oliemolen) maar ook het
molenmuseum in de vroegere mechani-
sche maalderij. 
We nemen een warm middagmaal in
Feestzaal De Hobbit, Zarrenstraat 1 te 
B-8610 Zarren.
Na de maaltijd bezoeken we de Cou-
chezmolen te Zarren, in erfpacht van de
gemeente Kortemark. In deze hoge ste-
nen stellingmolen werden diverse zol-
ders ingericht als bezoekerscentrum.
Speciaal voor ons zullen er bijkomende
panelen geplaatst zijn door het SERR
(Sociaal-Economische Raad voor de
Regio) - Meetjesland, Leiestreek en
Schelde over het “Economisch nut van
historische molens”.
Onze laatste bestemming is de prachtig
onderhouden Zuid-Abdijmolen van Kok-
sijde, één van onze laatste driezolder-
staakmolens, gevolgd door een
slot  receptie in de hall van het naastge-
legen Abdijmuseum Ten Duinen 1138
(dat we evenwel niet bezoeken). 
-Terugkeer bij het startpunt te Gistel
wordt voorzien om 18 u 45 à 19 uur.
-Inschrijving: 30 euro (inclusief de warme
maaltijd ’s middags), met vermelding
Contactdag.
IBAN-nummer BE71 0011 9684 1469; BIC-

code GEBABEBB; van Werkgroep West-
Vlaamse Molens, Kasteelhoevestraat 9,
B-8200 Sint-Andries.
Nadere info:
denewet.molens@telenet.be

In ‘t kort

- Op 8 mei vond de 500ste examendag
voor vrijwillig molenaar plaats op molen
de Windotter te IJsselstein.
- Op 10 mei is de herbouwde molen De
Windhond te Soest officieel geopend. 
- Om een discussie los te maken bij Ver-
eniging De Zaansche Molen heeft Mat-
thijs Ero (voormalig molenaar op de
Ooievaar) een plan opgesteld om De
Ooievaar te Zaandam te verplaatsen
van het Duyvis-terrein naar de Kalver-
ringdijk aan de Zaansche Schans. 
- De gemeente Nieuw-Lekkerland maakt
bezwaar tegen de woontorens, die 48
tot 70 meter hoog worden, die de
gemeente Ridderkerk bouwt en een
visuele aantasting betekenen voor het
molencomplex in Kinderdijk.
- Op 9 mei is De Koutermolen te Hoede-
kenskerke, sinds mei 2007 eigendom
van de Stichting De Koutermolen, offi-
cieel door de stichting in gebruik geno-
men. 
- Eind april zijn de offertes ingediend
voor de renovatie van de molen te Best,
waarvan de uiteindelijke oplevering
later zal zijn dan oktober 2009. 

Molenkalender 2008

14-15 juni 2008: Groninger Molenweek-
end.
28 juni 2008: Westlandse Molendag.
12 juli 2008: Molendag Goerree-Over-
flakkee (Z-H).
19 juli 2008: Molendag, Voorne-Putten
en Rozenburg (Z-H).
23 augustus 2008: Drentse Molendag. 

Molenkalender buitenland 2008 

29 juni 2007: Molendag Provincie Lim-
burg (B).
31 augustus 2008: Molendag Provincie
Antwerpen (B). 
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Een draaiende Windhond in Soest
(foto Bert Peihak, 9 mei 2008).

LINKS EN MIDDEN: Plaatsing van
de Geffense standerdkast 
(foto R. van Wanrooij, 15 mei 2008). 

BOVEN: Molenmakers van Beijk
bezig met de voorzijde van de
Geffense standerdkast 
(foto 19 mei 2008). 
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Van twee één

Onderd

Op 26 april is het gerestaureerde achtkant van de molen van Slag-
hekke uit Rijssen geplaatst op de onderbouw van de molen in het

Groningse Onderdendam. Zo is van twee molenrestanten één nieuwe
molen gemaakt. In Onderdendam stond op deze plaats in 1616 al een
molen, uiteraard een standerdmolen. In 1855 wordt de standerdmolen
vervangen door een achtkante baliemolen. Op 13 april 1939 breekt een
roe waarna molenaar Haitsma in augustus 1939 de molen laat slopen
tot op de onderbouw. In 1995 pakt de Vereniging Dorpsbelangen
Onderdendam het plan op om de fraai gelegen molen weer te com-
plementeren. In 1996 wordt een stichting opgericht die het jaar erop de
romp van de molen van Slaghekke in Rijssen aankoopt. Deze kapitale
molen met drie koppel stenen was in 1896 gebouwd door molenmaker
Ten Zijthoff uit Deventer voor molenaar J.E. Slaghekke, niet ver van de
nog bestaande Pelmolen, als opvolger van een standerdmolen bij het
Witte Brugje, sinds 1877 eigendom van Slaghekke. In 1942 werd deze
molen onttakeld, waarna het bedrijf uitgroeide tot een flinke mengvoe-
derfabriek, waarin nog steeds de molenromp prijkte. Directeur gemeen-
tewerken Van den Brink, zelf molenaarszoon, wilde de molen voor
Rijssen behouden, maar die wens ging niet in vervulling. In 1997 ver-
huisde het achtkant naar Groningen, waarna in 2004 de molen in
Onderdendam op de rijksmonumentenlijst werd geplaatst, inclusief het
achtkant uit Rijssen. 
In 2005 wordt de onderbouw gerestaureerd en klaar gemaakt voor de
ontvangst van het Rijssense achtkant. De balie wordt ook alvast aan-
gebracht, terwijl op de begane grond een café komt en op eerste twee
verdiepingen appartementen voor bed & breakfast komen. De derde
verdieping is bedoeld als expositieruimte over de trek- en scheepvaart
en de historie van het dorp. De kosten van deze bouwfase bedragen
ongeveer 350.000 euro. In 2008 zal de molen uitwendig gecompleteerd
worden en het beschermd dorpsgezicht van Onderdendam verrijken
als ooit tevoren. De totale kosten van deze laatste fase zijn begroot op
ongeveer 500.000 euro. 
Op zaterdagochtend 26 april is het gerestaureerde achtkant voor de
molen Hunsingo eerst op reis gegaan van Bedum naar Onderdendam.
Het achtkant met een doorsnede van bijna 8 meter, 9 meter hoog en

BOVEN: De molen van Haitsma in Onderdendam
omstreeks 1900 met nog een houten as en dito 
roeden.

De molen van Slaghekke in Rijssen niet lang voor
de onttakeling.

J.S. Bakker
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gemaakt in

endam

ongeveer 30 ton zwaar is de afgelopen maanden op het terrein
van Wieringa aan de Wroetende Mol in Bedum gerestaureerd. Dit
is gedaan omdat in de nabijheid van de molen aan de Uiterdijk in
Onderdendam geen ruimte is. Rond acht uur ‘s morgens is het
achtkant in Bedum op een ponton in het Boterdiep gezet. Van-
daar is naar de Uiterdijk in Onderdendam gevaren, waarna het
achtkant onder grote belangstelling vanaf de ponton in z’n
geheel op de stenen onderbouw is gezet. 

De onttakelde molen in Rijssen, 21 oktober 1971.

BOVEN: De molen van Onderdendam 
(foto H. Noot, 6 mei 2001).

RECHTS: De gerestaureerde en verhoogde onderbouw.
Het baliehek is aanzienlijk hoger dan voeger het geval was.
Als regel maakt het er een molen niet mooier op 
(foto H. Noot, 21 juni 2005).



234 11e jaargang 2008 nr. 6

Omdat het Rijssense achtkant te wijd was voor de molen
in Onderdendam werden de achtkantstijlen ingekort 
en aan de binnenzijde voorzien van klossen. 
(foto H. Noot, 21 april 2008).

Bekleding van het achtkant in Bedum
(foto H. Noot, 21 april 2008).

Het achtkant wordt in Bedum net een grote kraan op een
ponton geplaatst (foto L. Groenewold).

Een varende molen op het Hoendiep 
(foto K. Noot-Schilderman).

Invaart in Onderdendam; op de achtergrond staat de kraan
bij de molen klaar (foto K. Noot-Schilderman).

Grote belangstelling op de oude draaibrug 
(foto K. Noot-Schilderman).

Toch komt er nog handwerk aan te pas 
(foto K. Noot-Schilderman).



Eerst worden de nooddaken van de
onderbouw en het achtkant afgehaald
(foto K. Noot-Schilderman).

De molen krijgt een tijdelijke pet, 
de kap volgt later 
(foto K. Noot-Schilderman).

De molen is nog niet compleet, maar
nu al tekent zich een bijzonder sfeervol
hoekje in Onderdendam af; over visie
en daadkracht gesproken! 
(foto H. Noot, 1 mei 2008).

Het achtkant zweeft naar zijn definitieve
plaats (foto K. Noot-Schilderman).
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Onderbouw  molen Termunten
VERBOUWD  TOT  WON ING

De lege onderbouw met boompjes 
op de muren. Boven de deur een
gevelsteen met als opschrift: Aeolus,
herbouwd in 1890, hersteld in het
oorlogsjaar, 1943, door Jac. Reinders.
(foto H. Noot, 17 april 2006).

De Aeolus in Termunten nog in vol
bedrijf.

Het interieur van de molen van 
Termunten in 2006 
(foto H. Noot, 17 april 2006).

De tot woning verbouwde 
molen onderbouw 
(foto H. Noot, 3 mei 2008).

DeDe koren- en pelmolen Aeolus in Termunten bij Delfzijl werd in 1890 herbouwd door molenmaker Streuper na het afbranden van
de voorganger. Zoals zo vaak in die tijd gebeurde dit met onderdelen van een elders gesloopte molen; in dit geval van een

korenmolen uit Niewolde-O. De nieuwe molen werd ook niet echt uit en brandde op 24 mei 1944 af, nadat de molen nog maar een
jaar te voren grondig was hersteld. De Gebr. Reinders waren toen molenaar van wat toen genoemd werd ‘een der mooiste en werk-
zaamste molens van Groningen.’ Zij voelden wel voor herbouw, maar het kwam er niet van. De onderbouw ingericht tot pakhuis en
maalderij. Al snel sloeg het verval toe. In 1973 was het puntdak op de onderbouw al gedeeltelijk ingestort. De toenmalige eigenaar
J. Kamminga wilde de molenstomp verbouwen tot woning, maar de schoonheidscommissie keurde de plannen af. Daarom vroeg
hij een sloopvergunning aan, maar ook die werd niet afgegeven. In 1975 probeerde de toenmalige gemeente Termunten vergeefs
de molen op de rijksmonumentenlijst geplaatst te krijgen. Er gebeurde dus niets, behalve dan dat het verval steeds verder ging en
de molenstomp aan de Bongiusweg veranderde in een ware ruïne. In 1989 zijn er weer plannen om de molen tot woning in te rich-
ten. Het komt er weer niet van. Het zal og een kleine twintig jaar op zich laten wachten. Ongeveer een jaar geleden is de molen-
stomp alsnog verbouwd tot woning. Eind goed, al goed? 

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

J.T.H. Poland en Zonen 
Oterleek 072-5717632

Bertus Dijkstra 
Sloten 0514-531230

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

*Gecertificeerde Molenmakersbedrijven
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DE VEEVOEDERFABRIEK
van Bos in  Koedi jk  
DE VEEVOEDERFABRIEK
van Bos in  Koedi jk  

Naar aanleiding van de
recensie van ‘150 Jaar Graan
en Meel’ in Molenwereld
2008-5- 193 gaat Bart
Slooten uitvoerig en 
verhelderend in op het
beleid achter het behoud

van de veevoederfabriek van
Bos in Koedijk en hoe dit
handen en voeten krijgt. 

Hij schrijft:

De fabriek draaide de laatste drie jaar
qua rendement niet geweldig meer (te
klein, dus te duur, terwijl de nichemarkt
van het biologische voer te gering was
om een en ander op te vangen). Tegelij-
kertijd stonden er forse investeringen
aan te komen (zowel onderhoudstech-
nisch als milieutechnisch) zodat we het

Bart Slooten

(economisch) wijze besluit hebben
genomen de productie te beëindigen.
Daarna hebben we bezien wat we met
het geheel zouden doen. Behoud daar-
van was een der opties, hoewel het qua
restauratie een forse investering zou ver-
gen. Er is zowel een vertegenwoordiger
van het Rijk (Monumentenzorg) als van
de provincie wezen kijken of e.e.a. het
behouden waard was. De rijksvertegen-
woordiger zag er wel degelijk wat in,
maar zag geen mogelijkheid gelden
hiervoor vrij te maken. De provinciale
vertegenwoordiger zag er blijkbaar min-
der in (“laat hem maar 50 jaar staan,
dan is het wel een monument gewor-
den”).

Behouden 

Allereerst dient men te bedenken dat
het bestuur toen niet heeft besloten de
terreinen te verkopen aan de gemeente
of een projectontwikkelaar, maar er
vanaf den beginne naar heeft gestreeft

een fraai geheel voor het dorp te creë-
ren. Gezien het gegeven dat er geen
geldelijke steun van overheidswege
kwam, konden we twee dingen beslui-
ten: op eigen kosten restaureren of een
ander concept volgen. Er is voor het
tweede gekozen, zij het niet geheel,
waarover zo meer. Restauratie van de
fabriek zou een complex hebben opge-
leverd dat technisch gezien best interes-
sant zou zijn (landschappelijk overigens
niet), maar waar we weinig meer mee
zouden kunnen. Bovendien was de situ-
ering van het geheel (met name de
grote houten loods uit de jaren dertig-
vijftig) heel ongelukkig om een nevenuit-
bating mogelijk te maken. (Dit om
inkomsten te genereren voor het toe-
komstig onderhoud). Besloten is toen om
de loods te slopen inclusief alle bij en
aanbouwen die er vanaf 1929 bij waren
gekomen. Het gebouw van de van oor-
sprong stoommaalderij uit 1866 (sinds
1929 elektrisch) is behouden, gerestau-
reerd naar de toestand van begin 1900
(dus met behoud van waardevolle wijzi-
gingen die na 1866 waren aangebracht,
zowel bouwkundig: de voorgevel, als
technisch: het transportsysteem). In het
gebouw zijn bewust behouden de trans-
portschroeven uit 1929 en later incl. de
aandrijving, (deze is momenteel elders
opgeslagen), de karen op zolder, de
stortkokers van de karen naar de
begane grond en het drijfwerk dat
e.e.a. aandrijft (wielen en banden),
waarbij de bereikbaarheid veilig is
gemaakt. (Dat liet zoals in veel vooroor-

Het complex in de jaren zeventig
gezien naar het noorden. Voor het
oude maalderijgebouw de stortkuil
met het oranje zeil tegen het stuiven.
Op het dak nog de uitbouw voor de
jakobsladder. Links het (nog
bestaande) trafohuis dat gebouwd is
toen de maalderij op elektrische 
aandrijving overging. Links van het
trafogebouwtje de pneumatische
scheepslosinstallatie.

Jo Bos bij zijn net aangeschafte vorkheftruck. (Hij was de oudste klant ooit die
een nieuwe kocht!) Hij staat onder de silo’s voor de bulkbelading die aan de
noordzijde van het nog bestaande maalderijgebouw uit 1866 waren gebouwd.
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logse fabrieken nog wel te wensen
over). Voorts is bewaard de aandrijfma-
chine c.a uit begin negentienhonderd
(Duits fabrikaat) die oorspronkelijk de
zuiginstallatie aandreef die de schepen
loste die in het Noord-Hollandskanaal
voor de fabriek aanmeerden en die via
een buis onder de weg door werden
leeggezogen door deze machine. Deze
mogelijkheid is bij de reconstructie van
de Kanaaldijk vervallen, daar de weg
geheel opengebroken is geweest en de
oude zuigbuis toen is verwijderd. (Het
geheel was trouwens in een niet al te
beste staat meer, want het werd al zo’n
25 jaar niet meer gebruikt en ook niet
meer onderhouden).
Voorts is het gietijzeren drijfwerk met
houten kammen van de oude stoom-
maalderij nog bewaard. (Dit was eind
jaren veertig verwijderd, toen de stenen
eruit gingen). Twee verrijdbare onderlos-
sers met weegschaal behoren nog tot
de inventaris, twee builen, twee ijzeren
luiwerken, alsmede enkele nog bruik-
bare elektromotoren van verschillend
vermogen en een (gekregen) koeken-
breker. Ook de oorspronkelijke halfzolder
uit de maalderij is nog in onderdelen
bewaard, maar niet meer bruikbaar,

daar deze onderdelen zwaar zijn aan-
getast door de houtworm en door jaren-
lange verkeerde opslag (hout op steen)
gedeeltelijk door rot zijn aangetast.
E.e.a. kan wel dienen om het gelijk zo
weer na te maken.

Stand van zaken

Hoe is de stand van zaken nu? De firma
bezat drie erven. Op het eerste is de
oude langhuisstolp uit de zeventiende
eeuw (verbrand in de jaren negentig)
herbouwd. Voorts zijn er twee stolpboer-
derijen voor dubbele bewoning
gebouwd en is een oorspronkelijk arbei-
dershuis in stijl nagebouwd. Al deze pan-
den zijn verkocht en hebben geld
opgeleverd.
Gerestaureerd (casco) is de maalderij

uit 1866, gerestaureerd is de knechtswo-
ning uit 1871. Deze was jarenlang in
gebruik als kantoor voor de firma en is
het nu voor de Stichting en een aantal
plaatselijke verenigingen vergadert er,
zodat het een sociale functie in het
dorpsleven vervult. Het interieur is weer
teruggebracht naar de toestand van
1902 (toen het piepkleine huisje een
aanbouwtje kreeg waarin de keuken
werd gemaakt). Vooral qua interieur is
dit huisje een plaatje geworden. De
fraaie schaaldelen van de zolder zijn in
het zicht gelaten door het dak van bui-
ten te isoleren. De ingebouwde stalen
kast (voor geld en papieren) van de
firma is behouden. De houten wanden
zijn in ere hersteld met de originele kleu-
ren (groen en blauw), de balkenzolder is
weer in het zicht, de oude houten vloer
hersteld.

De maalderij voorzien van het bouw-
bord met rechts het arbeidershuis.

Het bouwbord met de toekomstige
situatie van molen De Gouden Engel.
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Voorts is in 2006 de oudste koolboet
(opslagschuur voor de wintervoorraad
kool (groente) van Koedijk (anno 1891)
naar het terrein verplaatst. Deze moest
wijken voor nieuwbouw en is gemeente-
lijk monument. Al met al dus al een aar-
dig openluchtmuseumpje.
Dit jaar wordt de molen herbouwd, die
in april 1930 werd gesloopt. Op dezelfde

plaats kan dit niet meer, omdat daar
sinds 1958 het (nu vroegere) woonhuis
van de familie Bos staat. De nieuwe
locatie is 70 m zuidelijker. Herbouw als
grondzeiler (wat de oude molen was)
zou gezien de gewijzigde omstandighe-
den en de plaats waar hij nu komt niet
verstandig zijn uit het oogpunt van wind-
vang. Het wordt dus een stellingmolen.

De stichting is met vier rompen bezig
geweest om die voor de herbouw te krij-
gen, maar om uiteenlopende redenen is
dat niet geslaagd.
Voorts komt er een in stijl gebouwd
gebouw (stijl maalderij) waar activitei-
ten kunnen worden ontplooid om inkom-
sten te genereren voor het toekomstig
onderhoud van het geheel. Gestreefd is
dus naar een mooi ensemble zoals dat
er vroeger ook was: molen, maal -
derij(tje), woning, schuur e.d. Daarin is
het concept dacht ik, goed geslaagd.
De stichting heeft er dus nadrukkelijk niet
naar gestreefd de oude toestand 1 op 1
te herstellen. Dit afgezien van het feit
dat dit in de praktijk eigenlijk niet meer
kon. De maalderij biedt dus nog wel
mogelijkheden tot inrichting. De Stich-
ting weet nog niet goed hoe of wat in
dezen, dus een vaste bestemming is er
nog niet. Wel is een poging gedaan een
stoommachine geplaatst te krijgen,
maar deze werd door een plaatselijke
stichting voor het dorp waar hij stond,
behouden. Op zich een goede zaak
natuurlijk!
Als men het belangrijk vindt dat iets van
het postmolentijdperk wordt bewaard in
bijv. de vorm van een museale maalde-
rij, zou medewerking (geldelijk of in
natura) wel op zijn plaats wezen. De
Stichting bekostigt dit hele project tot nu
toe zelf, maar kan dit niet tot in het
oneindige blijven doen uiteraard.
Bovendien zou het bestuur eerst een
principebesluit moeten nemen over de
bestemming van het maalderijgebouw.
Hoe dan ook, we hebben naar beste
kunnen en weten gehandeld. Dat dat
handelen ook anders had kunnen zijn,
blijft onverlet. Het blijft nu eenmaal een
bepaalde keuze. 

BOVEN: Het gerestaureerde interieur van het kantoortje van 1871.

Links het kantoortje, rechts de koolboet. Het zand en de paaltjes markeren de
plaats van de onderbouw voor de te bouwen molen die een stellinghoogte van
8,80 m en een vlucht 23 m krijgt. De eerste paal is geboord (voor de geboorde
fundering) is op afgelopen donderdag 15 mei geslagen.

Tekening van de nieuwe molen in
Koedijk met links het ontmoetings-
centrum (“de molenschuur”) in de
stijl van de maalderij, gezien naar het
oosten, dus zoals het eruit komt te
zien vanaf de weg. Deze tekening is
gemaakt door het architektenburo
Cornelis de Jong in Middenbeemster
dat het project in architectonische zin
begeleid.
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C O L O F O N
R i j n l a n d s e
M o l e n s t i c h t i n g
T o r e n l a a n  1 0
2 2 1 5  R W  
V o o r h o u t

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

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

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

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

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

G e r t  v a n  M e e t e r e n  
en  de

Hondsdijkse molen

Op zo’n afgelegen molen ben je wel heel erg op elkaar 
aangewezen: Gert met zijn echtgenote Nelly.

InIn 1984 maakte ik voor het eerst kennis met Gert van Meeteren , toen ik molenaar zouworden op de Doeshofmolen. De Doeshofmolen staat pal bij de Achthovense wip-
molen waar Gert al maalde vanaf 1972, Gert bemaalde die polder nagenoeg alleen
op windkracht. In de molen stond ook een dieselmotor, maar die werd alleen gebruikt
bij gebrek aan wind. Gert maalde dus zeer regelmatig. Ik ging bij hem op bezoek en
dat klikte aardig. Sinds die tijd zijn we buurmolenaar geworden. Toen Gert in 1990 ver-
huisde naar de Hondsdijkse molen, kwam ik op de Achthovense molen, dus werden
we weer buren. En vanaf 2003 woon ik bij de Lagewaardse molen, en zijn zo nog
steeds buren.

Sinds de in 1980 voltooide 
restauratie is de molen weer een 
binnenkruier. Daarmee werd een
voor Zuid-Holland verdwenen 
molentype gereconstrueerd. De 
laatste Zuid-Hollandse binnenkruier,
die van de Hoefpolder bij De Lier,
kreeg omstreeks 1895 een staart
(tekening Andries Veloo).

Andries Veloo
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Gert is geboren op 24 maart 1944 te Lei-
derdorp. Gert stamt van zijn moeders-
kant uit een oud molenaarsgeslacht,
namelijk de familie Van den Bosch (Piet
van den Bosch, molenaar van de
bovenmolen te Aarlanderveen is een
volle neef van Gert). Vanaf 1725 tot 1925
waren ze allemaal molenaar op de Riet-
veldse molen te Hazerswoude, daarna
ook op diverse andere molens.
De opa van Gert, Gerrit van den Bosch,
geboren op de Rooie wip te Hazers-
woude, werd, 18 jaar oud, rond 1900
molenaar op de Doeshofmolen.
Een oom, Boudewijn vd Bosch, kwam
omstreeks1950 op de Achthovense
molen en maalde daar tot 1972. Gert
kwam veel bij zijn oom en werd in 1972
aangesteld als molenaar-machinist van
de Achthovenerpolder. Vanaf 1959 was
Gert boerendaggelder bij Bram Bos,
boer in en voorzitter van de Achthove-
nerpolder. Toen Bram Bos stopte met
boeren werd zoon Kees Bos de boer en
Gert bleef bij Kees in dienst. De zus van
Kees z’n vrouw kwam regelmatig op de
boerderij. Uiteindelijk zo vaak dat Kees
niet alleen zijn baas maar ook zijn zwa-
ger werd.
Als er wind en water was ging Gert
lopend door het land naar de molen om
te malen.
In 1987 kwam er een nieuw gemaal in
de nabijheid van de molen. De molen

werd in 1988 overgedaan aan de Rijn-
landse Molenstichting. Gert bleef er
molenaar, nu als vrijwilliger, maar ook
machinist van het nieuwe gemaal. Hij
werd ook machinist van de Hondsdijkse-
polder.
Toen Martien de Graaf van de Honds-
dijkse molen vertrok kon Gert de molen
als dienstwoning betrekken. Dat wilde
Gert graag en verhuisde met vrouw en 3
dochters van een eengezinswoning
naar de Hondsdijkse molen. Geen elek-
triciteit en geen gas, wel was er water
omdat er vlak langs de molen een trans-
portleiding water lag. Er was een aggre-
gaat, maar dat kostte olie, er kwamen
dus zonnepanelen bij. Later kwam er
een Bosmanmolentje bij die over was in
de polder. Gert knoopte daar een
dynamo aan en dat leverde ook weer
energie. Een aantal accu’s en een
omvormer zorgen voor een bedrijfsze-
kere energievoorziening, Toen Gert op
de molen kwam was er een tegelpad
van 900 meter op de onverlichte dijk
met schapen- en koeienstrond, dus laar-
zen aan en schoenen in een tas meene-
men. Dat was niet meer van deze tijd,
dus er werd door boer Van den Bergh en
het waterschap een betonpad aange-
legd. Het gemaal naast de molen moest
regelmatig dieselolie hebben, dus het
waterschap betaalde een groot deel
van de kosten.

Gert was tot 1994 daggelder bij zijn zwa-
ger op de boerderij en werd toen clus-
termachinist bij waterschap de Oude
Venen (later Veen- en Geestlanden,
daarna de Oude Rijsnstromen en sinds
2007 Hoogheemraadschap Rijnland).
In 2006 ging Gert met de VUT. Hij heeft
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GEHEEL LINKS: Detail topografische kaart uit 1912 met de Hondsdijkse (1), 
de Achthovense (2) en de Doeshofmolen (3).

MIDDEN BOVEN: De Doeshofmolen met het nu verdwenen molenaarshuis met
op de achtergrond de Achthovense molen meer dan een halve eeuw geleden.

MIDDEN: De molen met het gemaal, de zonnepanelen en het ijzeren 
Hertog-molentje. 
Op de achtergrond de bebouwing langs de Rijn. (foto J. Vendrig).

BOVEN: Het binnenkruiwerk in de Hondsdijkse molen (foto G. van Meeteren, 
23 april 2008).

LINKS ONDER: Inmiddels heeft Van Meteren talloze malen de zeilen voorgelegd.

Routine: het vastmaken van de slaglijnen.

het geluk dat hij gezond en beresterk is,
want de Hondsdijk is geen molen voor
watjes. De molen kruit vreselijk zwaar.
Gert heeft als enige binnenkruier een
soort stoeltje gemaakt aan het buikstuk
en de vang, waardoor hij met handen
en voeten kan kruien.

De Hondsdijk is een hele oude molen,
dus daar mankeert wel eens wat aan. In
2003 is het achtkant opnieuw van riet
voorzien en 2 jaar later is de kap geres-
taureerd, er is toen ook een nieuwe spil
gekomen.

Polder
De Hondsdijkse polder werd in 1444
gesticht en in 1485 hersticht. In dat jaar
verleenden Dijkgraaf en Hoogheemra-
den van Rijnland consent aan de polder
voor de bouw van een watermolen. De
naam Hondsdijk of Honswijc betekent
eenzame mensonwaardige dijk, aldus
Mr. S.J. Fockema Andreae. 
De Hondsdijkse molen is een grote dikke
zwaar gebouwde achtkante molen,
eenzaam in de vlakke polder gelegen
aan een ca 1 km lange voorboezem. 
Toen de molen van de Hondsdijkse pol-
der in 1696 was afgebrand, is de huidige
molen aangekocht van de stad Leiden,
waar de molen functioneerde voor het
verversen van het stadswater in de singels
en grachten. De molen is waarschijnlijk
een van de twee stads  watermolens die
oorspronkelijk aan de Roomburger- en

Boschhuizerwetering waren gebouwd.
De molen is aangekcht voor 1075 gul-
den en Tijs Groenlant heeft de molen
afgebroken, vervoerd en weer opge-
bouwd in Koudekerk voor 1050 gulden.
Er werd maar 850 gulden uitbetaald,
omdat hij het werk niet op tijd af had.
De molen is in 1644 als binnenkruier
gebouwd in de stad Leiden. In 1696 is de
molen aangekocht door polder Honds-
dijk te Koudekerk aan de Rijn en was
waarschijnlijk tot 1739 binnenkruier. Tot
1959 was de molen in bedrijf van de pol-
der. In 1966 werd hij eigendom van de
Rijnlandse Molenstichting. Er waren erg
veel gebreken aan de molen en na veel
tegenslagen zoals het overlijden van
molenmaker Van Beek werd de restau-
ratie in 1980 afgerond en werd de molen
weer binnenkruier.
Bartholomeus Kraan werd in 1798 mole-
naar op de Hondsdijkse molen en tot
ongeveer 1964 hebben altijd nazaten
van hem de molen bemalen.
Gerts voorganger maalde bijna nooit
met de molen, dus toen Gert begon,
kwam er wel het een en ander los met
malen. Windborden die verrot waren
was hij al gauw kwijt. Alles wat goed was
bleef vanzelf over. Problemen met de
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BON
Help ons de molen en daarmee ons landschap te bewaren. Wij hebben uw hulp hard 
nodig. Het gaat ons daarbij niet alleen om geld, maar ook om uw steun als sympathisant. 
Donateur worden mag natuurlijk ook! Uw gift wordt uitsluitend aan de molens besteed, 
onze stichting werkt geheel pro deo.

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

� e 20,- (minimum bijdrage)

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

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

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

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

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

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

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

invullen en in envelop versturen naar de:

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

Laat d
e

molens 

draaie
n

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

molen lost Gert zelf op, kammen vervan-
gen, een buikstuk, die bij de koebout was
losgekomen en op de kruizolder kletterde
tijdens het malen. En meer van dat soort
dingen, alles wat maar enigszins zelf is op
te lossen, wordt opgelost.
Kortom, een ervaren molenaar met een
goed portie gezond boerenverstand. 

LINKS: De Hondsdijkse molen nog 
als buitenkruier in mei 1973 
(foto J.A. van Krimpen).

MIDDEN: Gert van Meeteren bij de
haard van zijn molen. In de tegels 
een lampnis.

RECHTS: De Rijnlandse Molenstichting
kende in 2001 Van Meeteren de 
‘Gouden Wiek’ toe, die hier door 
voorzitter Dijkman wordt opgespeld 
(foto jsb, 23 juni 2001).

LINKS: De Achthovense molen, waarvan
Van Meteren in 1972 molenaar werd
(foto J. Vendrig, 8 september 2002).
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Over de ‘Zoeker’ in het vorige num-
mer op zich valt niet veel meer te

vertellen, wel over het Middelburgs
Molencomité. Het werd opgericht op ini-
tiatief van het gemeentebestuur om te
komen tot de restauratie van de molens

Het Middelburgs Molencomité; 
de lijst bevat klinkende namen uit de
toenmalige Middelburgse wereld.

op de bolwerken die door oorlogsge-
weld zeer zwaar waren beschadigd.
Uiteraard was het om geld te doen en
alle giften klein en groot waren welkom.
De namen van alle schenkers zouden
vermeld worden in een album dat neer-
gelegd zou worden in de gothische
afdeling van het herbouwde stadhuis
(waar het wel niet meer zal liggen).
Gulle gevers die ƒ 25,- of meer schonken
(toen een fors bedrag), zouden een
‘Molenbordje’ van Makkumer aarde-
werk krijgen. Verdere gegevens zijn ons
niet bekend.

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’; een wip-
molen, maar welke? Reacties a.u.b. te
richten aan de redactie van de 
Molenwereld, Moerdijkstraat 39, 2751 BE
Moerkapelle, fax 079-5931303,
e-mail: redactie@molenwereld.nl.

Het ‘molenbordje’ van het Middel-
burgs Molencomité voor de schenkers
van ƒ 25,- of meer.

Situatie -
foto’s rond
de ‘Zoeker’
uit het
november-
nummer van
2004.

De heer Esselink komt ook nog terug op een onbe-
kende van heel lang geleden. Hij schrijft: ‘Ik heb de

oplossing gevonden voor de Zoeker uit Molenwereld 11
van 2004. Het is belt, tegenwoordig stellingkorenmolen
‘De Hoop’ in Giesbeek. Aan de hand van foto’s heb ik
een en ander verduidelijkt. De personen op de foto
staan op de Meentsestraat. Het langgerekte pand,
waar de molen gedeeltelijk achter schuil gaat, staat er
nog. Ook de kleine woning daar dwars op bestaat nog,
zij het, dat de buitenmuur opnieuw opgetrokken is. Ook
de kerk klopt en de positie van de kerk t.o.v. de molen.
Op het kaartje heb ik ook de kijkrichting van de foto-
graaf aangegeven (groene pijl). De molen lijkt nog
geen zelfzwichting te hebben. Toen de molen in 1927
verongelukte had deze op één roede zelfzwichting, dus
de foto is in ieder geval ouder. Bij het daaropvolgende
herstel kreeg de molen de typische hoge ‘Kreeften-
berg’ kap, die op latere foto’s te zien is. Bij de Bevrijding
in 1945 werd de molen zwaar beschadigd. De kerktoren
van de foto werd toen ook vernield.’

N IEUWE

De Giesbeekse molen na
het verongelukken op 11
juni 1927. De kap is volle-
dig van de romp afge-
vaagd en ligt op zijn kop
naast de molen. De zelf-
zwichting op één roe is
duidelijk herkenbaar.
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Het eerste leven:



 van één molen (4)
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  R e e u w i j k (d)

J.S. Bakker

InIn het septembernummer
van 2007 is de eerste afleve-
ring van deze serie artikelen
geplaatst. De algemene situ-
atie en de geschiedenis van
de bemaling van de polder
Reeuwijk hebben daarin

centraal gestaan plus speciaal
de achtergronden voor de
bouw van een vierde molen
voor de polder. In de tweede
aflevering in het december-
nummer draaide het om de

bouw van deze vierde
molen. In de derde afleve-
ring ging het vooral om de
ijzeren molenas voor de
Derde Rijnmolen en wat
daaraan vooraf ging. Nu, in
deze vierde aflevering gaan
we verder in op het vervan-
gen van houten assen en
roeden door ijzeren.

Modellenblad van De Prins van
Oranje met tekeningen van een as,
schepraderen, een wateras, een muts
voor een houten wateras en een
onderijzer.

Niet alleen de houten bovenassen
worden vervangen door ijzeren, ook

de waterassen. Als in 1852 de vervan-
ging van de wateras in de Gouwemolen
speelt, is er nog geen sprake van een
ijzeren wateras. Er is zelfs geen discussie
over. In de vergadering van 7 septem-
ber 1852 deelt Brack mee dat er een
wateras is gekocht voor ƒ 120,- en dat
de as al in de molen ligt. 
Er komt verandering in, maar niet van-
zelf. Na het succes van de ijzeren
bovenassen lijkt de aanschaf van ijzeren
waterassen vanzelfsprekend. Het be -
stuur draagt het burgemeester Brack
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zelfs op. Bij het nemen van de maat had
de timmerman er op gewezen ‘dat bij
de Spiegel van het scheprad de opvul-
ling (vulstukken) voortdurend nat bij

maling en dan weder droog bij niet
maling spoedig verrotting zoude veroor-
zaken terwijl daarbij telkens en telkens
de wiggen zouden worden aangedre-

ven.’ Dat brengt niet alleen arbeidskos-
ten met zich mee, maar het scheprad
zou ook zijn stijfheid verliezen en bij ‘wie-
geling’ ervan zou makkelijk schade ont-
staan. Bovendien kost een houten
wateras hooguit 135 gulden plus vijftien
gulden voor het klaarmaken. Een ijzeren
wateras zou tussen de 400 en de 500 gul-
den kosten. Dan toch maar liever: houdt
u bij hout.
In juni 1854 moet de molen van Thomas
Spruit, de Eerste Rijnmolen, een nieuwe
wateras hebben. Zal het hout of gietijzer
worden? Op 14 juni besluit men prijs voor
beide op te vragen. Op 30 juni 1854 ligt
er een offerte van Enthoven voor een
ijzeren wateras. Die moet 410 gulden
kosten. Toch kiest men weer voor een
houten wateras. Een ijzeren wateras is te
duur en bovendien komt daar nog eens
150 gulden aan bijkomende kosten bij.
Het wordt dus weer hout, maar dat
geeft problemen. Op 16 december 1854
wordt de gezaagde as afgekeurd
wegens hartscheuren. Dat leidt tot
meningsverschil tussen de houthande-
laar en het polderbestuur: herkeuring.
Het resultaat blijft hetzelfde: afgekeurd.
Op 1 augustus 1855 besluit men dan een
nieuwe wateras te kopen bij Hoogendijk. 
In oktober 1860 is weer de aanschaf van
een wateras aan de orde. Men besluit
toch maar weer bij Enthoven te informe-
ren. Het kan goedkoper dan in 1854; Ent-
hoven vraagt nu ƒ 390,-. De gieterij heeft
tevens een tekening overlegd en die
riep bedenkingen op. Bovendien waren
poldermeester Ruitenburg en timmer-
man Zaal bij een molen in Bodegraven
wezen kijken en daar beviel hen niet ‘de
geheele vullingstukken bij het wiel en
scheprad, ook niet de geheele verklee-
ding der as met hout’. Daarop waren
Ruitenburg en Zaal naar Enthoven in
Den Haag gegaan om inlichtingen te
vragen, kritiek te spuien en suggesties ter
verbetering voor te stellen. De directie
van Enthoven beaamt het en zo kan er
binnen zes à zeven weken een zo verbe-
terde wateras worden geleverd. In de
vergadering van 6 november 1860
wordt over de aanschaf gediscussieerd.

JAAR 1e Rijnmolen 2e Rijnmolen 3e Rijnmolen Gouwemolen TOTAAL

1861 WA (ijzer) R (hout) WA+R
1862 R (hout) R
1863 R (hout) R (hout) 2R
1864 WA (hout) WA
1865 R (hout) R
1866 A (ijzer) A
1867 R (ijzer) R
1868
1869 R (ijzer) R
1870 R (ijzer) Scheer R
1871
1872 R (hout) R (ijzer) 2R
1873
1874 R (ijzer) WA (ijzer) R+WA
1875 R (ijzer) R
1876
1877 A (ijzer) A
1878 R (ijzer) R

Tabel met tussen 1861 en 1878 aan de polder Reeuwijk geleverde assen en 
roeden. A staat voor as, WA voor wateras. In totaal zijn er in deze periode van 
18 jaar 13 nieuwe roeden geleverd, waarvan in het begin nog vijf houten.

Enthoven leverde op een uitzondering na alle assen voor de polder Reeuwijk.
Het bedrijf was in 1823 gesticht als een koperpletterij, E.B.L. Maritz & Cie. In
1848 werd de vennootschap ontbonden, Maritz uitgekocht, waarna het bedrijf
werd voortgezet door de compagnon van Maritz, Lion Israël Enthoven (1787-
1863). Enthoven was niet alleen directeur van de mede door hem opgerichte
pletterij-gieterij, maar ook van de Nederlandsche Rhijnspoorweg Maatschappij.
We zien hem hier op een schilderij van David Bles ui 1855 met zijn zoon en
opvolger Karel (1816-1895), schoondochter Henriëtte Enthoven-Polak Kerdijk en
zijn kleinkinderen Lodewijk Jan, Kitty en Fanny. De echtgenote van Lion Israël
Enthoven, Catharina Enthoven-Davison (1790-1845) was al overleden. 
Ondanks dat de ontbinding van het oude bedrijf pas in 1848 plaats vond staat 
op de as van de molen van Bavel uit 1847 al Enthoven als fabrikaat 
(foto: drs. P.H. Enthoven: Kroniek van het geslacht Enthoven, Zutphen 1991).
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Poldermeester Van Leeuwen vraagt
naar de kosten van een houten wateras.
De laatst aangeschafte blijkt ƒ 144,-
gekost te hebben zonder het maakloon.
Dat scheelt nogal wat, maar daar staat
tegenover ‘dat met het maakloon de
ijzeren in twee assen was betaald (dub-
bel zo duur was jsb) dewelke tegen een

houten as die hoogstens zes à zeven
jaren bruikbaar was in onbepaalde tijd
duurzaam was’. Goedkoop zou dus
duurkoop zijn en daarom kiest men toch
voor de ijzeren wateras.
Toch heeft het nog heel wat voeten in
de aarde eerdat de as in de molen ligt.

De gieterij heeft problemen met de
stoommachine die de draaibank aan-
drijft zodat de as niet kan worden afge-
draaid. Als de as eindelijk klaar is zet de
schuit met de as aan boord koers naar
Gouda, terwijl de as in Bodegraven
moet zijn. Daar kan de schuit niet door
de Molenbrug (de brug in de Rijndijk) en
wordt de as bij ene Graafland gelost.
Men leent dan de grote aak van de
houthandelaar Hoogendijk die mogelijk
die met gemengde gevoelens afstond.
Gelukkig waren de roeden nog van
hout... Pas in mei 1861 besluit men de
waterassen in de molen van Tomas
Spruit, de 1e Rijnmolen, te verwisselen;
blijkbaar heeft men eerst de afloop van
het maalseizoen afgewacht. Begin juni is
Zaal bezig met het klaarmaken der ‘vol-
lingstukken’. Brack constateert dan dat
‘de houten as nog een best hout was
met uitzondering van de Pen die in ver-
draayd en slecht hout bestond. Brack
stelt ‘daar een ijzeren pen voor in de
plaats aan te maken.’ Zaal schoot niet

De fabriek van Enthoven aan het 
Geldeloze Pad, de huidige Pletterij-
kade in Den Haag. In 1905 verhuisde
het bedrijf naar Delft waar een
nieuwe fabriek werd gesticht tussen
de Schie en de spoorlijn. In 1966
kocht het Goudse bedrijf Nederhorst
de aandelen, waarna een aantal fusies
volgden en de naam Enthoven 
verdween. Het geruchtmakende
Nederhorst-faillissement in 1975 
betekende het volslagen einde. Maar
nog steeds draaien Enthoven-assen,
een enkeling al meer dan anderhalve
eeuw.

De situatie rond de Reeuwijkse
molens in de tweede helft van de
negentiende eeuw naar een 
topografische kaart; van NO naar
ZW: de 1e Rijnmolen, toen achtereen-
volgens bemalen door Thomas Spruit
jr en Cornelis Lok; de 2e Rijnmolen
toen bemalen door Cornelis Lok en
daarna Dirk den Blijker en de 3e of
Nieuwe Rijnmolen bemalen door
Maarten Lok en daarna Daniël 
Maarten Lok. In de rechter bovenhoek
nog een stukje van de spoorlijn 
Leiden-Utrecht. De weg rechtsonder 
is de Oud Bodegraafseweg.

Offerte van 28 juni 1854 door Enthoven voor de levering van een wateras.



250 11e jaargang 2008 nr. 6

Reclameblad van Pot uit Kinderdijk voor zijn ijzeren roeden.
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erg op met het verwisselen van de
assen. Op 12 juni was Ruitenburg aan de
molen geweest. Het had sterk geregend
en er kwam dus ‘nood van water’. Rui-
tenburg sprak Zaal hierop aan en dat
viel allemaal niet zo goed. Op 19 juni
vergadert het polderbestuur en doet
Ruitenburg verslag. De polderbode
moet nu Zaal terstond optrommelen om
verantwoording af te leggen. Zaal doet
dan zijn zegje, waarop Brack zegt dat
het uitwisselen van de wateras in twee
dagen had gekund. Zaal: “Wie zegt
dat?” Burgemeester: “Dat zeg ik.” Zaal:
“O zoo.” Brack gaat daar op in: “Des-
kundigen hebben mij dit gezegd.” Zaal
verweert zich met: “Ik heb te dien
opzigte het werk verrigt zoo het
behoorde.” Zaal moet dan de vergade-
ring verlaten. Brack vindt Zaal onver-
schillig. Even later wordt die weer
binnengeroepen en dat legt Ruitenburg
Zaal het vuur aan de schenen. Dat loopt
op klinkklare ruzie uit. Zaal zegt dan: “Ik
zoude wel willen zien dat een ander het
beter en gaauwer zoude doen” en
loopt dan de vergadering uit. Zoiets kun
je in die tijd zeker niet maken. Met alge-
mene stemmen besluit het bestuur nu
Zaal ‘als timmerman en molenmaker bij
dezen polder te ontslaan als zig onver-

Tekening voor een gegoten holle ijzeren wateras. Door het gedeelte van de wateras waarop het scheprad is bevestigd ook
van ijzer te maken wordt het in het artikel beschreven euvel van het gemakkelijk verroten van vullingstukken op die plaats
voorkomen (tekening archief waterschap de Nederwaard).

De ‘Prijs Courant’ van Pannevis. De
overeenkomst in prijs met de door
Pot genoteerde zal niet toevallig zijn.
De kwaliteit van de Pannevisroeden
stond veelal hoog aangeschreven,
maar van marketing had de Ouder-
kerkse roedenmaker aanmerkelijk
minder kaas gegeten.



252 11e jaargang 2008 nr. 6

schillig betoond hebbende en de voor-
zitter zoowel als een lid uit het bestuur
met minagting tot belediging toe
behandeld hebbende.’ 
Men zit dan zonder molenmaker en men
besluit dan het timmerwerk dat verricht
moet worden aan de molens van Tho-
mas Spruit en Cornelis Lok te gunnen
aan Cs. Oussoren Pz uit Bodegraven, ter-
wijl het werk bij Maarten Lok gedaan zal
worden door Thomas Scheer en bij
Doornbos door Jan Mulder uit Gouda.
Toch komt Zaal een paar jaar later weer
via de voordeur binnen. Op 9 december
1867 wordt het polderwerk aanbesteed.
Er blijken vier inschrijvers te zijn:
- Cs. Tijsterman te Reeuwijk voor ƒ 1150,-;
- J. Mulder te Gouda voor ƒ 1265,-;
- Cs. Groeneschey te Sluipwijk voor ƒ 1250,-;
- Nic. Zaal te Reeuwijk voor ƒ 1200,-.
Daarna vindt een ‘opmijning’ plaats te
beginnen bij ƒ 800,-. Zaal mijnt bij 
ƒ 1000,- en hem wordt het werk gegund.
Over het incident in 1861 wordt met
geen woord gerept.

In november 1865 wordt ook Enthoven offerte gevraagd
voor een roe, maar die worden door dit bedrijf niet
gemaakt. De bedankbrief is een stijlvolle aangelegen-
heid, zowel in taal als in schrift.

Offerte van 13 november 1865
door Pot voor de levering van

een roe.

Als in september 1864 de wateras van
de Gouwemolen slecht blijkt te zijn dan
weet men de hand te leggen op een
‘muts’ die de polder Sluipwijk heeft lig-
gen voor haar molen, maar dat neemt
niet weg dat er een nieuwe wateras
nodig is, hetzij een houten, hetzij een

ijzeren; en niet te vergeten een nieuwe
roe. Voor de wateras zijn er op 22 okto-
ber 1864 vier inschrijfbiljetten, waarbij er
twee zijn die als laagste hebben inge-
schreven voor hetzelfde bedrag. Het lot
beslist: C. Hoogendijk mag het hout voor
de as leveren voor ƒ 138,-. De wateras
bij Doornbos blijkt toch zo slecht te zijn
dat de nieuwe daar wordt gestoken.
1864 wordt al met al toch een duur jaar
voor de polder: nieuwe wateras, nieuwe
roe en tot overmaat van ramp moet het
onderwiel bij C. Lok (van de Tweede
Rijnmolen) vernieuwd worden. De kos-
ten daarvan worden geraamd op 
ƒ 650,-. Dat lijkt nu niet veel, maar was
het toen wel, zeg maar twee jaarlonen
van een timmerman toen.
De in 1864 gemaakte houten wateras
voor de Gouwemolen geeft vijftien jaar
later problemen. Men slaagt erin een
‘muts’ (ijzeren opzetstuk) te kopen van
de Zuidzijdepolder in Bodegraven voor 
ƒ 25,- waarmee de as kan worden gere-
pareerd. 

Was de komst van de eerste ijzeren
bovenas niet zonder slag of stoot
gegaan, de komst van de eerste ijzeren
wateras evenmin.
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Van lieverlede worden de molens zo van
ijzeren bovenassen en waterassen voor-
zien. In oktober 1865 blijkt de bovenas bij
C. Lok zo slecht dat het gevaar van bre-
ken van de askop bestaat. Men neemt
wel een noodmaatregel, maar er moet
wel een nieuwe as komen. IJzer of hout
is nu helemaal geen punt van discussie
meer. Timmerman T. Scheer geeft voor
deze as een lengte op van 5,76 m, gere-
kend uit de achterkant van de kop. De
voorhals moet 34 cm lang zijn en de
achterpen 25 cm. De asgaten moeten
42 bij 52 cm zijn. Men vraagt prijsopgave
bij Enthoven en Sterkman. De eerste
vraagt ƒ 420,- en geeft 25 jaar ‘guaran-
tie’ en Sterkman ƒ 428,-, ook met 25 jaar
garantie. Zo levert Enthoven in decem-
ber 1865 as no. 433, waarmee de derde
molen van de polder een ijzeren as
krijgt. Al met al zijn de assen wel flink
goedkoper geworden. De as voor de
Nieuwe Rijnmolen kostte immers nog 
ƒ 720,-. Er is ongeveer een derde van de
prijs af!
Ook rijst de vraag wat de beste behan-
deling voor de nieuwe ijzeren assen is.
Op 10 april 1866 stelt poldermeester Rui-
tenburg dat ‘de kop der ijzeren as bij C.
Lok moest worden gemenied ja zelfs
voor de geheele als ook die bij M. Lok
niet nutteloos zoude zijn, waartoe dan
ook unaniem word besloten.’ Op 2 mei
1866 besluit men de ijzeren assen aan de
buitenzijde, de askop dus, in de menie
te zetten en van binnen koolteer, want
dat was daar ‘beter als menie’ volgens
opzichter Thomas Scheer
Wanneer omstreeks 1875 ‘das große
Mühlensterben’ - zoals onze oosterburen
het noemen - op gang komt dan bete-
kent het wel dat allerhande molenon-
derdelen letterlijk voor afbraakprijzen
beschikbaar komen: de een z’n dood is
de ander z’n brood. Zo profiteren veel
moleneigenaren van goedkope en
goede slooponderdelen. In januari 1874
blijkt er bij Scheer een ijzeren wateras te
liggen die geschikt is voor de molen van
M. Lok. Men laat zich deze buitenkans
niet ontgaan en koopt hem voor ƒ 240,-
. Scheer geeft ook nog eens tien jaar
garantie. 
Nadat de Tweede Rijnmolen in 1866 een

Enthoven stuurt bij de bedankbrief van november 1865 deze tekening retour
waarop de stand van het hek staat aangegeven. 

Advertentie van Pot in een niet nader
aangegeven blad in het archief van de
polder Reeuwijk.

ijzeren as heeft gekregen zit alleen in de
Eerste Rijnmolen nog een houten as.
Ook die molen lijkt een sloopas te krij-
gen. De polder Weijland en De Bree in
Bodegraven aan de andere kant van
de Rijn heeft er in juni 1877 een te koop.
De bekende waterbouwkundige en pol-
deropzichter J. Goldberg uit Hazers-
woude biedt op 29 juni 1875 de as aan
voor ƒ 300,- Op 30 juni 1875 besluit men
dat opzichter Van der Heyden maar
moet gaan kijken. Tot een koop komt
het niet. Op 29 juli praat men over offer-
tes van Enthoven en De Prins van Oranje
voor een nieuwe as. De eerstgenoemde
wil voor ƒ 475,- leveren, de laatste voor 
ƒ 433,-. De inkt voor de opdracht is nau-
welijks droog of er komt een brief van tij-
delijk opzichter J.G. Mulder van de
Weijdelandse polder die nu de as op 25
juli 1877 aanbiedt voor ƒ 175,-! Zo -
doende levert De Prins van Oranje in
november 1877 toch een ijzeren as, no.
1133, voor molen van C. Lok, de Eerste
Rijnmolen dus. In een kwart eeuw tijd

hebben zodoende alle molens van de
polder een ijzeren as gekregen.
Ronduit raadselachtig is de aanschaf
van een houten bovenas voor de Gou-
wemolen in 1885. Men zoekt een
gebruikte ijzeren as voor deze molen,
maar dat lukt niet. Wel is er een zo goed
als nieuw houten bovenas in Polsbroek
aangeboden 

Roeden

Niet alleen heeft men problemen met
houten assen, ook de houten roeden zijn
een aanhoudende bron van zorg en
uiteraard ook kosten. Zo doet voorzitter
Brack in de bestuursvergadering van 9
januari 1849 mededeling dat een der
roeden van de Nieuwe Molen is
‘gekraakt’. Die roe is dan net vijf jaar
oud! Maar de molen kan ‘bij voorzigtige
behandeling nog wel water malen’. De
polder heeft geen reserveroe meer lig-
gen en daarom besluit men gelijk maar
twee nieuwe roeden te bestellen. Op 14
februari besluit men een bij de houtko-
per bekeken roe te kopen. Die is goed,
maar te kort. Daarom moeten er lassen
aan. De prijs is ƒ 137,50.
Houten assen zijn duur, maar houten roe-
den liegen er ook niet om. In de
bestuursvergadering van 29 juli 1851
praat het polderbestuur over de aan-
schaf en de prijzen van een nieuwe
houte roe. Men heeft bij de houtkopers
prijzen opgevraagd. De roeden van
Riga’s grenen, grenenhout uit het Oost-
zeegebied blijken aanmerkelijk duurder:
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Hoogendijk biedt ook nog een Rijns gre-
nen roe aan voor ƒ 350,-. Dit zijn de kos-
ten voor de roedhouten. Daar komen
uiteraard de kosten voor het klaarma-
ken, steken enz. nog bij. Ondanks het
feit dat Riga’s grenen roeden drie keer
zo duur zijn dan dennen besluit het pol-
derbestuur tot de aanschaf van een
Riga’s grenen roede die Proos Hoogen-
dijk mag leveren. Blijkbaar geeft de ver-
wachte duurzaamheid de doorslag.
In 1853 is het weer raak. Op 14 augustus
1853 wordt besloten houthandelaren
verzoeken in te schrijven. De opgege-
ven prijzen variëren van 419 tot 350 gul-
den voor een Riga’s grenen roe en van
179 tot 135 gulden voor een dennen roe.
Op 18 januari 1856 wordt besloten de
gekochte roe klaar te maken, want er is

dennen vugten Riga’s grenen

L. Proos Hoogendijk ƒ 105,10 ƒ 130,- ƒ 345,10
A. de Jong & Zn ƒ 110,- ƒ 168,- ƒ 399,-
J. & K. van der Torren ƒ 138,- ƒ 464,-
C. Hoogendijk & Zn ƒ 140,- ƒ 140,- ƒ 444,-

Offerte van De Prins van Oranje voor een roe 
van 13 november 1865. Uit de brief blijkt een van de
problemen van de Nederlandse ijzerindustrie. Vrijwel
alle ijzer moet geïmporteerd worden. Hoogovens
bestaat nog niet. Juist die afhankelijkheid werd de
oorzaak voor de oprichting ervan.

er niet een meer in voorraad. In maart
wordt is de roe klaar en wordt besloten
die bij de molen van H. Koorn (de Gou-
wemolen) neer te leggen want daar zit
de zwakste roede. 
In februari 1856 blijken ‘bij sommige
Molens zwakke of gebrekkige roeden
aanwezig’. Op 16 februari besluit men
twee roeden tegelijk aan te schaffen,
want dat is voordeliger; 575 gulden de
twee. Ze worden in maart afgeleverd
door de houthandelaar. 
Niet de verwachte slechte roe in Gouda
breekt, maar in de zomer van 1856
breekt een roe bij M. Lok. Moet men nu
de roe uit Gouda halen of moet er een
nieuwe komen? Men besluit een nieuwe
aan te kopen; voor 415 gulden wordt
die geleverd. Tevens besluit men op 23

september een pomp aan te kopen
voor de (wiel-)bak bij M. Lok. Blijkbaar
lekt die en daar wordt zo’n enorm en
daardoor kostbaar wiel niet beter van. 
Zo blijven de molens voor het polderbe-
stuur bodemloze spaarpotten. Er is altijd
wel wat. In juni 1856 moet er een iepen
voering voor een bovenwiel komen.
Hoogendijk in Zwammerdam wil dat
voor ƒ 31,20 doen; J & K. van der Torren
in Waddinxveen voor ƒ 39,-. 
Eind 1859 is het weer raak. Bij een storm
in het najaar verspeelt Maarten Lok
twee einden hekken en maalt Thomas
Spruit bij een tweede storm een roe af,
waarbij de andere wordt beschadigd.
Het komt er in feite op neer dat er
gemiddeld per jaar wel een nieuwe
roede moet worden gekocht. Aange-
zien de polder vier molens heeft die elke
twee roeden hebben komt men uit op
een gemiddelde levensduur van acht
jaar en dat terwijl de polder toch veelal
de betere en daardoor duurdere Riga’s
grenen roeden kocht. Al met al is het
geen wonder dat de polder er voor
zorgde om steeds een roe in voorraad te
houden: bepaald geen overbodige
weelde.
Idem 1861: In de vergadering van 4
december 1861 wordt meegedeeld dat
bij Maarten Lok een roe is gebroken en
vervangen is door de reserveroe. Er
wordt besloten twee nieuwe roeden
aan te schaffen en dan volgt weer het
gebruikelijke benaderen van de vaste
houtkopers. Eigenlijk kan alleen Van der

‘Vugten’ is waarschijnlijk een verbastering van het Duitse ‘Fichte’, zodat het zou gaan
om hout van een spar; vurenhout dus (med. J. Hofstra), (waarvoor hartelijk dank).
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Torren aan het verzoek voldoen, de
andere moeten nee verkopen. Van der
Torren vraagt voor een ‘Amerikaansche’
(grenen) roede ƒ 460,- en voor een ‘Riga
greenen’ kan men met ƒ 424,- toe. In
beide gevallen wordt de roe voor die
prijs naar opgave gezaagd geleverd.
Op 20 december besluit men de Riga’s
grenen roe te kopen en de ‘Amerikaan-
sche’ voorlopig aan te houden tot aan
de keuring. Blijkbaar wordt die toch ook
gekocht, want als in de herfst van 1862
een roe bij C. Lok wordt afgekeurd dan
wordt de voorradige Amerikaans gre-
nen roede gestoken. In januari 1863 blijkt
er weer een roe bij Doornbos van de
Gouwemolen gebroken te zijn. Men
besluit de reserveroe te steken. Dat gaat
niet door. Timmerman Mulder uit Gouda
wijst erop dat het niet zo slim is om die
kant en klaar gereed liggende reserve
roe te steken. Die is te lang en zal aan
beide kanten ingekort moeten worden.
Dan kloppen de hekgaten niet meer en
bovendien is het zonde van de lange en
daardoor duurdere roede. Omdat de
waterstand het toelaat besluit men een
nieuwe te kopen, op de gebruikelijke
manier. Op 10 februari blijkt Eeftinck
Schattenkerk een Rijns grenen roe voor 

ƒ 375,- te kunnen leveren en C. Hoogen-
dijk een Riga’s grenen voor ƒ 395,- en
een Rijns grenen voor ƒ 345,-. Men
besluit de twee goedkoopste aan te
schaffen en begin april 1863 is de door
Schattenkerk geleverde roe gestoken bij
Doornbos. Begin oktober 1863 is het
weer foute boel geweest bij Maarten
Lok op de Nieuwe Rijnmolen, waar dan
de andere reserveroe wordt gestoken.
Op 22 october 1864 staat weer de aan-
schaf van een nieuwe roede op de
agenda (en van een wateras). De vijf
bekende houtkopers worden aange-
schreven, waarvan er vier prijs reageren
en slechts twee prijzen opgeven. (de
andere twee hebben niets geschikts,
maar doen wel mee voor een wateras):
C. Hoogendijk Cz in Zwammerdam en
G.S. de Jong in Gouda. Hoogendijk kan
drie roeden leveren, één hout van 74
voet met één wankant voor ƒ 375,- één
van 71 voet voor ƒ 400,- en één van 83
voet voor ƒ 525,-. De Jong levert een
Riga’s grenen roede van 80 voet voor 
ƒ 485,-; en één van 87 voet voor ƒ 510,-.
Verder heeft hij een Rijns grenen roe van
98 voet voor ƒ 535,- en één van 81 voet
voor ƒ 510,-. Men vindt dat de prijzen de
pan uitrijzen en verdaagt het besluit,

Garantiebewijs van De Prins van Oranje van een door hen geleverde aan aan de
polder Reeuwijk, fabricagenummer 1133 van 1877.

omdat men nog niet direct zit te sprin-
gen om een nieuwe roede. Poldermees-
ter De Wilde heeft een ander idee. Zou
men is geen onderzoek doen ‘naar de
tegenwoordige in gebruik gesteld wor-
dende ijzere roeden’. In de vergadering
van 11 april 1865 ligt er een ‘nota van
prijs opgaaf van ijzeren molenroeden
verkrijgbaar bij de Gebroeders B. Pot te
Elshouten die als zeer solide worden
aangeprezen.’ Dat mag dan zo zijn,
maar men vindt het toch verstandig om
ook nog bij andere fabrikanten informa-
tie in te winnen en prijs opgave te vra-
gen. Een roebreuk kan nooit lang
uitblijven. In de vergadering van 3
augustus 1865 wordt meegedeeld dat
de binnenroe bij Thomas Spruit is
gekraakt. De reserveroe wordt gesto-
ken, maar er komt nu wel druk op de
ketel: een roebreuk blijft nooit lang uit. Is
het niet aan de ene molen dan wel aan
de andere. Een commissie uit het
bestuur zal stuk voor stuk de houtkopers
langs gaan; slaagt men niet op de ene
zaagmolen dan op de volgende. Ook
zal men ernst maken met het onderzoek
naar ijzeren roeden. Men koopt dan een
mooie dennen roe voor ƒ 175,- maar
materiaal en prijs geven aan dat dit om
een noodoplossing gaat. 
Op 8 november besluit men dan vier
fabrikanten een specifieke prijsopgave
te doen met bijlevering van een teke-
ning voor de hekstanden: Pot, Pannevis,
Enthoven en Sterkman. Op 17 november
blijkt Enthoven geen ijzeren roeden te
leveren. Sterkman vraagt ƒ 738,- voor
een roe met twaalf jaar garantie; Pot
vraagt op 13 november 1865 voor een
roe met de opgegeven lengte van 27,68
m ƒ 575,- en biedt zes jaar garantie. Wel
deelt Pot mee dat men niet binnen een
maand kan leveren, want met moet er
nog 24 maken, waarbij men er acht
tegelijk maakt. 
Van Pannevis uit Ouderkerk a/d IJssel is
nog geen opgave binnen. Poldermees-
ter De Wilde heeft Pannevis gesproken
en deelt mee dat die nog met een prijs
komt. In de volgende vergadering, op 1
december 1865, deelt Brack mee dat
Pannevis een roe levert ‘naar een ver-
beterd octrooi’ voor ƒ 550,-, franco tot
zover het vaartuig komen kan. Dat is ver-
reweg het goedkoopste bod (toeval?),
te meer daar de beide andere leverin-
gen niet franco zijn. Begin mei 1866
wordt de eerste ijzeren roe voor de pol-
der afgeleverd bij Doornbos, 27,49 m
lang en 42 bij 36 cm dik in de as. In
februari 1867 blijkt men de dennen roe
verkocht te hebben aan de polder
Noordzijde in Bodegraven, want in de
vergadering van 16 februari 1867 staat
weer de aanschaf van een roe op de
agenda. De ijzeren roe is nog niet gesto-
ken ‘zodat men deswegens de al of niet
doelmatigheid konde beoordeelen.’
Brack heeft daarom toch maar prijsop-
gaaf bij Hoogendijk gevraagd voor een
Rijns grenen roede. Die blijkt ‘fijne’ roe-
den in voorraad te hebben en geeft
een prijs op van ƒ 430,-. Nu brandt
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opnieuw de discussie los over de vraag
of het een houten of ijzeren roe moet
worden. Er rolt een merkwaardig com-
promis uit de bus: men zal weer een
dennen roe kopen plus een ijzeren roe,
‘uit aanmerking genomen dat dit voor
een polder met vier molens niet te veel
was’. Zo besluit men - met een ijzeren
roe in reserve!- op 1 maart 1867 toch
weer een dennen roe te kopen bij
Hoogendijk.
In de vergadering van 12 oktober 1867
doet poldermeester Ruitenberg het
voorstel om de gereed liggende ijzeren
roe te steken in de Gouwemolen omdat
de roe die daarin zit gescheurd is en die
voor reserve te houden. Dat wordt
besloten en de volgende maand maalt
de molen met zijn ijzeren Pannevisroe;
tot volle tevredenheid. De afkomende
roe blijkt evenwel zo slecht, dat het
geen zin heeft om hem als reserveroe te
bewaren.
In 1867 is het weer mis Cs. van Vliet van
de Gouwemolen deelt mee dat op 17
februari ‘de houten Roe een kraak had
gekregen’. Hij vindt het onverantwoord
zo verder te malen. Toch valt het mee.
De roe heeft ‘zo zeer geene kraak maar
een opgaande scheur’. Timmerman
Mulder stelt voor ‘om een eyken taaye

gave roeplaat voor deze scheur te bren-
gen, lang 5 el 50 dm (5,50 m) zwaar 62
bij 36 dm. Zowel hij als Scheer waren van
mening dat de roe zo nog enige tijd
dienst kon doen. Dat het verstandig is
om een roe op voorraad te hebben
hoeft geen betoog. Pannevis wil een roe
leveren voor ƒ 565,-. Kan men met een
voet minder toe en een roe bestelt van
96 Amsterdamse voet dan kan men met
ƒ 536,- toe. Pot vraagt volgens een
advertentie ƒ 545,-, maar daar tegen-
over staat dat Pot zijn prijs rekent af
fabriek terwijl Pannevis de roe franco
levert tot zover het schip kan varen. Pan-
nevis levert dan in juli de roe af. Hij wordt
in de koolteer gezet en voorlopig blijft hij
nog even op voorraad liggen. Wanneer
Van Vliet laat weten dat ‘de roe wer-
kende was op de scheur in dezelve en
niet tegen staande daar aan gebragte
stuk bij schudding openheid zich voord-
eed.’ De remedie is duidelijk: steken van
de klaar liggende Pannevis-roe, het-
geen op 9 juni 1869 plaats vindt. Daar-
mee heeft de eerste molen van de
polder een compleet ijzeren gevlucht.
Korte tijd later doet zich een buiten-
kansje voor. Scheer heeft een elders
afgekeurde ijzeren roe en die nu ‘gebe-
terd’ Wat er aan heeft gemankeerd

wordt niet duidelijk, maar Scheer biedt
op 27 mei 1869 deze roe voor proef bij
de polder aan. Bevalt de roe dan mag
de polder hem overnemen.
Met nog drie molens met houten roeden
laat de gelegenheid niet lang op zich
wachten. Op 12 november 1870 breekt
er een houten roe bij Maarten Lok en
vervolgens wordt de roe van Scheer
gestoken. Er komt op 4 februari 1871 als
het ware een lease-overeenkomst tot
stand. De polder betaalt Scheer negen
jaar lang ƒ 50,- per jaar. Als de roe niet
voldoet of breekt dan houdt het uiter-
aard op en zonder kosten voor de pol-
der. Het lijkt een voor beide partijen
gunstige regeling, mits de roe natuurlijk
zijn tijd uitdient. Het is overigens de vijfde
roe die in de molen wordt gestoken na
de bouw in 1843... Anders gezegd, in
nog geen dertig jaar tijd heeft de molen
zes houten roeden versleten!
Ook op 4 februari stelt poldermeester
Ruitenburg voor nog een nieuwe ijzeren
roede te bestellen die dan door Panne-
vis of Scheer geleverd kan worden. In
maart 1871 besluit men dan prijsopgaaf
te vragen voor een ijzeren roe, 27,80 m
lang en in de as 41 bij 36 cm. Scheer laat
het afweten. Hij heeft het te druk met
timmeren, maar houdt zich wel aanbe-
volen voor een volgende keer. Pannevis
biedt er een aan voor ƒ 550,- franco
‘zoover de schuit kan vlooten.’ Zijn
offerte wordt op 18 april 1871 geaccep-
teerd. De nieuwe roe wordt dan op 5
juni 1871 afgeleverd. 
In september 1872 moet er een nieuwe
roe komen voor de molen van T. Spruit,
de Eerste Rijnmolen. De dennen roe ligt
nog steeds op voorraad en die wordt
dan gestoken.
December 1872 zal nog een nare verras-
sing brengen: de ijzeren roe van Scheer
in de Nieuwe Rijnmolen is gebroken. Die
zit er nog maar twee jaar in! Het risico is
voor Scheer en daar is hij zich ook van
bewust. Hij krijgt zijn geld, de vijftig gul-
den, en dan is voor het polderbestuur de
kous af, al moet Scheer er wel voor zor-
gen dat de molen weer zo snel mogelijk
malen kan en Pannevis zal weer om een
roe gevraagd worden, 27,80 m lang. Op
17 december 1872 schrijft Pannevis
terug dat hij die voor ƒ 608,- wil leveren.
Dat mag en begin maart 1873 wordt de
roe geleverd. Er volgt dan nog een
merkwaardig incident.

Roeplaat
Bij de aflevering van de roe in 1871 vers-
trekte Pannevis een garantiebewijs met
de bekende uitzonderingsclausules als
brand, het breken van de as, bliksemin-
slag en het vallen van de ‘bijzittende
roe’. In onze ogen merkwaardig is de
conditie dat een ‘versterk eiken plaat
door den as is gestoken en aan weders-
kante den as met drie zware ijzere strop-
pen aan de roe verbonden zijn, het
geen om lang er meetemale eene
behoefte is.’ In het afleveringsbericht bij
de roe wordt die plaat gepreciseerd:
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‘een eiken 8 duims roeplaat, lang 62 elle
(m) die met 6 ijzere stroppen wort ver-
bonden’. Ook bij de aflevering van de
roe in maart 1873 wordt die voorwaarde
genoemd, al mag dan worden volstaan
met vier stroppen. 
Bij die aflevering constateert Pannevis
dat de ‘lopende ijzere’ roe in de Nieuwe
Rijnmolen, ‘de roe die laatstleden door
Scheer is gestoken op verrena niet aan
onze afspraak eve zoo als aan de water-
mole die bij de Sluipwijze mole kort bij
Gouda staat door Mulder in order is

In 1888 is het echt over met het molenwerk van Pannevis, zoals deze via 
een briefkaart aan het polderbestuur laat weten. Het verhaal dat de bekende Utrechtse machinefabriek Pannevis 
de voortzetting van de roedenfabrikant uit Ouderkerk a/d IJssel is moet dan wel een fabeltje zijn.

Een asbreuk was een nachtmerrie voor een molenaar en het
polderbestuur, want de schade kon heel hoog oplopen. Tijdens
de beruchte, zeer zware storm in de nacht van 30 september
op 1 november 1911 verspeelde molen 4 van de Oostvaart in
Hazerswoude zijn wiekenkruis; opmerkelijk genoeg stond de
molen stil tijdens het gebeurde.

As- en roedebreuken zijn van alle eeuwen, zij het dat door
de invoering van gietijzeren assen het probleem wel min-
der werd, maar over is het nooit geweest. Lang niet altijd
valt het kruis uit de molen. Soms blijft het hangen, zoals
hier bij de Aarlanderveense ondermolen na een asbreuk op
2 februari 1970 (foto P. van den Bosch).

behandelt, zoals ued. Ook zeer goet
weet, een roeplaat met ijzere stroppen
door den as moest worden gebragt en
aaneen verbonden worden. Dat is daar
aan die mole goet, maar integendeel bij
Schere niet daar er enkelt maar een
stopstuk van ongeveer 12 el in den kop
der as zit. Natuurlijk is het niet de schuld
van het polderbestuur, maar van Scheer
die ‘na ons inzien op eige gezag
gewerkt, en daardoor de zekerheit van
de roe verzuimt heeft’. Kortom, de
garantie staat op het spel.

Dergelijke roeplaten kwamen wel meer
voor, maar in de meeste gevallen zijn ze
bij het vervangen van de geklonken roe-
den door gelaste achterwege gelaten. 

Op 17 juni 1873 speelt er weer een prijs-
opgave van Pannevis voor een nieuwe
roe. Eind augustus 1873 blijkt de houten
roe in de molen van M. Lok zeer zwak.
De timmerman moet de nieuwe roe die
bij C. Lok ligt maar gaan klaar maken. 
In de vergadering van 19 september
1873 ligt een offerte van Pannevis op
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De polder Reeuwijk kocht de assen bij Enthoven met taats en tegentaats 
(zie Molenwereld 2008-3-120, 122. Op deze foto de taats, contrataats met 
smeerkettinkje en het oliebakje afzonderlijk in de molen De Lelie in 
Rotterdam-Kralingen. De Prins van Oranje leverde deze as met no. 661 
in april 1870 voor ƒ 270,- (foto Jan Bakker).

tafel voor een ijzeren roe. Die moet 
ƒ 675,- kosten. Men vergelijkt de prijs met
een klaargemaakte houten roe. Die zou
ƒ 650,- kosten. Dan is de keus niet moei-
lijk: Pannevis mag weer een roe leveren. 
In 1875 wil het polderbestuur twee ijze-
ren roeden bestellen bij Pannevis. Men
vraagt offerte voor een roe van 26,90 m
(voor de Eerste Rijnmolen) en een van
27,50 m. Pannevis vraagt voor beide
roeden ƒ 1275,-. Men praat nog even
over een houten roe die Scheer in de
aanbieding heeft. Het is een roe die
Scheer zelf gemaakt heeft, nieuw ƒ 540,-
heeft gekost, drie jaar heeft gedraaid
en twee jaar stilgestaan. Scheer biedt
hem aan voor ƒ 150,- of desnoods ƒ 30,-
per jaar. Het is een spotkoopje en het
bestuur ziet er wel wat in; aan dat
bedrag kun je je geen buil vallen. Maar
de discussie is een gepasseerd station;
ijzer is hoe dan ook voordeliger. Op 8
februari besluit men tot de aanschaf van
een Pannevisroede. De roe van 27,50 m

Na het zagen was het klaar maken van een houten bovenas nog een heel karwei: het aanbrengen van de pen en de hals, het
maken van de roegaten en het inleggen van de schenen in de pen en de hals. Bij een ijzeren as speelde dit allemaal niet
(tekening Pieter Linperch: Architectura Mechanica of Moolen-Boek van eenige opstallen van molens benevens hunne 
gronden (Amsterdam 1727, pl. 6). De onderste tekeningen betreffen het maken van een wentelas voor een oliemolen.
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moet ‘ten spoedigste’ worden geleverd.
Die is eind mei of begin juni binnen en
moet door A. Zaal klaar worden
gemaakt. Men vraagt Pannevis nu ook
om aparte offerte voor de tweede
roede. De Ouderkerkse molen- en roe-
denmaker vraagt ƒ 654,-. 
Op 14 september 1875 besluit men de
ijzeren roe te steken in de molen van Dirk
den Blijker, want de oude roe is zeer
slecht. In oktober van hetzelfde jaar
blijkt ook de houten roe bij Maarten Lok
slecht. Dat was al eerder geconsta-
teerd, maar hij draait toch nog een paar
jaar mee. In de vergadering va 9 april
1878 wordt besloten bij Pannevis een
nieuwe roe te kopen voor diens molen.
Die roe wordt in oktober 1878 ontvan-
gen en men besluit die ‘ten spoedigste’
te steken. 
In juni 1880 slaat de timmerman alarm
over een van de roeden van de Gou-
wemolen. Die zou, ondanks dat het een
ijzeren was, gevaarlijk zijn. De polderop-
zichter meent dat er geen onmiddellijk
gevaar is. Men haalt Exalto erbij, de
opzichter van de Zuidplaspolder en die
meent dat een vernieuwing van het vul-
lingstuk voldoende is. Dat oordeel hangt
mogelijk samen met het hierboven aan-
dringen van Pannevis op de wenselijk-
heid van het aanbrengen van roeplaten
die de roeden stijver zouden maken.
Wanneer een roeplaat slecht werd dan
ging dit effect verloren en leek het alsof
de roe het aan het begeven was.

Roekettingen

In juni 1860 is molenmaker Zaal in een
vergadering van het polderbestuur aan-
wezig om advies te geven over de aan-
schaf van gietijzeren kammen. Dan
wordt hem ook zijn mening gevraagd
over roekettingen. Poldermeester Rui-
tenburg heeft er dan zojuist op gewe-
zen, ‘dat het gevaar bestaat dat de
Molens bij stormweder wel door de vang
konde lopen vermits geen kettingen
daarvoor bij de Molens waren.’ Zaal ziet
niet veel heil in kettingen. Hij is er meer
voor om een stuk hout in het bovenwiel

te zetten ‘tot stuiting en dan den kettin-
gen ten overvloede’. Kettingen zijn ‘niet
kwaad’, maar het gebruiken van alleen
kettingen komt ‘erg op de roeden’ aan,
die dan nog van hout zijn. Voor deze
toepassing van ijzer besluit men dan
alleen de maat te nemen en later te
beslissen of men kettingen zal aanschaf-
fen. (Over dit onderwerp: Willem Roose:
‘Ketting aan de roe? Soms beter niet ...’
in Molenwereld 2002-5-148 e.v.)
In juli 1867 komt de aanschaf van roe-
kettingen weer aan de orde. Tijdens de
gehouden schouw zouden de mole-
naars Cornelis en Maarten Lok er om
gevraagd hebben, maar hadden ze
niet gekregen. De voorzitter geeft toe
dat er bij het bezoek van de molens ter-
loops wel over gepraat is, maar hij had
dit niet als expliciete vraag gezien en
dus niets gedaan. Nu lag er op de Gou-
wemolen nog een lange ketting over-
compleet en die kon mogelijk in tweeën
gedeeld voor beide molens dienen.
Maar dan hebben inmiddels ijzeren roe-
den hun intree gemaakt in de polder.

Levensduur

De bijgevoegde tabel laat de omslag
zien van houten naar ijzeren roeden. In
1866 koopt de polder de eerste ijzeren
roe bij Pannevis. Daarna worden vrijwel
steeds ijzeren roeden gekocht. De zit-
tende houten roeden worden uiteraard
ook vervangen zodat in de eerste jaren
daarna nog regelmatig roeden worden
gekocht. Het is bijna ieder jaar raak.
Soms wordt er een jaar overgeslagen;
dan is er een jaar met twee nieuwe roe-
den. Polderbesturen moeten dan ook
de ijzeren roeden als een zegen hebben
ervaren.
Natuurlijk hangt het voortbestaan van
een houten roe van meerdere factoren
af. Bij deze grote Zuid-Hollandse water-
molens met een vlucht van 27, 28 m en
een bedrijfsvoering die er niet om liegt
komt er heel wat meer op de roeden
aan dan bij een korenmolen met vijf, zes
meter minder vlucht. Zelfs goede grenen
(Riga’s of incidenteel Amerikaans gre-

nen) roeden houden het niet echt lang
uit. Vooral de Derde Rijnmolen is een
‘roedenkraker’ geweest. Veelzeggend is
dat het polderbestuur na het afmalen
van een roe en zeker na een as welis-
waar de molenaar ter verantwoording
roept, maar nooit krijgt deze het ‘op zijn
brood’. Blijkbaar aanvaardde men de
veelvuldige roedebreuken als ‘s werelds
loop. 

Prijzen

Vaak wordt het verhaal verteld dat ijze-
ren roeden veel duurder waren dan
houten, maar dat door de langere
levensduur ijzeren roeden en assen toch
voordeliger waren. Dat duurder is onge-
twijfeld waar; maar veel duurder? Het
heeft er veel van weg dat ijzeren roeden
en assen door de toenemende massa-
productie van ijzer, zeker voor deze
grote watermolens, in prijs alleen al con-
currerend werden. Ze werden steeds
goedkoper. De in 1850 aangeschafte as
voor de Gouwemolen kostte ƒ 750,-; die
voor de Eerste Rijnmolen in 1877 ƒ 433,-.
Dat laatste bedrag komt op een paar
gulden na overeen met de prijs die Sons-
beek in 1848 vraagt (ƒ 425,-) voor een
houten as die men uiteindelijk koopt
voor ƒ 600, - in verband met de bijzon-
dere garantieclausule (zie Molenwereld
2008-3-122,123). Bedenk daar bij ook dat
een geleverde ijzeren op de vulstukken
na kant en klaar is om gestoken te wor-
den terwijl aan de door de houthande-
laar geleverde as nog van alles moet
gebeuren. Bovendien is goed eikenhout
waarschijnlijk in plaats van goedkoper
veel duurder geworden. 
Voor roeden geldt een soortgelijk ver-
haal. Goede houten roeden worden in
de loop van de jaren vijftig en zestig van
de negentiende eeuw alleen maar
duurder, van ongeveer 400 naar tegen
de 600 gulden. De in 1865 bij Pannevis
gekochte roe kost ƒ 565,-.
Ook hier geldt dat een geleverde ijzeren
roe direct gestoken kan worden, terwijl
een houten roe alleen bezaagd wordt
geleverd en verder nog helemaal moet
worden klaargemaakt, hetgeen uiter-
aard kosten met zich mee brengt.
Natuurlijk is het verhaal voor kleinere
molens heel anders, maar het algemeen
verspreide verhaal van de veel duur-
dere ijzeren roeden is op zijn minst voor
nuancering vatbaar.

Het klaarmaken van een houten roe
was een hele operatie, ondermeer
vanwege het precies boren van de
hekgaten (tekening Pieter Linperch:
Architectura Mechanica of Moolen-
Boek van eenige opstallen van molens
benevens hunne gronden (Amsterdam
1727, pl. 11).
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Fietsen doe ik graag en veel. Het ont-spant en verruimt de geest. Dankzij
het fietsen heb ik menige brainwave
opgelopen. Weinig gaat de fiets te
boven: ontspanning door inspanning.
Nu kan die inspanning wel eens te veel
zijn. Als ik molens zonder zeilen zie staan
malen -‘in de lege’ zoals dat tegen-
woordig schijnt te heten - dan is soms
het gezellig voortpeddelen wel voorbij.
De inspanning gaat de boventoon voe-
ren. En de jaren gaan spreken, vooral
van mijn trouwe Eysink alhoewel die nog
van een prima vooroorlogse kwaliteit is.
Maar ook bij mij gaan de jaren tellen en
regeren is vooruitzien. Ik ben eens gaan
informeren naar een wat toekomstge-
richte fiets. Zo stuitte ik op het begrip
‘trapondersteuning’. Dat lijkt een beetje
op het oude ‘rijwiel met hulpmotor’,
maar het is toch anders. Jij fietst en het
motortje helpt. Een pluspunt is dat het
haast niet in te gaten loopt, zodat je niet
direct duidelijk maakt dat het klimmen
der jaren zijn tol eist. Het lijkt mij eigenlijk
wel wat als mijn Eysink het helemaal laat
afweten. Toch eens over nadenken...
Nu placht oom Hannes al vele jaren
geleden te zeggen: “Zelfs als je met hem
over hechtpleisters begint komt-ie uit bij
molens.” Molens zijn natuurlijk wel geen
hechtpleisters, maar toch... 

Trapondersteuning Sterker nog, trapondersteuning bracht
mij op een werkelijk lumineus idee. Een
molen moet draaien, waar of niet? Nu
waait het niet altijd of niet voldoende.
En laten we eerlijk wezen een molen die
niet draait staat bloot aan enorme
gevaren. Aan worm en rot en roest en
zwam. Ze storten binnen de kortst moge-
lijke keren in als ze niet draaien; tenmin-
ste dat willen sommigen mij doen
geloven. Nu waait het niet altijd. En het
lijkt wel alsof het nooit waait, uitgere-
kend als ik wil draaien. Daardoor komt
de molen toch als het ware open te lig-
gen voor afschuwelijke infecties. Boven-
dien en niet in het minst is mijn mooie
molendag naar de knoppen. Ik wil
draaien wanneer het mij uitkomt, wind
of geen wind. Per slot kunnen we nu
toch ook verse aardbeien in februari
eten. Zo moet het toch mogelijk zijn om
ook te draaien wanneer het te weinig
waait? Stilstaan omdat er te weinig wind
is is toch niet meer van deze tijd?
Iets als trapondersteuning: dat is de
oplossing!!! Draaiondersteuning zoge-
zegd. Iemand die denkt dat het net
zoiets is als het in onze kringen zo ver-
foeide laten draaien van de molen met
een motor zit er faliekant naast. Trapon-
dersteuning maakt toch van een fiets
ook geen bromfiets? Voor een molenaar
maakt het niet uit, je kruit, je legt zeilen
voor, ja alles wat een molenaar gewoon
doet. Alleen als de wind het laat afwe-
ten dan zorgt de ondersteuning voor

een duwtje in de rug. Net zo als je met
de hand duwtjes geeft. De motor wer-
ken we netjes en vrijwel onzichtbaar
weg in de - uiteraard - geklonken, ijzeren
windpeluw. Mijn hartje wat wil je nog
meer?
De voordelen zijn legio en het is goed
voor alles en iedereen. De molen draait
en rot dus niet. De molenaar kan
gewoon zijn werk doen. Kostbare ver-
plaatsingen en verhogingen zijn overbo-
dig, zodat de aanhangers van professor
Bazelmans ook tevreden kunnen zijn. Het
toeristisch molenpotentieel wordt ver-
hoogd. De bezoekersmolen van de Kin-
derdijk draait zelfs bij absolute windstilte,
zodat al die Japanners die er komen
toch een draaiende molen zien en zich
zo ook niet bij de neus genomen hoeven
te voelen.
Inmiddels heb ik er al over gesproken
met een deskundige van een adviesbu-
reau. Die zag het ook helemaal zitten.
Dacht zelfs aan een op maat gesneden
constructie. We werden er gewoon
lyrisch van. Niet alleen aardbeien in
februari maar ook draaien zonder wind.
De deskundige dacht dat het aanbren-
gen van de apparatuur, maar een
schijntje kostte van een verplaatsing en
wie zou er wat op tegen kunnen heb-
ben? Draaiondersteuning voor molens
en molenaars die bij de tijd zijn. Wieken
met een motor laten draaien, dat is
tegennatuurlijk. Maar dit moet kunnen;
de molen draait immers niet op de
motor maar wordt slechts ondersteund.
Een molen met draaiondersteuning
komt er binnenkort, let op mijn woorden;
een symbiose van oude en nieuwe tech-
niek ten dienste van het behoud van het
schitterende monument dat molen
heet. Of zie ik soms iets over het hoofd?

Balie Kluiver

Vier letters
Frank Klören uit Groot-Ammers vestigt terecht de aandachtop een wel heel storende fout in het nummer die de redac-
teur het schaamrood naar de kaken deed stijgen. De heer Klö-
ren schrijft: ‘Op pagina 187 wordt Lech Walesa geduid als de
leider van het communistische verzet in Polen. Mijns inziens is
dit onjuist. Lech Walesa was stakingsleider en later oprichter
van de onafhankelijke vakbond Solidariteit. Deze vakbond
keerde zich juist tegen het communistische regime in Polen
eind jaren zeventig en in de jaren tachtig van de vorige eeuw.
Hierdoor kwam Walesa zelfs in het gevang. Het communisti-
sche regime had het formele standpunt dat alles reeds van
het volk/arbeiders is en dat staken tegen jezelf onjuist was. Uit-
eindelijk gaven Walesa en de zijnen m.i. de aanzet tot de val
van de communistische regiems in het Oostblok. Later is
Walesa nog president van Polen geworden. Zijn beleid kan
achteraf economisch succesvol worden genoemd. Anderzijds
is hij in het binnenland steeds minder populair geworden’.

Het is heel simpel: het communistische verzet had anti-com-
munistische verzet moeten zijn. Zo maken vier letters een
wereld van verschil. Onze excuses. jsb.

Waarvan acte
Arie Hoek uit Kinderdijk reageert op het vorige nummer met

aanvullingen en correcties en schrijft: 
‘In het artikel over de grutterij staat o.m een foto van een maal-
steen uit Alblasserdam, echter, dit moet geen Alblasserdam zijn
maar Nieuw-Lekkerland.
Bij de foto over Werkgroep De Jonge Sophia (in het verslag van
de jaarvergadering van de Hollandse molen) miste ik de naam
van Jaap de Vries. Jaap was helaas door ernstige ziekte van zijn
vrouw verhinderd (ze is inmiddels overleden) maar hij hoort bij
ons clubje, ik zou het erg fijn vinden als Jaap nog genoemd kan
worden. Nelly Sonneveld hoort daarentegen niet bij de werk-
groep, ze is wel molenaresse op De Sophia)’.

‘t Betere
Werk
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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

Kanaalweg 108 • 8861 KJ Harlingen • Tel. 0517 - 41 33 77 • Fax 0517 - 41 48 73 • www.houtcompagnie.nl

A L M E N U M
Houthandel

Zagerij

Import

Voor molenrestauraties

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

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

ADVER T EN T I E S

In  memor iam drs . H.A. Visser

Op maandagmorgen 5 mei 2008 overleed in het verpleeghuis Elderhoeve in Arnhem op 88-jarige leeftijd drs. Hendrik Adolph Visser,
molenliefhebber van het eerste uur. Hij was op 6 januari 1920 geboren in Papendrecht, waar hij ook het grootste deel van zijn leven

heeft gewoond. Na zijn studie aan de Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam (nu de Erasmus Universiteit )maakte hij car-
rière bij de N.V. Alblasserdamsche Waterleiding, het door zijn grootvader in 1905 opgerichte bedrijf waarvan hij van 1949 tot 1976 direc-
teur was. Al vroeg ontwaakte belangstelling voor molens en zo schreef hij tijdens zijn onderduiktijd het boek Zwaaiende Wieken dat na
de oorlog werd gecompleteerd en in 1946 werd uitgegeven. Het werd besproken in het vakblad De Molenaar van 4 december 1946.
De toch kritisch ingestelde hoofdredacteur van De Molenaar Rijnenberg (Dirksen) was vol lof. Zijn conclusie is ‘dat iedere molenaar, die
eenige interesse heeft voor windmolens, dit boek behoort te lezen’. Nu ruim zestig jaar later en een immense stroom molenpublicaties
staat die conclusie eigenlijk nog overeind. Het is eigenlijk een van de eerste algemene monografieën over windmolens van enige
omvang en met een zekere diepgang. Men mag het als een algemeen handboek op molengebied zien, zeker in die tijd. Visser maakte
met dit boek in één klap naam in het molenwereldje van die dagen; ja meer dan dat. Zwaaiende wieken werd voor veel ‘buiten-
staanders’ de introductie in het zo boeiende verschijnsel molen en droeg niet gering bij tot de vorming van een opkomende generatie
molenliefhebbers.
Zwaaiende wieken gaf Visser een grote plaats in de molenwereld van die dagen. Al snel raakte hij betrokken bij allerlei activiteiten op
molengebied zoals de oprichting van de Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden in 1956,
een stichting waarvan hij een lange reeks van jaren bestuurslid was. In 1980 werd hij lid van het algemeen bestuur van de Vereniging
De Hollandsche Molen. Ook op andere maatschappelijk terreinen was hij actief. Zo schreef hij ook een boek over de geschiedenis van
Papendrecht, zijn geboortedorp. 

Visser bouwde ook een indrukwekkende collectie molenfoto’s op. Het werd tevens de basis voor een hele serie fotoboekjes. Het is in
feite tekenend voor de heer Visser. Je hebt iets en je doet er goeds mee. Voor je weet iets geldt het zelfde. Visser schreef talloze bijdra-
gen over molens; in boeken en tijdschriften. Voor wat betreft het laatste had ik vrij veel contact met hem, eerst voor De Molenaar en
later voor Molenwereld. Nimmer deed ik vergeefs een beroep op hem; sterker nog, de reactie kwam vrijwel altijd per kerende post. Ik
ben hem en zal hem daarvoor bijzonder dankbaar blijven. Ook verstrekte hij trouw informatie voor de actualiteitenrubrieken in beide
bladen. Dankzij zijn foto’s konden soms raadsels worden opgelost. Daarbij denk ik aan het bijzonder aan de foto’s die hij in 2003 beschik-
baar stelde van de molen van Enspijk. Zonder deze foto’s had dit artikel nooit tot stand kunnen komen, een artikel dat ik altijd nog reken
tot de toppers die in dit tijdschrift zijn gepubliceerd. In 2005 kwam aan deze onmisbare steun een einde. De jaren gingen spreken en de
zorgen namen toe. Er volgde een verhuizing naar Arnhem. En nu is er dan een lege plaats gevallen. Allereerst en allermeest natuurlijk in
de kring van zijn familie, voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Toch ook in de molenwereld. Mensen van zijn kaliber en niet te ver-
geten zijn dienende instelling zijn er niet veel en dat doet lege plaatsen dubbel schrijnend voelen. De betekenis van Visser is bijzonder
groot geweest, inspirerend voor een generatie na hem. Juist deze herinnering moge de familie Visser tot troost zijn. 
De heer Visser is na een rouwdienst, waarin ds. N.M.A. ter Linden voorging op zaterdag 10 mei begraven op de algemene begraafplaats
in Papendrecht; op Nationale Molendag.  jsb.

Wel lezer? Geen abonnee?

Als u nog nooit abonnee
bent geweest en zich 
nu opgeeft dan krijgt u
eenmalig bij uw 
abonnement het boek 

Molenaarsver leden 
ter waarde van 
i12,50 cadeau!

Molenaarsverleden is 
een bundel van veertig 
interessante artikelen 
over molens en telt 
96 pagina’s. 

info@molenwereld.nl

Meer dan 
honderd nummers 
en TIEN JAAR 
MOLENWERELD 

dat vieren we!
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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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