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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

Indit nummer de tweede aflevering van ‘Status quo? Quo vadis?’ een
reactie op het referaat ‘Moeten molens altijd malen?’ van prof.dr.

Jos Bazelmans. In deze aflevering wordt ingegaan op de complexiteit
van het begrip authenticiteit en de daarmee samenhangende vraag
wat voor doel we hebben met het molenbehoud. Ook komt het rompen-
en stompenvraagstuk aan de orde; kortom een artikel wat vooral be-
doeld is tot nadenken.
Het beeld van de molenaar wordt hoe langer hoe meer steeds romanti-
scher ingekleurd. De werkelijkheid was wel even anders. Zakken dragen
was niet romantisch, eerder moordend, zeker zakken van in onze ogen
onmenselijk gewicht.

En Balie Kluiver gaat in het onderwijs.
JSB
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Kap geplaatst molen Hunsingo
te Onderdendam

Nadat eerder dit jaar het houten boven -
achtkant op molen Hunsingo te Onder-
dendam werd geplaatst, was het op 20
september de beurt aan de kap. De mo-
lenkap werd in de ochtend vanaf een ter-
rein in Bedum op een ponton met een
sleepboot naar Onderdendam gevaren
en aldaar met een kraan op de onder-
bouw geplaatst. De werkzaamheden
werden uitgevoerd door Doornbosch te
Adorp en over een aantal maanden zal
de gecompleteerde molen weer onder-
deel uitmaken van de skyline van Onder-
dendam.

Klusdag op molen ‘De Vlijt’ 
te Meppel

Zeven jaar geleden waren de bestuursle-
den van Stichting Molen De Vlijt te Mep-
pel erg trots en tevreden dat ze met hulp
van bewoners en bedrijven van Meppel
de molen aan de Sluisgracht hebben kun-
nen herbouwen. Het doel van de stich-
ting was bereikt en daarna heeft het be-
stuur zich qua onderhoud niet meer met
de molen bemoeid. De vrijwillige mole-
naars van molen De Weert die ingescha-
keld zijn bij het draaiend houden van De
Vlijt, schrokken nogal van de onderhouds-
staat van de molen. De gehele romp zat

vol met mos en algen en het verfwerk zag
er zeer slecht uit. We maakten ons zorgen
over de toekomst van deze molen! Na
overleg met vrijwillig molenaar Arco Pierik,
die wegens rugklachten niet aan draaien

toekomt, is besloten om deze molen eens
een flinke opknapbeurt te geven. Na een
voorbereidende week met ontzettend
veel krab- en schuurwerk en prachtig
werkweer begon op zaterdag 20 septem-

Stukje bij beetje nadert de molen in Onderdendam haar voltooiing (foto H. Noot,
20 september 2008). 

De vrijwilligerploeg die veel werk verzet
op De Vlijt te Meppel (foto K.Vanger,
20 september 2008).

Molen de Vlijt te Meppel in vol ornaat
(foto K. Vanger, 27 september 2008). 



ber de klusdag op deze robuuste molen.
Maar liefst 18 personen verschenen die
dag bewapend met ladders, verleng-
snoeren en schuurmachines om de klus te
klaren. Na een aantal uurtjes schuren kon-
den we eindelijk aan het verfwerk begin-
nen. Door de ijver en het enthousiasme
van de klussers is het gelukt om in één
dag de gehele romp in de verf te zetten,
de gehele balie te verven en alle steek-
borden weer een prachtige groene kleur
te geven. In totaal is er voor 1.400 euro
aan verf verbruikt, maar molen De Vlijt
ziet er na deze klusdag weer als nieuw uit.
Geholpen door de vrijwilligers en het
mooie (werk)weer, zijn we dan ook veel
verder gekomen met onze werkzaamhe-
den dan we ooit van te voren hadden
durven dromen. Namens alle klussers,
Kees Vanger 

In Memoriam Johan Lieftink

Op zaterdag 27 september is na een kort
ziekbed Johan Lieftink overleden, mole-
naar van molen d’Olde Zwarver te Kam-
pen. Johan nam een markante plaats in
in zijn gezin, in het maatschappelijke le-
ven en niet in de laatste plaats de Over-
ijsselse en Kamper molenwereldje. Want
wie aan de molen d’Olde Zwarver dacht,
dacht ook aan Johan, wie aan Johan
dacht, dacht ook aan ‘zijn’ Kamper mo-
len. In 1977/1978 kreeg Johan Lieftink als
hoofdopzichter van de gemeente Kam-
pen enkele gebouwen onder zijn beheer,

waaronder de molen. Zijn directeur wilde
de molen graag goed onderhouden en
maalvaardig maken. Daarom werd Jo-
han verzocht om zich daarin te bekwa-
men. Johan begon, op eigen kosten, de
cursus vrijwillig molenaar. In 1978 startte hij
met de cursus en slaagde in 1980. Al snel
had Johan zo’n ‘klap van de molen’ ge-
kregen dat hij zich er, niet alleen beroeps-
halve, meer en meer voor inzette. In 1980
raakte hij in het bestuur van het Gilde van
Vrijwillige Molenaars afdeling Overijssel.
Ook voor de Stichting de Overijsselse mo-
len heeft hij zich verdienstelijk gemaakt:
hij verzamelde alle technische gegevens
voor het door de SOM uitgegeven boek
Wind- en Watermolens in de provincie
Overijssel. In 1985-1986 deed hij de aan-
vullende cursus als ambachtelijk koren-
molenaar. En na in 2003 geëxamineerd te
zijn werd hij ook lid van het Ambachtelijk
korenmolenaarsgilde. Ook is Johan bio-
toopwacht voor de Vereniging de Holland-
sche Molen geweest. In die hoedanigheid
hield hij de planologische ontwikkelingen
in de omgeving van de molens in en rond
Kampen (en tot voor kort ook in Wijhe) in
de gaten. Het stak hem dan ook danig
dat zonder zijn medeweten De Holland-
sche Molen buiten hem om de bouw-
plannen rond de molen beoordeelde en
goedkeurde. Hij beëindigde dan ook di-
rect zijn taak als biotoopwacht. In het we-
kelijks laten draaien van dit ‘levende’ mo-
nument en belangeloos aan het publiek
te tonen hoe de Kamper molen werkt was
zijn lust en zijn leven. Ik heb het niet mee-
gemaakt dat in al die jaren Johan langer
dan één weekend niet op de molen aan-
wezig was. Bijzonder grote inzet heeft Jo-
han getoond bij de laatste restauratie in
de jaren 1999-2000. Bijna elke werkdag
was hij rond of in de molen te vinden en
hield de restauratie nauwlettend in de
gaten. Hij was een vakman van de oude
stempel die geen slecht of half werk duld-
de en hij was niet makkelijk als er half werk
afgeleverd werd. Op zijn eigen wijze corri-
geerde en stimuleerde hij de voortgang
van deze restauratie. Zo kreeg hij het voor
elkaar om de tijdelijke burgemeester van
Kampen, mr. H. Sybesma, naar de molen
te krijgen en met hem de problematiek
van de sprinklerinstallatie, die de voort-
gang van de restauratie vertraagde, te
bespreken. Ter plekke pleegde de burge-
meester enkele telefoontjes en de zaak
werd weer vlot getrokken. Johan was ook
de drijfveer achter de activiteiten die in of
rond de molen gebeuren. Elke mogelijk-
heid om de molen in de schijnwerpers te
zetten greep hij aan. Of het nu de open
monumentendag, de landelijke fietsdag,
de Overijsselse molendag is: de pers werd
ingelicht, een broodbakwedstrijd georga-
niseerd, de kramen rond de molen ge-
plaatst, de pannenkoekenpannen uit de
kast en de vlaggen in de wieken en kon
hij genieten als de molen weer veel be-
langstelling trok. Al die activiteiten wer-
den in zijn vrije tijd met tomeloze inzet ge-
daan en met de in onze ogen op de
achtergrond altijd aanwezige vrouw die
hem soms bezorgd maar meestal meege-

nietend gadesloeg. Zeker toen hij voor al
die activiteiten op de Overijsselse molen-
dag van 2002 een lintje kreeg. Een zeer
verdiende waardering voor zijn inzet in de
molenwereld. Toch kwam zijn vrouw in zijn
leven op de eerste plaats. Dat merkten
we als zijn vrouw voor wat voor reden ook
zijn hulp nodig had. Dan liet hij de molen
gerust over aan de andere vrijwilligers. Tot
zijn groot verdriet werd zijn activiteit de
laatste jaren door lichamelijke omstandig-
heden beperkt. Diverse operaties en min-
der geslaagde ziekenhuisopnames deden
zijn lichaam niet goed, maar verhinder-
den hem niet om naar de molen te ko-
men. Soms moesten we hem op een stoel
zetten om te voorkomen dat hij toch weer
met graan- of meelzakken ging slepen. Bij
de laatste Overijsselse Molendag kon Jo-
han niet meer aanwezig zijn. Een ontste-
king aan zijn knieën en daarna een val
deden hem in het ziekenhuis belanden.
Complicaties die later ontstonden leid-
den tot het heengaan van een markant
en gezien man in de Overijsselse molen-
wereld. De rouwstoet ging van de kerk
naar zijn laatste rustplaats langs zijn mo-
len, zodat ook de molen afscheid van zijn
molenaar kon nemen. In hem missen we
een brok ervaring. We wensen zijn vrouw
en familie veel sterkte toe in het dragen
van dit verlies. Sjaak Poot

Restanten watermolen Olthof 
te Deventer opgegraven

Bij werkzaamheden op de locatie voor
het geplande bedrijvenpark A1 te Deven-
ter heeft Archeologie Deventer de restan-
ten van een watermolen uit omstreeks
1200 opgegraven. De werkzaamheden
werden uitgevoerd om de waterwegen in
kaart te brengen. De aanwezigheid van
een watermolen bij de Olthof was al be-
kend uit de overgeleverde administratie
van het klooster Ter Hunnepe. Onder de
bezittingen van het klooster werd in 1257
een huis met de naam Oves genoemd,
gelegen bij een watermolen. In 1280 komt
dezelfde molen weer voor in de bronnen.
In dat jaar hebben de eigenaren onenig-
heid met het klooster over het gebruik
van een beek. Als de watermolen bij de
Olthof maalt, is het waterpeil verderop te
laag om ook de molen van Ter Hunnepe
te laten draaien. In 1281 worden de wa-
terrechten van de watermolen bij de Olt-
hof verkocht aan de zusters en wordt de
molen afgebroken. De aangetroffen res-
tanten betreffen houten palen, waarop
de molen gestaan heeft. 

Kap en gevlucht aangebracht
Molen Massier te Nieuwleusen

Op 17 oktober is de kap van Molen Mas-
sier te Nieuwleusen geplaatst en aanslui-
tend is het gevlucht van (het resterende)
hekwerk voorzien. De gedemonteerde
kap werd op 30 september vanuit de
werkplaats van molenbouwer Dijkstra te
Sloten naar Nieuwleusen getranspor-
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Johan Lieftink aan de maalbak van
d’Olde Zwarver, waar hij circa dertig
jaar actief is geweest (foto J. Poot, 18
november 2006).
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Bezwaren sloop maalderij
Molenpol te Lunteren

In het vast te stellen bestemmingsplan
voor de Molenpol te Lunteren (Molenwe-
reld 2008-10-384) staan een aantal histori-
sche panden op de nominatie om ge -
sloopt te worden. Het betreft hier de oude
maalderij, het molenhuis, schuren en een

bakhuis. Dit is tegen het zere been van
een zestal Lunterse organisaties, zoals de
vereniging Oud-Lunteren. Zij hebben dan
ook officieel bezwaar gemaakt tegen het
voorliggende inbreidingsplan dat voorziet
in ruimte voor woningen ten koste van ge-
noemde panden. Wanneer het maalde-
rijgebouw gesloopt wordt, is het hart van

zicht heeft ertoe geleid dat de panden
behouden blijven, waardoor zo samen
met de molen en agrarische bijgebou-
wen de volledige historische ontwikkeling
van het maalbedrijf (uitwendig) bewaard
blijft. Het bleek namelijk moeilijk te zijn ko-
pers te vinden voor de in slechte staat
verkerende panden. Het project wordt
begeleid door Peereboom, namens Alvis

Vastgoed en Van der Velde op eigen titel
en men hoopt binnen twee jaar het pro-
ject af te ronden. Voor alle panden is de
mogelijke bestemming breed en kan men
nog alle kanten op. De schuur achter de
voormalige fabriek kan bijvoorbeeld een
woon- of kantoorbestemming krijgen, maar
ook een praktijk is mogelijk. 
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teerd. Om de kap probleemloos overdag
te kunnen vervoeren is ervoor gekozen
om de kap in vier delen uiteen te nemen.
Ter plaatse is de kap gemonteerd, met
riet gedekt en op 10 oktober is de eerste
gedeeltelijk opgehekte roede al gesto-
ken. 
Volgens planning is op 5 november door
wethouder Goldsteen de vang gelicht,
maar het zal het waarschijnlijk nog tot vol-
gend voorjaar duren voordat de molen
echt draai- en maalvaardig is.

Mengvoederfabriek 
bij de Concordia in Ede 
krijgt nieuwe functie

Het hele complex van schuren, fabrieks-
hallen en de woning bij molen Concordia
te Ede zal worden opgeknapt. In het oor-
spronkelijke plan zouden de fabriekshal-
len worden gesloopt. Voortschrijdend in-
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De molen van Massier in Nieuwleusen
heeft na bijna een halve eeuw zonder
weer een kap en wieken (foto G.H.
Varwijk). 

De Concordia tussen de bedrijfsgebouwen (foto G. Barendse, 21 mei 2008).

Molen De Hoop in Lunteren met de maalderij in zijn
oorspronkelijke uitvoering. Daar stond een Deutz
tweecilinder ruwoliemotor van 35-40 pk in die in 1927
werd vervangen door een Thomassen Neo-diesel.

Later werd de de maalderij steeds verder uitgebreid waardoor
een kleinschalige mengvoederfabriek ontstond. De meeste van
dit soort bedrijven zijn inmiddels verdwenen. Op de achter -
grond de molen waarvan een roede nog net zichtbaar is (foto
E. Esselink, 22 oktober 2007).



verslechtert. Voor de bestuursrechter in
Arnhem was dit nieuwe gegeven een re-
den om de procedure over een andere
vereiste vergunning voor de nieuwbouw
stil te leggen en de drie verschillende on-
derzoeken en dito uitkomsten eerst uit-
voerig naast elkaar te leggen. 

Restauratie interieur 
Molen E Oudorp

In opdracht van Molenstichting Alkmaar
en omstreken wordt door de firma Witte-
man gewerkt aan het interieur van Molen
E, een van de strijkmolens van de Raaks-
maatboezem te Oudorp. Het werk omvat
inrichting van de tussenzolder en restau-
ratie en reconstructie van het interieur op
de begane grond. Dit laatste op basis
van bouwhistorisch onderzoek dat in ei-
gen beheer door vrijwilligers van de mo-
lenstichting is uitgevoerd. Leidraad hierbij
is het interieur zoals dat is geweest nadat
de molen is vervijzeld. Voor zover mogelijk
wordt oud materiaal op de oorspronkelijke
plaats hergebruikt, zoals een aantal deu-
ren maar ook wandbetimmering. Deze
wandbetimmering wordt verwijderd t.b.v.
het aanbrengen van de vereiste isolatie
van de buitenwanden en vervolgens weer
aangebracht. Molenstichting Alkmaar en
omstreken

Gemeente positief over
verplaatsing De Hoop in ’t Zand

De gemeente Zijpe is bereid mee te wer-
ken aan het verplaatsen van molen De
Hoop van het Molenpad in ’t Zand naar
een nieuwe locatie langs de Parallelweg.
Eigenaar Zeeman heeft hiertoe een ver-

het maalbedrijf eruit en Oud-Lunteren is
daarom erg verbaasd en teleurgesteld
dat de maalderijgebouwen niet zijn op-
genomen in het plan. Zij geeft daarbij al-
ternatieven aan, zoals het vestigen van
een dienstverlenend bedrijf in de maal-
derij. De verenigingen en organisaties die
het bezwaarschrift onderschreven zijn Mu-
seum Oud-Lunteren, Stichting Oud-Lunter-
se Dag, Stichting Jac. Gazenbeek, Klank-
bordgroep Lunteren, De Lunterse Keie en
de Bungelclub. 

Drie onderzoeken drie
uitkomsten in Wageningen

Op 23 september 2008 boog de Raad
van State zich over de discussie met be-
trekking tot de geplande woningbouw op
het DMP terrein te Wageningen. Het plan
heeft een nadelige invloed op korenmo-
len De Vlijt en molenaar H. Dobbe eiste
schorsing van het bestemmingsplan dat
de woningbouw mogelijk maakt. Het
bouwproject voor ongeveer 250 wonin-
gen bestaat deels uit bestaande gebou-
wen die op sommige plaatsen worden
verhoogd. De gemeente Wageningen
liet door bureau Peutz een windtunnelon-
derzoek doen om te bepalen of de wind-
vang van de molen door de nieuwe situ-
atie verslechtert, hetgeen volgens Peutz
niet zo zou zijn. De provincie Gelderland,
verantwoordelijk voor de goedkeuring
van het bestemmingsplan, deed een ei-
gen onderzoek met als resultaat een klei-
ne verslechtering die onvoldoende was
om geen goedkeuring aan het bestem-
mingsplan te geven. Dobbe kwam in sa-
menspraak met Vereniging De Holland-
sche Molen tot de conclusie dat de
windvang van molen De Vlijt aanzienlijk
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zoek ingediend bij de gemeente (Molen-
wereld 2006-5-153). Het molenrestant be-
vindt zich nu op het terrein van Zeeman
Diervoeders en heeft hier geen toekomst.
Op de nieuwe locatie wil Zeeman de mo-
len herstellen in oude glorie, en voorzien
van een expositieruimte. Het verzoek
moet nog onderbouwd worden met een
kwaliteits- en financieel plan, alvorens de
gemeente definitief in wil stemmen. De
kosten van de verplaatsing komen voor
eigen rekening van Zeeman. 

De vernieuwde tussenzolder van
Molen E te Alkmaar (foto A. de Vos, 28
augustus 2008). 

De molen van Zeeman in ’t Zand (foto Willem Bakker, 22 juli 2007). 
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Sloop oudste stoomgemaal 
van Nederland?

Het sinds 2002, door ingebruikname van
een nieuw gemaal, overbodig geworden
oude gemaal Nootdorp nabij de Twee-
molentjeskade in de gemeente Delft zal
worden gesloopt vanwege instortingsge-
vaar. De aandrijving en pomp zullen be-
waard worden als cultureel erfgoed. Dat
mag wel een doekje voor het bloeden
worden genoemd, want dit behoud staat
in geen verhouding tot het verlies van het
gemaal, dat het oudste nog bestaande
stoomgemaal van Nederland is voor de
eerste droogmakerij in Nederland die vol-
ledig met stoomkracht is drooggemaakt.
De gemalen kwamen in 1843 in bedrijf.
De stoommachines waren de laatste in
Nederland gebouwde balansmachine
die weliswaar in 1864 werden vervangen
door horizontale stoommachines. 

Boezemmolen nummer 6 
vist naast de hoofdprijs

Het is Boezemmolen nummer 6 te Haast-
recht niet gelukt door te gaan naar de fi-
nale van het programma Bankgiroloterij
Restauratie. De molen haalde slechts
38,64% van de stemmen, terwijl de radio-
telescoop uit Dwingeloo, de afleverings-
concurrent, 61,36% van de stemmen
kreeg. Boezemmolen nummer 6 was de
enige molen die meedeed in het derde
seizoen van dit programma in de strijd om
1.000.000 euro ; een geldbedrag dat in
het eerste seizoen wel was weggelegd
voor de molen van Goidschalxoord. De
uitslag betekent echter niet dat restaura-
tie van de molen nu van de baan is. Het
Zuid-Hollands Landschap zal de komende
tijd doorgaan met het werven van spon-

soren om het benodigde geld voor de
restauratie bij elkaar te krijgen.

Subsidie voor behoud 
Landzicht te Heerjansdam

Plannen om molen Landzicht te Heerjans-
dam te verplaatsen zijn van de baan. Wel
steken de gemeente en de provincie
geld in de conservering van de molen. De
kap is inmiddels al waterdicht gemaakt
en binnenkort worden de voeghouten

Wethouder André Hoogendoorn met de familie Merkx als 100.000ste bezoeker
(foto Peter Wijnen PR , 1 oktober 2008).

vervangen. Volgens een woordvoerder
van de gemeente wordt onderzocht in
hoeverre het mogelijk is de uit veiligheids-
overwegingen verwijderde wieken terug
te plaatsen. De huidige opknapbeurt zal
vooral verder verval vertragen. 

100.000ste bezoeker in de
Bezoekmolen van Kinderdijk

Op 1 oktober 2008 werd de 100.000ste
bezoeker in de Bezoekmolen van Kinder-
dijk door de heer André Hoogendoorn,
wethouder van Nieuw-Lekkerland, ver-
welkomd. Onder toeziend oog van de
heer Hans Broekmeulen, directeur van de
stichting Werelderfgoed Kinderdijk, ont-
ving de familie Merkx, woonachtig in
Amerika, een prachtig boek van het erf-
goed. De familie Merkx kent een Neder-
landse vader, een Schotse moeder en
drie kinderen. De internationale aantrek-
kingskracht van het Werelderfgoed Kin-
derdijk wordt hiermee nog eens onder-
streept.

Lof voor wijzigingen
bestemmingsplan Monster-Noord

In de raadsvergadering van 24 juni 2008
heeft de gemeente Westland het be-
stemmingsplan ‘Monster-Noord’ vastge-
steld . Een van de wijzigingen in het glo-
bale bestemmingsplan dat hieraan ten
grondslag lag, is dat er in de wijde omtrek
van molen De Vier Winden niet hoger ge-
bouwd mag worden dan twee lagen en
een kap. Dit betekent dat er geen vier
bouwlagen komen als afscheiding van

Het bovenstoomgemaal van de polder van Nootdorp, het oudste nog bestaande
stoomgemaal van Nederland, wordt met sloop bedreigd (foto E.G.M. Esselink, 10
december 2006).
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dorp en duinen. Bovenstaande is het ge-
volg van tegen het globale bestemmings-
plan ingediende zienswijzen, door onder
andere de bewonersvereniging en de
Stichting de Vrienden van de Molen De
Vier Winden. De slag om de biotoop is in
Monster dus in het voordeel van de molen
beslecht, ondanks het feit dat de bezwa-
ren eigenlijk buiten de daarvoor gelden-
de termijn zijn ingediend. De gemeente
sprak haar vreugde uit dat het uiteindelijk
voorliggende plan door het meedenken
van de burgers zelfs aan kwaliteit heeft
gewonnen. Kortom een win-win situatie
waar nagenoeg alle partijen en belang-
hebbenden vrede mee kunnen hebben. 

Molenaar Jan Verheul van de
Oukoopse molen overleden

Op 2 oktober jl. overleed molenaar Jan
Verheul op 94-jarige leeftijd in verzorgings-
tehuis Schuijlenburch te Oudewater. 
Jan Verheul was in 1913 geboren te Ou-
koop (Reeuwijk) en hielp als kleine jongen
op de Oukoopse molen bij molenaar Teus
van Wijk en leerde daar malen en vissen.
Teus van één van de reservemolenaars
op de viergang in Aarlanderveen maar
kon niet altijd wanneer dat werd ge-
vraagd omdat hij op z’n eigen molen no-
dig was. Zo stuurde hij Jan Verheul eens
een keer in zijn plaats en kwam Jan Ver-

De molen van Monster honderd jaar geleden met een biotoop waarvan men nu
alleen nog maar kan dromen.
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Jan Verheul en zijn echtgenote bij het zestigjarig
huwelijksjubileum in 2001 (foto coll. Leo van der Vlist). 

Molenaar
Verheul aan het
maaien bij de
molenwerf.
(foto coll. Leo
van der Vlist).
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heul als ‘reserve-reservemolenaar’ op de
ondermolen te Aarlanderveen terecht. Hij
trouwde in 1941 en werd molenaar in Aar-
landerveen op de ondermolen No. 1 en
werd tegelijk molenmaker bij de Aarlan-
derveense molenmaker Piet van de Lijn
die de viergang, de Dikke Molen en ko-
renmolens in Aarlanderveen en Alphen
aan den Rijn in onderhoud had.
Na Aarlanderveen werd hij kort molenaar
op de St. Antoniemolen in Maasdam
maar dat beviel wederzijds niet. Na een
aantal jaar in Waarder te hebben ge-
woond werd hij weer poldermolenaar, nu
op de Weijpoortsche Molen te Nieuwer-
brug, gemeente Bodegraven.
Zijn voorganger - Gert van Tol - vertrok van
de Weijpoort naar de St. Antoniepolder
(ook slechts voor een jaar). Jan Verheul
was molenaar van de Weijpoortsche Mo-
len tot 1975. Met de polderconcentratie
en opheffing van het boerenbestuur van
de Weijpoortschepolder in 1975, besloot
het Grootwaterschap van Woerden wind-
bemaling af te schaffen en maakte een
overstort in de achterkade naar de lager
gelegen polder Lange Weide.
Nog een enkele keer werd door het wa-
terschap een beroep gedaan op Jan om
met de molen te malen maar door ge-
zondheidsklachten kon hij de molen nau-
welijks goed meer bedienen zodat zijn
vrouw en kinderen de molen bediende
en Jan de molen - en het weer - vanuit
het huisje naast de molen in de gaten
hield. Hij moest in 1978 in verband met zijn
slechter wordende gezondheid uiteinde-
lijk vertrekken naar een meer geriefelijker
appartement in Bodegraven. Het beheer
van de molen werd overgedragen aan
de Rijnlandse Molenstichting die Bob
Feenstra aanstelde als de eerste vrijwillige
molenaar.

Na 15 jaar werd in 1993 een maalverbod
opgelegd door de provinciaal molenop-
zichter omdat de eindeloos opgelapte
molen onveilig werd. Gelukkig werd in
1995 de molen volledig maalvaardig ge-
restaureerd.
Jan Verheul kwam regelmatig met ge-
mengde gevoelens, maar toch ook grote
nieuwsgierigheid kijken bij de restauratie-
werkzaamheden en vertelde terloops
over de tijd waarin hij op Aarlanderveen,
Maasdam en tenslotte Weijpoort mole-
naar was. Vond het wel grappig dat wij -
als vrijwilligers - met de molen bleven ma-
len, maar vond het stilletjes namaak en
gespeel. 
Al onze verhalen een molenaarsoplei-
ding, zeilvoering, geschiedenis van de
molen, vreugde en rouwstanden, kou en
warmtefronten en hoe we moesten ma-
len - het was voor hem niet te volgen.
Voor hem was een molen een groot zwart
ding waarmee hij zo snel mogelijk -zonder
de boel overhoop te malen - het water
voor al die (lastige) boeren in de Rijn
moest zien te krijgen. Zijn broer - op het
‘watermachien’ in Hekendorp - zat lekker
in de warme machinekamer terwijl hij bui-
ten met regen, donker en kou in de weer
was! Zo’n molen was helemaal niet zo
leuk als wij wel dachten! En vroeger was
heel wat anders dan die jongens die van-
daag aan de dag met een petje op - in
het zonnetje en met een mooi windje in
het kruirad huppelen, vlaggetjes aan de
wieken hangen en ‘m bij elke ‘zus - of zo
aangelegenheid’ scheef wegzetten in
verband met één of andere rouw of
vreugdegeval. (en misschien bedoelde
hij dan ons)

Nu ik dit schrijf is de begrafenis al geweest
en is de molen niet in de rouw geweest -

en - het had misschien voor Jan ook hele-
maal niet gehoeven.
Jan was een molenaar zoals molenaars
vroeger misschien allemaal wel waren,
weinig mededeelzaam en zo min moge-
lijk gedoe, liever geen bemoeienis van
vreemd volk en praatjesmakers met hem
- en zijn molen, levend in de afzondering,
achterin de polder -en alle dagen ‘sap-
pelen’ voor een eenvoudig bestaan.
Jan was poldermolenaar, niet meer, niet
minder. Leo van der Vlist 

Officieel startsein herbouw 
De Kameel te Schiedam

Na jaren van voorbereiding is de start van
de herbouw van molen De Kameel te
Schiedam een feit. Molen De Kameel
stond tussen 1715 en 1868 nabij het Doe-
leplein en maalde graan voor de jenever-
industrie in Schiedam. In 1865 verloor De
Kameel door een storm de roeden, as en
kap. De molenromp herbergde nog eni-
ge jaren een houtzagerij, maar werd ten-
slotte na een brand gesloopt. Stichting De
Schiedamse Molens zal de molen de ko-
mende jaren herbouwen. Na herbouw zal
de molen weer volledig maalvaardig zijn
en over enkele publieksfuncties beschik-
ken. Het belangrijkste doel van de her-
bouw is de Schiedamse molenroute te
versterken, zodat zich nog meer dan
voorheen als de stad met de hoogste
molens ter wereld kan profileren. De ge-
meente Schiedam levert een aanzienlijke
bijdrage in de herbouw en ook het Fonds
Schiedam Vlaardingen steunt de her-
bouw financieel. Bij de herbouw zal ge-
bruikt worden gemaakt van hout met het
FSC-keurmerk. Om het restbedrag van
400.000 euro bijeen te brengen wordt ge-
lijktijdig met het officiële startsein op 10
november een wervingscampagne op-
gestart. 

Molen Windlust in Westmaas
heeft gevlucht terug

Op 9 oktober heeft korenmolen Windlust
in Westmaas zijn wiekenkruis terug gekre-
gen. Een grote torenkraan heeft de twee
circa 21 meter lange nieuwe stalen roe-
den omhoog getakeld, waarna ze in de
as zijn gemonteerd. De nieuwe roeden
vervangen de oude uit respectievelijk de
jaren 1870 en 1963. Het karwei is een
spectaculair hoogtepunt in de restauratie
van de molen. Het aanbrengen van de
nieuwe roeden nam de hele ochtend in
beslag. De roeden waren tijdens de mon-
tage al voor een deel voorzien van hek-
werk. Het resterende hekwerk is na de
montage ter plaatse door de molenma-
kers van de Schiedamse Restauratiewerk-
plaats aangebracht. De restauratie van
de molen is op 28 maart jl. van start ge-
gaan en verloopt tot nu toe voorspoedig.
De bouw- en molentechnische oplevering
van de Westmaasse korenmolen is voor
november voorzien. De molen wordt in
eerste instantie draaivaardig opgeleverd.

Het bouwbord voor De Kameel in Schiedam (foto E.G.M. Esselink, 4 oktober
2008). 
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Molen Kloetinge heeft 
weer kleur gekregen 

De molen van Kloetinge heeft weer de
oorspronkelijke witte kleur terug gekregen
en ziet er daarmee uitwendig weer goed
uit. De laatste jaren was de stellingmolen
door het loslatn van de verf verworden
tot een grijs gekleurde molen. Hiermee is
slechts een deel van de restauratiewerk-
zaamheden afgerond. De molen moet
namelijk nog een nieuwe korte spruit krij-

gen en er zijn enkele andere zaken die
nog uitgevoerd moeten worden, voordat
de molen weer in goede conditie is. De
gemeente Goes heeft op 12 september
de molen overgedragen aan de nieuw
opgerichte stichting tot behoud van de
molen te Kloetinge, die op zoek gaat
naar financiën voor de werkzaamheden.
De overdracht vond plaats middels het
overhandigen van de sleutel door wet-
houder J. Adriaanse aan de voorzitter Bie-
rens. 

Opnieuw onzekerheid 
voor de Hoop te Serooskerke 

De Raad van State heeft onlangs alle be-
zwaren omtrent de nieuwe N57 van tafel
geveegd. De ‘weg’ is hiermee vrij tot
aanleg. Hoe de weg nu exact komt de
liggen is onbekend, daar er nog een fi-
nancieel tekort is. Provincie en Rijkswater-
staat hebben al laten weten dat waar-
schijnlijk de rondweg Serooskerke, die het
dorp van verkeer moet ontlasten, niet
doorgaat. Ook word er nog gesteggeld
over de geluidswallen bij molen De Hoop
en de begraafplaats. De toekomst voor

de molen is hierdoor opnieuw onzeker ge-
worden, maar in welke mate sprake van
bedreiging zal zijn is nog onbekend. Ver-
plaatsen van de molen is bij de eigenaar
en molenaar nog geen bespreekbare op-
tie, omdat er nog geen ander alternatief
is geboden. Het aanbrengen van wiek-
verbeteringen wordt door meerdere par-
tijen sterk afgeraden, zeker met het oog
op de alleen maar toenemende turbu-
lentie, wanneer de weg en geluidwallen
inderdaad aangelegd zullen worden.
Wordt vervolgd! Michel Dellebeke

Werkzaamheden romp
Verwachting te Tholen
afgerond

Eind september is de molenromp van De
Verwachting te Tholen opgeleverd. De
molen staat nog wel ingepakt, maar alle
oude voegen zijn verwijderd en de slech-
te stenen zijn vervangen door nieuwe ste-
nen alvorens opnieuw gevoegd te wor-
den. De (vloer)balken in de molen zijn
deels vervangen en waar mogelijk zijn be-
staande balken met kunststof aange-
scherfd. De molen zal tot en met decem-
ber in de steigers staan en dan wachten
op kap en gevlucht, die in de werkplaats
van de molenmaker worden gemaakt.
Naar verwachting moet de molen in juni
2009 worden opgeleverd. 

Zeeuws nieuws

Door Bouwgroep Peters uit Middelburg
werd onderhoud aan de doorslaande
molenromp van molen Weltevreden te
Domburg gepleegd. Scheuren werden
hersteld, en wat inboetwerk en voegwerk
werd uitgevoerd. Het onderhoud werd
door de vochtdoorslag wat naar voren
gehaald in de meerjarenplanning. Het
werk werd verricht vanaf een rolsteiger.
Hierdoor hebben vandalen de mogelijk-

heid gezien om het deel van de baard
onder de voeghoutkoppen te stelen ! 
Molen Ons Genoegen te Middelburg is
ook ten prooi gevallen aan koperdieven.
Een stuk van ongeveer een meter bliksem-
afleider werd van de romp weggeknipt. 
Wethouder Burger van de CDA fractie
heeft zijn ergernis uitgesproken over mo-
len De Hoop te Wemeldinge, die al twee
jaar stil staat. In oktober zal de molenma-
ker het werk hervatten en de molen weer
draaivaardig worden gemaakt. Michel
Dellebeke

In memoriam 
Gerard van Baardwijk 

Op 1 oktober 2008 is na een aantal zware
maanden vrijwillig molenaar Gerard van
Baardwijk overleden. Van Baardwijk was
vele jaren molenaar op molen Jacobus te
Vessem. In die jaren bestierde Gerard, de
laatste jaren bijgestaan door Frans van
Beers, vol overgave de molen en werd
daarin vaak bijgestaan door vrijwillige
molenaars in opleiding. Gerard was zelf
woonachtig in Best, maar stond als mole-
naar ook midden in de Vessemse samen-
leving. De liefde voor de Jacobus was
heel erg groot, zeker met de wetenschap
dat de molen niet de beste biotoop van
Brabant had. Gerard was meerdere da-
gen per week op de molen actief en zijn
aanwezigheid op de molen maar ook el-
ders liet zich kenmerken door een humor-
volle instelling en benadering van zaken.
Wanneer je Gerard nodig had voor hand-
en spandiensten was hij gaarne bereid
zich in te zetten op een andere molen. De
plannen voor het herstel van de molen in
zijn woonplaats Best volgde hij op de voet
en hij droeg zijn steentje bij waar nodig,
maar helaas heeft Gerard de daadwer-
kelijke start hiervan niet meer mogen
meemaken. Noord-Brabant verliest in
Gerard van Baardwijk een zeer toegewijd
molenaar.
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De Verwachting in Tholen in de
steigers (6 september 2008). 

De molen van Serooskerke met links het kerkhof en
het gebied waartussen de weg en geluidswal zou
moeten verrijzen (foto M. Dellebeke, 16 juni 2007).
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Annemie te Acht 
als Nostro Mulino 

Voor zover er nog zaken uit de molen ge-
sloopt konden worden zullen ook de kap-
en luizolder uitgebroken worden (want
die zijn toch al beschadigd aldus de nieu-
we eigenaar) zodat men vanaf de voor-
malige steenzolder (tweede kamer) zo
naar het ‘draaiende mechanisme’ kan
kijken. Bij de opening van het bed- en
breakfast in molen Annemie te Acht zal
dan ook niets doen herinneren aan het
feit dat hier in het verleden wiet werd ge-
kweekt (of graan werd gemalen). De
nieuwe eigenaar creëert naar eigen zeg-
gen een exclusief bed- en breakfast con-
cept, waarbij men voor 265 euro (!) per
nacht de hele (?) molen tot de beschik-
king heeft. Deze is dan voorzien van een
badkamer (begane grond), luxe slaapka-
mer met hemelbed (1e zolder) en een
loungehoek. Met de nieuwe naam en be-
stemming ziet het er naar uit dat de on-
langs nog vervangen roeden weinig
meer in beweging zullen komen.

Lange weg te gaan 
voor Molenstichting Eersel 
in oprichting

Langs de Provinciale Weg (N284) te Eersel
bevindt zich het vervallen restant van wat
eens een windmolen was. Als het aan
fractievoorzitter Kraaijeveld van de VVD
ligt, moet hier een mooi stuk cultureel erf-
goed terugkeren. De molen is in 1952 gro-

tendeels afgebroken tot iets boven belt-
hoogte en bevindt zich op een stuk grond
dat de gemeente Eersel onlangs heeft
aangekocht in verband met de herinrich-
ting van de Provinciale Weg. Op 24 sep-
tember heeft Kraaijeveld de eerste stap-
pen gezet en het initiatief genomen tot
de Molenstichting Eersel in oprichting, die
wordt voorgezeten door architect T. Kee-
ris. Naast deze twee leden moet volgens
Kraaijeveld nog een vertegenwoordiging
gevonden worden bij streekmuseum De
Acht Zaligheden, de gemeente, Het Hint,
de monumentencommissie en de onder-
nemers. De gemeente heeft op voor-
hand aangegeven geen geld in de her-
bouw van de molen te steken maar
Kraaijeveld hoopt wel dat de gemeente
een startsubsidie van 1.000 euro wil ge-
ven, zodat de stichting i/o zich kan in-
schrijven bij de Kamer van Koophandel. 

Presentatie Molenstichting
Gemert-Bakel

Op 5 oktober heeft het kersverse bestuur
van de nieuwe Molenstichting Gemert-
Bakel zich gepresenteerd aan belangstel-
lenden, waaronder een kleine afvaardi-
ging van de gemeente Gemert-Bakel. De
nieuwe stichting gaat de molens in de ge-
meente beheren en onderhouden, zodat
hiervoor meer rijkssubsidie kan worden
verkregen dan via de gemeente. De stich-
ting heeft aangegeven financieel afhan-
kelijk te zullen blijven van de gemeente,
dat wil zeggen dat ze voor regulier onder-
houd een beroep op gemeentegelden
zal doen. De aanwezige wethouder liet
weten dat er geld voor de molens op de
gemeentelijke begroting gereserveerd
wordt en zal blijven. Voor achterstallig on-
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derhoud zal in overleg met de gemeente
een (voor)financiering voor langere ter-
mijn moeten worden bekeken, wanneer
dit aan de orde is. Een ander voordeel
van een beheerstichting is dat deze het
voortbestaan van de molens beter kan
waarborgen. Het stichtingsbestuur en de
vrijwilligers bundelen, veel meer dan een
gemeente, veel deskundigheid die nodig
is voor efficiënt beheer van de molens.
Het beheer gaat vooralsnog over De Bij-
enkorf in Gemert, de Laurentia in Milhee-
ze en de Sint Willibrordus in Bakel.

Waar een klein dorp 
groot in kan zijn: 
Keldonk voor de molen

In Keldonk werden de afgelopen maand
veel schoolherinneringen opgehaald. De
Antoniusschool vierde haar 50-jarig be-
staan onder andere met een grote reü-
nie. Los daarvan organiseerde een groep
oud-leerlingen eind september een reü-
nie samen met hun oud-klasgenoten.
Naast natuurlijk mooie en fantastische
verhalen over de leuke schooltijd, de
vraag “Hoe gaat het met jou, lang niet
gezien” wisten velen zich te herinneren
hoe eens fier de wieken van de Keldonk-
se korenmolen draaiden. Niet zo gek dus
dat de organisatie van beide reünies al
vooraf had bedacht dat de opbrengst
ten goede zou komen aan het fonds voor
de herbouw en restauratie van de Kel-
donkse molen. Afgelopen week ontving
Stichting Korenmolen De Hoop uit handen
van directrice Elly Welte een cheque van
200 euro. De groep oud-klasgenoten do-
neerde nog eens bijna 300 euro. Met deze
twee donaties van in totaal 500 euro komt
de restauratie weer een stap dichterbij.

De van een puntdak voorziene molenonderbouw langs de provinciale weg in Eersel
(foto 1998).

De korenmolen van Eersel voor de
sloop in 1952. Eerder stond hij als De
Smalle Juffer in Oudshoorn (ZH). De
foto maakt duidelijk dat hij ook in
Eersel die naam geen oneer aandeed.
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Veranderde planontwikke lingen
in Moergestel

Het College van B en W heeft besloten
dat de bouw van starterswoningen op
het molenveld te Moergestel los moet
worden gezien van de mogelijke ver-
plaatsing van de molen (Molenwereld
2008-10-394). Dit betekent concreet dat
verplaatsing of verhoging niet uit de plan-
ontwikkeling van deze woningen mag
worden betaald, maar wel uit middelen
die komen uit de woningen in het (mid-
del)dure segment. Naar het schijnt zal nu
het aantal starterswoningen ten gunste
van het aantal (middel)dure woningen
afnemen. Enkele fracties blijven sceptisch
over de plannen, die nu weer ten koste
van de starterswoningen zijn veranderd.
De gebroken askop van de al weer vijf
jaar stilstaande molen wordt pas hersteld
wanneer duidelijkheid is over de nabij te
verwachten woningbouw. De gemeente
geeft aan dat het geld voor restauratie
‘zeer waarschijnlijk’ uit beschikbare mid-
delen voor monumenten moet komen. 

Nog geen akkoord 
over exploitatie 
Hooijdonkse Watermolen

Op 18 september is het nieuwe bestem-
mingsplan buitengebied Nuenen in de
voorbereidende raadsvergadering be-
sproken, met de mogelijkheid dat de ex-
ploitatie van de Hooijdonkse Watermolen
uit het plan getild wordt. De Hooijdonkse
Watermolen en de directe omgeving is al
jaren onderwerp van discussie. Inzet is de
vraag in hoeverre exploitatie (bijv. hore-
ca, educatie) van de molen en omge-
ving moet worden toegestaan. De mole-
naar heeft de financiële middelen door
exploitatie nodig om het rijksmonument in
stand te houden. De buren vrezen de
drukte, maar de gemeente stelt dat er
naast rust en ruimte ook plaats moet zijn
voor kleinschalige recreatie op Hooidonk.
De buren hebben geen probleem met de
huidige toeloop, maar wel met een geor-

ganiseerde toeloop. Daarnaast willen de
buren het bruggetje over de Dommel te-
rug ; iets dat de eigenaar van de Hooij -
donkse Watermolen niet wil. Op 2 oktober
heeft de gemeente Nuenen, Gerwen en
Nederwetten besloten het bestemmings-
plan goed te keuren, met uitzondering
van het onderdeel Hooijdonk, waarvoor
de procedure verlengd zal worden. 

Restauratie Nieuwe Molen 
te Rothem eindelijk van start 

Het ziet er naar uit dat de restauratie van
de Nieuwe Molen te Rothem dan eindelijk
kan worden hervat. De restauratie stag-
neert al sinds 2003 (Molenwereld 2003- 11-
311), maar begin september is de exploi-
tatieovereenkomst ondertekend tussen
de eigenaar Habets Bouw Ontwikkeling
BV uit Nuth en de gemeente Meerssen.
Door de ondertekening van deze over-
eenkomst wordt het behoud nu mogelijk
gemaakt. De restauratiewerkzaamheden
zullen binnenkort van start gaan en na-
dien worden op het terrein nog vier
woonkavels gerealiseerd. Hiertoe is de
niet monumentale bebouwing onlangs
gesloopt. Op korte termijn start (casco) -
restauratie van het monument die plaats
vindt in opdracht van de Limburgse Mo-
numentenstichting en wordt uitgevoerd
onder leiding van Satijnplus Architecten
te Born. De restauratie is mogelijk dankzij
financiële bijdragen van het Rijk, provin-
cie Limburg en de gemeente Meerssen.
Op dit moment wordt er gewerkt aan een
nieuw bestemmingsplan voor het gebied.
Als dit bestemmingsplan definitief is vast-
gesteld, kan er gestart worden met de
herinrichting van het gebied en de ver-
koop van de woonkavels.

Themadag 
digitaliseren en molens

De moderne maatschappij is ondenk-
baar zonder de digitale wereld en zoiets
gaat niet aan de molenwereld voorbij.
Veel zichzelf respecterende molenclubs
hebben al websites, maar dat is nog
maar het begin. Want wat gebeurt er met
al het materiaal dat molenverenigingen
en talloze individuele verzamelaars bijeen
hebben gebracht? En hoe kan dat voor
onderzoekers beschikbaar worden ge-
maakt? Hoe kan digitaliseren voor een in-
dividu behapbaar worden gemaakt?
Wat is daarvoor nodig? Doet iedereen zijn
eigen weg zoeken of kunnen we samen-
werken? En wat is er op dit gebied al ge-
daan? Op zaterdag 22 november a.s. or-
ganiseren TIMS Nederland / Vlaanderen,
de Stichting Molendocumentatie en Ver-
eniging De Hollandsche Molen een
themadag geweid aan het digitaliseren
en het online ontsluiten van molendocu-
mentatie. Op de dag zullen bestaande
plannen worden gepresenteerd. Maar
ook zullen mensen met ervaring vertellen
wat vanuit hun perspectief mogelijk en
nodig is. Ook kunnen we kennismaken

met een al bestaand groot digitaal mo-
lenarchief en kunnen we leren van hun
ervaringen. Tenslotte is er ruimte om stil te
staan bij de wensen en noden van ver-
zamelaars, onderzoekers en kleinere mo-
lenclubs met een eigen archief. De dag
zal worden geleid door Peter Don, die
zelf betrokken is bij het digitaliseren van
de archieven van Monumentenzorg,
een deskundige bij uitstek dus. De them-
adag zal worden gehouden van 11.30 u
tot 17.00 u in vergadercentrum de Scha-
kel in Nijkerk. Iedereen die geïnteres-
seerd is is welkom. Belangstellenden kun-
nen vanaf nu hun interesse tonen bij
Wiard Beek via wiardbeek@gmail.com
of per post naar Wiard Beek, Burg. Feithpl.
70, 2273 BX Voorburg. Enkele weken vóór
de bijeenkomst zal iedereen die zich
heeft aangemeld het definitief program-
ma ontvangen, met daarbij de wijze
waarop je je definitief kan aanmelden.
Zie binnenkort ook www.molenkunde.eu
voor meer informatie over deze thema-
dag.

In ’t kort

- In de zomermaanden is De Grote Geert
te Kantens voorzien van nieuw retdek op
kap en romp. Tevens bracht Dunning uit
Adorp nieuwe ramen en kozijnen aan.

- Voor de molens in Ter Haar en Bourtan-
ge is in het nieuwe bestemmingsplan
van de gemeente Vlagtwedde een be-
schermingszone opgenomen.

- Molenaar Cees Notenboom heeft op
Het Lam in Woudsend met een vrijwilli-
ger een nieuwe stuclaag op de molen-
muur aan gebracht. Het betreft hier een
recept volgens oud recept op basis van
een schelpmortel zoals het vroeger ook
wel werd gedaan tegen vochtinslag.

- De gemeente Putten geeft geen winkel-
bestemming in en om de onderbouw
van molen Het Hert te Putten. 

- Op 24 oktober 2008 is de kap van De Ba-
taaf te Winterswijk verwijderd en ver-
volgens is ook het achtkant van de on-
derbouw getild. 

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

De muur van Het Lam in Woudsend
krijgt een nieuwe pleisterlaag om
vochtdoorslag tegen te gaan (foto H.
Noot, 27 september 2008). 

De Hooidonkse Molen in
augustus 1973.
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- Aangezien het rietdekken vertraging
heeft opgeleverd zullen het achtkant en
de kap van De Hoop te Bunschoten
pas op 21 november op de onderbouw
geplaatst worden, in tegenstelling tot
eerdere berichtgeving dat dit eind okto-
ber was voorzien (Molenwereld 2008-10-
385). 

- Op 8 oktober is de lange spruit vervan-
gen van De Ruiter te Vreeland. 

- De sinds 2006 bij Verbij te Hoogmade in
opslag staande Leiderdorpse Kalkmolen
krijgt een nieuwe plek in Hoogmade.
Aanvankelijk zou de molen elders in Lei-
derdorp komen te staan maar na over-
leg met gemeente en Rijnlandse Molen-
stichting is besloten dat de molen nabij
de Doesmolen zal komen te staan. 

- In tegenstelling tot eerdere berichten is
het gemaal van de polder het Buiten-
land van Rhoon toch afgebroken (zie
Molenwereld 2008-3-99,100). De sloop
vond plaats begin september. Ter plekke
is niets meer te vinden, dat herinnert
aan gemaal of molen. De beide gevel-
stenen (van gemaal en molen) zouden
veiliggesteld zijn.

- In Streefkerk is het herstel van de funde-
ring en de waterlopen van De Sluismo-
len ter hand genomen (Molenwereld
2008-9-326). 

- Op 14 oktober is Verbij begonnen met
het vervangen van de stelling van mo-
len Windlust te Wateringen. 

- Tijdens de viering van het 140-jarig be-
staan van molen Martinus te Beugen
(Molenwereld 2008-10-390) hebben de
molenaars F. Harteman en H. Heijs een
speld van verdiensten van de gemeen-
te Boxmeer ontvangen. 

- Ondanks dat het waterrad van de Dom-
melsche Watermolen te Dommelen is
gerestaureerd (Molenwereld 2008-5-
186) , kan de molen voorlopig nog niet
malen vanwege mankementen in de
aandrijving van de stenen. 

- Molenaar/eigenaar Jan Toelen van De
Pelikaan in het Maaskantje heeft als-
nog een subsidieaanvraag ingediend
voor de restauratie van de molen.

- Op 25 oktober is De Oude Molen te Ou-
demolen in bijzijn van donateurs, spon-
sors en genodigden officieel in bedrijf
gesteld. 

- Op vrijdag 19 september stelde wethou-
der Walraven molen De Hoop te Horn
symbolisch buiten bedrijf als start van de
restauratie.

Molenkalender 2008

22 november 2008 
Themadag ‘Digitaliseren en Molens’ 
Nijkerk

30 november 2008 
Nijefurdse Molendag (Fr)

Verbij neemt de stelling van Windlust
te Wateringen onder handen (foto G.
Barendse, 20 oktober 2008).

De korenmolen van Beugen, waarvan
de vrijwillige molenaars Harteman en
Heijs recent zijn gehuldigd (foto H.
van Steenbergen 17 april 2005).

De stichtingssteen van de molen van
het Buitenland van Rhoon. Na de
sloop gingen onderdelen van deze
molen naar de nog bestaande koren -
molen van Oisterwijk. Op de steen
staat:

WILLEM DE RAADT 
DYCKGRAAF

IOHANNES SANDWEGH
ARY HOLLAAR

BASTIAAN SPRUYT
HEER HEEMRADEN
PIETER SANDWEGH

SICERTARIS EN PENNINGMEESTER
en

PIETER HASKIA BOODE
1709

WANNEER DESE MOOLE WAS GEHEYDT
SOO HEB ICK DEN EERSTEN STEEN GELEYDT
DOEN WAS ICK 7 JAAR EN 3 MAANDEN OUDT

ALS DESE MOOLE WIERDT OPGEBOUDT
DEN 11 JUNII 1709

CLAAS KORENNEEF

De stichtingssteen van het stoomgemaal
van het Buitenland van Rhoon. De
vermelde ingenieur H. Paul kreeg
bekendheid van het door hem
uitgevonden scheprad, systeem Paul.
Zijn vader Jan Paul en grootvader
Hendrik Paul uit Zevenhuizen waren
polderopzichters en van oorsprong
timmerman-molenmaker (foto E.G.M.
Esselink).

M O L E N S A C T U E E L
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Deurne heeft nog twee windmolens.
Vooral Holten’s Molen is dicht langs de
rand gegaan. Het heeft niet veel ge-
scheeld of de molen was van de aardbo-
dem verdwenen. Het was - en gelukkig
gezegd - is weer een molen waarmee
drie bedrijven werden uitgeoefend:
graanmaalderij - olieslagerij en houtzage-
rij. Dat alles op windkracht, al kwam er
ook later een Deutz-motor aan te pas. 
Op de wind werd nog tot 1956 graan
gemalen en daarna was het voorbij. De
olieslagerij was toen al weg en de zage-
rij werd voortgezet met moderne machi-
nes. Stilstand was ook hier de voorbode
van verval. Nadat de molen door brand
schade had opgelopen vroeg eigenaar
Louis Holten in maart 1971 een sloopver-
gunning aan, maar die kreeg hij niet. In
1978 was de staat van de molen zo
slecht dat de gemeente Deurne - die in-
middels eigenaar was geworden - de
molen liet onttakelen. Een kale romp
bleef over. De gemeente zag geen
brood in herstel en vroeg in maart 1989
een sloopvergunning aan. Dat leverde
ter plaatse heftige reacties op en resul-
teerde op initiatief van Jan van Woezik
en Mies Wolters-Holten in het oprichten
van een stichting; een keerpunt in de
glijbaan naar beneden van de molen.
Hij kroop wonder boven wonder weer uit
het dal omhoog. Eerst werd de koren-

J.S. Bakker

Holten’s Molen bij de ingebruikstelling op 24 oktober 1998. Ter plaatse van de loods
bevindt zich nu de gereconstrueerde zagerij.

Deurne: alle
goede dingen
bestaan uit drie

Het begin van de bouw van de zagerij
tegen de molenbelt (foto H. van
Steenbergen, 19 februari 2007). 



molen gerestaureerd in combinatie met
de reconstructie van de verdwenen
olieslagerij (Zie Molenwereld 1999-7-161
e.v.) . Burgemeester Daandels stelde op
24 oktober 1998 de door molenmaker
John de Jongh indrukwekkend geres-
taureerde molen in bedrijf (Zie Molenwe-
reld 1998-12-246, 247). Hij kon toen nog
niet bevroeden dat hij tien jaar later ook
de verdwenen houtzagerij in bedrijf zou
stellen!
Bij de mensen die bij het herstel van de
molen betrokken waren leefde de wens
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De tekening bij de hinderwet vergunning voor de bouw van de zagerij in 1909.

Holten’s molen met rechts de oude zagerij voor
1956.

De molen met de nieuwe zagerij. De oude loods is geheel gesloopt
waardoor ruimte vrijkwam voor de herbouw van de zagerij (foto J.
Vendrig, 19 september 2008). 

Het interieur van de olieslagerij onder
in de molen; alsof die nooit weg is
geweest (foto J. Vendrig, 19 september
2008). 
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toen al om ook de verdwenen houtza-
gerij uit 1909 te reconstrueren. De plaats
waar deze stond was inmiddels door het
moderne bedrijf van Houthandel Holten
bebouwd. Normaal zou dat einde
droom betekenen maar niet in Deurne,
noch bij de familie Holten, noch bij Jan
van Woezik en consorten. De familie Hol-
ten paste haar bebouwing aan waar-
door de reconstructie van de zagerij
mogelijk werd. In maart 2006 werd met
de reconstructie van de zagerij begon-
nen als leerlingbouwplaatsproject van
Coopmans Lutters Bouwbedrijven, terwijl
de Houtbouw is uitgevoerd door Molen-
bouw De Jongh. In Zuid-Limburg wist
men een oude zaagmachine op de kop
te tikken die door de vrijwilligers van de
molen in eigen beheer werd gerestau-
reerd. Uiteindelijk kon burgemeester
Daandels samen met Jan van Woezik op

19 september de zagerij in bedrijf stellen.
Aan de officiële opening ging een sym-
posium in het gemeentehuis vooraf over
de waarde van het cultureel en indus-
trieel erfgoed voor de ontwikkeling van
de Peelregio. Er was nog een zeer bij-
zonder moment: Jan van Woezik kreeg
de onderscheiding Ridder in de Orde
van Oranje Nassau uit handen van de
burgemeester, Gerard Daandels. Jan is
niet alleen een van de drijvende krach-
ten achter de wederopbouw van de
windzagerij, want hij kreeg de onder-
scheiding ook vopor zijn inzet op andere

terreinen voor de Deurnese gemeen-
schap en die van Helenaveen - zijn
woonplaats - in het bijzonder. Succes
heeft vele vaders. Dat geldt ook voor de
indrukwekkende prestatie die met Hol-
ten’s Molen is geleverd. Voor een pres-
tatie als deze is een soort mobilisatie no-
dig. Als Jan van Woezik dan niet de
familievader van het succes is geweest
dan was hij wel de veldheer achter de
mobilisatie. Het resultaat mag er zijn.

Vervoer van een boomstam naar de molen met een mallejan
(foto J. Vendrig, 19 september 2008).

Jan van
Woezik (foto
J. Vendrig, 19

september
2008).

Burgemeester Daandels haalt de hendel
over om te zagen. Tien jaar eerder
lichtte hij de vang van de molen. (foto
J. Vendrig, 19 september 2008). 

Burgemeester Daandels en Jan van Woezik bekijken met de overige toeschouwers
het resultaat. Deurne’s wonder werkt (foto J. Vendrig, 19 september 2008).
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Holten’s molen in Deurne: een wonder. In hoeveel gevallen zal een door een
gemeente aangevraagde sloopvergunning uitlopen op het volslagen om niet te
zeggen ultieme tegenovergestelde? (foto J. Vendrig, 19 september 2008).

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

Interieur van de nieuwe zagerij (foto J. Vendrig, 19 september 2008). De oude zaagmachine die in Deurne
aan een nieuw leven is begonnen. (foto
J. Vendrig, 19 september 2008).

Paardenkracht en mensenmacht werken
samen (foto J. Vendrig, 19 september
2008).



Status
quo?
quo
vadis?

(2)
J.S. Bakker

In Delfland werden omstreeks 1900 een voor Zuid-Holland
verhoudings gewijs groot aantal korenmolens voorzien van
zelfzwichting. De molen van Wateringen was er een van. 
Op deze foto van omstreeks 1935 is ook zichtbaar hoe de
vormgeving van de balie en de korte middelbalk de slanke
gestalte van de molen accentueert (foto ir. W. Voerman).
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Het draaiend houden van de molen
werd na het verliezen van de rol als pro-
ductiemiddel een doel in zichzelf, eerst
via de oude structuren van de oorspron-
kelijke molenbeheerders en later via de
vrijwillige molenaars. Aandacht voor de
molen als monument is daarvoor niet
per se noodzakelijk, als het maar draait,
maalt, zaagt en stampt plus er fris en
vrolijk uitziet. Deze mentaliteit leidt van-
uit monumentenzorgoogpunt, zeker van
nu, gemakkelijk tot ontsporingen. In het
vorige nummer zijn er vele voorbeelden
van gegeven. Vrijwel niemand deed
daar tot voor kort moeilijk over als er
maar ‘maalvaardig’ werd gerestau-
reerd; een standpunt dat werd gedeeld
door ‘officieren’ en ‘voetvolk’. Die res-

De Windlust in Wateringen in de uitvoering die hij kreeg bij de
restauratie van 1971/1972. Kap en balie wijken sterk af van het
model zoals dat voor de onttakeling was. De lange spruit is
voor het bovenwiel komen te liggen (foto G. Middendorp). 

In 1930 werd de molen van Wateringen stilgezet; in 1946 werd
de balie gesloopt en in 1950 gingen de roeden eruit. Ook het
binnenwerk verdween. De romp met de kap en de as bleef
staan. In 1971-1972 werd de molen maalvaardig gerestaureerd,
maar het nieuwe uiterlijk wijkt ingrijpend af van het
oorspronkelijke, terwijl de aanwezigheid van de oude kap en
veel foto’s een nauwkeurige reconstructie mogelijk gemaakt
zou hebben. Een dergelijk vrijpostige restauratie zou nu
vermoedelijk voor een geregistreerd monument ondenkbaar
zijn (foto 27 juni 1969).

B E H O U D

In het oktobernummer van dit blad werd ingegaan op het
referaat ’Moeten molens altijd malen?’ van prof.dr. Jos
Bazelmans, gehouden op 10 oktober 2007 tijdens het
Molensymposium in Den Haag. In die aflevering draaide het
vooral om de ontwikkeling van het molenbehoud dat voor
alles was toegespitst op het draaiend houden van de molen.
In dit vervolg staat de authenticiteit van de molen centraal, in
feite het kernbegrip in het referaat van Bazelmans. Verder
speelt ook het doel van het molenbehoud een rol in relatie
tot de authenticiteit.



tauraties waren daardoor volkomen af-
hankelijk van de persoonlijke inzichten
van de ‘officieren’. Zij delen de lakens
uit en de historische component is af-
hankelijk van hun opvattingen. Juist om-
dat opvattingen persoonsgebonden zijn
kunnen ze zich wijzigen, door voortschrij-
dend inzicht bij de mensen zelf dan wel
door persoonswisselingen. Een restauratie
als die van de korenmolen van Waterin-
gen in 1972 waar regelrecht een loopje is
genomen met de historische gegevens,
zou nu in die vorm waarschijnlijk of ho-
pelijk ondenkbaar zijn.
Van een theoretische onderbouwing
van molenrestauraties is - zeker in alge-
mene zin - vrijwel geen sprake; gedegen
studies ontbreken geheel. Gelet op het
bovenstaande - het persoonlijk karakter
van de ingrepen - verbaast het ook niet.
Maar daarom verbaast het evenmin dat
vroeg of laat de knuppel in het hoen-
derhok zou worden geworpen en dat is
het wat prof. Bazelmans nu heeft ge-

Nieuwe molencultuur: de met vlaggen
versierde molen van Stokkum tijdens
de Europese kampioenschappen
voetbal (foto H. van Steenbergen, 18
juni 2008). 

De molen van de Oudenhofpolder in
Oegstgeest staat nog op zijn
oorspronkelijke plaats maar is qua
omgeving totaal ‘ontworteld’. Toch
functioneert hij als een mijlpaal in de
geschiedenis van het gebied. De molen
mag dan authentiek zijn maar hij is dat
dan wel in contrast met zijn omgeving
(foto G. Barendse, 14 september 2008).
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B E H O U D

daan met als speerpunt het behoud van
authenticiteit. 

Authenticiteit in meervoud

Nu is de molenauthenticiteit een com-
plex geheel die men zou kunnen onder-
verdelen in:
- de authenciteit van het bouwwerk;
- de authenticiteit van zijn omgeving; 
- de culturele authenticiteit. 
Om met het laatste te beginnen: dit be-
treft het geheel van gebruiken rond en
met de molen, variërend van wiekstan-
den tot het taalgebruik. Het instandhou-
den van die culturele authenticiteit is his-
torisch gezien van groot belang, maar
valt volkomen buiten de kaders van de
monumentenwet, zodat die authentici-
teit ook in het raam van dit artikel buiten
schot blijft, hoe groot de verschuivingen
op dit terrein ook zijn met als laatste loot
aan deze stam het installeren van Sint
Victorbeelden in molens; die kwamen
zelfs in het tijdperk van het ‘rijke Roomse
leven’ niet voor! 
In feite geldt dit ook voor de omgevings-
authenticiteit, hoewel de wisselwerking
tussen molen en omgeving bijzonder
groot is (biotoop!) en ook de monu-
mentwaarde beïnvloedt. Neem bijvoor-
beeld de watermolen in het polderland-
schap versus diezelfde watermolen in
een verstedelijkt parklandschap. Aan-
gezien de Nederlandse monumenten-
wetgeving in tegenstelling tot België de
molenomgeving niet kan meebescher-
men als geklasseerd landschap en de
bescherming daardoor puur objectge-
richt is valt staat de molen in combinatie
met zijn omgeving vrijwel altijd op ach-
terstand. Aan de andere kant is het bij
de perikelen rond een molen als De Ot-
ter in Amsterdam wel degelijk een cru-
ciale factor.
Een mogelijke uitzondering is de inrich-
ting van het kadastrale perceel waarop
de molen staat. Ook daar kan het mis-
gaan door een wezensvreemde aankle-
ding van het grondstuk (bloemperkjes
om de kruipalen). 
De monumentenwet is, zoals aangege-
ven, voor alles objectgericht, zodat au-
thenticiteit en het behoud ervan in feite
alleen de molen zelf raakt, waarbij men
in het verleden meer de nadruk op de
buiten- dan op de binnenkant legde. 

Authenticiteit

Authentiek is een van oorsprong Griekse
term ‘authentikos’. Dat komt neer op:
de eerste oorzaak betreffend, uit de eer-
ste hand. Letterlijk opgevat zou het
neerkomen op een molen die door de
molenmaker oorspronkelijk zo is ge-
bouwd. Het zal duidelijk zijn dat dan de
Nolet in Schiedam tot de zeldzame au-
thentieke molens behoort, want die is
nog helemaal oorspronkelijk. Zodra de
molen in bedrijf komt begint slijtage en
dat maakt de vervanging van versleten

onderdelen nodig die zo - strikt geno-
men - niet authentiek meer zijn. Factor
twee is de (bedrijfs-)technische ontwik-
keling als de toepassing van nieuwe ma-
terialen en technieken. Het vervangen
van houten assen door gietijzeren is een
voorbeeld van het eerste, het hangen
van een mengketel een voorbeeld van
het tweede. Ten derde ingrepen als ge-
volg van calamiteiten: herbouw na
brand, verhoging na ‘dodelijke’ windbe-
lemmering. Het beschermen van oor-
spronkelijke authenticiteit is dus nage-
noeg onmogelijk en betreft hooguit
delen van de oorspronkelijke molen.
Hoeveel 17e-eeuwse wipmolens zullen

nog hun oorspronkelijke bovenhuis heb-
ben? Ondertorens, dat lukt nog wel,
maar bovenhuis?
Een molen vertolkt een lineair proces
dat begint bij de bouw en definitief ein-
digt bij de verwijdering van de funda-
menten. Het probleem bij de bescher-
ming is dat een cesuur wordt
aangebracht: tot hiertoe en niet verder.
Dat zou extreem als consequentie heb-
ben dat niets van het historische materi-
aal meer verloren mag gaan. Dat is in
de praktijk niet vol te houden en zeker
niet bij een bedrijfsmonument als een
molen omdat weersinvloeden en even-
tueel bedrijvigheid (slijtage) gegaran-

Replica van het oorspronkelijke gaande werk in de oliemolen in het Openlucht -
museum in Arnhem (foto vaags Aalten). 

Nieuw bovenhuis voor De Haan in Weesp in aanbouw bij molenmaker Verbij in
Hoogmade. Van het oude is zelfs de balk met de inscriptie van de naam van de
man die de molen liet bouwen ‘in rook opgegaan’.



deerd hun tol eisen. Het eerste is niet uit
te schakelen, het tweede mogelijk wel
door de molen stil te laten staan. Stil-
staande roeden scheuren niet en de
vang gaat ook beslist langer mee. ‘Moe-
ten molens altijd malen’ als dat bij-
draagt tot de teloorgang van historische
substantie? Bij de rosoliemolen in het
Openluchtmuseum is het opgelost door
het authentieke binnenwerk te vervan-
gen door een replica en het oorspronke-
lijke binnenwerk op te slaan. Het is dui-
delijk dat dit hooguit in een incidenteel
geval kan. 
Het is ligt voor de hand dat een ‘dyna-
misch’ bedrijfsmonument als een molen
kwetsbaarder is dan een statisch monu-
ment. Of het elimineren van de dynami-
sche factor door de molen stil te laten
staan bijdraagt tot beter behoud van
de historische substantie is nog maar de
vraag. Immers voor een groot deel van
de molen maakt het niet veel uit of de
molen maalt of stilstaat. In feite kan het
alleen uitmaken voor de belaste delen
die op hun beurt ook nog eens te lijden
kunnen hebben van de normale ‘tand
des tijds’; denk maar aan roeden of
spruiten en schoren. Het kon wel eens
gebeuren dat het verschil tussen ‘hollen
en stilstaan’ - zeker bij bovenkruiers -
veel minder groot is dan het zich laat
aanzien en dat bovendien eerder in ter-
men van (wat) langer of (wat) korter
meegaan moet worden gedacht, om-
dat op voorhand de beperkte levens-
duur toch al vaststaat zoals bij de hier-
boven aangegeven voorbeelden. Bij
standerd- en wipmolens ligt het moeilij-
ker omdat kasten en bovenhuizen veel
meer van het bedrijf te lijden hebben.
Niet voor niets is daar recent veel van
vernieuwd. Aan de andere kant dragen
moderne restauratietechnieken bij tot
levensduurverlenging. 
Het maakt in ieder geval een algemeen
en categorisch antwoord op de vraag
of ‘molens altijd moeten malen’ onre-
alistisch. Het zou van geval van geval
bekeken moeten worden waar daad-
werkelijk (waardevol) historisch materi-
aal in het geding is. Waarschijnlijk komt
men niet veel verder dan een handvol
molens die dan maar beter stil moeten
staan voor het behoud van historische
substantie. 
Stilstand doet aan de andere kant weer
afbreuk aan het monument. In de eerste
plaats door het mogelijk wegvallen van
‘mantelzorgers’ voor de molen. Als het
goed is waakt de (vrijwillige) molenaar
over zijn molen; verzorgt klein onder-
houd, signaleert gebreken en onge-
wenste toestanden die ook het voortbe-
staan van de molen kunnen bedreigen. 
Er is meer: een tot stilstand gebracht dy-
namisch monument blijft uiteraard een
monument. Maar als statisch monument
verliest hij wel een deel van zijn zinge-
ving, namelijk het zo duidelijk mogelijk
maken van een bedrijfsfunctie. Een stil
liggende voetbal maakt op zich niet
veel duidelijk van het voetbalspel. De
vraag of ‘molens altijd moeten malen’

kan en mag mijns inziens niet worden los
gemaakt van het waarom van het mo-
numentenbehoud; waar doen we het
voor? We zouden haast kunnen spreken
van een soort teleologische basis voor
het monumentenbehoud (van het
Griekse telos dat doel betekent en logos
leer).

Teleologie

Daarmee doemt onmiddellijk weer een
bijkans oeverloos aandachtsveld op dat
maar al te vaak opgevuld wordt met los-
se kreten als ‘cultuurhistorisch belang’ of
‘cultuurhistorische waarde’ die zeker op
molengebied in veel gevallen niet of
nauwelijks worden ingevuld. Als dan ge-
vraagd wordt naar de invulling ervan
dan staat de wagen vrijwel onmiddellijk
stil of wordt er een blik met nieuwe losse
kreten opgetrokken, waar men als regel
niet bijster veel wijzer wordt. Toch is het
groot belang om heel goed te weten
wat het doel van de molen als monu-
ment is. Niet alleen omdat dit de beste-
ding van de publieke middelen moet
rechtvaardigen, maar ook het gebruik
van de molen bepaalt. 
Als wordt gekozen voor een maximaal
behoud van de historische substantie
dan verdient op zijn minst een terughou-
dend gebruik van de molen de voor-
keur, te vergelijken met de voetbal in de
vitrine. Er kunnen stellig redenen zijn om
die voetbal in de vitrine te bewaren als
een soort relict, in het licht van diens ge-
schiedenis misschien wel als relikwie. 
Natuurlijk mag die voetbal in een vitrine,
waarom niet? Voor het behoud zal het
ongetwijfeld beter zijn. 

Er zijn meer benaderingen mogelijk. Zo
kan men het behoud van de molen als
statisch monument van bedrijf en tech-
niek te mager vinden omdat juist datge-
ne waar het om draait, het bedrijf en de
techniek, niet functioneert. Als men het
bedrijf en de techniek wil duidelijk ma-
ken dan kan de molen maar het beste in
bedrijf zijn (de voetbal hoort niet in de vi-
trine, maar is om mee te voetballen).
Het doel wat men zo voor ogen heeft

nodigt uit om molens zo veel mogelijk te
laten malen, uiteraard op een verant-
woorde manier en liefst zoveel mogelijk
aansluitend bij het oorspronkelijke be-
drijf. Het hoeft geen betoog dat dit een
duidelijke meerwaarde heeft, maar, toe-
gegeven, het kan op gespannen voet
staan met maximaal behoud van de his-
torische substantie. Bij veel molens geeft
dat geen problemen omdat door recen-
te restauratie veel van de historische
substantie is vervangen door nieuw. (Zie
het artikel over de restauratie van Het
Haantje in Weesp (Molenwereld 2007-2-
61 e.v.) Bij andere molens zal het een af-
weging zijn, waarbij om de hierboven
aangegeven reden het malen met de
molen de voorkeur heeft. Mochten er
zwaarwegende redenen zijn om hiervan
af te wijken dan zal dat ook duidelijk
moeten worden gemaakt en ook vast-
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De molen van Sassenheim voor de
sloop in 1882; voltooid verleden beeld,
maar ook onvoltooid toekomstbeeld.

De molenonderbouw als functioneel element binnen het nu geheel verdwenen
bollenbedrijf van Speelman.
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gelegd zijn. Voor eventuele beperkingen
(er zijn meerdere denkbaar) is de in de
eerste aflevering genoemde waardes-
telling het aangewezen middel.
Dit speelt niet alleen bij de keuze voor
complete molens als dynamisch of sta-
tisch monument. 

Rompen en stompen

Een dergelijk systeem laat zich ook in-
denken bij restauratie van rompen en
stompen. Daar krijgt het zelfs nog meer
reliëf omdat het de mogelijkheid biedt
om in te spelen op wensen die er ten
aanzien van de molen spelen dan wel in
kwalitatieve zin richting te geven aan
een restauratie. 
Discussie over de stelregel van RACM
dat reconstructies niet subsidiabel zijn is
mogelijk, maar zo liggen de papieren nu
eenmaal, alhoewel de rijksdienst in dit
opzicht niet altijd even consistent is ge-
weest. Het overgrote deel van de circa
vijfhonderd rompen en stompen staat
niet op de rijkslijst zodat geïnteresseer-
den binnen de normale wettelijke ka-
ders de vrijheid hebben om te doen en
te laten wat zij wenselijk achten. Subsi-
die van rijkswege zit er voor hen sowieso
niet in. Daar hoeft dus niemand zich
druk over te maken. RACM heeft alleen
zeggenschap over het beperkte aantal
dat op de rijkslijst staat. 
Ook hier is een gedifferentieerde bena-
dering mogelijk. Sommige stompen zijn
architectonisch of voor wat betreft hun
inrichting of geschiedenis als stomp
waardevoller dan zij als molen zouden
zijn. Uiteraard moet dan de molenlief-
hebber daar met zijn vingers afblijven en
past alleen geconsolideerd behoud. An-
derzijds zijn er ook stompen waarover op
zijn minst gepraat zou kunnen worden,
wanneer ter plaatse wensen leven om

de molen te completeren en men aan
die plannen solide vorm kan geven, ook
al subsidieert het rijk dit herstel niet. Het
kan zelfs zo zijn dat een dergelijke re-
constructie de waardestelling zoals die is
vastgelegd versterkt.
Neem nu bijvoorbeeld de korenmolen
van Sassenheim. Dat was een bewoon-
de achtkante korenmolen. In 1882 werd
de bovenbouw verkocht naar De
Cocksdorp. De onderbouw bleef dienst
doen voor het bollenbedrijf van Speel-
man dat inmiddels ter ziele is. De buiten

gebruik geraakte onderbouw dreigde
gesloopt te worden, maar een plaatselij-
ke krachttoer voorkwam dit. Na veel we-
derwaardigheden werd de onderbouw
in 2001op de rijkslijst geplaatst. De waar-
de van de molen wordt in de redenge-
vende omschrijving als volgt weergege-
ven: ‘De romp van de Molen van
Speelman is van algemeen belang van-
wege de cultuurhistorische en typologi-
sche waarden als voorbeeld van een
molenromp van het type achtkante stel-
lingmolen. Hoewel genoemd molentype
landelijk gezien vrij veel voorkomt, is dit
in Zuid-Holland op zich tamelijk zeld-
zaam. Het feit dat de korenmolen ken-
nelijk vanaf een vroeg stadium een pe-
riode van bewoning heeft gekend
levert, ongeacht het ontbreken van dui-
delijke, fysieke blijken daarvan in de
romp, een extra score op voor wat be-
treft het punt van de zeldzaamheid van
het object. Immers, bewoonde koren-
molens kwamen in het algemeen in ons
land weinig voor. Daarnaast vormen de
visuele kwaliteit en de relatieve gaaf-
heid van het bouwkundig casco van de
molenromp argumenten voor een waar-
dering op rijksniveau.’

De waarde ligt volgens deze omschrij-
ving: 
- in het achtkante type van de molen;
- de bewoning van de molen; 
- de visuele kwaliteit en de relatieve
gaafheid van de onderbouw. 

Completering van de molen zou de
twee eerstgenoemde punten alleen
maar versterken en het laatste niet
nadelig beïnvloeden. Wat is er dan op
tegen om deze molen te completeren

De vervallen molenstomp in Sassenheim werd in 1993 met grote zorg gerestaureerd
door een stichting. 

De voorkeur van
de molenaars ging
uit naar grote
langzaamlopende
eencilindermotoren
omdat die
voordelig in
gebruik waren.
Dezelfde soort
motoren als uit
deze advertentie
van Crossley
kwamen ook veel
in poldergemalen
voor.
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mits dit recht doet aan het verleden van
de molen? 
Omgekeerd zijn er ook rompen waarvan
het reconstrueren tot windmolen eigen-
lijk een halsmisdrijf is en geheel of ge-
deeltelijke sloop uiteraard ook. In de
buurt van Brussel staat een onttakelde
molen die als klein bloemfabriekje com-
pleet ingericht is met walsenstoelen en
plansiften. Het hoeft geen betoog dat de
molen met deze uitrusting uniek is voor de
hele Benelux. Als (gereconstrueerde)
windmolen zou hij dit zeker niet zijn. 

Wieken of je leven!

Een dergelijke afgewogen en toch flexi-
bele benadering maakt het mogelijk om
in te spelen op plaatselijke verlangens.
Als men ter plaatse, als in Sassenheim,
de molen wil completeren dan moet
dat op grond hiervan kunnen, mits er
geen historische waarden van de molen
in het gedrang komen. Op het grond
van bovengenoemde waardestelling is
dat mijns inziens niet of nauwelijks het
geval. De angst dat ‘alle’ rompen of
stompen worden gecompleteerd is
koudwatervrees. Het is in negen van de
tien gevallen ondoenlijk om de financie-
ring rond te krijgen, zeker wanneer
RACM, provincie en gemeente op dit
punt ‘niet thuis’ geven. Voor de eerste
staat dit op voorhand al vast tenzij de
romp bij de dienst de officiële status van
‘incomplete molen’ heeft. Dat zijn er
niet zo veel. Anders gezegd de comple-
tering van rompen regelt zichzelf. Er zijn
dan ook inmiddels heel wat van dit soort
plannen in de doofpot geraakt. Iets wat
trouwens ook geldt voor de herbouw-
plannen voor verdwenen molens. Een
aantal rompen waar men ter plaatse

warm liep voor restauratie is na het vast-
lopen van de schone plannen helemaal
gesloopt, zoals bijvoorbeeld de molen
van Geertman in Heeten. De vraag
‘moeten molens altijd malen?’ is dan
ook voor het rompen en stompen nau-
welijks reëel, als regel niet veel meer dan
een academische vraag. Voor rompen
en stompen is completering voor de mo-
lenliefhebber in de meeste gevallen niet
meer dan een vrome wens en de te-
genstanders krijgen op voorhand meest-
al hun zin. Dat lag in de gouden tijd van
de molencompleteringen die achter ons
ligt wellicht anders, voor de toekomst
waarschijnlijk niet. 
Tegenstanders van het completeren van
molenrompen dienen wel te beseffen
dat er in het gros van de gevallen geen
enkele daadwerkelijk of formele be-
scherming is voor het gros van deze ge-
handicapte molens. Het zal duidelijk zijn
dat een gerestaureerde romp of stomp,
afgezien van een calamiteit, tot in leng-
te van jaren molen zal zijn en blijven. Als
dit niet gebeurt dan blijft het gros van
de enkele honderden molenrestanten
die dit land nog telt voor het overgrote
deel vogelvrij, wat weer de weg baant
voor allerhande maltraitaties, tot sloop
toe. Ruim twintig jaar geleden startte in
De Molenaar de rubriek ‘Van rompen en
stompen’ waarin inmiddels zo’n 125 afle-

De tot schepradgemaal verbouwde molen van de polder Bombay in Doezum (foto
4 maart 1991).
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Het molenscheprad van de molen van
Bombay werd na de onttakeling van de
molen elektrisch aangedreven.

Pogingen tot behoud van de molen van
Geertman in Heeten strandden vooral
op gebrek aan medewerking vanuit de
gemeente Raalte, ondanks inspanning
van eigenaar Jan Thijs. In 1960 ging de
kap van de molen; in oktober 1988
vroeg de gemeente afvoeren van de
rijkslijst en in oktober 1993 volgde sloop
(foto 2 augustus 1989).



11e jaargang 2008 nr. 11  453

veringen zijn verschenen. Van de daarin
voor het voetlicht gebrachte molens zijn
er inmiddels heel wat gesloopt, zoals re-
cent nog de korenmolens van Waddinx-
veen (zie Molenwereld 2007-7/8-253) en
Slochteren (zie Molenwereld 2008-9-
334). Beide molens hadden bijzondere
kwaliteiten, maar dat mocht niet baten.
‘Moeten molens altijd malen? Voor
stompen is dat zeker het beste, anders
gaan ze plat zou een cynisch antwoord
kunnen luiden. Bescherming ervan in de
staat waarin zij nu verkeren is na de vol-

tooiing van het Monumenteninventari-
satieproject op dit punt (zie Molenwe-
reld 2004-2) een illusie, ondanks de zelfs
fundamentele kritiek erop (zie Molenwe-
reld 2004-3-141 e.v.). Blijkbaar wil het
gros van de mensen alleen maar lopen
voor een molen met wieken, voor één
zonder wieken trekken de plaatjes uit de
tijd dat de molen nog wieken had meer
aandacht dan de molen zelf. Daar gaat
men schouderophalend aan voorbij. Als
hij nu nog wieken had of weer wieken
kreeg...
Het is heel mooi om ‘bureauwijsheid’ en
‘bierpolitiek’ te verkondigen, maar de

praktijk wil dan wel eens korte metten
maken. Het is allemaal niet zo eenvou-
dig. 
Dit alles nog los gezien van de authenti-
citeit van molenrompen. Waar houdt die
op? In de eerste aflevering is de molen
van Beuningen voor het voetlicht ge-
bracht. De authenticiteit van deze mo-
len staat ook in de gedaante van een
mengvoederfabriek als een paal boven
water. Maar als de fabriek wordt stilge-
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De weigering van Monumentenzorg
om het geheel in Doezum op de
monumentenlijst te plaatsen opende de
weg voor een verbouwing die van de
authentieke waarden vrijwel niets over
liet. Het hoeft geen betoog dat van het
scheprad c.a. geen spoor meer is te
bekennen (foto H. Noot, 17 mei 2004).

In 1991 was de gehele elektrische aan -
drijfinstallatie, gemaakt door de Zeister
Machinefabriek, nog aanwezig. De mo-
lenstomp met de bemalings installatie
vormde een authentiek geheel. Het zit
hem niet altijd in de wieken. 

In het boekje Molenstudies uit 1989 werd
al gewezen op de bijzondere waarde
van het restant van molen De Hoop in
Waddinxveen. Het heeft niet geholpen:
in 2007 kwam de sloper langs. Het
overgrote deel van de molenrompen en
-stompen is niet beschermd; daardoor
in negen van de tien gevallen kansloos
voor restauratie en kansrijk voor sloop
of verdere ‘ontluistering’ (foto Melvin
van Rhijn, 19 juni 2007).



legd? Wordt uitgesloopt? Een andere
functie krijgt? De romp staat als ‘incom-
plete romp’ op de rijksmonumentenlijst.
Uit het beschermingsbesluit valt af te lei-
den dat de bescherming in feite alleen
het casco van de molen geldt. Als ge-
continueerd molenaarsbedrijf is het com-
plex feitelijk onbeschermd. Hier staan
twee opvattingen over molenauthenti-
citeit duidelijk haaks en onverenigbaar
op elkaar. Maar Schellings maalt nog!
Misschien moeten dit soort molens altijd
malen.

Reconstructie

De reconstructie van verdwenen delen
van een molen is in strijd met de oog-
punten van de moderne monumenten-
zorg. Dat betekent dat we ons in de mo-
len moeten beperken tot de sporen die
de oorspronkelijke onderdelen hebben
achtergelaten. Dat kan zelfs voor door-
gewinterde bouwhistorici een moeiza-
me zaak zijn, laat staan voor gewone
ster velingen. De sporen vertellen hun

verhaal, maar doen dan wel een enorm
beroep op het voorstellingsvermogen
en kan zelfs ontsporen in je reinste fanta-
sie. In combinatie met het benadrukken
van authenticiteit vraagt dat om vrijwel
volledige terughoudendheid. Toch be-
staat het gevaar dat zo wel met het
badwater het kind wordt weggegooid.
Want het gat in de muur en de kepen in
een balk illustreren alleen de leegte. Nu
is het wel heel goed mogelijk dat die
sporen in combinatie met bijvoorbeeld
historische gevens een volledig betrouw-
bare reconstructie mogelijk maken. Dit
soort reconstructies zijn voor de deskun-
digen niet nodig. Die weten het toch
wel. Maar niet zij zijn de doelgroep voor
het monumentenbehoud. Monumenten
zijn er voor de totale samenleving. Zij
hebben om inzicht te krijgen in het mo-
nument die reconstructie nodig. Anders
is er voor hen niets te zien en helemaal
niets te beleven. Dat klemt nog meer
wanneer het gaat om zeldzame of zelfs
totaal verdwenen constructies. 
Watermolens met staande scheprade-
ren zijn er genoeg en te over; met hel-

lende schepraderen niet een meer. Vier
stompen hebben er nog zichtbare herin-
neringen aan, alle van molens van de
polder Bleiswijk; de A-1, de B-2, de C-1
en de G-2 (de molengangen van deze
polder droegen van noord naar zuid
een letter, de molens van boven naar
beneden een nummer). In de A-1 en de
C-1 is de speciale schepradkelder nog
vrijwel geheel aanwezig, ware kunststuk-
ken in metselwerk. De A-1 staat op de
rijksmonumentenlijst, de C-1 niet. Vol-
gens het conserverende model zouden
deze molens niet gecompleteerd mo-
gen worden. Dat betekent wel dat we
nooit of te nimmer de gedragingen van
een hellend schepradmolen zullen we-
ten. In zo’n geval heeft een reconstruc-
tie een grote meerwaarde. 

Aan de Robonsbosmolen in Alkmaar
heeft zich iets dergelijks voorgedaan.
Deze binnenkruier maalde tot het einde
met een normale houten as en roeden
en werd daarna onttakeld. Bij de restau-
ratie kreeg de molen een houten has-
pelwiekenkruis; een sinds mensenheuge-
nis totaal verdwenen constructie. Iets
dergelijks vond ook plaats bij de molen
van de Slootgaardpolder onder War-
menhuizen die weer halve roeden kreeg.
Men moet toch wel heel erg steil in de
leer zijn om te stellen dat dit nooit had
mogen gebeuren en een aantasting
van het monumentale karakter van de
molen is. En natuurlijk komt zo’n hellend
scheprad, zulke bijzondere wiekenkrui-
sen alleen werkelijk tot hun recht wan-
neer de molens malen. 

De opleider voor het hellend scheprad
in de (onbeschermde) molen C-1 van
de polder Bleiswijk (foto J. Hofstra).

De molen van Sloot in Keijenborg was tot 1 januari 2001 als een rond een molen
gegroeide mengvoederfabriek in bedrijf; een der laatste in Nederland. De molen
werd als ‘molenromp’ op de rijksmonumentenlijst gezet. De bescherming geldt
alleen de kale molenromp en zodoende kon de hele fabriek ontmanteld en gesloopt
worden op de lege romp na. Volgens de redengevende omschrijving is de molen
onder meer beschermd ‘vanwege cultuurhistorische waarden als onderdeel van de
geschiedenis van de graanmaalderijen van Nederland en de industriële ontwikkeling
van Gelderland en de plaatselijke geschiedenis’ en ‘’ vanwege ensemblewaarden als
onderdeel van een mengvoederbedrijf ’. Dit zijn nu wel holle frasen geworden.



Na de wieken 

Dillemma’s met een of / of-karakter als
bij de molen van Schellings zijn niet over-
al. In veel molens kwamen ook moderne
maalderijtechnieken voor. Veel ervan is
helaas vanwege het ‘Frau-Antjesyn-
droom’ verdwenen, maar gelukkig is er
toch het een en ander bewaard zoals in
de eerder genoemde molen van Stave-
nisse. Als regel kan dit probleemloos de
plaats houden die het altijd heeft gehad
en vormt zodoende een authentiek ge-
heel met de klassieke molen. Het zou al-
leen prettig zijn als de waarde van dit
soort installaties werd onderkend. Waar-
schijnlijk is nauwelijks iets, waarschijnlijk
zelfs helemaal niets van opgenomen in

het beschermingsbesluit voor de molen,
waardoor onmiddellijk de vraag rijst of
het wel of niet bij de molen hoort. Een
bezinning op dit punt is zeker gewenst
vooral omdat na de molens vrijwel niets
van de bedrijfstak is beschermd. (Voor
molens geldt het tegenovergestelde!)
Dat betekent dat modernere maalderij-
apparatuur waarschijnlijk alleen kans
van overleven heeft in een molen, om-
dat maalderijen nauwelijks beschermd
zijn, al zijn er gelukkig uitzonderingen zo-
als in Sinderen, maar dat is dan ook een
witte raaf. De laatste decennia is het
merendeel van de vooral kleinere mole-
naarsbedrijven stilgelegd en veelal ges-
loopt of uitgesloopt, terwijl dit nauwelijks
de aandacht heeft getrokken van mo-
numentenzorgers of historici. Ook hier-
over zou eens nagedacht moeten wor-

den. Het kan misschien nog net. 
Merkwaardig genoeg speelt de wens
om de mechanische maalinstallatie plus
de randapparatuur in bedrijf te houden
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Advertentie van de Moerkapelse
molenbouwer Ottevanger uit 1948.
Hamermolens in korenmolens;
Ottevanger vindt het heel normaal,
de molenliefhebber niet.

B E H O U D

Het haspelwiekenkruis van de Robonsbosmolen in Alkmaar, een sinds mensen -
heugenis totaal verdwenen constructie. De Robonsbosmolen kreeg die bij de grote
restauratie van 1975/1976, ook al is die aan deze molen totaal vreemd. 

Oude Ottevanger-hamermolen in De
Drie Koornbloemen in Schiedam. De
molen bleef als los voorwerp achter na
het verwijderen van de totale installatie,
vergelijk baar met een molensteen die
een hele molen representeert (foto 6
juni 1998).

Motormaalderij in Sinderen, een der weinige beschermde maalderijen, mogelijk de
enige met een nog complete inrichting. Deze maalderij is als monument uniek en
vele malen zeldzamer dan een windkorenmolen (foto A.W. Kersjes, Zeist).
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Voor de oorlog hadden de meeste molenaars al een mo-
tor, die hetzij het windmolenbinnenwerk aandreef dan
wel een aparte maalstoel. Veelzeggende advertentie van
Deutz; de molen is die van Domburg welke evenwel
nooit een motor had. 

Advertentie uit 1938
van Ten Zijthoff
voor een hamermo-
leninstallatie. In de
molen De Nijver-
heid in Sint Maar-
tensdijk komt een
gelijksoortige instal-
latie voor van Van
Aarsen van omst-
reeks 1955. Dertig
jaar geleden kon
men hamermolens
in tientallen molens
tegenkomen. De
meeste daarvan zijn
nu verdwenen, als
niet thuishorend in
een ‘echte’ windmo-
len.

In enkele molens zijn oude motoren bewaard gebleven
zoals deze in de molen van Marle, meestal gaat het om
verbrandingsmotoren. Elektriciteit was wel makkelijker,
maar gold tot aan de Tweede Wereldoorlog als te duur.

helemaal niet of zelfs maar bedrijfsvaar-
dig te houden, hooguit met uitzondering
van oude verbrandingsmotoren. Ze mo-
gen voortaan rusten (roesten?). Blijkbaar
hoeven deze molens dus nooit te malen,
een heel enkele uitzondering daargela-
ten; een vorm van schizofrenie? 
Eén ding is wel duidelijk: beroepsmatig
malende molens overleven het beste als
het op authenticiteit aankomt. Of dat
nu de molen van Brasser in Biggekerke of
de molen van Schellings in Denekamp is
maakt in principe niet uit. 
Al met al zijn er vanuit het oogpunt van
authenticiteit en het doel van het mo-
lenbehoud als onderdeel van monu-
mentenzorg heel wat plussen en minnen
te zetten bij het beantwoorden van de
vraag of molens altijd moeten malen.
Eén ding is na het bovenstaande wel
duidelijk: een categorisch ja is zeker uit-
gesloten, want dat zou vragen om een
elektromotor om de wieken in windstille
tijden aan te drijven: Balie Kluivers va-
riant op de trapondersteuning (zie Mo-
lenwereld 2008-6-260). Die zee zal vrijwel
iedereen die zich met bezig houdt met
molens wel te boven gaan. Alhoewel:
de elektrische kruilier krijgt toch ook
meer aanhangers; waarom de windon-
dersteuning dan niet? 
In de derde en laatste aflevering hopen
we in te gaan op de eigenlijke vraag:
molen molens altijd malen?



Door o.a. schaalvergroting gaat het
aantal maalderijen en veevoeder na
1965 hollend achteruit. Ze worden bij
tientallen zo geen honderdtallen
ontmanteld of gesloopt zoals deze
mengvoederfrabriek van Jac. Bac in
Moerkapelle in 1992. In tegenstelling
tot hun voorgangers, de molens, is
vrijwel niets ervan beschermd. 

Het hoofdbestuur van de Algemeene
Nederlandsche Molenaarsbond bij het
vijftigjarig bestaan van deze beroeps -
organisatie in 1948. Zittend van links
naar rechts: J. BOOMGAARDT, 
Dokkum; H.Th. BALFOORT, Wenum
(Secr.); L. SCHUURMAN, De Bilt
(Voort.); C. KAMMERAAD, Middel-
burg (Penn.); A. TIEMAN, Schiedam.
Staande van links naar rechts: 
J.H. WOUTHUIS, Hoogkerk; 
J.A. CAPPON, Axel; E.J. LUICHJES,
Ruinerwold; H. HUIZING, Weerselo; 
C. KUIN, Hoorn. Vrijwel alle bestuurs-
leden hebben een molenachtergrond;
Tieman is wellicht de enige uitzonde-
ring. De helft maalt in 1948 nog met
een windmolen. Het is tekenend voor
de situatie van het vak. Bij de RK 
Molenaarsbond Sint Victor zal de situ-
atie niet wezenlijk anders zijn geweest.
Binnen tien jaar is er niet één actief
meer met een windmolen.

B E H O U D



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 119
van oktober 2008 stond eerder in De Mo-
lenaar 18 van 1996, pag. 32, en werd
thuisgebracht in De Molenaar 20 door
Durk Posthumus als de molen op De Hees
te Donk (N-Br), gemeente Beek en Donk
en gesloopt in 1923. Eigenaar was ene
Heesters. Volgens De Molenaar 1935-32-
540 zou het evenwel in 1935 zijn geweest.

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’; Het gaat vrij-
wel zeker om een Noord-Duitse molen die
veel weg heeft van de molen De Goede
Verwagting in Seriem, maar die is het niet.
Reacties a.u.b. te richten aan de redac-
tie 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
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SJOUWEN J.S. Bakker

De korenmolen is niet meer
dan een schakel in de
voedselketen die ‘het
dagelijks brood’ heet. Het
begint met de boerderij, dan
volgen de molen, de
bakkerij en het eindstation is
de maag. Tussen deze
schakels zitten ook weer
schakels voor opslag, handel
en transport. Het graan gaat
tussen het land en de maag
door vele handen heen. Een
oude foto van de Turfsingel
in Gouda is als het ware een
momentopname uit die
keten.

Lastdragers, ‘forts aux farines’ bezorgen meel bij een Parijse bakker in zakken van
niet minder dan 159 kg. Ze onderscheidden zich niet alleen door hun werk, maar
ook door hun outfit, waarvan hun enorm grote slappe vilthoed het meest
opvallende kenmerk was. Hun collega’s voor de Hallen, de voormalige overdekte
markt, de ‘forts de la Halle’, ook met dergelijke grote hoeden, genieten meer
bekendheid.

De Turfsingel in Gouda bij de molen De Korenbloem. De vest is dan nog
als grootscheepsvaarwater in gebruik, deel uitmakend van de verbinding
tussen de Hollandsche IJssel en de Rijn via de Gouwe. 
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Natuurlijk loopt, zeker voor molenliefheb-
bers, de molen De Korenbloem op de
hoek van de Vest en het Verlorenkost het
meest in de gaten. Deze molen was in
1751 gebouwd en wedijverde met Het
Hert in Rhoon om de titel van scheefst
staande korenmolen in Nederland; Ne-

derlandse varianten van de befaamde
toren van Pisa. De Korenbloem was laat-
stelijk eigendom van de uit Friesland af-
komstige molenaarsfamilie Galama. In
1926 werd de molen gedeeltelijk ges-
loopt, waarna het restant op 15 april
1949 uitbrandde en vervolgens werd ge-

sloopt. De scheefstand is op de foto
goed zichtbaar, al liep die van de kant
van het Nonnenwater meer in de gaten.
Uiterst links op de foto is nog een herin-
nering aan een molen te zien. Daar
stond achter de houten schutting de in
1835 voor C. van Dillen gebouwde tras-
en verfmolen Sint Joseph. In 1853 kreeg
de eigenaar toestemming om de molen
te verbouwen tot koren- en moutmolen.
Of dit gebeurd is zit nog, want bij de
sloop in 1886 is de Sint Joseph een klei-
en krijtmolen en dat sluit toch bovenal
aan bij zijn oorspronkelijke functie. 

Maat en gewicht

Toch gaat het in dit geval niet om beide
molens, maar om het tafereel bij het
schip links, zo te zien een vrij grote bin-
nenvaartklipper, mogelijk een kleine
schoener met één mast. Maar ook om
het schip gaat het niet. Het schip dat ligt
waarschijnlijk te lossen en is blijkbaar
leeg of bijna leeg. Het gaat om zak-
goed, mogelijk graan, maar hoeft niet
per se. Ook hier gaat het niet om, maar
om de manier van lossen. De zakken
moeten blijkbaar het pakhuis in gedra-
gen worden en daar op zolder. Dat be-

De in 1835 gebouwde tras- en verfmolen Sint Joseph aan de Turfsingel in Gouda, schuin tegenover De Korenbloem. 

In het autobiografische Herinneringen van een hutjongen (Zaandijk z.j.) beschrijft
H. Schoute het lossen van balen tapioca aan de molen De Jonge Prinses in Zaan-
dam bij de grens met Wormer. De balen van 100 kg moeten naar zolder. De zwa-
re en ongemakkelijke zakken missen hun uitwerking niet op de sjouwers:

‘Met een half uur was ik daar weer. Ik zag een grote verandering bij de mannen.
Er werd onder elkaar geen woord meer gewisseld, en het zweet liep hen in
straaltjes langs de wangen. Hun borstkassen gingen sneller op en neer en als er een
baal op hun schouders werd gelegd, hoorde ik zoiets als een kreun. Ik voelde
instinctief dat hier min of meer geleden werd en ik was werkelijk een beetje
bewogen. Kleintjes sprak ik: “Manne, manne, wet zwete jollie. Benne ze zo
zweer?” De mij naar boven passerende, zwaar belaste sjouwer draaide zijn ogen in
z’n gebogen hoofd iets naar mij toe en bracht er schor uit: `Ze legge as dreednagels
op je flikker, zeun.”

Ja, ja...
Dat hier geen plaats meer was voor scherts, bleef voor mijn jeugdige ogen niet
verborgen.’ 
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tekent het schip af, de Turfsingel over-
steken en dan de trap op. 
Als we al niet weten wat er in de zakken
zit , dan wordt het onmogelijk om te we-
ten wat ze wegen. De kans is heel groot
dat dit in de richting van de honderd kilo
is gegaan. Er werd omstreeks 1900 nog
veel gewerkt met mudden, een inhouds-
maat van 100 liter (1 hectoliter). Het
hectolitergewicht bepaalde uiteraard
het gewicht in kilo’s. Zo zit dat voor bak-
tarwe tegen en rond de tachtig kilo,
maar is uiteraard niet constant. Het
hectolitergewicht is zelfs een indicatie
voor de kwaliteit. Andere granen zijn
weer lichter, haver bijvoorbeeld rond de
vijftig kilo. Niet alleen granen werden
per mud verhandeld, maar ook steen-
kool en aardappelen. Het hectoliterge-
wicht van steenkool was tussen de 125
en de 140 kg.
Later maakte men wel onderscheid tus-
sen ‘gewogen’ en ‘getonde’ mudden.
De getonde was de zuivere inhouds-
maat, de gewogen een gewicht dat
daarbij in de buurt kwam; voor aardap-
pelen bijvoorbeeld 70 kg. 
Als zakgoed was een mud tot aan de
oorlog en erna ook nog wel een ge-
bruikte maat. Na de oorlog raakte die
meer en meer in onbruik. De mud aard-
appelen was algemeen vervangen door
zakken van 50 kg netto; naar de begrip-
pen van nu nog te veel. In de graan-
handel hield het mud het langer uit. Het
kon nog zwaarder. Kunstmest werd tot

ver na de oorlog verhandeld in zakken
van 100 kg. Die werden van of op de
wagen gesjouwd. Op boerderijen waren
er nauwelijks hulpmiddelen; hooguit een
zakkenheffer of later een enkele trans-
portband.
Toch had het gewicht niet het laatste
woord. Er speelden meer factoren mee
als de aard van de inhoud of de vorm

van de zak. Het maakte nogal verschil of
je een zak met 50 kg knolrapen droeg of
50 kg graan. Een zak kon te breed of te
smal zijn voor het gemak.
Natuurlijk speelde gewenning of erva-
ring een rol, maar 50 kg bleef wel 50 kg.
Toch kan ik mij van thuis omstreeks 1965
de discussie tussen mijn vader en zijn
broer herinneren over de aanschaf van
een zakkenheffer: was dit nu luxe of
noodzaak? Zonder zo’n ding hadden ze
toch ook altijd de zakken (50 kg netto!)
op hun rug gekregen; dag in dag uit. De
zakken werden steeds lichter, de mud
werd een halve mud en nog weer later
kwam 25 kg in beeld. Toch was dit niet
alleen winst. Want van 50 kg naar 25 kg
betekende dat voor hetzelfde gewicht
wel twee maal gelopen moest worden.
Het gewicht was zodoende wel gehal-
veerd, maar de loopafstand verdubbeld
en het kostte navenant meer tijd.

Met de Franse slag

Terug naar meel: het kan altijd erger. In
Parijs had het zakkendragersgilde sinds
1415 het monopolie voor het laden en
lossen van schepen, het transport naar
de hallen en het vervoer in de stad. Dat
monopolie gold dus ook voor het bezor-
gen van het meel bij bakkers, waar ze
het op de plek moesten brengen waar
de bakker het hebben wilde. Dat ging
dan wel eventjes om zakken van 159 kg!

Zakken lossen vanuit een schuit, Bleiswijk, omstreeks 1912. De zakken zijn bepaald geen kleintjes; inhoud en gewicht onbekend.
De man in het ruim is schipper Joh. Bakker. 

Identiteitspenning van het ‘Syndicat des
forts aux farines de Paris, service de la
boulangerie’. 



11e jaargang 2008 nr. 11  463

B E D R I J F  E N  T E C H N I E K

In juni 1898 wilde het Congrès de la Meu-
nerie Française de zakken van 159 kg af-
schaffen, al waren toen ook al kleinere
zakken in omloop: 100 kg. De Parijse
bakkers protesteerden: die zakken van
159 kg kwamen zo mooi uit, want ieder-
een wist dat 1 zak meel zo 102 broden
van 2 kg opleverde! Het gewicht blijft ja-
renlang een discussiepunt. Op 24 april
1922 wordt dan na talloze besprekingen
besloten over te stappen, op zakken
meel en bloem van 101 kg bruto (!) als
standaardmaat. Daarvoor leverde de
grote meelfabriek les Grands Moulins de
Corbeil nog 10 à 15% van zijn meel in Pa-

rijs af in zakken van 159 kg. Vanaf juli
1922 wordt dan slechts afgeleverd in
zakken van 100 kg. Het zou niet lang du-
ren, want in 1935 beginnen enkele grote
meelfabrieken al te leveren in papieren
zakken van 50 kg netto. 

Van Parijs terug naar Gouda

Het zal in ieder geval duidelijk zijn dat de
kans groot is dat de sjouwerlui op de
foto uit Gouda te maken hebben met
zakken die eerder 100 dan 50 kg wogen.
Het gaat, zo te zien aan hun witte kle-

ding of wit op hun kleding, om drie of
vier man. Twee dragen op hun hoofd
het sjouwersattribuut: de kapzak. Dat is
een zak, vaak een oud bloembaaltje,
waarvan één punt naar, binnen is ge-
duwd tegen de andere. Op die manier
ontstaat een soort kap, waarvan het on-
dereind op de schouders hangt. Het nut
ervan is dat op die manier geen stof,
vuil, of wat dan ook tussen boord en nek
komt. Niet alleen zou men daar smerig
van worden, maar het kan ook kriebe-
len. 
Wat deze foto zo bijzonder maakt is de
constructie om het schip te lossen. Die is
eigenlijk griezelig. Trap af, de schuit uit,
trap op het pakhuis in is ook niet alles.
Op een platte wagen op de Turfsingel is
een schraag gezet. Vanuit het gang-
boord van het schip loopt een losse
plank naar de schraag en vandaar een
tweede (?) naar de ladder die tegen
het pakhuis staat. Dan hoeft men nog
‘maar’ een treetje op om op de zolder
in het pakhuis te komen; let wel met een
zak van tussen de vijftig en de honderd
kilo op de rug en dat over een zwiepen-
de loopplank zonder enige leuning! 

Sjouwen in de molen

Naar dergelijke arbeidsomstandigheden
hoeft men niet terug te verlangen. In de
korenmolen werd ook gesjouwd en met
zware zakken. Dankzij het luiwerk en het
betrekkelijk geringe vloeroppervlak viel
dat in de molen nog mee, al moet men
er niet misselijk over denken. Het zou on-
danks dat toch wel eens het zwaarste
en het meest voorkomende werk van de
korenmolenaar kunnen zijn.
Wat dat betreft had de rijknecht het in
ieder geval veel slechter. Die moest
maar zien hoe hij het meel bij een bak-
kerij op zolder kreeg en de bakker had
geen luiwerk; dus ging het trap op, trap
af. Bij de boeren lag het meel meestal
niet op zolder, maar het moest wel naar
binnen worden gedragen. Niet voor
niets luidt een oud molenaarsrijmpje:

Het molenaarsleven, 
Heeft God ons gegeven,

Maar het dragen van balen boven de
macht,

Heeft de duivel bedacht.

Zo langzamerhand is bij velen de herin-
nering aan het echte korenmolenaars-
vak verbleekt en verworden tot een
aaneenschakeling van anekdoten die
soms nauwelijks sporen met de realiteit.
Een realiteit die bestond uit zwaar werk
in een veelal verre van gezonde omge-
ving, zeker naar de begrippen van deze
tijd. Het miste veelal zijn uitwerking niet
op de mensen. Het lichaam vergroeide,
stof bracht soms onherstelbare schade
toe aan longen.

Hoog op de molen, dat lieflijke oord,
Vliegen mijn dagen, zacht en

ongestoord!

Nogmaals Bleiswijk, korenmolen De Haas. Langs het water staat een hek, vooral
bedoeld om paarden die schrokken van de malende molen in het rechte spoor te
houden. Maar het werd ook anders gebruikt. De beurtschipper bracht vanuit
Rotterdam wel geïmporteerde Amerikaanse lijnkoeken mee voor molenaar
Schuddebeurs. Die kwamen in pakken (!) van 100 kg. Met het laad- en losgerei van
de schuit werd dan zo’n pak van 100 kg op het hek gezet. Vervolgens nam een
molenaarsknecht dit pak op zijn rug en droeg het de molen in. Reken maar dat
zo’n stijf pak onhanteerbaar was; het vormde zich op geen enkele manier naar de
rug van de drager.
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Recent slaagden enkele vrijwillige mole-
naars voor hun examen; een verheugende
zaak en uiteraard ook gelukwensen van mijn
kant; de inspanningen zijn met het gewenste
succes beloond. Ik heb de foto’s ervan ge-
zien op het molenprikbord. Foto’s die mij
overigens een schok van ontzetting gaven.
Alle kandidaten stonden in de (mij ooit) VER-
BODEN ZONE tussen het kruirad en het stel-
linghek. Daar heb ik zelfs ook wel eens een
examinator zien staan tijdens het vangen.
Het gevaar, om niet te zeggen het kwaad, is
blijkbaar wijd en zijd verspreid onder vrijwilli-
ge molenaars. Het zou evenwel de boosheid
van wijlen mijn vader oproepen, want hij zou
dit zeker niet pikken. 
Het is een plaats waar ik bij het vangen of de
vang ophalen nooit mocht staan van pa en
niet alleen van hem; net zo min als tussen de
spil en de vangbalk in een draaiende molen.
Dat was zelfs een nog veel strenger verbo-
den zone. Je hebt er niets te zoeken.
Omdat ik altijd en eeuwig vroeg ‘waarom?’
of ‘waarom niet’ heeft pa het mij netjes uit-

gelegd: Vangstokken hebben het eeuwige
leven niet. Ze willen wel eens breken en dan
vallen ze. Dan doen ze meestal tijdens het
opleggen of ophalen van de vang. Dan
komt zo’n paal naar beneden en dan is de
kans groot dat de molenaar wanneer hij tus-
sen het stellinghek en het kruirad staat hem
moet wegkoppen dan wel een duik over het
stellinghek moet maken. Beide zijn niet aan
te bevelen. En anders moet je wel een stevi-
ge pet op hebben. Voor een sprong opzij is
niet veel ruimte en bovendien weet je niet
waar je goed aan doet. Het veiligste is een
vlucht naar voren, maar daar bots je op het
kruirad. Volgens pa was er maar één veilige
plaats: naast het kruirad en die werd dan
ook dwingend voorgeschreven, uiteraard
ook voor het personeel. Als je dan boven je
hoofd iets hoort kraken dan ben je in een
stap bij de romp en heb je ook nog eens de
ruimte om te ontwijken.
Natuurlijk is de kans niet groot dat je zoiets
overkomt, als dat zo was dan zouden mole-
naars zeker conform ARBO-instructies een

Postacademiale vorming

De restauratie en de ingebruikstelling van
de Concordia in Ede is gepaard gegaan
met het samenstelling van een boekje over
de lotgevallen van de molen: Verhoogd en
gewiekt - De geschiedenis van de Concor-
diamolen in Ede, geschreven door Frans
van Oort en Hans Kerstiens. 
Het 92 pagina’s tellende boekje (formaat
19 bij 19 cm) ziet er werkelijk schitterend uit-
gevoerd uit met indrukwekkend veel foto-
en kaartmateriaal, meestal in kleur. Na een
‘Woord vooraf’ van wethouder Van Zuilen
en een inleiding volgt een uiteenzetting
over het windrecht, waarna chronologisch
de geschiedenis van de molen volgt; eerst
die van de voorganger, een standerdmo-
len, die in 1866 werd opgevolgd door de
achtkante Concordia. Bij de molen hoort
ook een rosmolen. De auteurs interpreteren
dit als een grutterij, maar dat ligt toch niet
voor de hand. Vergunning wordt verleend
voor de bouw van een koren-, pel- en olie-
molen. Vooral dit laatst verbaast niets. De
laatste sporen van de pellerij en de oliesla-
gerij in de molen zullen wel uitgewist zijn bij
de ingrijpende restauratie en transformatie
die nu is uitgevoerd.
De geschiedenis van de molen en de aan-

horige panden blijft vooral beperkt tot de
geschiedenis van de gebouwen plus een
vleugje techniek. De bedrijfsuitoefening
blijft nagenoeg achter de horizon en komt
nauwelijks het noemen van een paar sim-
pele productiecijfers te boven, waar best
vraagtekens bij gezet mogen worden. Een
productiecapaciteit van 35 ton in de week
voor een windmolen lijkt mij te veel van het
goede.
Uiteraard krijgen de perikelen voorafgaand
aan de restauratie van de molen de nodi-
ge aandacht en niet vergeten de planolo-
gische invulling. De restauratie is natuurlijk
de kroon op het voorbereidende werk en
die wordt uiteraard ook belicht. 
Ook de betrokken mensen komen aan het
woord als molenmaker Nico van Koerten
(Endendijk), architecten en de projectont-
wikkelaar. Ook wordt een mooi beeld ge-
schetst van Cor van de Craats, laatste telg
van een zeer bekende molenaarsfamilie in
deze regio die het bedrijf van de Concor-
dia tor grote bloei heeft gebracht.

Al met al is het een informatief en mooi ver-
zorgd boekje dat zeker zijn weg zal en mag
vinden. 
Al lezend en kijkend dring het door dat de
Concordia eigenlijk de ontwikkeling van de
bedrijfstak weerspiegelt, vanaf de dorps-
standerdmolen tot aan de sluiting in 1999.
Het zou daarom toe te juichen zijn dat er ooit
nog eens een echte geschiedenis van dit
bedrijf verscheen, in technisch, agrarisch en
economisch licht. Het zou volledig exempla-
risch zijn voor de ontwikkeling van de bedrijf-
stak, een terrein waarover vrijwel niets is ge-
publiceerd. Nu kan het misschien nog,
omdat er nog mensen zijn die het bedrijf
goed gekend hebben. Het ware in ieder ge-
val te wensen dat een plaatselijk archief of
museum op zijn minst het verhaal vastlegt
dat helaas in dit boekje ontbreekt. Het is het
verhaal van de hoe en de waaroms van een
boeiend bedrijf, een boeiende bedrijfstak. 
Verhoogd en gewiekt - De geschiedenis
van de Concordiamolen in Ede is een uit-
gave van de Gemeente Ede, in samenwer-
king met de Vereniging Oud Ede en Tekton
Projectontwikkeling BV. Het is verkrijgbaar
bij het gemeentearchief van Ede tegen de
prijs van i 9,90. Wie het boekje aldaar be-
stelt moet er wel rekening mee houden dat
de prijs met i 6,- administratiekosten ver-
hoogd wordt tot i 15,50. Dit staat in geen
verhouding tot de prijs van het boekje. jsb.

N.a.v. Frans van Oort en Hans Kerstiens:
Ver hoogd en gewiekt - De geschiedenis
van de Concordiamolen in Ede (Ede 2008);
92 pag., gebrocheerd, geïllustreerd. Prijs
i 9,90. Het boekje is te bestellen bij de ge-
meente Ede, Postbus 9022, 6710 HK Ede,
tel. 0318-680911

Verhoogd 
en gewiek(s)t

veiligheidshelm moeten dragen: mij dunkt
een witte voor de gediplomeerde en een
rode voor de molenaars in opleiding; onder-
scheid moet er per slot zijn. 
Ik denk niet dat dit verhaal in de blauwe
map staat, anders zouden de kandidaten
daar nooit hebben gestaan op de foto. Dit is
dus een stukje opleiding na de opleiding;
post-academiaal zogezegd. Een mens is
nooit te oud om wat te leren.
Van pa was toch het stellinghek toch iets
waar je weg hoorde te blijven om over het
erop zitten maar te zwijgen. Hij ontstak dan
werkelijk in woede en kreeg je ze uitgeme-
ten. Hij vond het a) onveilig en b) een de-
monstratie van lanterefanten. Daar had je
nu werkelijk helemaal niks te zoeken. Als ik nu
nog wel eens in molens kom en ik dit verhaal
vertel dan staat men vreemd te kijken. Blijk-
baar is het oude molenleven nog doder dan
ik al dacht.

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

A L M E N U M
Houthandel

Zagerij

Import

Voor molenrestauraties

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

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

Uw mooiste molenfoto ook in kleur op de achterpagina
van de Molenwereld? De achterpagina reserveren wij
voor lezers die hun mooiste molenfoto’s graag met
anderen willen delen. Inzending kan zowel per post als
per e-mail. In het laatste geval is wel een voldoend hoge
resolutie vereist: minimaal 300 dpi. Inzending kan geen
plaatsing garanderen. Er zijn per jaar immers maar elf
mogelijkheden en bovendien streeft de redactie naar
spreiding per regio en molentype. U kunt uw foto(‘s)
insturen of mailen naar de redactie van Molenwereld.
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M O L E N S A C T U E E L

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 Moerdi jkst raat  39 NL-2751 BE 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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M O L E N S A C T U E E L

Bij de omslag voorzijde: Oude ansichtkaart met de korenmolen van Wateringen; toen uiteraard volledig authentiek, maar nu na
een ingrijpende onttakeling en een minstens even ingrijpende restauratie?

Bij de omslag achterzijde: De herfst heeft zijn intrede gedaan. Molen De 1200 Roe in Amsterdam (foto R. Arler, 5 november 2007). 


