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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

Het referaat ‘Moeten molens altijd malen?’ van prof.dr. Jos Bazelmans
bracht het molenwereldje flink in opschudding. Velen konden er met

hun molenverstand niet bij. Daar komt bij dat dit referaat gehouden werd
in een tijd waarin het monumentenbeleid grondig op de schop lijkt te
gaan (MoMo - Moderne Monumentenzorg). Het is dan ook verstandig om
vanuit de molenwereld goed beslagen ten ijs te komen. Ons blad duikt er
daarom diep in met in dit nummer een artikel waarin vooral de achter-
gronden van en de ontwikkelingen binnen het molenbehoud centraal
staan. 
Dankzij het gebruik van kunstharsen kan veel authentiek molenmateriaal
behouden blijven dat anders vervangen zou moeten worden. In dit artikel
wordt dit gebruik toegelicht aan de Nieuwe Molen in Colijnsplaat door het
gespecialiseerde bedrijf Protekta Conserduc-Renofors. 
Verder zijn er uiteraard de gebruikelijke bijdragen. 

En Balie Kluiver is niet malende; hij vist. JSB
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Bij de omslag voorzijde: In de meidagen van 1940 brandde de korenmolen De
Distilleerketel in Delfshaven geheel uit. In 1967 en 1969 werden delen van de
romp afgebroken, zodat er van de oude molen weinig meer overbleef. Ook de
nog aanwezige oude bebouwing rond de molen werd gesloopt en vervangen
door flats. In 1986 werd de molen op een iets andere plaats in iets gewijzigde
uiterlijke vorm herbouwd in een totaal veranderde omgeving. De oorspron -
kelijke romp van Het Vertrouwen staat nog voor een belangrijk deel in de
setting ten tijde van de brand in 1921 (Schansstraat). Beide molens zijn
rijksmonument. Wat is nep? 

Bij de omslag achterzijde: Op 5 april 1921 brandde de korenmolen Het
Vertrouwen in Rotterdam-Delfshaven geheel uit. De romp is blijven staan en
recent ontwikkelde de beroemde Amerikaans-Argentijnse architect Cesar Pelli
(onder meer de ontwerper van de Petronas Towers in Kuala Lumpur (Maleisië),
het hoogste gebouw ter wereld) een plan voor Het Vertrouwen, waarvan de
artist impression op de voorzijde staat. Het zal voor het gros van de
molenliefhebbers een brug te ver, dan wel een zee te hoog zijn. 
(afbeelding: De Vrienden van Het Vertrouwen te Rotterdam)
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Tweede Nijefurdse molendag 

De Nijefurdse molendag wordt dit jaar
voor de tweede maal georganiseerd en
wel op zondag 30 november a.s. Juist dit
jaar is iedereen nog meer welkom op de
Nijefurdse molens die allemaal op deze
dag voor het publiek zijn opengesteld.
Behalve de vijf molens zullen ook de
Amerikaanse windmotoren in Molkwe-
rum en in ‘t Heidenschap te bezichtigen
zijn. Molens en windmotoren die zijn
opengesteld hebben als herkenning een
vlag buiten hangen. Maar ook als de
wieken op andere dagen rondgaan is
de molen in de meeste gevallen te be-
zichtigen voor het publiek. Mocht u een
bezoek willen brengen aan deze molens
dan is zondag 30 november de gelegen-
heid bij uitstek. Waar u misschien op een
andere doordeweekse dag wel eens te-
gen een gesloten molen aanliep (het
blijft in de meeste gevallen immers vrijwil-
ligerswerk!), treft u op Nijefurdse molen-
dag voor de tweede maal het maximale
aantal molens en windmotoren geo-
pend voor het publiek. En nog gratis ook!
Wel zal de molenaar het op prijs stellen
als u een vrijwillige bijdrage stort in de
molenpot. Veel molenaars hebben op
deze dag naast de gebruikelijke rondlei-
ding iets extra’s georganiseerd. Zo zal de
Tjasker in ‘t Heidenskip ook zijn wiekjes la-
ten rondgaan voor het publiek. Op de
spinnekopkorenmolen de Vlijt in Koudum
zullen pannenkoeken en poffertjes wor-
den gebakken. En op de Nijlannerpolder-
molen in Workum staat de koffie met koek
klaar. Dit alles tegen een schappelijk ta-
rief. Wat de techniek en de bouwwijze
van molens inhoudt zult u zelf moeten
ontdekken! Veel molens zijn gedurende
het hele jaar geopend, vaak op zater-
dag of zondag. Overige activiteiten op
de Nijefurdsemolens leest u op de websi-
te www.workum.nl. 
Mocht u onverhoopt een molen op de
2e Nijefurdsemolendag niet zien draaien
dan is de kans groot dat de molenaar
een rondleiding geeft in de molen. Het is
i.v.m. veiligheid van zowel het publiek als
de molenaar zelf niet verstandig om dit
met een werkende molen te doen. Waar
vind u onze molens: Nylannermolen aan
de Hylperdyk 3 te Workum, Ybema’s mo-
len aan de Brouwersdyk te Workum, De
Snip aan de Heidenskipsterdyk 1 te Wor-
kum, De Tjasker aan de Heidenskipster-

dyk 31 in ‘t Heiden skip, De Vlijt aan de
molenbuurt te Koudum, Amerikaanse
windmotor aan de stationswei te Kou-
dum, Amerikaanse windmotor aan de
Skar 3 in ’t Heidenskip, de nieuwe spinne-
kop van Nijhuizum. M. de Jong

Dokkumse molenaar
Kor Broekema overleden

Op 18 juni is oud-molenaar Kor Broekema
op 85-jarige leeftijd overleden. Hij werd
op 23 mei1923 in Kornhorn, gem. Groote-
gast, geboren waar zijn vader Edo mole-
naar was op de in 1894 voor opa Kornelus
Broekema gebouwde en in 1962 gesloopte
molen. In 1924 kocht vader Edo de koren-
en pelmolen De Hoop op het Zuiderbol-
werk in Dokkum en volgde een verhuizing
naar Friesland. In 1967 namen Kor en zijn
broer Popke het bedrijf van hun vader
over. In 1991 verkochten de Broekema’s
de molen aan de gemeente Dongera-
deel welke in 1994 eigendom werd van
de Stichting Monumentenbehoud Don-
geradeel. De Broekema’s bleven er wel
molenaar. Sinds het afscheid van mole-
naar Van Tilburg van de naburige molen
Zeldenrust hebben zij beide molens op
de Dokkumer bolwerken in gebruik. Kor
woonde vlak bij De Hoop waar zijn zoon
Wijnand een dierenspeciaalzaak heeft.
Met het overlijden van Kor Broekema is
weer een molenaar van de oude garde
heengegaan.

Groot onderhoud 
aan De Bente te Dalen

Op 1 september 2008 heeft de molen-
maker met een grote kraan de korte
spruit en de twee korte schoren van mo-
len De Bente vervangen door nieuwe.
De klus was 3 september geklaard, waar-
na de molen weer productief kan zijn.
Daarna hebben de molenmakers nog
ongeveer anderhalve week allerlei an-
der onderhoud uitgevoerd, waaronder
het nazien en draaibaar maken van de
ramen, het vernieuwen van dekplanken
op de kap,het vernieuwen de bekleding
van het voorkeuvelens boven de askop,
het aanscherven van een onderstuk van
een achtkantstijl en wat schilderwerk. De
stelling was al voorzien van een nieuwe
verflaag. H. Petit

Molen De Hoop op het Zuiderbolwerk
in Dokkum, sinds 1924 het domein van
de Broekema’s (foto H. Noot).

De molen van De Bente bij Dalen
kan er weer tegen (foto H. Petit,
23 augustus 2008).



Onttakeling Sara Catharina 
te Kerkdriel

Molenaar en eigenaar A. van Korlaar
heeft de gemeente Maasdriel toestem-
ming gevraagd om de wieken en ande-
re onderdelen van de Sara Catharina te
Kerkdriel te mogen verwijderen. Van Kor-
laar voorspelt dat dit het begin van het
einde van zijn molen uit 1846 is. De wie-
ken, schoren en spruiten leveren gevaar
op voor de omgeving van de molen,
aan de voet waarvan twee woonhuizen
zijn gesitueerd. De gedeeltelijk verrotte
onderdelen lopen de kans af te waaien
en Van Korlaar wil geen onnodige risico’s
lopen. Van Korlaar ondernam al enkele
pogingen om subsidie voor het noodza-
kelijke onderhoud te verkrijgen, maar tot
op heden helaas zonder succes. Naar
aanleiding van het verzoek zijn in de ge-
meenteraad vragen gesteld. De ge-
meente heeft aangegeven dat er voor
restauratie een bedrag vanuit de ge-
meente beschikbaar is van 50.000 euro,
onderdeel uitmakend van een groter
bedrag voor cultuurhistorische monu-
menten. Dit bedrag is echter een drup-
pel op de gloeiende plaat, aangezien
de totale kosten circa 280.000 euro zullen
bedragen, en het rijk (nog) geen restau-
ratiegelden heeft toegekend. Toch heeft
de gemeente de vergunning afgegeven
om tot onttakeling van de molen over te
gaan. 

Nieuw bestemmingsplan 
rond De Hoop te Lunteren

Wanneer alles gaat zoals het moet gaan,
dan zal medio 2009 worden gestart met
de sloop van bebouwing aan De Molen-
pol, die plaats moet maken voor nieuw-

bouw op deze plek. In verband met de
bescherming van de molenbiotoop moest
een aangepast plan worden gemaakt
(Molenwereld 2007-10-352). Dit lag tot 1
oktober ter inzage, alvorens de gemeen-
teraad het in december als bestemmings-
plan vast wil stellen. Het plan voorziet in de
realisering van honderd woningen in ver-
schillende woningtypes en verschillende
prijsklassen. Een belangrijk uitgangspunt
van het plan is de inpassing van de mo-
len. Binnen een straal van ruim 35 meter
komt geen bebouwing en de bebou-
wing in de directe omgeving van de mo-

len is laag en halfvrijstaand. Ook worden
drie hoge bomen in het plangebied ge-
kapt ter verbetering van de biotoop en
het zicht op de molen. 

Bomen rond molen De Vlijt 
in Wapenveld blijven staan

Honderden bomen die rond molen de
Vlijt in het Gelderse Wapenveld staan,
hoeven niet teruggesnoeid te worden
tot 7 meter hoogte. Voor nieuwe beplan-
ting die 7 meter of hoger kan worden is
toestemming van de gemeente Heerde
nodig. Dat heeft de Raad van State be-
sloten in een rechtszaak die Molen De
Vlijt en de Vereniging De Hollandsche
Molen hadden aangespannen tegen de
molenbeschermingszone die de Veluwse
gemeente heeft vastgelegd (Molenwe-
reld 2007-10-353). De Vlijt wilde graag
een absoluut verbod op het aanplanten
van hoge beplanting en wilde dat alle
bestaande bomen binnen de bescher-
mingszone van 300 meter rond de mo-
len, tot maximaal 7 meter hoogte terug-
gesnoeid zouden worden. Anders vangen
de bomen te veel wind. Bovendien kun-
nen ze de wind een andere richting ge-
ven en dat zou op den duur tot schade
aan de molen kunnen leiden. De Raad
van State vindt echter dat de belangen
van de molen afdoende worden be-
schermd met het vergunningensysteem
van de gemeente. De Raad van State
neemt in haar overwegingen mee dat
het daarbij gaat om honderden be-
staande bomen en dat het bovendien
beplanting betreft die deel uitmaakt van
de Ecologische Hoofdstructuur. De vege-
tatie heeft een hoge landschappelijke,
ecologische of cultuurhistorische waar-
de. 

De molen van Van Korlaar in Kerkdriel (foto H. van Steenbergen, 8 september 2004).

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

De molen van Windesheim ondergaat een restauratie. Het is qua indeling, zeker
voor Overijssel, een merkwaardige molen. Opvallend zijn ook de dichtgemetsel -
de ovale ramen in de onderbouw, mogelijk ooit gemaakt om uitzicht op de weg
te hebben? (foto G. Barendse, 26 augustus 2008). 
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Nieuw geld voor 
gaande werk Bunschoten

De vorderingen in Bunschoten schieten
op. Het restaurant zit onder de kap, de
onderbouw is klaar en aan het achtkant
wordt de laatste weken flink getimmerd.
De contouren worden steeds duidelijker
en men kan zien dat het een blikvanger
van de eerste orde gaat worden. Met
het verstrijken van het project, neemt het
saldo op de bankrekening aanzienlijk af.
Reden om een sponsoravond te hou-
den, die plaats vond op 15 september jl.
Tijdens deze bijeenkomst konden een
aantal nieuwe sponsors bekend ge-
maakt worden, alsook werden donaties
van bestaande sponsors bekend. Dit
heeft ertoe geleid dat de opdracht ge-
geven is om ook het gaande werk van
de molen te bouwen. Wanneer de zol-
ders in het achtkant zitten en het riet is
aangebracht, zal het achtkant op 31 ok-
tober omhoog getakeld worden en op
de stenen onderbouw worden geplaatst.
Daarna wordt dan de kap met de boven -
as erop gezet. Een fraai ensemble verrijst in Bunschoten (foto: A. Ter Beek, 10 september 2008). 

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

De Hollandia in Weesperkarspel is opnieuw opgehekt (foto
H. van Steenbergen, 16 augustus 2008).

is voor haar in aanbouw
zijnde molen op zoek naar
een

eNTHoUSIASTe MoLeNAAR (M/V)

Inlichtingen zijn
verkrijgbaar bij het
bestuur van de stichting.
Sollicaties kunnen tot
21 oktober 2008
worden gestuurd naar
Stichting Korenmolen
De Hoop, Postbus 206,
3750 GE Bunschoten, 
tel. 033-2991478. 
E-mail:
a.terbeek@bunschoten.nl

Stichting Korenmolen

De Hoop
Bunschoten

De molenaar die we zoeken 
moet zelfstandig een korenmolen
kunnen runnen en daadwerkelijk
kunnen malen. 

We denken aan iemand die:
• in het bezit is van een
diploma/getuigschrift/referenties

• goed kan communiceren
• goede samenwerking opbouwt
met de exploitant van het
restaurant

• minimaal vijf jaar ervaring heeft
(strekt tot aanbeveling)

• goed om kan gaan met aspirant-
molenaar(s)

• zorgt voor een opgeruimde
molen

• verantwoordelijk is voor het
hele reilen en zeilen

• ruim tijd beschikbaar heeft om
de molen te laten draaien
(indicatie: ca. 10 uur per week)

• ervaring heeft met korenmolens
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Geen bezwaren voor 
restauratie Mallemolen

Er zijn geen directe bezwaren ingediend
tegen de herbouw van De Mallemolen
te Gouda, waarmee de weg vrij is voor
completering van de molen (Molenwe-
reld 2008-3-96). Tegen het plan is één be-
zwaar binnengekomen van een buurt-
bewoner, maar dat gaat vooral over het
terugbrengen van voldoende groen in
de omgeving. Deze zienswijze is voor het
College van B en W dan ook geen ob-
stakel om de restauratieplannen tegen
te houden. De bezwaarmaker vindt dat
het uitzicht, sinds verwijdering van de bo-
men aan het Uiverplein, aanzienlijk ver-
slechterd is. De gemeente geeft aan dat
ter vervanging van de gekapte bomen
een aantal kleine fruitbomen en wat li-
gusterhagen terug zullen komen, die
geen verstoring van de molenomgeving
met zich meebrengen. Het college is be-
zig met het zoeken naar een oplossing
voor een betere bereikbaarheid van de
molen, aangezien aan de Eerste Moor -
drechtse Tiendweg enkele obstakels de
vrije doorgang kunnen belemmeren. 

Restauratie Blauwe Wip kan 
pas starten na vertrek bewoner

De Rijnlandse Molenstichting wil de Blau-
we Wip in Hazerswoude-Dorp restaureren
(Molenwereld 2008-9-364). Dit betekent
dat de huidige bewoner en molenaar
om moet gaan zien naar een andere
woning en niet langer in de wipmolen
kan blijven. De 78-jarige molenaar Van
de Velde voelt er echter niets voor om
na 32 jaar te verkassen uit ‘zijn’ molen.
De Rijnlandse Molenstichting probeert al
een jaar of vier met alle respect de be-
woner ertoe te bewegen de molen uit te
gaan. Bovendien ontvangt de stichting
een bedrag van rijkswege ter hoogte
van 400.000 euro alleen wanneer de res-
tauratie 1 april 2009 is afgerond. Op 5 au-
gustus is er zelfs een kort geding uit-
spraak gedaan in de zaak. Maar de
rechter heeft geen vonnis gewezen,
aangezien de partijen er onderling uit zijn
gekomen. De molenaar laat zich met
een urgentieverklaring bij een woning-
bouwcorporatie inschrijven en de stich-
ting zal in eerste instantie de buitenkant
van de molen onder handen nemen. 

Politieke onvrede over 
biotoop Rijnenburgermolen

De fractie van de SP in de Provinciale
Staten heeft opnieuw vragen gesteld
over de gang van zaken rondom de Rij-
nenburgermolen te Hazerswoude (Mo-
lenwereld 2008-2-52/53). De provincie
had al eerder geconstateerd dat bouw-
plannen van de gemeente in strijd zijn
met het behoud van een goede molen-
biotoop. De Provincie heeft echter laten
doorschemeren geen verdere stappen
te willen ondernemen, terwijl de ge-

De Mallemolen in Gouda (foto E.G.M. Esselink, 10 juni 2006). 

Het Hertogmolentje aan de Rottedijk in Moerkapelle is op 5 september weer voorzien van
zijn wiekenkruis. Een maand eerder stond de molen nog aan de Julianastraat. Op de
voorgrond de ijzeren krimp voor het aan te brengen scheprad. De eerbiedwaardige
oude broer No.6 staat in de steigers voor de rietdekkers (foto jsb, 12 september 2008). 
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meente zich niets aantrekt van de eer-
dere kritiek van de provincie. In maart
gaf de SP fractie in Zuid-Holland aan dat
de bouw van woningen nabij de Rijnen-
burgermolen in Rijnwoude een verslech-
tering zou betekenen voor de Molenbio-
toop. Gedeputeerde Staten gaf toen
aan het met de SP eens te zijn en be-
loofde in gesprek te gaan met de ge-
meente Rijnwoude. 

Molen Nootdorp 
eigendom stichting

Sinds 2 september jl. is de korenmolen
van Nootdorp formeel in het bezit van
de Stichting ‘Vrienden van de Windlust te
Nootdorp’ en daarmee dus in zekere zin
van de Nootdorpse en Pijnackerse ge-
meenschap. De vorige eigenaar had zo-
wel de molen als het naast de molen ge-
legen pand in bezit. Dat pand is in
gebruik als Eet- en Drinkgelegenheid De
Vang. Vanaf het begin van de onder-
handelingen stond vast dat het bij over-
name moest gaan om beide panden. Ze

horen van oorsprong bij elkaar en split-
sing zou het gevaar in zich kunnen hou-
den van conflicterende belangen tussen
beide eigenaren; ze staan tenslotte vlak
bij elkaar.
Beide panden zijn nu in het bezit van de
stichting. Restaurant De Vang blijft ge -
exploiteerd worden door de huidige uit-
bater en deze betaalt huur aan de stich-
ting. En de stichting blijft gewoon haar
enige en echte doel nastreven: behoud
van de molen in goede technische en
maalvaardige staat. Met de huurinkom-
sten kunnen we een belangrijk deel van
de rente en onderhoudskosten betalen.
Het is gelukt een opzet voor een sluiten-
de exploitatiebegroting te maken, die
ook rekening houdt met grote onder-
houdskosten op lange termijn. In deze
begroting gaan de stichting uit van in-
komsten uit de verhuur van De Vang, do-
naties en subsidie van RACM (vroeger
Monumentenzorg). De jaarlijkse donaties
en het vele werk dat vrijwilligers doen
vormen een onmisbare factor. Met de
aanschaf van beide panden is vanzelf-
sprekend een fors bedrag gemoeid. Met

Molen Windlust in Nootdorp (foto
G. Barendse).

De Rode Molen bij Oud Ade krijgt nieuw riet op het bovenhuis. Het is de enige wipmolen hiermee in Nederland, al waren
er vroeger bij hoge uitzondering meer zoals molen No. 5 in Moerkapelle (foto G. Barendse, 14 september 2008). 
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Het gemaal ’t Hooft van Benthuizen in Puttershoek is ten dode opgeschreven. Het
stoomgemaal kwam in december 1870 gereed. Het was een der merkwaardigste
stoomgemalen van Nederland, namelijk zowel boezem- als poldergemaal. Als
poldergemaal deed het dienst voor de polders Nieuw-Bonaventura, Het Nieuwland
en De Mijl; als boezemgemaal voor de polders die uitsloegen op de Binnenbedijkte
Maas. Het bestond dan ook in feite uit twee schepradgemalen, gemaal A van 90 pk
voor de polders en gemaal B van 55 pk voor de boezem. In 1891 werden de schep -
raderen vervangen door twee Gwynne-centrifugaalpompen die samen 200 m3/min.
3,85 m konden opvoeren. Later werd het gemaal geëlektrificeerd en kwam er nog
een hulpgemaal van 65 m3/min. bij. Helaas valt dan nu toch het doek voor het bij -
zondere gemaal. Het is onvoorstelbaar en volkomen ongeloofwaardig dat dit gemaal
alleen maar van gemeentelijke betekenis is (foto E.G.M. Esselink, 12 juli 2008). 

Het voormalige stoomgemaal bij Puttershoek in het landschap met in het midden
het nieuwe gemaal en rechts de korenmolen (foto E.G.M. Esselink, 12 juli 2008). 

388 11e jaargang 2008 nr. 10

gebruik van de eigen reserve, een gun-
stige lening van de Rabobank, notaris
Overtoom die voor het vele werk aan de
stukken slechts zijn externe kosten in re-
kening heeft gebracht, de toezegging
van flinke donaties en de te verwachten
steun van de Gemeente Pijnacker-Noot-
dorp is de stichting een heel eind geko-
men. Er resteert op dit moment echter
nog een aanzienlijk, maar niet onoverko-
melijk bedrag, waarvoor de stichting een
jaar de tijd heeft om dat bij elkaar te krij-
gen. Stichting ‘Vrienden van de Wind-
lust te Nootdorp’

Sloop voormalig gemaal
Puttershoek onafwendbaar

Het voormalige poldergemaal ’t Hooft
van Benthuizen in Puttershoek zal worden
gesloopt. Ook het ministerie van VROM
houdt afbraak niet tegen, zo heeft een
woordvoerder van het ministerie laten
weten. Het ministerie is de mening toe-
gedaan dat het al dan niet behouden
van het gemaal een zaak is van de ge-
meente. Aangezien het gemaal geen
monument is, oordeelt de gemeente Bin-
nenmaas dat de cultuurhistorische waar-
de geen juridische grond is om sloop van
het gebouw te voorkomen. Het gemaal
is eigendom van projectontwikkelaar
NCB, dat hier een appartementencom-
plex wil bouwen. Het perceel waar het
gemaal staat wordt aangewend ter ont-
sluiting van het complex. In het verleden
zijn enkele pogingen ondernomen om
het gemaal te restaureren die vastliepen
op financierbaarheid.
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Herbouw wipkorenmolen 
Vianen aan Zomerdijk

Om het 750-jarig bestaan van Vianen in
2010 luister bij te zetten wil de Stichting
Herbouw Wipkorenmolen Vianen de ge-
meente achter zich krijgen om aan de
Zomerdijk de voormalige molen te her-
bouwen (Molenwereld 2000-12-266). Het
College van B en W is echter niet zo voor,
vooral vanwege de gekozen locatie die
een belangrijke plek in de ontwikkeling
van het nabijgelegen Sluisgebied moet
krijgen. Andere locaties vielen in de af-
gelopen jaren af en de stichting vindt
dat de eerder uitgesproken steun in da-
den omgezet moet worden. De stichting
die sinds 2000 bezig is wil dat de molen
naast zijn oorspronkelijke functie ook een
cultureel educatief centrum zal huisves-
ten.

Bouwput onder stelling 
De Arend Zuidland gegraven 

In augustus is begonnen met het heien
voor de bouw van een nieuw bouw -
wijk(je) nabij molen De Arend te Zuid-
land. De veertien eengezinswoningen en
appartementen komen op een steen-
worp afstand van de molen aan de
Krommedijk. Er wordt al enige tijd aan de
plannen gewerkt die tot dusverre niet
erg wilden vlotten vanwege bezwaren
van omwonenden betreffende geluidsre-
gels en een discussie over grondbezit.
Ook de nabijheid van de molen maakt(e)

het ontwerp lastig. Op 23 augustus is men
begonnen met het direct naast de stel-
ling graven van een bouwput van 2 me-
ter diep. Op 12 september zijn de werk-
zaamheden tijdelijk stilgelegd aangezien
men bezig was met heien in een deel
van de dijk waarvoor nog geen vergun-
ning was. De molenaars hebben de ge-
meente, de provincie, De Hollandsche
Molen en de molenmaker ingelicht met
de vraag over de consequenties van de
bouwplannen (bijvoorbeeld de bodem-
gesteldheid). Zo zou op basis van metin-
gen onder meer inzicht in mogelijke
scheefstand worden verstrekt. 

Restauratie molen 
Best van start

De restauratie en completering van de
molen in het centrum van Best gaat dit
najaar van start. Molenbouw De Jongh
BV is bezig met de voorbereidende werk-
zaamheden van de 647.000 euro kosten-
de restauratie. Het maalvaardig maken
van de molen gaat 597.000 euro kosten
en voor directiekosten wordt 50.000 euro
gerekend. De onderbouw van de molen
zal een publieke functie krijgen, bijvoor-

De Arend in Zuidland aan de rand van
een bouwput (foto mevr. N. Sonneveld-
Riper, 16 september 2008). 

De hoge molen van
Westmaas zal zeker
na voltooiing van de
grote restauratie die
op dit moment
wordt uitgevoerd het
dorpsbeeld in dit
deel van de
Hoeksche Waard
weer beheersen
(foto E.G.M. Esselink,
12 juli 2008). 
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beeld door hier belangstellenden te in-
formeren over de plannen voor het nieu-
we centrum in Best. De kosten voor de in-
richting van de onderbouw zijn niet

opgenomen i bovengenoemde bedrag,
aangezien deze afhankelijk van de de-
finitieve bestemming dat nog in de ge-
meenteraad moet worden behandeld.

Overigens is men bij de financiering van
de restauratie er ten onrechte van uitge-
gaan dat het Nationaal Restauratie-
fonds (NRF) een subsidie van ongeveer
anderhalve ton zou verstrekken; dit be-
treft hooguit een lening met een lage
rente. 

Molen Sint-Philipsland 
nog tot 2009 zonder kap

Sinds maart 2007 staat de molen van
Sint-Philipsland zonder kap, die ter res-
tauratie is meegenomen naar de werk-
plaats van de molenmaker (Molenwe-
reld 2007-4-135). Het ziet er naar uit dat
de terugplaatsing hiervan nog op zich
laat wachten en op zijn vroegst in het
voorjaar van 2009 plaats zal vinden. De
gemeente wacht nog altijd op toestem-
ming van de RACM om de extra zaken
die aan het licht zijn gekomen ook te
mogen restaureren.

Viering 140-jarig bestaan
Martinus te Beugen

Op 14 september werd het 140-jarig be-
staan van de Martinus te Beugen ge-
vierd. De dag werd begonnen met een
Heilige Mis in de Kerk van Maria ten He-
melopening te Beugen. De plechtigheid
werd opgeluisterd door het St. Antonius-,
St. Sebastianus- en H. Sacramentsgilde
van Beugen en het St. Stephanus Gilde
uit Kessel (gemeente Goch), in aanwe-
zigheid van G. Theissen (waarnemend
burgemeester van Goch) en K. van Soest
(burgemeester van Boxmeer). Na de Hei-
lige Mis vertrokken de aanwezigen naar
het feestterrein bij de molen, waar de
landsvlaggen werden gehesen en na de
benodigde toespraken de erewijn werd
aangeboden. Na het officiële gedeelte
werden de festiviteiten voortgezet, met
opluistering van diverse artiesten en ver-
enigingen. 

Herstel Sancto Antonio 
op korte en lange termijn

De Stichting Vrienden van de Antonius-
molen te Halsteren spant zich in om de
benodigde middelen bijeen te krijgen
voor de restauratie van de Sancto Anto-
nio. De molen is een symbool van het
dorp en moet de komende jaren onder-
houd hebben, waarvan de kosten mini-
maal 40.000 euro zullen belopen. Hier-
voor wordt het metselwerk aan de
binnenzijde gerepareerd, worden staven
in het gaande werk vervangen en vin-
den werkzaamheden aan de vang,
vloeren en verlichting plaats. Tevens wor-
den voorzieningen ten behoeve van de
veiligheid aangebracht. Op korte termijn
zullen werkzaamheden aan de kapcon-
structie worden uitgevoerd, die betaald
worden uit onder andere ontvangen
subsidiemiddelen. 

Ook de molen van Sint Philipsland is slachtoffer geworden van vandalisme en het
geloof dat het koper van een bliksemafleider goud opbrengt. De hele ringleidings is
gesloopt, zelfs alle zadeltjes zijn meegenomen, inclusief de klem van de kabel! De
risico’s voor de hoog op de dijk staande molen wegen blijkbaar niet op voor een
paar euro’s. (foto jsb, 6 september 2008). 

De kale romp van de molen in Sint Philipsland, wachtend op betere tijden. 
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Redding Heimolen 
te Bosschenhoofd nabij

Eigenaar T. Franken heeft overeenstem-
ming bereikt over de verkoop van De Hei-
molen aan de Heimolendreef aan de ge-
meente Rucphen. De gemeente gaat
een plan opstellen voor restauratie, waar-
van de kosten in een eerder stadium al
werden geschat op ruim 200.000 euro.
Voor de molen was ook particuliere inte-
resse, maar uit oogpunt van toekomstig
behoud verkocht Franken liever aan de
gemeente. Met de gemeente is over-

eengekomen dat de molen een toeristi-
sche functie met kleine horeca en sani-
taire voorzieningen mag krijgen. 

Stichting korenmolen 
De Hoop Keldonk 
bezorgt molenaarsontbijt

‘s Morgens lekker rustig ontbijten; zo de
dag te beginnen geeft een heerlijk ge-
voel. Zeker als je dat verrukkelijke maal-
tje te danken hebt aan het feit dat je
een bijdrage levert aan een goed doel.

Stichting korenmolen De Hoop Keldonk
reikte afgelopen weekend aan de deel-
nemers van de Sponsor Bingo Loterij het
molenaarsontbijt uit. Met hun deelname
aan deze loterij steunen de lotenkopers
de restauratie en herbouw van de Kel-
donkse molen. Stichting korenmolen De
Hoop Keldonk is door de Sponsor Bingo
Loterij opgenomen in de lijst van goede
doelen. Tijdens de Keldonkse jaarmarkt
startte zij een wervingscampagne om lo-
ten van deze loterij te verkopen. Ook
mensen die al deelnemen aan deze lo-
terij kunnen de restauratie van de Kel-
donkse molen steunen door hun loten
om te zetten ten behoeve van het res-
tauratiefonds. Deelnemers die tijdens de
jaarmarkt een lot kochten of besloten
een bestaand lot om te zetten kregen 7
september als dank een heerlijk mole-
naarsontbijt thuisbezorgd. Het mole-
naarsontbijt bevat naast koffie, thee en
jus d’orange ook heerlijk broodbeleg zo-
als hagelslag en jam. Natuurlijk zit in het
ontbijtpakket ook het lekkere knapperi-
ge Keldonks molenbrood van Bakkerij
Van de Rakt.

Een nieuwe wind voor 
molen ‘Nooit Gedacht’

Wat iedereen weet is dat in Merselo, aan
de rand van het dorp, de prachtige
windmolen ‘Nooit Gedacht’ staat. Wat
niet iedereen weet is dat na de grote
restauratie in 1995 er nauwelijks onder-
houd uitgevoerd kon worden, omdat er
onvoldoende geld beschikbaar was. De
molen is daar ondertussen heel hard aan
toe. Begin van het jaar vond het bestuur
dat het vijf voor twaalf was en dat er iets
moest gebeuren. Dat er een nieuwe wind
voor de molen moest gaan waaien. Sa-
men met de kinderen van de oud-mole-
naar (o.a. vijfde generatie molenaar Hel-
ma Michels) en vooral een aantal zeer
gedreven mensen uit Merselo en Venray,
werden nieuwe plannen gemaakt. Het
belangrijkste doel van die plannen is gel-
den te verwerven om het zo noodzakelij-
ke onderhoud uit te voeren, bijvoorbeeld
door de molen weer het stralend middel-
punt van tal van activiteiten te laten zijn. 
Er is inmiddels een ambitieus beleidsplan
geschreven en er zijn deskundige en be-
trokken mensen bereid gevonden zitting
te nemen in het stichtingsbestuur. Het
bestuur is onlangs in aantal personen uit-
gebreid en kent daarnaast ook enkele
adviseurs. Naast het bestuur zijn er een
‘werkgroep beheer’ en een ‘werkgroep
activiteiten’ van start gegaan. De be-
heergroep moet er voor zorgen dat de
molen binnen korte tijd in goede staat
wordt teruggebracht en dat het opge-
stelde onderhoudsplan in de toekomst
goed en tijdig wordt uitgevoerd. De acti-
viteitengroep gaat zich bezig houden
met het organiseren van uiteenlopende
activiteiten in en rond de molen, om
deze weer een betekenisvolle plek in de
gemeenschap terug te geven. Daarbij
zoekt zij aansluiting bij andere culturele,

De molen van Bosschenhoofd, een van de laatste molens van Noord-Brabant waar
beroepsmatig werd gemalen (foto H van Steenbergen, 15 oktober 2006).
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historische en toeristische ontwikkelingen
in Merselo. Een molen die binnen de ge-
meenschap draagvlak heeft, hoeft zich
geen zorgen te maken dat hij wordt ver-
geten. ‘Nooit Gedacht’ staat dan wel
aan de rand van Merselo, maar gaat ho-
pelijk weer snel een centrumfunctie ver-
vullen. In de komende periode zult u veel
van de molen zien en horen. In de pers,
door de activiteiten die gaan plaatsvin-
den en door het beroep dat op u ge-
daan wordt de molen financieel te steu-
nen als ‘vriend van de molen’ of als
‘sponsor van de molen’. De molen draait
elke 2de en 4de zaterdagmiddag van de
maand en is dan geopend voor publiek.
Op de Limburgse molendag (zondag 5
oktober) staat de molen ‘s middags in
het teken van ‘Koren op de Molen’. De
molen heeft thans ook een eigen websi-
te www.molenmerselo.nl. Bestuur Stich-
ting Nooit Gedacht Merselo.

VWS keurt herziene 
hygiëne code goed

In juli 2008 is de herziene hygiënecode
voor molenaars die malen voor consump-
tiedoeleinden door de minister van VWS
goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2009 moe-
ten molenaars met deze hygiënecode
aan de slag en kunnen zij hiermee invul-
ling geven aan de eisen uit de Europese
hygiëneverordening (EG) Nr. 852/2004). In
deze verordening is opgenomen dat ieder
bedrijf dat zich bezighoudt met levens-
middelen, een op HACCP gebaseerd
voedselveiligheidssysteem moet opstellen.
Met een dergelijk HACCP-systeem wordt
de voedselveilige productie van levens-
middelen gedurende het productiepro-
ces geborgd. De hygiënecode is in over-
leg met het Ambachtelijk Korenmolenaars
Gilde en het Gilde Van Vrijwillige Mole-
naars opgesteld door het Productschap
Akkerbouw.

Oproep conservering van 
Molen van Frankenhof te Vaals 

Stichting Het Limburgs Landschap luidt
de noodklok voor het restant van de Mo-
len van Frankenhof te Vaals. De voorma-
lige volmolen uit 1736 verkeert in deplo-
rabele toestand. De stichting heeft een
oproep gedaan aan Limburgse organi-
saties om middelen beschikbaar te stel-
len voor restauratie van het unieke mo-
numentale gebouw. Temeer daar bij de
molen ook alle molenvijvers, kanalen en
sluizen nog aanwezig zijn. Er is dan ook
sprake van een bijzondere en unieke cul-
tuurhistorische combinatie van eeuwen-
oud monument en waardevol land-
schap. Om instorting van het uitgebreide
complex te voorkomen, heeft Het Lim-
burgs Landschap de dragende balken in
de kelders al laten stutten en zijn de ven-
sters dichtgetimmerd. Door de slechte
staat van de dakconstructie is hiervan in
augustus een gedeelte ingestort. 

Vijftigste molenruilbeurs 
in Utrecht!

Op zaterdag 1 november a.s wordt de
50-ste (!) molen ruil beurs gehou den in de
recreatieruimte van de Bethelkerk aan
de Burg. Norbruis laan 1 te Utrecht, wijk
Zuilen. Daar kunnen verzame laars op
molenge bied hun foto’s, ansicht kaarten,
boe ken, stickers, dia’s, postzegels en wat
niet al ruilen. De ruil beurs begint om
10.00 uur en is om 15.00 uur afgelopen. 
Voor nadere informatie: J.L.J. Tersteeg,
Spuistraat 589, 2987 TW Ridder kerk. tel.
0180-411121.

Nieuwe molenkaarten 
Van der Drift

Peter van der Drift heeft weer een serie
van 16 gekleurde molenkaarten uitgege-
ven (PD 84-101). Het betreft de volgende
molens: Deinum - windmotor, Tjerkwerd/
Jousterp - windmotor, Nijetrijne - Boktjas-
ker, Tzum - Spinnenkop Duivenhok, Veen-
wouden - Paaltjasker, De Groeve - De
Boezemvriend, Meppel - De Vlijt, Didam
- St. Martinus, Driemond - Gemeenschaps-
molen No.1 , Schermerhorn - Schermer
Poldermolen O, Langerak - Weidemolen,
Leiden - Rodenburgermolen, Schipluiden
- ’t Kleyn Vermoogen, Zwammerdam -
De Dikke Molen, Epen/Terpoorten - Wing-
bergermolen, Vaalsbroek - Vaalsbroeker-
molen. U kunt deze serie bestellen door
overmaking van 11,50 euro op postbank-
rekening 5681468 t.n.v. P.G.M. van der
Drift, Veenweg 59, 2631 CJ Nootdorp.
Voor informatie tel: 015 3108742 of peter-
cindyvddrift@wanadoo.nl. Deze molen-
kaarten zijn ook verkrijgbaar op de ruil-
beurs van 1 november te Utrecht. De
kosten bedragen dan 9,60 euro.

De molen van Michels in Merselo (foto Jacques Ritz, 10 mei 2007). 
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De nieuwe balie van de molen van
Dreumel heeft een merkwaardige
constructie (foto H. van Steenbergen,
14 september 2008). 

De vervallen molen van Frankenhof in Vaals (foto H. Noot, 21 juli 2005). 

In ’t kort

- Op 5 september is aan het Schuur-
mansplein te Heeten een molensteen
(van de Molen van Geertman) onthuld
ter nagedachtenis aan de beide molens
van Heeten. 
- Begin september is door Coppes de
nieuwe stelling van de molen te Dreumel
aangebracht. 
- Om de Kallenbroekermolen te Ter-
schuur te behouden voor de toekomst in
relatie tot de verkoopwens van de eige-
naar (Molenwereld 2006-9-296), hebben
een aantal personen het initiatief geno-
men tot de oprichting van een stichting
te komen die de molen in eigendom wil
verwerven. 
- De eigenaar van de molenromp van
molen Baas te Zevenaar wil nog dit jaar
van de molen af en is in onderhandeling
met een serieuze gegadigde. 
- Ruim drie maanden na de start van het
werkproject in De Otter te Oterleek (Mo-
lenwereld 2007-4-137) liggen de activitei-
ten tot nader order stil. 
- De Stichting tot Instandhouding van
Molens in de Alblasserwaard en de Vijf-
heerenlanden (Simav) is per 1 september
(tijdelijk) verhuisd van het gemeentehuis
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De Renkumse molen heeft op 1 juli geen
subsidie gekregen van het Rijk. De subsi-
die zou hoogstens 25% zijn van de be-
grote kosten voor restauratie. Het enige
argument voor het niet verstrekken van
de subsidie was dat de financiering van
de rest niet op orde was op het moment
van de aanvraag. Daar de aanvraag is
gedaan in de laatste 3 dagen voor de
sluitingstermijn van 1 december 2007,
kon men onmogelijk aan deze eis vol-
doen.
Onze Stichting die 6 maart 2008 is opge-
richt heeft daarom uit naam van de ei-
genaar bij het ministerie bezwaar aan-
getekend tegen deze eis.
Desondanks gaan we door met het trach-
ten de molen weer te laten restaureren.
We weten dat we gesteund worden door

zeer veel burgers van Renkum, onze do-
nateurs en door personen en instanties
die ons op een of andere manier gehol-
pen hebben.
Met het boekje ‘De Korenmolen van
Renkum, 150 jaar’ willen wij de molen en
ons streven nog meer in de schijnwerpers
zetten. Het boekje, voorzien van veel fo-
to’s en andere afbeeldingen, is op 7 sep-
tember gepresenteerd. Het is samenge-
steld door de voorzitter van de Stichting
Oud Renkum, de heer Piet Burgsteyn Czn.

De stichting hoopt dat men na het lezen
van het boekje er nog meer van over-
tuigd zal zijn waarom het belangrijk is de
molen weer aan het malen te krijgen.
Het boekje is te koop bij de molen van
Renkum. De prijs is i 7,50.

Boekje over de windkorenmolen van Renkum

Molenkalender 2008

26 oktober 2008: Rijnlandse Molendag 
1 november 2008: Molenruilbeurs Utrecht
30 november 2008: Nijefurdse Molendag
(Fr)

Molenkalender buitenland 2008 

11 en 12 oktober 2008: Vlaams 
Molenweekend (B)

van Giessenlanden in Hoornaar naar
Groot-Ammers en krijgt daar onderdak in
het kantoor van Streekcentrum ’t Liesvelt. 
- Begin 2009 wordt een start gemaakt
met de lang gewenste restauratie van
de molen te Hoek, die volgens de plan-

ning tot eind 2010 zal duren. 
- Op 13 september zijn de waterassen
voor zowel de koren- als oliemolen van
De Kilsdonkse Molen te Beugt geplaatst
en zijn de roeden gestoken. 
- Onder voorbehoud van goedkeuring

van de gemeenteraad is het College van
B en W van de gemeente Gemert-Bakel
akkoord met de vorming van een aparte
molenstichting ten behoeve van het (fi-
nanciële) beheer van de molens in Bakel,
Gemert en Milheeze. Ter voorbereiding
hierop bracht de gemeenteraad op 5 ok-
tober een bezoek aan de molen te Bakel.
- Een fractie van de gemeente Oisterwijk
vindt dat het college de kosten, in 2006
geschat op circa 194.000 euro, voor ver-
plaatsing/verhoging van de molen te
Moer gestel los moet koppelen van de
bouwplannen (Molenwereld 2008-7/8-
275). 
- In september is een nieuwe beschoei-
ing gemetseld langs de Molenbeek in
Vierlingsbeek bij het restant van de
voormalige watermolen. 
- Voor restauratie van molen De Hoop te
Horn is een bedrag van ruim 140.000 euro
beschikbaar; 45.000 euro komt ten laste
van de eigenaar gemeente Leudal.

Het boekje kan ook telefonisch (tel. 0317-
314666) besteld worden voor i 9,- (in-
clusief verzendkosten). Bestellingen via
het bankrekeningno. 1104.71.725 zijn ook
mo gelijk met opgave van uw volledige
adresgegevens. Stichting De Renkumse
Windkorenmolen.

Na de onttakeling werd het windmolenbinnenwerk van de molen van Dreumel
elektrisch aangedreven. Daardoor bleef dit gaande werk behouden. De constructie
van het lichtwerk met een doorboorde pasbalk is merkwaardig, al komt het elders
incidenteel ook wel voor (foto H. van Steenbergen, 14 september 2008).



BELGIË

ANTWERPEN

Antwerpen
heeft weer een
draaiende
standerdmolen

De standerdmolen op de westoever van
de Schelde in Antwerpen draait na jaren
weer. De eerste keer was dat op zondag
27 juli en daarna zou dit iedere laatste
zondag van de maand plaats vinden.

De molen werd aan het eind van de 18e

eeuw gebouwd in Kwaadmechelen
(Belgisch Limburg). Daar moest de molen
verdwijnen voor de aanleg van het Al-
bertkanaal. Hij werd in 1937 gesloopt en
verplaatst naar het strand van Sint Anne-
ke op de linker oever van de Schelde.
Daar kwam hij wat vreemd boven op
een restaurant te staan; het dak ervan is
de omloop om de molen. 

De molen bleef een statisch monument.
In 1974 vond een restauratie plaats,
maar ondanks nieuwe roeden bleef de
molen buiten bedrijf. Een storm in 1990
richtte zware schade aan, waarna de-
montage van de kast volgde. In februari
1996 werden de resten van de molen be-
halve door verrotting ook nog eens ge-
teisterd door een brand. Toch werd de
molen in 2000-2001 herbouwd door Tho-
maes Molenbouw en nu in 2008 door ’t
Gebinte Molenbouw uit Erpe-Mere maal-
vaardig gemaakt. Na meer dan zeventig
jaar stilstand en een lijdensweg zit er nu
dan toch weer beweging in. Dat laatste
geldt ook voor de stenen molen De Een-
hoorn van Lillo aan de tegenover liggen-
de oever van de Schelde die een
maand eerder na restauratie in bedrijf
werd gesteld door Vlaams minister Dirk
van Mechelen.

De molen van Sint Anneke (foto Martie te Brake, 8 juli 2008). 
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De molen van
Pulderbos
door het oog
van de naald
In de nacht van zondag 27 op maandag
28 juli woedde er zwaar onweer in de
Kempen die de stenen molen van Pul-
derbos bijna noodlottig werd. De bui
kwam uit het zuidwesten op terwijl de
molen op het noordoosten stond: met zijn
kont in de wind. Nu is dit op zich al de go-
den verzoeken, maar bovendien stond
de molen in de zeilen. De vrijwillige mole-
naar had zondagmiddag de molen la-
ten draaien maar omdat er weinig wind
stond hem in de zeilen laten staan met
alleen een ketting aan de roe. Dat was
te veel gevergd van de ketting en de
molen rukte zich los. Gelukkig scheurden
de zeilen los die zich rond de as draai-
den. Daardoor werd de molen als het
ware tot stilstand gewurgd. Het liep uit
op kapotte zeilen, kapot hekwerk, lichte
schade aan het binnenwerk en schade
aan een geparkeerde auto door rond-
vliegend hout. Al met al is deze afloop
een wonder van de bovenste plank. De
kans dat in zulke omstandigheden de
hele bovenboel op de keien was terecht
was gekomen was zeer vele malen gro-
ter. (zie pag. 397, molen Sandhorst)

Op 6 juli hield de vorig jaar precies een
halve eeuw bestaande Mühlenvereini-
gung Niedersachsen-Bremen e.V. haar
bestuursvergadering in Leezdorf. De ver-
eniging telt bijna 600 leden. De keuze
was niet alleen op Leezdorf gevallen
vanwege de daar staande molen die op
een bijzondere wijze door een plaatselij-
ke vereniging wordt beheerd, maar ook
om Hinrich Redinius te huldigen die als
archivaris de omvangrijke verenigings-
collectie al jarenlang met grote nauw-
gezetheid verzorgt. Ondanks het nieuwe
onderdak voor de collectie in Roffhau-
sen zoekt men toch naar betere en ook
veiliger huisvesting. Verder sprak het be-
stuur over het uitbreiden van de Nie-
dersächsische Mühlenstraße met de We-
ser-Emsregio, het vastleggen van alle
molenlocaties en de opleiding van vrij-
willige molenaars waarbij men besloot
tot samenwerking met de vrijwillige mo-
lenaars in Groningen.

De Frisia met op de achtergrond de Deichmühle (foto H. Noot, 9 februari 2008).

De molen van Pulderbos, 18 september 1999.

DUITSLAND

Niedersachsen

Bestuursvergadering
Mühlenvereinigung
Niedersachsen-Bremen
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Molenvereniging Dornum een feit

Na een eerste bijeenkomst op 21 april
vond op 2 juli de eerste officiële verga-
dering plaats in Hotel Zum Kronprinzen
van de nieuwe vereniging ten gunste
van de standerdmolen van Dornum (zie
Molenwereld 2008-2-62; 2008-5-192). De
nieuwe ‘Förderverein’ draagt als naam:
‘Bockwindmühle von 1626 - Herrlichkeit
Dornum’. Als voorzitter werd de bekende
Oostfriese molenliefhebber Onno Pop-
pinga gekozen en burgemeester Hook
als vice-voorzitter. Tijdens de vergadering

Mühlenpool
Aurich
ondersteunt
molenbehoud 
In de Landkreis Aurich nemen 12 ge-
meenten deel aan de zgn. Mühlenpool,
een fonds voor de 37 molens die in deze
gemeenten staan. Het betekent dat bij-
na alle molens in de kreis van deze rege-
ling profiteren. De jaarlijkse bijdrage aan
het fonds is 1250 euro. De deelstaat Nie-
dersachsen verdubbelt dit. De pool
heeft ieder jaar ongeveer 80.000 euro ter
beschikking. De afgelopen twee jaar
heeft men 230.000 euro uitgekeerd. In to-
taal was er 840.000 euro beschikbaar. De
Nedersaksische molendeskundige Thor-
sten Scheweling begeleidt de activitei-
ten. Werkzaamheden moeten door vak-
lieden uit de regio worden uitgevoerd
om arbeidsplaatsen en vakkennis in
stand te houden. Om in aanmerking te
komen voor een uitkering moet de mo-
len toegankelijk zijn voor het publiek en
behoorlijk verzekerd. De afgelopen twee
jaar ging er vooral veel geld naar de mo-
len van Uttum en ook naar molens in
Spetzerfehn, Hage en Norden.

werden de statuten goedgekeurd en de
minimumcontributie vastgesteld op 20
euro. De gemeente blijft eigenaar van
de molen, maar de vereniging krijgt hem
in langdurige pacht. Er was dirct al een
aardige opsteker: de Reederei Baltrum
Linie vierde haar tachtigjarig bestaan en
in plaats van cadeaus had men ge-
vraagd om giften voor de molen. Dat le-
verde een startkapitaal van meer dan
duizend euro op.

Herstel Frisia Norden
Deze zomer is de Gnurre-Mühle of Frisia in
Norden hersteld door een molenmaker
die het werk na inschrijving kreeg. Het
gaat om het herstel van de kap en de
balie. Ook de zelfzwichting wordt onder-
handen genomen en voor volgend voor-
jaar staat een schilderbeurt op het pro-
gramma.
De Frisia is een kolossale molen, na brand
herbouwd in 1886. Kort na 1930 werd hij
tot op de onderbouw gesloopt, maar in

1984 werden de eerste stappen gezet
naar herstel. Zodoende wordt de zuidelij-
ke toegang tot de stad sinds 1991 weer
gemarkeerd door twee kolossale wind-
molens; deze en de Deichmühle. Het
maakt Norden tot het Schiedam van
Oost-Friesland (zie ook Molenwereld
2007-11-416 e.v). Dat was het in een an-
der opzicht ook: de jeneverstokerij, maar
daar is alleen de merknaam van overge-
bleven (Dornkaat).

Eeuwfeest voor molen Sandhorst

In 1908 werd in Sandhorst bij Aurich een
nieuwe molen gebouwd door molenma-
ker Mönck uit Großefehn. Die molen is dit
jaar dus precies een eeuw oud. De
Sandhorster gemeenschap vierde dat
met een groots molenfeest op 31 augus-
tus jl. Het is eigenlijk een wonder dat de
molen er nog staat, want hij werd bij de
beruchte orkaan van november 1972
(zie artikel molen Gieterveen, blz. 402)
zeer zwaar beschadigd. De kap werd fi-
naal van de molen afgeslagen! (Zie hier-
boven onder Pulderbos.) Het ongeluk
kon gebeuren doordat de windroos de-
fect was waardoor de molen met zijn gat
in de wind stond en de kleppen van de
zelfzwichting werden dichtgedrukt. Ja-
ren later lag de as met de resten van de
roeden er nog in bij de molen waarvan

de romp met een plat dak werd afge-
dekt. De molen die vanaf het begin af
tot het eind toe door de familie Meenken
was bemalen werd in 1986 overgedra-
gen aan de Mühlenverein Aurich-Sand-
horst, waarna in 1988 met de restauratie
werd begonnen. Bij deze restauratie kreeg
de molen weer zelfzwichting en zelfkrui-
ing.De molen van Sandhorst in juli 1976.

De as met het bovenwiel en de resten
van de roeden van de Sandhorster
molen.

De gerestaureerde molen van
Sandhorst (foto H. Noot, 20 mei 2002).
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Z O E K E R

De ‘Zoeker’ in het vorige nummer weet Er-
win Esselink uit Delft thuis te brengen: Hij
schrijft: ‘De Zoeker uit Molenwereld 118 is
de verdwenen korenmolen aan de Zuid-
singel in Venlo. Een bijzondere foto, want
ik ken slechts één andere opname van
deze molen. Blijkbaar beschikte Piet van
Bussel ook niet over een afbeelding van
deze molen, want in zijn boek De Molens
van Limburg uit 1991 ontbreekt deze. De
stenen stellingmolen werd in 1877 ge-
bouwd in opdracht van molenaar Joseph
van der Steen. Jos van der Steen had kort
daarvoor ook de nog bestaande korenmolen te Linden / Katwijk aan
de Maas laten bouwen en was daarvoor ook molenaar in het Duitse Al-
pen in de buurt van Xanten. Daar werd zijn naam geschreven als Josef
van den Stein. De molen in Venlo brandde al op 9 juni 1881 af, maar
werd herbouwd. In 1916 werd zijn zoon Mathias Willem, molenaar en
houtzager, eigenaar van de molen. Hij bezat ook een stoomzagerij aan
de Zuidsingel, de boomstammen op de foto getuigen daarvan. Na het

overlijden van Mathias Wil-
lem van der Steen in 1917
werd de molen in 1918 ver-
kocht en in hetzelfde jaar
nog afgebroken.
De fotograaf stond op de
Zuidsingel (nu Molensingel)
met zijn rug naar de Maas-
bruggen. Links bij het lichte
huis kruist de Zuidsingel de
Roermondsestraat. Niet al-
leen de molen is verdwe-
nen, maar ook vrijwel alle

zichtbare bebouwing op de foto. Alleen het lichte
huis links op de hoek met de Roermondsestraat
staat er nog.’ 
De ‘Zoeker’ uit Molenwereld 117 toont volgens Jac-
ques Tersteeg uit Ridderkerk de Kleipoel bij Rijpwete-
ring. Het zou dan gaan om de beide Lijkermolens.
We zeggen beide heren dank voor hun reactie. 

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’;
ongetwijfeld ook beneden
de grote rivieren,
waarschijnlijk in het Duits-
Nederlands-Belgische
grensgebied, maar waar
precies? 
Reacties a.u.b. te richten
aan de redactie van de
Molenwereld, Moerdijkstraat
39, 2751 BE Moerkapelle, fax
079-5931303, e-mail: 
redactie@molenwereld.nl.

ADVER T EN T I E
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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



Jarenlang was Els De Kinderen redactri-
ce het maandblad De Belgische Mole-
naar, Vakblad voor de maalderij, graan-
en veevoederhandel. Officieel orgaan
van het Landelijk Verbond de Middelgro-
te en kleine maalderij.” Zij trad daarmee
in de voetsporen van haar grootvader
die in 1906 oprichter was van dit vak-
blad. Grootvader Victor De Kinderen was
afkomstig van de verdwenen molen in
het Noord-Brabantse Lierop (NL) en ver-
huisde rond 1890 naar Ravels-Eel, waar hij
de standerdmolen ging bemalen.
Met als onderschrift ‘E.D.K.’ verzorgde Els
de - vaak prikkelende - openingsrubriek
en ook enthousiaste verslagen van be-
zoeken aan maalderijen, vaak voortko-
mend uit molenaarsbedrijven. Altijd
toonde Els respect voor deze kleine zelf-
standige ondernemers, vaak met een
sneer naar de ‘luidruchtige hervormers’.
In 1978 was Els medeoprichtster van Le-
vende Molens, de ‘vzw’ die sindsdien de
vrijwilligers poogt te verenigen die het
molenbehoud in Vlaanderen beijveren.
Vanaf de oprichting tot 1998 verzorgde
zij ook de uitgave van het tijdschrift Le-
vende Molens, als katern van De Belgi-
sche Molenaar. Ook in Levende Molens
verschenen vele interviews met (oud-)
molenaars van haar hand.
Els was jarenlang de verbindende en sti-
mulerende factor binnen de Vlaamse
‘molensite’. 

In memoriam 

Els De Kinderen
Op 23 augustus j.l. is mevrouw - Els - De Kinderen op 
74-jarige leeftijd thuis, in het Antwerpse Balen (B),
onverwachts overleden. Met haar verliest België - in het
bijzonder Vlaanderen - een groot voorvechtster voor het
levend(ig)e molenbehoud. De molens en hun voorvechters
moeten zonder haar verder. Maar gelukkig, als al die haar lief
en toegewijd waren, zich blijven inzetten voor de Vlaamse
molens, dan is succes verzekerd!

Els De Kinderen, ‘De Grote Dame van
de Belgische maalderijen’ (foto coll.
familie Druyts). 

De Prinskensmolen van Meerhout in
de rouw, op de manier zoals beneden
de grote rivieren gebruikelijk. Els De
Kinderen heeft bij deze molen de
eerste aanzet gegeven om de mensen
bij elkaar te brengen; resulterend in
jaarlijks terugkerende molenfeesten. 

M e n s  e n  m o l e n
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M e n s  e n  m o l e n

Haar leven kenmerkte zich door hoogte
en dieptepunten. Als waarlijk hoogte-
punt voor Els was het bezoek - op haar
uitnodiging - door de toenmalige koning
Boudewijn in 1984 aan de kort daarvoor
weer maalvaardig opgeleverde water-
oliemolen De Hoolstmolen in Balen. Deze
molen is nog altijd regelmatig in bedrijf
te bewonderen als ‘smoutmolen’. Zelf
woonde Els jaren in de woning, behoren-
de bij de watermolen De Straalmolen,
eveneens in Balen en malend op de Gro-
te Nete. Menigeen werd door haar daar
gastvrij onthaald, en niet alleen uit Vlaan-
deren. Ook vele Nederlanders hadden
goede contacten met haar. Tijdens de
druk bezochte afscheidsdienst te Meer-
hout refereerde zoon Jan er nog naar:
“… haar huis was de zoete inval …op
een avond tijdens de kerstvakantie ko-
men drie wildvreemde Nederlanders
langs de molen op zoek naar onder-
dak…ze hebben heel de avond met ons
samen doorgebracht… dit hadden ze
nog nooit meegemaakt… en wij trou-
wens ook niet!”

Zo was Els ook één van de belangrijke ini-
tiatiefnemers van de Vlaams-Brabantse
contactdag, die jaarlijks wisselend in
Noord-Brabant en Vlaanderen gehou-
den wordt. Altijd komen hier meer dan
honderd molenaars op af! Op 4 oktober
al weer voor de 27e keer! 
Mede vanwege haar grensoverschrij-
dende strijd voor molenbehoud kreeg Els
De Kinderen als eerste niet-Nederlander
in 1992 de jaarprijs van het Molengiften-
fonds voor Vernuft en Volharding. Hoe-
wel ze - zoals ze was - zichzelf achter
het collectief van Levende Molens ver-
school, was ze erg vereerd met deze
prijs! (In dit verband wel opvallend dat er
slechts enkele Nederlanders aanwezig
waren tijdens de afscheidsdienst.)
Els De Kinderen had iets met spreuken:
“Een molen is niet gebouwd om mooi te
zijn, het is een werktuig” is er één van. Ja-
renlang, tot haar afscheid van De Belgi-

Voorpagina van het eerste
nummer van de 75e jaargang
van De Belgische Molenaar,

januari 1979, met de
standerdmolen van Ravels-Eel. 

De Belgische Molenaar werd in
1998 ‘Elevator’, dat later opging

in de ‘Hollandse Molenaar’.

sche Molenaar eind 1997, plaatste ze op
de voorpagina van Levende Molens een
mooie, veelzeggende spreuk, soms van
een filosoof, soms van praktijkmensen;
een mooie: “In een tijd van krisis vinden
zij die lege zakken willen rechthouden
zeker geen werk” (Levende Molens 6e

jaargang, nr. 8 - augustus 1994).
Tot besluit een waardige titel die Els De
Kinderen meekreeg tijdens de druk be-
zochte afscheidsdienst op 30 augustus in
de kerk te Meerhout - Berg; medebe-
stuurder van De Belgische Molenaar dhr.
Flor Joosen van de firma Joosen-Luykx
benoemde Els in zijn herdenkingswoor-
den als De Grote Dame van de Belgi-
sche maalderijen.
Haar kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toegewenst. Met trots mogen zij
zich Els De Kinderen herinneren.

Gerard Sturkenboom

Grootvader Victor en vader Jozef
De Kinderen in wier voetsporen
Els trad.
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Roelof Kooiker

In de namiddag van vrijdag 29 augustus kwam een groot
aantal genodigden naar de molen van Gieterveen om de
officiële opening van de gerestaureerde Eendracht bij te
wonen. Al rijdend naar Gieterveen valt deze molen
onmiddellijk op in het landschap. De twee kleuren die vanaf
stellinghoogte op het muurwerk zijn aangebracht geven de
molen een karakteristiek uiterlijk. 

Boven de stelling is een brede band in
de kleur wit, en vervolgens naar de kap
heeft de romp een zwarte kleur gekre-
gen. Maar dat is niet alles, want bij deze
restauratie heeft deze molen ook haar
zelfzwichting op de binnenroede terug-
gekregen. Die is uniek onder de Drentse
molens. Op het molenterrein aangeko-
men, stond de koffie op ons te wachten.
Waarna omstreeks vijf uur vanaf de mo-

Felicitaties voor de molenaars van
voorzitter Anne Meijer van de
Molenstichting Drenthe. 

Stormen die van Mulder niet vergeten
mochten worden. Op 1 maart 1949
heerste aan de Waddenkust een
noordwesterstorm met orkaankracht.
Ook landinwaarts loog het er niet om.
Zo kreeg de molen Rijn en Zon in
Utrecht het zwaar voor zijn kiezen en
verspeelde zijn zelfzwichting. Op 13
november 1972 was het ook goed raak.
Niet alleen worden heel wat molens het
slachtoffer; 7 miljoen bomen waaien
om en er vallen 10 doden. 

De maalstoel onder in de molen; rechts de aandrijving met een vaste en en een
losse schijf. Als de riem op de losse schijf loopt dan de motor vrij, wanneer de riem
met de ijzeren hefbomen aan de voorkant van de maalstoel van de losse schijf naar
de vaste schijf wordt verschoven dan komt de steen in beweging. Het lichtwerk is
merkwaardig; zowel een handwiel als een gewicht. Het smalle riempje op de maalas
is voor de aandrijving van het luiwerk.

lenstelling voorzitter Anne Meijer van de
Molenstichting Drenthe de aanwezigen
verwelkomde. In zijn toespraak vertelde
de voorzitter dat na het overlijden van
molenaar Johannes Mulder de molen-
stichting o.a. de molen uit het nalaten-
schap had geërfd. Met dien verstande,
dat de molenstichting de molen in stand
moet houden. Onder die voorwaarde
heeft de molenstichting de molen dan

Mulders glorie
in Gieterveen



11e jaargang 2008 nr. 10  403

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

Opening 
29 September 2008

Tijdens de opening van de molen De Eendracht in Gieterveen

droeg mevrouw Jannie Poelman-Bakker een door haar

gemaakt gedicht voor:

Molen “De Eendracht”

Strak zijn weer de muren, alles weer keurig in de verf. 

Daar staat hij weer te pronken op dit erf.

Uit de nalatenschap herboren.

Misschien zijn taak, maar nooit zijn nut verloren.

Bijna honderd jaar hadden ze een band.

Familie Mulder, de wind, de wieken en het koren op het land.

Schakel tussen boer en bakker van het deeg. 

Langzaam liep het af, de laatste Mulder zweeg.

Het beeld vervaagt, de mulderwagen met het paard. 

Ook de transportfiets, de pong en zijn pet zijn verjaard.

Dorp en Stichting gaan er voor.

De molen, de molen die moet door.

Koesteren van sfeer, geest en respect, dat is de boodschap van de

laatste M(m)ulder. Vandaag is de dag van hulde.

Als heel het dorp de duimen drukt.

Kunnen we er van op aan, dat het de nieuwe molenaars lukt.

Een goed gevoel dat zorgt er voor. 

De molen, de molen die draait door.

ook aanvaard. En het resultaat is er naar:
een prachtig gerestaureerde molen De
Eendracht. Maar met het restaureren
van een molen is men er nog niet; er zijn
molenaars nodig om deze molen in be-
weging te houden. 
Inmiddels zijn er twee Gieterveners ge-
slaagd voor hun molenaarsopleiding. En
naar goed Drents gebruik kregen deze
twee vrijwillige molenaars van Anne Me-
ijer een Drents certificaat, en een wind-
meter uitgereikt. Daarna was de beurt
aan de molen. Vrijwillig molenaar Jannes
Tigelaar vertelde aan de aanwezigen,
hoe de openingshandeling in zijn werk
zou gaan. Hierna trokken Jannes Tigelaar
en Hendrik Poelman, twee leden van de
bouwcommissie, de kleppen van de zelf-
zwichting dicht. Dit was ook een symbool
voor hen omdat het boek van de restau-
ratie nu ook dicht ging. Daarna werd
door Jannes en Jannie Poelman met als
assistent Hendrik de vang gelicht en kon
de molen vrij aan een nieuw leven be-
ginnen. Direct kwam ondanks de matige
wind het gevlucht onder luid applaus
van de aanwezigen in beweging. Voor
de heer en mevrouw Poelman was het
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In afwachting van het grote gebeuren. 

Het lichten van de    
mevrouw Poelman   
halen de vang op. 
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Belangstelling.

    vang, de heer en
  met Jannes Tigelaar

    De heer en mevrouw Poelman met de foto’s van
molenaar Mulder in actie. 

In de molen zijn nog tal van sporen
van het vroegere molenaarsbedrijf zoals
deze zakkenschabloon. 

een emotioneel moment dat de molen
weer kon draaien. In een dorp als Gie-
terveen met een hechte gemeenschap
kijk je naar elkaar om, al die jaren dat ze
tegenover de molen wonen hebben ze
de molenaarsfamilie Mulder goed ge-
kend, en dan deel je vreugd en verdriet
met elkaar. Deze dag is dan ook een
dag vol dankbaarheid omdat de Gieter-
veense molen zo mooi is gerestaureerd.
Dit verwoorde mevrouw Poelman in een
gedicht dat ze over de molen had ge-
maakt. Voordat de genodigden de mo-
len konden bekijken, sloot de voorzitter
de heer B. Blaauw van de stichting Mo-
len De Eendracht die de molen gaat be-
heren, deze ceremonie af. 
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De schitterende in een nog open land-
schap gelegen molen is na een flinke res-
tauratie weer in prima staat. Deze is uit-
gevoerd door molenmakerij Beijk uit
Afferden die hiermee zijn eerste wipmo-
len onderhanden heeft genomen. Dat is
niet te merken geweest en over aanpak
en uitvoering van het werk heeft Erik niets
dan lof.
Van het bovenhuis is het uit 1992 date-
rende kleedhout geheel vervangen en
het dak bekleed met EPDM. Boventaf-
element en onderzetel zijn gedeeltelijk
vernieuwd. De trapbomen zijn aange-
scherfd en de trapschoren plus de slof
zijn nieuw. Door jarenlange lekkage van-
wege een kapot raam moest een eind
van een kokerbalk gerepareerd worden
in kunsthars. Het raam is uiteraard me-
teen vervangen.
Een bijzondere uitdaging vormden de in
slechte staat verkerende muurplaten.
Die moesten eigenlijk geheel vernieuwd
worden maar dat zou het nog oorspron-

Op zondag 14 september is
de Middelste Molen in
Cabauw feestelijk in bedrijf
gesteld. De vang werd
gelicht door vrijwillig
molenaar Erik Stoop met
hulp van de waarnemend
burgemeester van Lopik,
mevrouw R.G. Westerlaken-
Loos. Hieraan voorafgaand
hadden Utrechtse molenaars
gelegenheid de molen te
bekijken. Na de opening
werd ook hier ‘De Klucht
van de molenaar’ opgevoerd.

De situatie zoals die tot 1934 was met op de voorgrond de Tweede of Middel ste
molen en op de achtergrond de Eerste Molen van de polder Lopik, Lopikerkapel en
Zevenhoven. In het genoemde jaar werd op de plaats van de Eerste Molen een
gemaal gebouwd (foto coll. jsb).

Cabauwse molen
weer malend

Dick Kenbeek

Het machinistenhuis met erachter het in 1934 gebouwde gemaal en links de molen.
De Derde Molen van de polder, alias Kademolen werd in 1961 gesloopt; het jaar
erop werd de Tweede Molen buiten bedrijf gesteld. 
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kelijke interieur aantasten. Erik Stoop,
sinds 1993 hier vrijwillig molenaar, heeft
zich altijd sterk gemaakt voor het be-
houd daarvan en voelde er dan ook
niets voor. De oplossing werd aangedra-
gen door molenmaker Harry Beijk. Aan
de drie zijden van de woning zijn de
slechte plekken uitgehakt en opgevuld
met gietmortel. Aan de buitenzijde is dat
niet te zien omdat de bekisting is blijven
zitten. Aan de schepradkant is de muur-
plaat wel geheel vervangen.
Ook aan kenmerkende details is de no-
dige aandacht besteed. Zo is bovenin
het trapbint weer een ‘stalraam’ aange-
bracht. Alle drie molens van de polder
hadden dat oorspronkelijk maar op De
Middelste Molen was het op enig mo-
ment verdwenen. De visbun is nieuw,
conform het oude model. Het rechtop
staande spatschot van de halfopen
schepradkast is op basis van oude foto’s
weer halfrond gemaakt en voorzien van
een klep. Ook maaltechnisch geeft dit
voordelen.
Het nieuwe brugdek is uitgevoerd in eiken,
afkomstig uit de bossen van Het Utrechts
Landschap. Het gebruik van ‘eigen’ hout
is al eerder toegepast, voor het eerst op
de korenmolen van Elst, en is een bewus-
te keuze van Het Landschap om zo de
binding met De Utrechtse Molens te be-
nadrukken. Er liggen elders in de provin-
cie een aantal stammen te wateren voor
toekomstig molenherstel.
Als afronding is de ondertoren opnieuw
gedekt door de firma Straver uit Ca-
bauw. Hoewel tot nu toe een onbeken-
de in de molenwereld heeft deze riet-
dekker al wel eens het rietdek op de
ondertoren van een wipmolenrestant
vervangen.
De restauratie heeft zo’n e 270.000 ge-
kost, gefinancierd door bijdragen van de
Provincie Utrecht en de RACM. Het vlak-

Het traditionele lichten van de vang
door mevrouw Westerlaken, de
waarnemend burgemeester van Lopik,
en vrijwillig molenaar Erik Stoop. 

De Lister dieselmotor met de centri -
fugaalpomp voor de te reconstrueren
noodbemalingsinstallatie uit 1961.

Het gereconstrueerde halfronde
raampje in het bovenhuis. 

De Middelste Molen op de openingsdag, een pronkjuweel in het Utrechtse
veenweidelandschap. 

De molen is van een prachtig model
wipmolen. Dit type molen bereikt rond
de Vlist maximale schoonheid. 

bij gelegen gemaal, daterend uit 1934
en een Rijksmonument, is inmiddels ook
voor een deel opgeknapt.

Er zijn nog wel een aantal wensen. De
Vrienden van de Cabauwse Molen ma-
ken zich sterk voor de herbouw van het
eind 1990 gesloopte zomerhuis en het op-
knappen van de voormalige machinis-
tenwoning. Financieel is dit echter nog
niet rond. Erik Stoop zou graag de situatie
rond de noodbemaling terugbrengen zo-
als die vanaf 1961 een aantal jaren be-
staan heeft. De daarvoor bestemde mo-
tor staat reeds op de kade tussen gemaal
en molen.
Het blijft jammer dat de Middelste mo-
len, die vroeger op de Vlist uitmaalde,
geen bemalingsfunctie meer heeft en
ook niet meer kan krijgen sinds de Vlist bij
de ruilverkaveling van de Lopikerwaard
zijn functie als boezem heeft verloren; te
meer daar het scheprad nog altijd zo’n 85
centimeter tasting heeft. Desondanks is
de molen een bezoek meer dan waard.



Op 10 oktober 2007 werd in Theater Diligentia in Den Haag het Molensymposium

gehouden. Het daar gehouden referaat ‘Moeten molens altijd malen?’ van Jos Bazelmans

bracht veel deining teweeg. Voor sommigen was deze oproep tot discussie niets minder dan

vloeken in de kerk. De discussie kwam inderdaad op gang, niet alleen in gesprekken, maar

ook via internet. Bazelmans medestanders hadden het gemakkelijk: zij konden zich eenvoudig

aansluiten bij zijn zorgvuldig opgebouwd betoog. De tegenstanders hadden het klaarblijkelijk

moeilijker, althans de argumentatie vanuit die hoek kreeg soms een bedenkelijk laag niveau

en had dan nauwelijks meer om het lijf had dan sneren in de richting van de spreker met

woordspelingen op zijn naam. Blijft de vraag: moeten molens altijd malen...? 

De molen van Bökkers in Olst was tot
aan de restauratie van 1968 superslank.

Status quo?
quo vadis?

(1)
J.S. Bakker
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Toch draait het mijns inziens bij Bazel-
mans niet om deze vraag. De kern van
zijn betoog is het behoud van de authen-
ticiteit van de molen. Vervolgens toetst hij
de instandhoudingspraktijk bij molens aan
de vastgelegde twintigste-eeuwse restau-
ratiefilosofie. Dat gebeurt aan de hand
van zeven criteria. Zijn conclusie is dat
slechts één van de zeven algemeen aan-
vaarde uitgangspunten spoort met mo-
lenrestauratie: die van het behoud van
de oorspronkelijke bestemming. Over
vloeken in de kerk gesproken... Vervol-
gens houdt Bazelmans een pleidooi voor
een andere benadering van het molenbe-
houd waardoor molens hun uitzonderings-
positie verliezen. Die filosofie is gebaseerd
op authenticiteit, op het accepteren
van ‘echt’ en het weigeren van ‘na-
maak’. Behoud dient zich te richten op
het eerste (we conserveren molens in de
staat waarin ze zich nu verkeren), terwijl
het tweede (zoals het herscheppen van
molens of molensituaties) wordt afgewe-
zen. Weg is weg en op is op. 
Deze filosofie heeft grote consequenties
voor het algemeen geaccepteerde mo-
lenbehoud: in principe geen verplaatsin-
gen, verhogingen, completeringen, ver-
nieuwingen van historische delen omdat
dit de authenticiteit van de molen aan-
tast in die zin dat dit in het beste geval
de klok terugdraait en daarmee de ech-
te geschiedenis van het bouwwerk ver-
valst. 
Merkwaardigerwijs accepteert Bazelmans
‘molenvreemde’ verbouwingen zoals die
in het blad Molens werden zichtbaar ge-
maakt aan de rompen van De Graan-
korrel en Het Vertrouwen wel die net zo
goed afbreuk doen aan de geschiede-
nis van de molens. Of je nu van de hond
of van de kat gebeten wordt...
Voor alle duidelijkheid: Bazelmans en ook
dit artikel beperkt zich tot de molens met
een formele monumentenstatus. Voor
molens zonder die status geldt alleen de
normale algemene wet- en andere re-
gelgeving waarmee overigens al moeilijk
genoeg kan worden gedaan. Sommige
eigenaren van dit soort molens weten
daar alles van.

Verder is in dit artikel ook de authentici-
teit sacrosanct, in die zin dat allerlei ‘ei-
genzinnige’ restauratiepraktijken die af-
breuk doen aan de authenticiteit van de
molen principieel worden afgewezen;
veranderingen in constructie en uiterlijk
van de molen die geen recht doen aan
het verleden van de desbetreffende mo-
len (zie hierover Molenwereld 2007-1-22
e.v) zoals het vervangen van een harde
dekking op een achtkante molen door
riet, terwijl de molen dit nooit heeft ge-
had, zoals in Kolham, Harderwijk, Olst en
nog veel meer. Idem het verwijderen uit
en aan de molen van onderdelen die er
‘niet bij hoorden’, maar wel een intrinsiek
onderdeel van de geschiedenis van de
molen vormden. 
Door dit soort restauratieactiviteiten ont-
stond een soort ‘Frau-Antjemolens’, be-
antwoordend aan een verondersteld

ideaaltype (?) molen. De rol van de Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg hierin
valt op zijn zachtst gezegd merkwaardig
te noemen. Dat geldt ook voor het aan-
brengen van wiekverbeteringen, louter
ter verhoging van het ‘draai- en maal-
plezier’ en allerhande grotere en kleine-
re details als veranderen van het kap-
model of het vervangen van kruilieren
door kruiraderen. Het meest schrijnend is
het vrijwel geheel uitroeien door restau-
ratie van de klasse molens die in Molen-
wereld 2008-7/8- 292 de ‘magere fietsen’

onder de molens werd genoemd (Ter
toelichting: deze benaming werd in de
familie van mijn vader gebruikt voor de
fiets van een oom, waaraan werkelijk
niets zat wat maar enigszins overbodig
zou kunnen zijn, maar oom Piet Klapwijk
reed wel). 
Kort samengevat: het gaat niet om de
authenticiteit op zich, maar om het hoe
van de authenticiteit, waarbij het be-
houd van het historisch gegevene buiten
kijf is.

Het vervangen van het dakleer op de molen van Olst door riet gaf de molen een
heel ander uiterlijk. Hij werd plomper en uiteraard veranderd ook de kleur.
Mooier? Over smaak val niet te twisten, maar onbetwistbaar is het historische
uiterlijk van de molen flink aangepakt.
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Conservatief

Monumentenbehoud is uit de aard der
zaak altijd behoudend, letterlijk conser-
vatief. Van conservatief naar conserva-
tisme is maar een kleine stap. Deze poli-
tiek-maatschappelijke stroming biedt
interessante aanknooppunten als het
gaat om het onderscheiden van diverse
richtingen. Binnen het conservatisme on-
derscheidt men er drie:
1. Het status-quo conservatisme dat uit-

gaat van de bestaande toestand.
(De klok moet stil blijven staan.)  

2. Het reactionaire of herstelconservatis-
me, dat de bestaande toestand ver-
werpt en terug wil naar het verleden.
De bestaande toestand. Dat is prima
maar dan zoals die vroeger was (sta-
tus quo ante). Dat verleden wordt dan
als ideaal gezien. (De klok moet terug
gezet.)

3. Het dynamisch of hervormingsconser-
vatisme, dat beseft dat men de klok
niet kan stilzetten en daarom niet af-
wijzend staat tegenover veranderin-
gen en vernieuwingen; om met de
grondlegger van deze stroming, de Ier-
se filosoof en politicus Edmund Burke
(1729-1797) te zeggen: ‘Ik zou veran-
dering, hoe dan ook, niet willen uitslui-
ten, maar zelfs als ik iets veranderde,
zou het moeten zijn tot instandhou-
ding’. (De klok tikt door.)

Deze drie stromingen laten zich moeite-
loos vertalen naar het monumenten-,

c.q. molenbehoud. Een molen dient ge-
restaureerd te worden:
1. In de toestand waarin hij nu verkeert:

conserverend of geconsolideerd be-
houd. Restauratie betekent alleen een
verbetering van de bouwfysische kwa-
liteit en is letterlijk conserverend. (Rom-
pen blijven bijvoorbeeld dus rompen).

2. In de staat die hij had toen alles voor
hem vol en goed was: reactionair be-
houd. Verdwenen elementen mogen
(moeten?) gereconstrueerd. (Rom-
pen mogen dus weer molen worden.)

3. In de situatie die men nu als ideaal
voor de molen ziet: dynamisch be-
houd. (Molens mogen dus verplaatst,
verhoogd, ‘verbeterd’ worden of zelfs
een andere bestemming krijgen. ) 

In de praktijk is de scheiding niet altijd
even scherp. Iemand vindt dat een
romp een romp moet blijven, maar ‘eist’
voor een andere molen het aanbrengen
van ‘bussels’, ook al heeft die molen ze

nooit gekend en is de bedrijfsuitoefening
volledig passé. Zo zijn er wel meer voor-
beelden van het meten met twee ma-
ten. Een mooi voorbeeld is ook de hier-
boven genoemde verbouwing van Het
Vertrouwen in Delfshaven tot een soort
vuurtoren die volgens molenliefhebbers
in een attractiepark niet zou misstaan.
Aan argumenten geen gebrek: iedere
ketter heeft zijn letter.
In de geschiedenis van het molenbe-
houd zijn alle drie de stromingen terug te
vinden. De laatste heeft ongetwijfeld de
oudste papieren. Van meet af aan lijkt
het dynamisch behoud de boventoon
hebben gehad. ‘Alles’ kon en mocht
mits de molen maar bleef draaien of op
zijn minst uiterlijk in stand bleef. Toen de
molens hun economische betekenis ver-
loren schiep dit de ruimte voor het reac-
tionaire behoud. Verdwenen delen wer-
den gereconstrueerd. In de praktijk ging
deze stroming vaak gelijk op met de der-
de. Gechargeerd kwam het neer op: als

De korenmolen Assumburg in Nieuw-
Vossemeer voor de watersnoodramp
van 1953, een voormalige over geplaatste
Zaanse molen. Zoals gebruikelijk bij
verplaatsingen naar het zuiden heeft
hij zijn uitbrekers verloren. Het
achtkant is gedekt met dakleer, maar
hij heeft in ieder geval nog de voor de
Zaanstreek zo kenmerkende
middelbalk in de kap. Deuren en
ramen liggen vlak in de velden. 

De vertrutting van een molen ten top:
het ‘kruirad’ van De Jonge Hendrik in
Den Andel (foto Joop Vendrig, 22
september 2007). 



er maar weer een molen stond die draai-
en kon. De derde stroming, de conserve-
rende, is betrekkelijk jong; zeer jong zelfs
als hij de andere min of meer uitsluit. Van-
uit die optiek ligt de vraag van Bazel-
mans voor de hand: Moeten molens al-
tijd malen?
Om terug te keren zijn referaat: Op
grond van de geldende restauratietheo-
rieën valt de nadruk op het conserve-
rend behoud. Hij wijst reactionair be-
houd af en volgens hem zijn zekere
vormen van dynamisch behoud moge-
lijk. Dat laatste is overigens niet de sterk-
ste kant van zijn referaat omdat het ge-
koppeld wordt aan een subjectief
gekleurd begrip als authenticiteit. Zo zul-

De Assumburg niet lang na de
restauratie van 1956. De middelbalk is
een lange spruit geworden, de schuine
stellingschoren zijn vervangen door
staande. Het dakleer heeft plaats
gemaakt voor horizontale delen. Er
zijn dakkisten aangebracht voor de
ramen en deuren. De middelbalk is
vervangen door een lange spruit.

Bij de restauratie van 1967 wordt de
molen van Nieuw-Vossemeer nog meer
‘te pakken genomen’. Het achtkant
wordt nu weer - als in de Zaanse tijd -
voorzien van uitbrekers, waardoor het
typisch Brabantse/ Limburgse uiterlijk
van een overgeplaatste Zaanse molen
verdwijnt. En ‘natuurlijk’ heeft de krui-
bok plaats gemaakt voor een kruirad.
Wonder boven wonder krijgt de molen
geen rietdek, maar houdt het dakleer.
Het is ook door de veranderde omge-
ving haast niet te zien dat het om de-
zelfde molen als op pag. 410 gaat.



len er mensen zijn die een ‘Vuurtorenver-
trouwen’ als smakeloze wansmaak en
grof staaltje nep voor een molen zien ter-
wijl zij een volledig volgens de regels van
de kunst gerestaureerde molen Het Ver-
trouwen als volledig authentiek ervaren.
En blijkbaar ook omgekeerd.
De vraag van Bazelmans met nee be-
antwoorden betekent meer ruimte voor
het conserverend behoud en minder
voor het reactionaire dan wel het dyna-
mische behoud tot zelfs het uitsluiten er-
van toe. Het omgekeerde gaat even-
eens op.
Als de vraag van Bazelmans beant-
woord moet worden tegen de achter-
grond van de thans geldende algemene
restauratie- en behoudinzichten dan is
maar één antwoord mogelijk: nee, en
zeker niet als het de historische substan-
tie bedreigt (slijtage, de ‘tand des tijds’). 
Veel molenliefhebbers zullen grote moei-
te hebben met dit nee. Vandaar, dat de
enorme ophef die ontstond na het be-
toog van Bazelmans alleszins begrijpelijk
was. De liefhebber was in zijn molenhart
getroffen. 
Het is dan wel zaak om te beseffen dat
niet iedere molenliefhebber vanzelfspre-
kend een monumentenliefhebber is en
omgekeerd, al zal het veelal hand in
hand gaan. Alleen zal de nadruk hier en
daar anders vallen. 

Die scheiding tussen molen- en monu-
mentenliefhebber is er van meet af aan
geweest en loopt als een rode draad
door het molenbehoud heen. Juist de
laatste decennia is er een zekere ver-
eenzelviging ontstaan: de vrijwillige mo-
lenaar die zich opwerpt als de hoeder
van het nationale molenerfgoed. Over
de invulling valt te twisten.

De Hollandsche Molen

Als in 1923 de Vereniging De Hollandsche
Molen wordt opgericht dan vaart de ver-
eniging een duidelijke koers: het gaat
om het behoud van in bedrijf zijnde mo-
lens. Molens zijn werktuigen. Men zet zich
dan ook nauwelijks in voor het behoud
van stilstaande molens. Molens die bui-
ten bedrijf komen zijn als het ware afge-
schreven. Het behoud ervan ziet men
niet als een taak van de vereniging al
staat men er niet afwijzend tegenover.
Wel staat men afwijzend tegenover het
behoud van molenrestanten: liever hele-
maal weg, dan een verminkt torso. Als
derden buiten bedrijf geraakte molens
willen behouden dan is dat mooi, maar
meer ook niet. Of deze keuze wordt in-
gegeven door pragmatisme of principe
is niet duidelijk. Ze krijgt in de beginjaren
wel een principieel karakter. De redactie

van het vakblad De Molenaar is het daar
beslist niet mee eens. Waarom zou men
buiten bedrijf gekomen molens niet mo-
gen behouden als ‘natuurmonument’?
Opvallend is het gebruik van het begrip
natuurmonument waarmee uiteraard
cultuurmonument wordt bedoeld. Het is
een van de eerste algemene pleidooien
voor molenbehoud in deze zin. Als be-
leidslijn krijgt deze bij De Hollandsche
Molen pas tientallen jaren later voet aan
de grond. Molens zijn voor alles werktui-
gen en op het instandhouden in die zin is
het beleid gericht. Molens moeten ma-
len.
Na de oorlog wordt snel duidelijk dat de
overblijvende molens in de sterk veran-
derende samenleving als werktuig nau-
welijks meer kansen hebben, achter-
haald als ze zijn door de technische,
economische en agrarische ontwikkelin-
gen. De een na de andere molen wordt
stilgezet en velen verdwijnen. Zijn er in
1945 bij het einde van de oorlog nog om-
streeks 1400 windmolens waarvan de
meeste nog in bedrijf zijn; tien jaar later
staat de teller op ongeveer 1100, nog
weer tien jaar later op circa 950, waar-
van dan de meeste stilstaan. Het is dui-
delijk dat het vasthouden aan de koers
van behoud van in bedrijf zijnde molens
een doodlopende weg is. 

De Otter aan de Kostverlorenvaart, aldaar het ultieme
monument van de glorietijd der Amsterdamse zaagmolens,
zij het in een ‘afstotende omgeving’ of zagende paltrok in
Uitgeest met ‘afgestoten geschiedenis’. 
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Monumentenwet

De monumentenwet die Koningin Julia-
na op 22 juni 1961 ondertekent brengt
uitkomst. Uiteindelijk komen vrijwel alle
molens op de door de wet vereiste rijks-
monumentenlijst. Alhoewel de wet van
1961 is, hebben zowel de wet als de lijst
een zeer lange voorgeschiedenis. Door
deze wet verandert het molenbehoud
totaal van karakter. Primair staan de ei-
sen die de monumentenwet stelt. Die
wet rept met geen woord over het in be-
drijf houden van molens. Alleen het
voortbestaan telt. Anders gezegd: het
werktuig is formeel ondergeschikt ge-

maakt aan het monument. Dat van rijks-
wege het in bedrijf houden van molens
beloond wordt via de subsidiëring doet
daar niets aan af of toe. Toch juist dit zal
er toe hebben bijgedragen dat er in be-
nadering bij restauraties niet zo vreselijk
veel verandert, te meer ook daar De Hol-
landsche Molen door het rijk wordt be-
last met de uitvoering van een molen-
taak. Deze organisatie had altijd al de
molen als werktuig behandeld, zodat het
er veel van weg had dat de monument-
gerichte benadering pas na die als werk-
tuig kwam. Bovendien wordt het draaien
en malen met molens uit meerdere over-
wegingen aangemoedigd, zelfs zo dat

het pleidooi ervoor in de loop der jaren
welhaast een mythisch karakter krijgt. De
molenliefhebber komt op deze manier
aan zijn trekken terwijl monumentenlief-
hebbers sommige restauraties met ge-
krulde tenen aanschouwen, zoals het eli-
mineren van de hierboven genoemde
‘magere fietsen’. Zij zijn en blijven een
minderheid terwijl het gros van de mo-
lenliefhebbers en het grote publiek en-
thousiast is, het draait, maalt en het is
een lust voor het oog, wat wil een mo-
lenliefhebber nog meer?
De reguliere monumentenzorg beweegt
zich in die jaren meer en meer in de rich-
ting van het conserverend restaureren,
terwijl molenrestauraties lang in het oude
spoor blijven lopen, op zijn best de reac-
tionaire-dynamische richting. Beide spo-
ren lopen dus meer en meer uiteen,
waarbij ook nog eens de kwalitatieve
component komt die ten dele samen-
hangt met deze benadering. Molens krij-
gen zo als monument een soort status-
aparte, waar niet iedereen gelukkig mee
is. Het was dan ook voorspelbaar dat die
status vroeg of laat ter discussie zou wor-
den gesteld. En dan komen we weer uit
bij het betoog van Bazelmans: moeten
molens altijd malen? Als dan in plaats
van het werktuigkarakter de monumen-
tenstatus wordt voorop gesteld in het
licht van de ontwikkelingen op dit terrein
gedurende de laatste decennia dan is
er maar één antwoord: nee en al hele-
maal niet wanneer dit malen of de voor-
zieningen voor dit malen inbreuken zijn
op de lopende geschiedenis van het ge-
bouw. Toch is er meer aan de hand.

Monopolie

De monumentenwet monopoliseert in
principe de monumenten en focust zich
volledig op de monumentenstatus. Dat is
logisch en als Bazelmans vanuit die status
denkt en redeneert dan is zijn kritische
houding volkomen terecht en kan hij het
molenbehoud op veel punten in staat
van beschuldiging stellen. 
Nu is een molen niet alleen monument.
Zijn status is veelzijdig: hij vult de openba-
re ruimte, bepaalt de identiteit van zijn
omgeving, herbergt een woning of be-
drijf, voorwerp van een hobby, toeristisch
object en meer. De monumentenwet
heeft aan deze extra waarden buiten
het afblijven nauwelijks een boodschap,
ook al zijn al die andere facetten nog zo
legitiem. In het beste geval versterken de
facetten elkaar, in slechtere conflicteren
ze. Het molencomplex in Kinderdijk is een
voorbeeld van het eerste, het complete-
ren van een onttakelde molen die op de
monumentenlijst staat een voorbeeld
van het tweede. 
Het is te vergelijken met de directeur van
een grote onderneming, getrouwd, ge-
zin en een gepassioneerd voetballer. Die
is als persoon nooit alleen maar direc-
teur, huisvader of voetballer. Hij is het alle
drie en moet proberen een balans te vin-
den. Het kan elkaar versterken. Doordat

In de oorlog werd dankbaar gebruik gemaakt van de perfect ‘verbeterde’
windmolen in Terbregge. Na de oorlog werd er ook nog tarwe gemalen in het
kader van het European Recovery Programm. Hier een beladen wagen van J.L.
Koot voor de molen versierd met ERP-symbolen. Het tellen van de zakken op de
wagen levert een respectabele totaallast op. De meelwagens van Koot hadden een
speciale reputatie. Volgens het verhaal brak ooit in de Maastunnel het chassis van
een overbeladen wagen achter de cabine af! Voor de wagen molenaar Theo van
der Linden die als laatste met deze molen volop op de wind heeft gemalen. Toen
hij in 1971 na vele jaren voor het eerst weer en ook voor het laatst in de molen
kwam sprongen letterlijk de tranen in zijn ogen over wat er van ‘zijn’ molen
terecht gekomen was.
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hij een goede thuisbasis heeft en zich
goed weet te ontspannen functioneert
hij als directeur waarschijnlijk ook goed
of beter. Zodra die balans verstoord
wordt krijgt hij problemen. Stel dat de
man alleen gaat leven voor zijn werk.
Dat zet zijn huwelijk en gezin onder druk,
zijn elftal pruimt hem niet meer en het re-
sultaat is dat die onbalans zich tegen
hem keert. 
In feite is het met de molen niet anders.
Zodra één van de facetten de molen
monopoliseert raakt de balans verstoord
en zullen betrokkenen vanuit andere dis-
ciplines afhaken. 
Dat afhaken brengt grote risico’s voor
zich mee voor het draagvlak van de mo-
len. Dat is altijd heel breed geweest. Een
vorige voorzitter van De Hollandsche
Molen had het over ‘de club zonder klas-
senstrijd’. Die monopolisering schept juist
een klassenstrijd. Kan de bekende schrij-
ver Herman de Man nog spreken van
een ‘mallemeulenbeweging’; je komt
dan gegarandeerd uit bij een soort ‘mal-
lemeulensekte’, een kleine groep, over-
tuigd van het eigen gelijk en met flink
wat pretenties, niet alleen naar binnen
toe, maar ook naar buiten. In het beste

geval kan men van de buitenwereld sym-
pathie krijgen, maar waarschijnlijk weinig
meer. Mogelijk, maar hopelijk niet, past
de gestage daling van het aantal leden
van De Hollandsche Molen in dit kader.
Onbegrip (zoals meer tegenover sekten)
ligt voor de hand. Zo zal de buitenstaan-
der absoluut niet begrijpen waarom een
molenliefhebber niet wil dat een ontta-
kelde molen weer kap en wieken krijgt.
Tot voor kort waren er op molengebied
nauwelijks problemen - althans princi-
pieel niet - omdat het molenbehoud
functioneerde volgens een soort polder-
model avant la lettre. Waar mogelijk
werkten verschillende disciplines en ook
de verschillende overheden zo veel als
mogelijk mee aan het molenbehoud in
de breedste zin van het woord; met in-
drukwekkend resultaat, zodat het aantal
molens na een eeuw van sterke achter-
uitgang weer steeg, vooral door herstel
van molenrestanten en ook wel, in veel
mindere mate, door de bouw van nieu-
we molens, soms met gebruikmaking van
delen van molens elders. Ook kwalitatief
werd er veel winst geboekt. 
Dit poldermodel kwam recent onder
druk te staan. De samenwerking tussen
de diverse overheden was niet langer
vanzelfsprekend. Claims vanuit verschil-
lende disciplines op grond van hun ‘mo-
nopoliegedachte’ leidden tot verschil-
lende inzichten, zodat de eenheid van
weleer onder druk kwam te staan door-
dat men zich niet meer kon of wilde
identificeren met ideeën vanuit andere
hoeken. De eenheid van weleer veran-
dert in een soort verketteren van andere
standpunten, veelal zonder begrip op te
kunnen brengen voor andersdenken-
den, soms zelfs gepaard gaand met
nauwelijks verholen minachting. Karika-
turen worden niet geschuwd. Het doet
inderdaad sektarisch aan.
Het zal duidelijk zijn dat dit alleen maar
negatief uitpakt voor het draagvlak van
het molenbehoud. Die kant moet het
dus niet op, maar welke dan wel?

Draagvlak

Het hoeft geen betoog dat het voortbe-
staan van molens het best is gediend
met een zo breed mogelijk draagvlak. Zo
veel mogelijk maatschappelijke velden
moeten zich daarin dan kunnen herken-
nen. Dat zou een pleidooi kunnen bete-
kenen voor een terugkeer naar het verd-
wenen ‘poldermodel’ met hooguit wat
kwalitatieve aanpassingen. Toch is dat
waarschijnlijk niet reëel. Bazelmans legt
terecht de vinger bij een zere plek. Om-
dat vrijwel alle molens beschermde rijks-
monumenten zijn en vanwege de pecu-
nia heeft de RACM buiten twijfel de dikste
vinger in de molenpap. Het draait dan
ook om de vraag of de RACM bereid is
om ook anderen iets van die pap te laten
of dat die voor hun inzichten alleen een tik
op hun vingers krijgen omdat hun ideeën
niet stroken met die van de RACM. 
Er is zeer zeker een gemeenschappelijke

basis: de communis opinio dat molens,
de monumenten, behouden moeten blij-
ven. Dat is dan ook het probleem niet.
Het probleem is het hoe. Geen enkele
monumenten- of molenliefhebber zal het
voortbestaan van de paltrok De Otter in
Amsterdam in twijfel trekken. Het pro-
bleem is het hoe: als werkloos monument
voor het indrukwekkende Amsterdamse
zaagmolenverleden aan de Kostverlo-
renvaart in Amsterdam? Of als op wind-
kracht zagende paltrok in Uitgeest? In
beide gevallen vertolkt de molen een ze-
kere waarde. Het komt dus op de waar-
destelling aan.

Waardestelling

De plaatsing van een gebouw op de
rijkslijst gaat gepaard met een waardes-
telling, waarin de waarde van het monu-
ment wordt omschreven c.q. vastlegt.
Omdat het beschermingsbesluit een juri-
disch document is heeft ook de waar-
destelling een bindend karakter dat
qualitate qua gerespecteerd dient te
worden door vriend en vijand, of ze het
nu leuk vinden of niet. Aan de andere
kant biedt een waardestelling mogelijk
een uitweg - of belemmert uitwegen;
dan kan ook - uit een impasse. 
Stel bijvoorbeeld dat De Otter is be-
schermd als laatste restant van het Am-
sterdamse zaagmolenverleden. Dat zou
verplaatsing naar Uitgeest of elders op
grond van de waardestelling vrijwel on-
mogelijk maken omdat de band met
Amsterdam radicaal wordt doorgesne-
den. Zo is het moeilijk vol te houden dat
de paltrok in het Openluchtmuseum

Door de enorme schaalvergroting in
de mengvoederindustrie hebben veel
kleine molenaarsbedrijven als zelf -
standig producent het loodje moeten
leggen. Relatief vaak waren deze op
een oude molenlocatie of zelfs in en
bij een molenromp gevestigd. In
enkele en zo langzamerhand zeldzame
gevallen is dat nog het geval, zoals bij
de firma Wed. A. Schellings in
Beuningen. De bedrijfscontinuïteit
geeft deze molen een zeer speciale
authenticiteit die bij het gros van de
korenmolens wordt gemist.

Gist- en Spiritusstad (N.J. de Vreede):
“een molen is geen speeltuin”.
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daar een monument is voor het Dordtse
zaagmolenverleden. Als De Otter echter
is beschermd als paltrokzaagmolen op
zich dan maakt het niet uit of hij dan wel
in Amsterdam of Uitgeest staat; gelet op
zijn functie zou het laatste dan zelfs de
voorkeur hebben. 
Kort samengevat: de vastgelegde mo-
numentwaarde moet intact blijven, hoe
dan ook. Vindt RACM dat een molen als
De Otter alleen in situ behouden kan blij-
ven dan moet dat uit de waardestelling
blijken, want die is immers maatstafge-
vend voor het behoud.
Ook voor verhoging, aan- en bijbouwen,
dan wel het slopen ervan, zou de reden-

gevende omschrijving of waardestelling
doorslaggevend moeten zijn. 

Natuurlijk kunnen waarden tegenstrijdig
zijn: De Otter als laatste Amsterdamse
zaagmolen versus zijn functioneren als
molen. Alle twee volledig tot recht laten
komen is onmogelijk. In dat geval zou
een rangorde gewenst zijn dan wel over-
leg uitkomst moeten bieden. Uiteraard is
dan de kwaliteit van een waardestelling
van groot belang. Is dat een vrij algeme-
ne opmerking dan kan men er nog niet
veel mee aan.

Gewogen behoud

Het zal duidelijk zijn dat geconsolideerd
behoud, zeg maar het ‘invriezen’ van de
molen of wat er van over is het maxima-
le behoud van een historische ontwikke-

De Groenendijkse molen in
Hazerswoude werd in 1939 half ver -
dek kerd en voorzien van een schroef -
pomp. Bij de restauratie van 1966
verdween de verdekkering om bij de
restauratie van 1999 weer te worden
aangebracht zodat in feite de situatie
van 1939 werd hersteld. Door het aan -
brengen van een betere duiker onder
de Hoge Rijndijk kan de molen weer
voluit functioneren en heeft de status
van ‘verdroogd kreng’ inmiddels weer
vele jaren achter zich. De halve ver -
dek kering is visueel een schitterend
systeem en zal in de praktijk niet 
veel onderdoen voor het verwante 
Van-Busselsysteem. Op deze foto van
de inbedrijfstelling op 11 juni 1999
moet men wel heel goed kijken om
het te zien.

De diameter van het scheprad in
relatie tussen de afstand van het hart
van de wateras en het polderpeil
maakt duidelijk dat de tasting van het
scheprad van de Blauwe Wip bij
Hazerswoude nagenoeg nul is wat de
molen tot een ‘verdroogd kreng’ maakt
(foto D. Kenbeek, 28 augustus 1977). 

B E H O U D
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ling is. Reactionair behoud, terugkeer
naar een vroegere situatie, schept een in
wezen nieuwe situatie, hoe oud de mo-
len er ook uitziet omdat de molen nooit
zo heeft gewerkt; het echte oude, histo-
rische is en blijft weg, hoe perfect de
nieuwe situatie ook aansluit bij de be-
oogde historische. 
Dynamisch behoud klinkt leuk, maar zal
in de praktijk een enorme grabbelton zijn
met ‘elck wat wils’ tussen de houtkrullen
en met het recht van de sterkste als ver-
pakking. Dat kan zowel het object op
zich als de bestemming raken.
Bovendien zal het niet lukken om be-
stemming en object naadloos op elkaar

De Concordia in Ede groeide uit tot een middelgroot mengvoederbedrijf; in feite een zeldzaam boeiende en unieke
combinatie van een oud en modern molenaarsbedrijf. Van die oorspronkelijke combinatie is nu niet veel meer over, ondanks
de restauratie en verhoging van de molen. Dergelijke combinaties moet men nu met een lantarentje zoeken.

Links onder: In 1952 kocht de Amster -
damse arts Buma De Eendragt en liet
hem als woonhuis restaureren volgens
plannen van architect K. Breder. Het
binnenwerk verdween op het boven -
wiel na geheel maar wel werden weer
een as en roeden gestoken, afkom stig
uit Appingedam. Naast woning kreeg
de molen ook een atelierfunctie voor
mevrouw Lidi Buma-Van Mourik
Broekman, een veelzijdig en begaafd
kunstenaar. De molen veranderde zo 
in- en uitwendig totaal van karakter.
Het terugrestaureren van deze molen
tot zaagmolen, zou een bijzonder en
intrinsiek deel van de geschiedenis van
de molen uitwissen. Wel wordt een
vergelijkbare operatie op dit moment
voltrokken aan De Valk in Montfoort
(ansichtkaart, circa 1955).

De Concordia in Ede werd in 1952
stilgezet en tien jaar later onttakeld.
Het mengvoederbedrijf groeide daarna
gestaag verder, maar de molen boerde
achteruit. Omstreeks 2000 kwam de
discussie over het herstel op gang. 
De gemeente Ede en de Stichting
Vrienden van de Gelderse Molen
wilde de fabrieksgebouwen slopen,
maar het provinciebestuur dacht hier
anders over. Een deel is nu gesloopt en
de molen is verhoogd. De Concordia
heeft nu ook fokwieken, terwijl het
aannemelijk is dat er, zeker vergeleken
met vroeger, nauwelijks meer gemalen
zal worden (foto H. van Steenbergen,
30 augustus 2008).
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Links boven: Omstreeks 1930 was De
Eendragt in Weesp als zaagmolen nog
in vol bedrijf al was er in de aanbouw
ook een motor aanwezig. Het moet
als zaagmolen een merkwaardige
molen zijn geweest. De luchtfoto laat
de molen op de voorgrond zien met
de houtloodsen, balkengat, enkele
kranen en zelfs een lorriespoor. Nadat
de molen tot stilstand was gekomen
raakte hij in zwaar verval en verloor
zelfs zijn kruis. 



418 11e jaargang 2008 nr. 10

af te stemmen tenzij de bestemming de
oorspronkelijke is. Ook zal die bestem-
ming veelal de ervaring, de beleving be-
palen en de historische functie op de
achtergrond doen raken; dat laatste
zelfs versterken, zelfs als het de indruk
wekt ‘echt’ te zijn. Een draaiende koren-
molen noemen molenliefhebbers wel
een levende molen, een stilstaande is
‘dood’. In feite is dit boerenbedrag. Het
molenaarsbedrijf bracht de molen tot le-
ven, zonder dat bedrijf is hij dood. Zo be-
zien is de historische continuïteit van een
molenrestant, deel uitmakend van een
mengvoederbedrijf zonder meer zicht-
baar, terwijl de schitterende gerestau-
reerde korenmolen die regelmatig draait
met enthousiaste vrijwilligers en in ge-
bruik is als museum in feite afgestorven is.
Als dat laatste ook nog eens gepaard
gaat met allerlei toeters en bellen tot le-
ring en vooral vermaak van Jan en alle-
man dan staat de monumentwaarde en
zeker de authentieke beleving als zoda-
nig flink onder druk. Veertig jaar geleden
placht de Delftse molenaar Niek de Vree-
de (‘Gist- en Spiritusstad’) al te waarschu-
wen: ”een molen is geen speeltuin” of als
variant ”een molen is geen uitkijktoren”.
Dat rijtje “een molen is geen ...” kan
moeiteloos worden aangevuld.

Wat dat betreft heeft een poldermolen
een niet te onderschatten pré. Als hij
aansluiting heeft op het polder- en het
boezemwater en maalt dan is de situatie
en daardoor ook de beleving volledig
echt. Natuurlijk zijn ook hier voetangels
en klemmen: als de biotoop in enge of
wijdere zin of de outillage van de molen
onder druk is komen te staan dan wordt
het nog weer anders. Wanneer die band
met het water is doorgesneden dan kom
je in precies dezelfde situatie als bij de
‘dode’ korenmolen, zelfs met een maal-
circuit. Niet voor niets vroeg Willem Pouw
Kraan van een van de Lijkermolens eens
heel treffend: ”Hoe is het met die ver-
droogde krengen aan de overkant van
de Rijn?” En kreng dan wel te verstaan in
de oorspronkelijke betekenis van het
woord. 

Het zal duidelijk zijn dat het zo daadwer-
kelijk in bedrijf houden van molens de
absolute voorkeur heeft, ook al zou dit
aanpassingen eisen aan een verander-
de situatie als een verlaagd polderpeil.
Anderzijds zal men de waarden die de
molen tot monument maakt dienen te
respecteren en ‘recht moeten doen
aan het verleden van de molen’ (zie
Molenwereld 2007-1-22 e.v). Daarbij kun-
nen ook weer andere vragen opdoe-
men. In een van de vorige nummers van
Molenwereld is melding gemaakt van
de restauratie van De Blauwe Wip in Ha-
zerswoude. Omstreeks 1975 was er spra-
ke van dat deze molen vervijzeld zou
worden. Op voorhand werden wateras,
scheprad en onderwiel al verwijderd.
Het onderwiel werd verwerkt in de mo-
len van de polder Kortrijk en Gieltjesdorp

De molen van Doetinchem biedt al vele jaren onderdak aan de plaatselijk VVV.
De inrijdeuren sluiten voor een groot winkelraam.

Bij het afbranden van de molen van
Arnemuiden in juni 1977 bleef de
machinekamer met de 30 pk Deutz-
motor die tot het laatste toe het
bedrijf had gediend volledig
onbeschadigd. Een jaar later was de
machinekamer gesloopt en lag de
motor er voor schroot naast. 
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De Entreprise in Kolham was een
indrukwekkende molen, gebouwd in
1906. Het achtkant was aanvankelijk
gepotdekseld, later kwam er dakleer
op, zoals deze foto van omstreeks 1950
laat zien. 

B E H O U D

Bij een grote restauratie in 1975 werden romp en kap van de
Enterprise met riet gedekt. Dat heeft de molen nooit gehad en
dat werd in Groningen bij de koren- en pelmolens na 1850 op
een enkele uitzondering na nooit meer toegepast. Het dekken
van de molens in Kolham en ook die van Thesinge was
daarom niets anders dan een anachronisme, maar het leverde
ontegenzeggelijk een prachtige molen op (foto H. Noot).

Op 25 juni 2000 zetten overwaaiende vonken van een
brandende varkens fokkerij de molen in vuur en vlam men.
Het maakt wel duidelijk waarom Groninger mulders met
hun kolossale molens niet zo happig meer waren op
rietdek, zeker bij de staat van de blus middelen toen. Of
een harde dekking de Entreprise had gered is natuurlijk
nooit aan te tonen; dat hij meer over levenskans had gehad
mag men rustig aannemen (foto M.E. van Doornik). 

in Breukelen. Nu krijgt de molen toch
weer een scheprad, aangepast aan de
bestaande waterstaatkundige situatie. In
het licht van de historie van de molen is
dit alleen maar toe te juichen: beter ten
halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
Gelet op de veranderde situatie (polder-
peilverlaging) krijgt de molen het zwaar-
der voor zijn kiezen. Wiekverbetering ligt
voor de hand; maar welk systeem? De
molen heeft het nooit bezeten. Op een
historische situatie teruggrijpen is onmo-
gelijk. Dus toch maar niet? Maar dan kan
de molen niet of ternauwernood functio-
neren; dan maar wel? De keuze lijkt vrij,
evenals de argumenten ervoor. Wat zal
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het worden? Het systeem Fauël dat in de
streek vrij algemeen is toegepast? Ver-
busseling, dat op de watermolens van
het vasteland van Zuid-Holland totaal
vreemd is? Of halve verdekkering, dat in
de regio Dekkers thuisfront, vrij algemeen
is toegepast, maar op één uitzondering
na overal is ‘weggerestaureerd’? Ook bij
zulke beslissingen kan en mag (moet?)
de historie mee wegen. 
Toch zijn zulke restauraties, mits goed uit-
gevoerd, de mooist denkbare voorbeel-
den van dynamisch behoud, naadloos
aansluitend bij de in het begin genoem-
de opvatting van Burke.
De echte problemen ontstaan pas bij
een nieuwe bestemming. Gelet op de fi-
nanciële problemen bij het molenbe-
houd kan dat zoeken naar een bestem-
ming die geld in het laatje brengt wel
eens flink urgentie krijgen, zelfs meer dan
nu. Het hoeft geen betoog dat behoud
van de historische substantie buiten kijf is.
Restauratie zoals in de jaren vijftig van de
vorige eeuw waarbij een molen om der
wille van het behoud werd uitgesloopt

voor een nieuwe bestemming zijn nu niet
meer te verdedigen. Het lag toen an-
ders, want anders was de molen gega-
randeerd weg geweest. Het merkwaar-
dige feit doet zich voor dat bij dergelijke
(woon-)molens uit die tijd op grond van
deze vorm van behoud in feite een inte-
graal hoofdstuk met een specifiek karak-
ter aan de geschiedenis van de molen is
toegevoegd. Het ‘terugrestaureren’ naar
volledig bedrijfsvaardige molen kan men
zonder veel moeite als een staaltje van
geschiedvervalsing uitleggen.

Bedrijfsmolens

Bij watermolens ligt de zaak betrekkelijk
eenvoudig. De grote molens in het wes-
ten zijn vaak al voorzien van een woning
en principieel is op de voortzetting van
dit gebruik niets tegen. De kleine water-
molens in het noorden zijn zo klein dat
een woonfunctie vrijwel uitgesloten is.
Dat betekent dat ze haast ‘veroordeeld’
zijn tot hun oorspronkelijke bestemming

of men moet wel heel bijzondere kunst-
grepen uithalen. Toch komt het wel voor:
de molen in Ouddeel met een vlucht
van 16,50 m en een wijdte van 5 m op de
begane grond werd in 1967 uitgesloopt
en ingericht tot woning. De achterwater-
loop werd verhoogd en biedt ruimte aan
douche en toilet. Het zal duidelijk zijn dat
dit als woning niet ideaal is (en voor een
molen ook niet).
Bij bedrijfsmolens ligt de zaak veel inge-
wikkelder, met name bij korenmolens die
er het overgrote deel van vormen. De
ontwikkeling van het molenaarsbedrijf in
de twintigste eeuw eiste een scala aan
aanpassingen, zoals:
- het plaatsen van stoommachines en la-
ter diverse soorten motoren met allerlei
verschillende soorten aandrijvingen;

- het plaatsen van allerlei machines om
het productieproces aan de eisen van
de tijd aan te passen;

- het in- en aanbouwen van opslagfacili-
teiten;

- wiekverbeteringen. 

Het kon zijn dat de molen daarbij volle-
dig intact bleef, zowel inwendig als uit-
wendig, maar ook dat het leidde alle
denkbare gradaties van sloop, ook weer
in- en uitwendig. De molenaar bleef de
molen als een eenheid zien: zijn bedrijf;
de molenliefhebber in een tweedeling:
wat bij de ‘echte’ molen hoorde en wat
niet: de latere toevoegingen die hij er-
voer als een aantasten, als een schen-
den van de echte molen en hem ‘on-
echt’ maken.
Zolang de molen, in welke vorm dan
ook, in bedrijf blijft is er weinig aan de
hand. De molenaar past de molen waar
nodig is aan aan zijn bedrijf en in feite
ontstaat een veelal interessante menge-
ling van nieuwe en oude techniek. Maar
aan de doorsnee molenliefhebber is het
niet besteed: ‘het lijkt wel een fabriek’.
Wat er niet van de ‘echte’ molen is inte-
resseert hem geen laars. In feite loopt hij
rond met een soort ideaaltype molen
voor ogen, de molen zoals die ‘oorspron-
kelijk’ is geweest, ‘zonder al die troep’.
Omstreeks 1960 is het vrijwel afgelopen
met de bedrijfsmatig gerunde korenmo-
len. Slechts een enkeling houdt het vol
en doet dat anno 2008 nog steeds.
Het gros van de molen is buiten bedrijf
en het behoud ervan komt vrijwel volle-
dig binnen de context als monument.
Een enorme restauratiegolf komt op
gang die zich tientallen jaren confor-
meert aan het ideaaltype molen. Alles
wat daar niet aan beantwoordt moet de
molen uit: zo verdwijnen motoren, ma-
chines, silo’s en zelfs veelal de wiekver-
beteringen. Ook de losse inventaris vliegt
de molendeur uit. De molen wordt gere-
duceerd (verminkt?) tot een soort arche-
type om niet te zeggen een soort stereo-
type. Het is waarschijnlijk onmogelijk om
nu nog een molen terug te vinden die 75
jaar geleden volgens ‘the state of te art’
was, niet volgens de maatstaven van de
molenliefhebber maar volgens die van
de toen moderne beroepsmolenaar. Het

De molen van Ouddeel die in 1867 een woonbestemming kreeg. De achterwater -
loop is verhoogd voor het maken van een douche en een toilet. Om die reden
moest de staartbalk wel ingekort worden (foto H. Noot). 
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is daarentegen niet moeilijk om een hele
rij molens op te sommen waar alle mo-
derniseringen ‘rücksichtslos’ zijn gesloopt.
In mijn boekje De molens van Rotterdam
in oude ansichten deel 2 (Zaltbommel
1981) stond ik bijvoorbeeld vrij uitvoerig
stil bij de molen van Terbregge. Foto 51:
‘Romein (de toenmalige huurder) lag
vrijwel constant overhoop met de ge-
meente Hillegersberg over de toestand
waarin de molen verkeerde. Voor een
groot deel had hij daar gelijk in: de mo-
len was lastig. Er werd een verbeterings-
plan opgesteld door Wijnveen uit Voort-
huizen, dat in 1934 werd uitgevoerd door
Ottevanger uit Moerkapelle. Nog steeds
twee bekende namen in de moderne
molenbouw. De wieken van de molen
werden gestroomlijnd, `verdekkerd” zo-
als dat heette naar uitvinder Dekker. Ook
de binneninrichting van de molen werd
toen en ook later nog aangepakt. Er ont-
stond nu een zeer gemakkelijk en goed te
bedienen molen. Deze moderniseringen
zijn voor het overgrote deel nog aanwezig
in de molen. Laten we hopen dat ze nooit
`weggerestaureerd” worden, zoals elders
al zoveel gebeurd is. Ze herinneren aan
een buitengewoon actieve, doelmatige
en succesvolle periode van het molen-
behoud.’ 
Deze wens of waarschuwing heeft niet
geholpen. Inmiddels is vrijwel alles uitge-
sloopt, terwijl er een beter en mooier
voorbeeld van een ‘verbeterde windmo-
len’ zoals dat toen heette nauwelijks is te
vinden. In feite is deze molen in de twee-
de helft van de twintigste eeuw inwen-
dig geheel geruïneerd, zelfs met mede-
weten, instemming en zelfs wel op kosten
van de gemeente Rotterdam, de eige-
naar van de molen. Ondanks dit alles ziet
hij er uit om door een ringetje te halen en
draait zeer veel. Liefhebbers komen zo
nog volop aan hun trekken. 
De ontwikkeling van deze molen hangt
nauw samen met de bestemming. Tot
1955 was hij volop in bedrijf als korenmo-
len, laatstelijk voornamelijk op de motor;
vanaf 1955 tot 1964 was een motorge-
dreven gortpellerij de hoofdfunctie en
sinds 1997 een winkel. 
Inmiddels is er wel een keer ten goede
ontstaan ten aanzien van dit soort ‘res-
tauraties’, maar het zal duidelijk zijn dat
het kwaad veelal al is geschied. 

Nieuwe bestemmingen

De bedrijfsmolens zijn als monument be-
houden, maar afgezien van een (veelal)
woonbestemming functieloos. Sommige
krijgen een (omstreden) horecafunctie.
Anderen worden VVV-kantoor, winkel of
expositieruimte en de nieuwste loot aan
de stam, de zorgmolen. Zo lang de histo-
rische substantie niet wordt aangetast
wordt daar veelal niet moeilijk over ge-
daan en zeker niet wanneer de molen
toegankelijk blijft voor het publiek en ook
nog eens draait. 
Omstreeks 1970 is er een groep veelal
jonge molenliefhebbers die het massale

stilstaan van molens met lede ogen aan-
ziet. Zij organiseren zich in het Gilde van
Vrijwillige Molenaars en zorgen ervoor
dat gaandeweg meer molens draaien,
daarbij gestimuleerd door de vloedgolf
aan molenrestauraties. Voor dit draaien
zijn vele argumenten aan te voeren.
Erop tegen is niet veel, hooguit aantas-
ting van het monument door slijtage en
ongevallen of het inrichten van de mo-
len op een manier die strijdig is met het
monumentale karakter. Het geeft niet al-
leen de vrijwillige molenaars een zinvolle
tijdbesteding, maar ook een gebruiks-
functie aan de molen. Uiteraard zijn deze
vrijwillige molenaars vooral geïnteres-
seerd in het draaien met de molen en zij
benaderen dan ook vaak weer de mo-
len als een werktuig (wat hij door func-

tieverlies meestal niet meer is). Vandaar
ook dat velen onder hen niet vies zijn van
maatregelen ter verhoging van het
‘draai- en maalplezier’, als wiekverbete-
ringen, verhogingen of verplaatsingen. 
Op die manier is er een opmerkelijke
constante ontstaan in het molenbe-
houd; namelijk de overtuiging dat mo-
lens moeten malen, waarvoor dan vele
argumenten worden aangevoerd. Het is
juist die constante waarachter Bazel-
mans een vraagteken zet, te meer daar
zijns inziens die benadering niet of niet al-
tijd spoort met de geldende inzichten
over monumentenbehoud. Deze reser-
ves worden versterkt door decennia lan-
ge ontwikkelingen op molengebied die
van monumentenoogpunt uit, zeker nu,
als louter ontsporingen zijn aan te mer-

De meeste molens die draaien doen dat dankzij de inzet van vrijwillige
molenaars. Adriaan de Vos van de molen in Oudemolen doet op 1 mei 2007
examen af op de molen van Stavenisse (foto H. van Steenbergen).
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ken; zie het hierboven genoemde voor-
beeld van de molen van Terbregge. 
Bazelmans neemt authenticiteit als uit-
gangspunt; mijns inziens terecht. Maar
ondertussen zitten we wel opgescheept
met een bijzonder groot aantal molens
waar de authenticiteit soms zwaar onder
druk is komen te staan, veelal te zwaar.
Op het prikbord (molen.startpagina.nl /
prikbord) wijst Nico Jurgens op 13 juli
erop dat binnen de RACM iemand zelfs
al heeft geopperd om alle molens maar
van de Rijkslijst af te halen; “daar zit toch
bijna geen cultuurhistorische waarde
meer aan”. Dat is wel sterk overdreven,
maar als dit de prijs is van het benaderen
van de molen als werktuig of het preva-
leren van schoonheidsidealen dan is er
iets grondig mis. Willen de RACM en het
molenwereldje elkaar als betrouwbare
partners blijven zien dan zullen dingen
anders moeten. Dan zal de molenwereld

Inmiddels antiek te noemen hamermo-
len (fabrikaat Lucien Koppen) in de
molen van Stavenisse. In feite lopen in
deze molen drie opeenvolgende ‘maal-
lijnen’ naast elkaar: 1. de klassieke
windmolen 2. de motoraandrijving op
het spoorwiel 3. de hamermolen. Het is
allemaal nog compleet aanwezig en dat
mag wel uniek genoemd worden; nog
afgezien van allerlei opmerkelijke con-
structiedetails. Wel is de oorspronkelijke
ruwoliemotor die in een gebouwtje
stond op de plaats van het bestaande
toiletgebouwtje vervangen door een in-
middels hoogbejaarde 24 pk elektromo-
tor op de luizolder. In 1966 werd ver-
gunning verleend om de molen in te
richten tot weekendverblijf. De gevol-
gen hiervan voor deze zo opmerkelijke
inrichting laten zich raden. Gelukkig is
van de vergunning geen gebruik ge-
maakt, waardoor een kaalslag achterwe-
ge is gebleven en deze molen zijn bij-
zondere verhaal kan blijven vertellen. Al
met al een molen om in deze authen-
tieke uitvoering uitermate zuinig op te
zijn! 

Kanaalweg 108 • 8861 KJ Harlingen • Tel. 0517 - 41 33 77 • Fax 0517 - 41 48 73 • www.houtcompagnie.nl
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ADVER T EN T I E S

de voormalige RDMZ op zijn minst mede-
verantwoordelijk is. Daar kun je een mo-
leneigenaar toch niet voor laten op-
draaien? 
Blijft de vraag: Moeten molens altijd ma-
len? Nu is altijd een groot woord, zeker bij
een molen, afhankelijk als hij is van de
wind (of het water). Moeten molens ma-
len? Het beste antwoord is wellicht: ja,
mits dit niet ten koste gaat van de au-
thenticiteit van de molen. Daar zal dan
ook het omgaan met de molen van alle
betrokkenen op afgestemd moeten wor-
den. Daarmee lopen we direct een groot
mijnenveld in. 

(wordt vervolgd)

authenticiteit van de molen zeer hoog in
het vaandel moeten voeren. Als men
dat niet wil of niet lukt dan zal dat zeer
zeker zijn weerslag krijgen in het molen-
behoud. Alle molens afvoeren van de lijst
gaat wel erg ver, maar een opschonen
ervan in het licht van de door Jurgens
aangehaalde opmerking moet dan niet
uitgesloten worden geacht met authen-
ticiteit als criterium. De invulling van die
authenticiteit zal niet alleen om die re-
den een heikel punt zijn. Er zijn meerdere
invalshoeken (zie het artikel ‘Molenher-
stel of Monumentenzorg’ in Molenwereld
2007-1-22 e.v) . Een geruststellend idee is
dat voor veel wat nu binnen de RACM
blijkbaar als een ontsporing wordt gezien
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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

- Stond ook al weer dat artikel over die molen in Dokkum?
- Of die verhalen over oliemolens? 
- Of die berichten over de bescherming van molenrompen?
- Of die artikelen over de molen van De Regt? 

Natuurlijk kunt u bladeren en zich wild zoeken. Dat kost tijd en geeft
ergernis. Of u vindt het niet. ’t Kan veel makkelijker. Gewoon het register
raadplegen. Zojuist is het register over de tiende jaargang, 2007,
verschenen, ook weer met indices op:

•persoonsnamen;
•molens;
•zaken;
•aardrijkskundige namen.

Alleen het molenregister over 2007 verwijst al
naar bijna 1700(!) vermelde molens (1687
verwijzingen); personen? 1246 verwijzingen om
precies te zijn!

Dit grote gemak kunt u niet alleen bestellen als
brochure van 70 pagina’s, maar ook als MS Excel-
bestand op een CD-rom. De CD-rom bevat zelfs
het complete overzicht vanaf het begin, over de
jaren 1998-2007; met meer dan 16.000 verwijzingen
naar molens en meer dan 12.000 naar personen!

Waar in de
Molenwereld

Prijzen:
Abonnee Geen abonnee

Brochure i 10,50 i 12,50
CD-rom i 7,50 i 9,00
Brochure + CD-rom i 15,00 i 17,50

U kunt als abonnee Waar in de Molenwereld
2007? bestellen door het overmaken van het
bedrag voor het gewenste op postgironummer
4506935 of bankrekeningnummer 3750.30.867
van Stichting Molenwereld te Moerkapelle
onder vermelding van het gewenste.

Eerdere edities van Waar in de Molenwereld?
zijn nog verkrijgbaar tegen dezelfde prijs onder
vermelding van het gewenste jaar.

?
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Deskundig behoud en herstel
van monumentale 
houtconstructies

Heel veel soorten molens, de Westerto-
ren en Zuidertoren in Amsterdam, het Pa-
leis op de Dam, Huis ten Bosch, het Aca-
demiegebouw te Leiden (de oudste
universiteit van Nederland), kasteel Dra-
kensteyn in Lage Vuursche, de Koninklijke
Paardenstallen in Den Haag, de Nieuwe
Kerk in Delft en het Binnen- en Buitenhof

in Den Haag. Het is slechts een kleine
greep uit de vele monumenten waarin
Protekta Conserduc-Renofors de afgelo-
pen jaren actief was. “We werken in ge-
bouwen van enorme historische waar-
de”, vertelt directeur Sjaak Bisseling. “Van
kerken, paleizen en kastelen tot fraaie
grachtenpanden en boerderijen. En dan

heb ik het nog niet over de circa veertig
molens die we jaarlijks conserveren en
restaureren. Vrijwel alle balkkoppen die
daar in de muren zitten, zijn na zo’n 25
jaar weggerot omdat bijna alle muren te
vochtig zijn. Als een balkkop, voeghout,
een bovenwiel of balk onder de koning
met ons systeem wordt vervangen of ver-
stevigd, dan vindt er zeker honderd jaar
geen aantasting plaats. Zeker als er spra-
ke is van een goed onderhoudscontract.
Het is fantastisch dat wij ervoor mogen zor-
gen dat het houtwerk in al die prachtige
monumenten op professionele wijze be-
houden blijft. Daar ben ik echt trots op.”

Geheim

Protekta Conserduc-Renofors houdt zich
al sinds 1950 bezig met de conservering
van houtwerk. Sinds 1980 behoort ook
onder andere restauratie tot het werkter-
rein. Anno 2008 telt het bedrijf ruim zestig
mensen en is het verantwoordelijk voor
het behoud en herstel van houtconstruc-
ties in de bijzonderste gebouwen van
ons land. Wat is het geheim achter dat
succes? Sjaak Bisseling: “In de eerste
plaats onze liefde voor het vak. Daar-
naast jarenlange ervaring en vergaand
vakmanschap. Van technisch adviseur
tot uitvoerend medewerker: iedereen
volgt een intensieve interne opleiding
van ongeveer een jaar. Verder beschik-
ken we over goede contacten met mo-
lenbouwers, aannemers, (bouw)advies-
bureaus, architecten in de monumentale
wereld, Monumentenwacht, Rijksgebou-
wendienst, Stadherstel en vele andere
stichtingen en verenigingen. Onze op-
drachtgevers zijn vooral gespecialiseerde
molenbouwers en restauratieaannemers,
maar we werken ook voor bijvoorbeeld
renovatieaannemers en particulieren.
Het komt steeds vaker voor dat particu-
lieren en onroerendgoedbezitters monu-

Grotendeels weggerotte balkkop in de
molen van Colijnsplaat.

De molen van Colijnsplaat 
die uitvoerig is beschreven 
in Molenwereld 2007-12. 

Gemert, 3 juli 2008 - Hout is mooi, bijzonder en bovenal
duurzaam. Eeuwenoude houtconstructies in monumentale ge-
bouwen zijn daar het dage lijkse en zichtbare bewijs van. De
instandhouding ervan vraagt echter de nodige aandacht. 
Protekta Conserduc-Renofors uit het Brabantse Gemert is een
gerenommeerd bedrijf in hout conservering en -restauratie. De
organisatie is mede verant woor  delijk voor het behoud van vele
prachtige monumentale gebouwen in heel Nederland, maar
ook daarbuiten. Protekta Conserduc-Renofors draagt bij aan
instand hou ding van talloze molens. Zij restaureren en conser -
veren de houtconstructies van 40-tal molens per jaar.



mentale panden kopen en restaureren,
zoals een molen.” 

Conserveren

“De gevolgen van verzwakte houtcon-
structies en houtrot zijn ingrijpend. Een
goede bescherming van hout is dan ook
van onmiskenbaar belang. Vooral voor
monumentale gebouwen natuurlijk”, al-
dus Sjaak Bisseling. Protekta Conserduc-
Renofors is dé specialist in tijdige en des-
kundige bestrijding van houtaantasting.
Van houtboorders als de houtworm, huis-
boktor of bonte knaagkever tot aantas-
ting door houtrot; de organisatie weet
elke vorm van beschadiging te herken-
nen, bestrijden en voorkomen. Daarvoor
worden door Protekta uiteraard de mo-
dernste technieken en middelen ingezet.
Denk bijvoorbeeld aan warmtebehan-

deling of chemische bestrijdingsmidde-
len. Ook is het mogelijk om hout te laten
stralen. Bij deze methode wordt een
ruwe of geschilderde balk gestraald met
grof of fijn zand, zodat de balk weer een
glad en mooi uiterlijk krijgt. Zowel de keu-
ze van de middelen als de behandeling
zelf vereist veel inzicht en deskundigheid.

Restaureren

Voorkomen is beter dan genezen. Soms
komt bestrijding echter te laat. Ook bij
reeds aangetaste houtconstructies is Pro-
tekta Conserduc-Renofors de partner bij
uitstek. Sjaak Bisseling: “Wij zijn de ‘uitvin-
ders’ van de Bêta7-techniek: een effec-
tief houtrestauratiesysteem waar we van

1981 tot 1991 octrooi op hadden. Qua
toepassingen zijn er vele mogelijkheden,
zoals balkkoprestauratie, constructieve
stabilisering, constructief herstel, gewa-
pende verlijming, balkverzwaring, repli-
cering en het Renocon-vloersysteem.
Deze methoden zijn uitermate geschikt
voor tal van houtverbindingen in zowel
monumentale als niet-monumentale ge-
bouwen. De Bêta7-techniek garandeert
een oerdegelijke constructie.” 

Bêta7-techniek 

Het aangetaste hout verwijderen, glas-
vezel wapeningsstaven inbrengen en
verlijmen, een perfect passende tijdelijke
of permanente bekisting stellen en deze
afvullen met een speciale epoxyhars-
mortel: dat is in vogelvlucht wat de
Bêta7-techniek inhoudt. De elasticiteits-

modulus en uitzettingscoëfficiënt van de
uitgeharde mortel zijn gelijk aan die van
het overgebleven hout, en de aangego-
ten balk is maar liefst vier keer zo sterk als
daarvoor. Bovendien ontstaat er geen
condensatie op het hechtingsvlak en is
de nieuwe constructie krimpvrij en
brandveilig. Het Bêta7-systeem is KOMO-
gecertificeerd en gekeurd door TNO.
Onderzoek door de Katholieke Universi-
teit Leuven toonde zelfs aan dat de ver-
binding in alle gevallen sterker is dan de
balk zelf. “Bovendien zijn uitgebreide
sloop- en herstelwerkzaamheden over-
bodig. We hollen het aangetaste materi-
aal uit, het zogenaamde kano-effect, en
proberen zo veel mogelijk authentiek
materiaal te sparen. Zo weten we de
unieke sfeer van een gebouw te behou-

den. Eventueel maken we gebruik van
epoxy of een verfsoort in houtkleur, zodat
het gerestaureerde gedeelte nauwelijks
te onderscheiden is van het oude hout”,
licht Sjaak Bisseling toe. 

Liefde voor het vak

Aan alle werkzaamheden die Protekta
Conserduc-Renofors uitvoert, gaat een
gedegen vooronderzoek vooraf. Sjaak
Bisseling: “Dat duurt vaak enkele dagen.
Vervolgens doen we een concreet voor-
stel, voorzien van constructieberekenin-
gen, een advies en een heldere offerte.
Als het hout al is aangetast, brengen we
exact in kaart welke actieve houtaan-
tasters waar voorkomen. Een goede in-
spectie valt of staat overigens met de
kennis en ervaring van degene die de si-
tuatie opneemt. Het is een kwestie van
goed kijken, ruiken en herkennen. Daar-
naast nemen we op verschillende ma-
nieren boorproeven. Elke balk in een ge-
bouw nemen we nauwgezet onder de
loep. De kans dat we iets over het hoofd
zien, is dan ook vrijwel nihil. We werken
overigens ook met specifieke onder-
houdscontracten, waarbij we elk jaar of
elke twee jaar een uitgebreide controle
uitvoeren. Een soort levenslange verze-
kering tegen houtaantasters.”

Optrekkend en doorslaand vocht 

Protekta Conserduc-Renofors biedt niet
alleen bescherming aan houtconstruc-
ties, maar ook aan gebouwen in het al-
gemeen. Zo is het bedrijf hét aanspreek-

Het boren van de gaten voor de glasstaven in de Colijnsplaatse molen. 

De aangebrachte staven. 
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punt voor organisaties en particulieren die
last hebben van vocht. Veel panden heb-
ben immers flink te lijden onder de invloe-
den van ons natte en winderige klimaat.
De gevolgen: vocht in binnenmuren, zout-
uitslag op buitenmuren, schimmels en al-
gen. Protekta Conserduc-Renofors be-
schikt over alle expertise en middelen
om een duurzame, betrouwbare oplos-
sing te bieden. Dat geldt ook bij optrek-
kend vocht, lekkages en scheuren in kel-
ders en parkeergarages. Op basis van
een zorgvuldige situatieanalyse en een
deskundig advies gaat de organisatie
elke vorm van vocht doeltreffend te lijf. 

Verantwoorde vogelwering

Bescherming tegen vogeloverlast is een
andere specialiteit. Want de uitwerpse-
len van vogels beschadigen natuur-
steen, verf- en metselwerk, zorgen voor
verstopte goten en veroorzaken gevaar-
lijke gladheid op stoepen. En ook de nes-
ten kunnen schade aan gebouwen ver-
oorzaken. Protekta Conserduc-Renofors
houdt zich al tientallen jaren bezig met vo-

gelwering. Er zijn legio mogelijkheden: van
een nettensysteem tot wegvangen en
van naaldstrips tot een elektrisch pulssys-
teem. “Afhankelijk van de situatie bepa-
len we welk systeem het meest geschikt is.
Vogelvriendelijkheid en esthetisch be-
lang spelen daarbij een voorname rol.
Vooral het elektrische pulssysteem wordt
steeds vaker toegepast. Het is vrijwel on-
zichtbaar, werkt zeer effectief, heeft een
lange levensduur en is niet schadelijk
voor mens en dier”, aldus Sjaak Bisseling. 

Diverse disciplines

Protekta staat voor bescherming. Naast
houtconservering en -restauratie is de or-
ganisatie actief op nog een tweetal ge-
bieden: plaagdierbestrijding en materi-
aalbescherming. Ongediertebestrijding
vindt vooral plaats bij organisaties in de
food- en non-foodsector, non-profitinstel-
lingen en agrarische bedrijven. Materi-
aalbescherming omvat onder andere
gevelreiniging, gevelherstel en de pre-
ventie en verwijdering van graffiti. Pro-
tekta is een veelzijdig bedrijf, maar al die

activiteiten vallen onder één grote noe-
mer: monumentenbescherming. Protek-
ta Conserduc-Renofors 

De afgewerkte koppen. 

Protekta is gevestigd aan de
Dommel 29 te Gemert. 

Meer informatie: www.protekta.nl;
tel. 0492-364292 of info@protekta.nl. 

Dat rijmpje schreef een knecht ooit eens
op een balk in de molen. Opa was hier
boos over en op straffe van ontslag werd
de knecht gedwongen het te verwijde-
ren, want het gaf geen pas: van hard
werken was volgens opa nog nooit ie-
mand doodgegaan. 
Over erven gesproken. Ik heb geërfd van
een oom van moederskant. Die had een
botter, zijn lust en zijn leven. Ik ben veel
met hem mee geweest. Wind is wind en
zeilen zijn zeilen. Het beweegt nog ook.
Oom heeft mij in zijn testament de botter
toebedeeld. Ik ben hem daar zeer dank-
baar voor; nu, na de frustratie door de
RRWR dubbel en dwars, want dit varend
monument bood mij de gelegenheid de
rauwe molenwerkelijkheid te ontvluchten. 
Zo’n botter: dat is het helemaal. Aan het
roer staande zing ik het hoogste lied met
refrein:

Ik vaar op een botter,
Dus ben ik visser 
dat is mijn vak!!!

Ik ben helemaal in de stemming: geen
RRWR, geen RACM. Zelfs de molen is

even uit mijn hoofd. Dat is op zich al
knap, want die heeft me de laatste jaren
heel wat nachtrust gekost.
Natuurlijk heb ik mij volledig aangepast
aan mijn nieuwe biotoop. Uiteraard loop
ik op klompen en van mijn leerling heb ik
zo’n zwart petje gekregen dat wel wat
weg heeft van de pet van een Volen-
dammer visser . Een rode zakdoek om
mijn nek boven een gestreept boeze-
roen in stijl maakt het geluk compleet. Ik
voel mij een echte meester-molenaar,
pardon meester-visser.

Ik vaar op een botter,
Dus ben ik visser 
dat is mijn vak!!!

Ik geniet met volle teugen en sta aan het
roer met de ‘Enkhuizer Almanak’ in de
hand. Dat is het. Geen beter leven dan
een bruin leven. Natuurlijk heb ik mij
grondig verdiept in het omgaan met een
botter. Het praten met geestverwanten is
een verademing, vooral de echte vak-
praat als discussies waar je de beste bok-
kingen kunt vinden, de kleur van de zei-
len, de verschillende steken en noem

maar op. Mijn molenleed zakt lang-
zaam achter de horizon. Natuurlijk was
ik in het begin wel een soort gespleten
persoon. Ik zei zwichten als ik reven
bedoelde en een helmstok is iets an-
ders dan een vangstok. Het bevalt me
overigens uitstekend. 

Ik vaar op een botter,
Dus ben ik visser 
dat is mijn vak!!!

Natuurlijk moet een botter een naam
hebben die past bij het stoere karakter
van de bruine vloot. Aan de andere
kant heb ik mijn bekomst van allerlei
nepnamen zoals je die nu wel bij mo-
lens tegen komt. De visserijafkorting
dan? Iets als UK 007 of VD 13? 
Eureka! Ik heb ‘t! RRWR 11!!!! Tralala:
Hier gaat de 11 miljoen voorbij!!!!

Ik maal op een botter,
Dus ben ik visser 
dat is mijn vak!!!
Huh?????

Balie Kluiver

B o t t e r

Wie op deze molen werkt, 

niet steelt en niet erft,

Moet hier sjouwen tot hij sterft.
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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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