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

Molenmakers hebben zich georganiseerd in een eigen vakorganisatie,
de Nederlandse Vereniging van Molenmakers. Deze vereniging

bestond recent 25 jaar. Ter gelegenheid hiervan treft u in dit nummer een
interview aan met twee bestuursleden over de positie van het vak en de
beoefenaren ervan. Het interview is geïllustreerd met afbeeldingen die
een indruk te willen geven van dit bijzondere vak. Daarvoor is vrijwel
geheel gebruik gemaakt van foto’s die de leden van de vereniging heb-
ben ingezonden voor hun eigen rubriek in dit blad. Nu zenden niet alle
molenmakers even veel en even trouw in, zodat het voorraadbestand
niet evenwichtig is gevuld. Dat betekent dat van de ene molenmaker
meer dan van de andere is opgenomen. Dit betekent geenszins dat de
redactie een voorkeur heeft voor een bepaalde molenmaker, laat staan
het tegenovergestelde. Het is maar dat u het weet.
De papierindustrie is een van de industrieën die zijn wortels heeft in
molens. Niet zo lang geleden sloot de Berghuizer papierfabriek in Wapen-
veld haar deuren. Erwin Esselink voert ons terug naar de molenwortels van
dit bedrijf.
Dit nummer wordt ook verstuurd aan de relaties van de Rijnlandse Molen-
stichting in verband met de opname van Molens Rijnland, het orgaan van
deze stichting. In deze aflevering staat de Haagse vrijwillige molenaar
Bob Feenstra centraal die vele jaren met de Weipoortse molen van de
stichting tussen Bodegraven en Nieuwerbrug heeft gemalen.
En Balie Kluiver bewondert een moedig man.
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Informatie 
voor deze rubriek: 
Redactie Molenwereld,
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4286 LM  Almkerk. 
Tel.: 06-50283248 
E-mail: bart68@planet .n l

Meer subsidiekans voor 
restauratie Joeswert te 
Feerwerd

De Molenstichting Winsum diende in
2007 een verzoek in bij de RACM voor
subsidie ten behoeve van de restauratie
van molen Joeswert te Feerwerd, maar
dit werd afgewezen omdat het finan-
ciële plaatje niet goed genoeg was
onderbouwd. De stichting heeft nu een
beter onderbouwd verzoek ingediend.
In het verzoek is rekening gehouden met
zowel een bijdrage van 15.000 euro die
de gemeente Winsum toe heeft gekend
als eenzelfde bedrag van de provincie
Groningen. Door deze aanvullende sub-

sidie kan de stichting het eigen finan-
ciële deel nu wel volledig dekken. De
gemeente heeft eveneens besloten de
restauratie naar voren te halen zodat de
sinds begin 2008 stil staande molen weer
snel maalvaardig kan worden gemaakt
(Molenwereld 2008-1-13).

Bezwaar tegen wegaanleg
nabij molen Koningslaagte

Op een steenworp afstand van de
molen Koningslaagte te Zuidwolde wil
Gedeputeerde Staten van Groningen
een nieuwe weg aanleggen van Gro-
ningen naar Mensingeweer (N361). Met

het gedeeltelijk verleggen van de N361
wil men de overlast van het verkeer in
de dorpen Winsum en Sauwerd terug-
dringen. GS geeft de voorkeur aan het
tracé waarbij de weg het natuurgebied
Koningslaagte schampt. De nieuwe ge -
plande weg loopt deels parallel aan de
spoorverbinding naar Winsum. Zowel
inwoners van Noorderhoogebrug als de
vrijwillige molenaars van de molen
Koningslaagte zijn niet enthousiast over
de plannen en bang voor aantasting
van het natuurgebied. Ook de Stichting
Het Groninger Landschap heeft zo haar

De koren- en pelmolen van Feerwerd,
een schitterend voorbeeld van een
Groninger koren- en pelmolen 
(foto H. Noot, 7 september 1996).

Protestbijdrage van molen 
Koningslaagte inzake de verlegging
van de N361 (foto: Fam. H.J. Berg-
huis, 7 oktober 2008).
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bedenkingen tegen de mogelijke scha -
de aan het weidegebied en is bang dat
de inspanningen ten behoeve van de
weidevogelstand teniet worden ge -
daan hierdoor. Het gevlucht van de
molen Koningslaagte is voorzien van
een ‘protestaffiche’, om de bezwaren
luister bij te zetten. De Belangengroep
N361 heeft op 29 oktober Provinciale
Staten tijdens een veldbezoek kond
gedaan van de bezwaren die diverse
partijen hebben. In het voorjaar van
2009 wordt er een besluit genomen over
de gedeeltelijke verlegging van de
N361. 

Vernielzucht in molen te 
Ganzedijk

Onverlaten hebben in het weekend van
18 en 19 oktober vernielingen aange-
bracht in de molen te Ganzedijk. Ze
hebben zich toegang verschaft door
het inslaan van een ruit en spoten ver-
volgens een brandblusser over meubels,
folders en muren leeg. Ook werden kof-
fiezetapparaten, serviesgoed en water-
kokers vernield.

Molen Massier officieel in
gebruik gesteld

Op 5 november is Molen Massier in
Nieuwleusen door de Dalfser wethouder
E. Goldsteen officieel in gebruik gesteld,

nadat op 17 oktober de kap op het
achtkant werd geplaatst, het gevlucht
was aangebracht en de molen reeds
had proefgedraaid (Molenwereld 2008-
11-432). De eerste maanden draait de
molen voor de prins en hij zal in de loop
van maart 2009 maalvaardig worden
opgeleverd. 

Exploitatieperikelen Molen 
De Koe te Ermelo

Stichting Molen De Koe maakt zich zor-
gen omtrent de toekomstige exploitatie
van de molen, nu blijkt dat een bedrag
van circa 20.000 euro per jaar meer
nodig zal zijn voor verzekeringen en om
noodzakelijk onderhoud. Dit geld moet
worden verkregen door meer donateurs
te werven en via de verkoop van pro-
ducten in de winkel die in de molenvoet
zal worden gevestigd. Inmiddels is een
vaste vrijwillig molenaar aangesteld, die
de molen in bedrijf zal nemen. De molen
zal zelf geen consumptiemeel gaan pro-
duceren, vanwege de aangescherpte
eisen in de hygiënecode. Van belang is
verder dat Het Pakhuis eind 2009 als
centrum voor erfgoed, natuur en milieu
gereed moet zijn. Met het verkrijgen van
een erkenning als geregistreerd mu -
seum, zullen hiervoor makkelijker fond-
sen kunnen worden aangesproken.
Tenslotte zal de restauratie van de
molen zelf overigens een slordige
100.000 euro meer gaan kosten. 

Subsidieverzoek voor Sara 
Catharina te Kerkdriel

Eigenaar Van Korlaar heeft een subsi-
dieaanvraag ingediend voor de restau-
ratie van zijn molen Sara Catharina te
Kerkdriel. In de aanvraag is voldaan
aan het 250.000 euro-criterium, een
voorwaarde om überhaupt in aanmer-
king te komen. Alhoewel 280.000 euro
vereist is, is het aangevraagde be drag
het meest haalbare waarbij opgemerkt
dat het wel een van de meest maxi-
male ingediende verzoeken is. Het is
dus afwachten of de ruif nog niet leeg
is wanneer alle kleinere subsidieaanvra-
gen zijn behandeld. De aanvraag is
onderbouwd met brieven van de
gemeente Maasdriel en de provincie
Gelderland, die aangeven elk 50.000
euro mee te betalen. De gemeente is
alsnog overstag gegaan na het luiden
van de noodklok door Van Korlaar
(Molenwereld 2008-120-384). 

Aanvraag subsidie 
eventuele verhoging molen 
te Vaassen

Vooruitlopend op de besluitvorming
over de centrumvisie Vaassen en de
daarbij behorende vraag of de molen
kan worden verhoogd heeft het Col-
lege van B en W van de gemeente Epe
een subsidieaanvraag ingediend bij de
provincie Gelderland. Er zijn voor- en

Het vernieuwen van de koppen van de voeghouten aan de molen van Vriescheloo door molenmaker Doornbosch. 
De glasstaven in het rechter voeghout zijn duidelijk zichtbaar (foto Bart van Oijen, november 2008).
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tegenstanders van de verhoging, maar
feit is dat Daams’ molen met zijn bio-
toop een cruciale positie in de nieuwe
structuurvisie inneemt (Molenwereld
2007-12-440). Op 28 oktober heeft het
college een besluit omtrent de struc-
tuurvisie genomen, dat nadien ter
inzage is komen te liggen. Hernieuwd
onderzoek heeft aangetoond dat de
molen 4,90 meter (in plaats van de eer-
der aangegeven 3,90 meter) moet 
worden verhoogd om de zes ont -
wikkellocaties in het centrum te kunnen
realiseren waarbij gebouwen tot drie
woonlagen kunnen worden gereali-
seerd. Als alles volgens plan verloopt,
zal de gemeenteraad in het voorjaar
van 2009 over het centrum Vaassen en
dus over de toekomst van Daams’
molen besluiten.

Start completering korenmolen
te Voorst

Vaags Molenwerken kan beginnen met
de restauratie van de molen te Voorst.
Voor de 400.000 euro kostende restaura-
tie is nog wel een gat van zo’n 60.000
euro, maar de Stichting Korenmolen
Voorst heeft er alle vertrouwen in dat dit
(relatief) kleine bedrag er gaandeweg
de restauratie wel komt. Belangrijkste
geldgever in de restauratie is het Rijk,
dat op 15 oktober alsnog 175.000 euro
toekende op basis van een door de
stichting aangetekend beroep. Hierdoor
dragen ook de gemeente en de provin-
cie beiden 50.000 euro bij. Een succes
voor de Stichting Korenmolen Voorst die
op 15 oktober 2008 exact tien jaar
bestond. Het is de bedoeling dat de
molen eind 2010/begin 2011 geheel
compleet en maalvaardig zal zijn. 

Vondst restant van Utrechtse
grutterij

Aan de Singelsteeg te Utrecht zijn de
overblijfselen gevonden van een 18de
eeuwse rosmolen. Deze behoorde bij de
grutterij aan de Westerkade, en de
vondst is als een aangename verrassing
bestempeld. Naast de middeleeuwse
rosmolen bij het Duitsche Huis, is dit de
tweede rosmolen die tot op heden in de
stad aan de oppervlakte is gekomen.
De resten werden een paar weken gele-
den gesignaleerd in een oude fabriek
achter de percelen Westerkade 11 en
12. Bij de sloop van de vloeren ontdek-
ten de bouwvakkers eerst twee grote
molenstenen en stuitten ze vervolgens
op funderingsresten. Daarop werd door
hen de stadsarcheoloog ingeschakeld.
Een fundering van bakstenen in de vorm
van een halve cirkel is wat rest. De
andere helft is waarschijnlijk al eerder
gesloopt. In het pand zijn funderingen,
bestratingen, vloerresten, een lage
gebogen muur en twee molenstenen
gevonden. De vierkante ruimte diende
onmiskenbaar als grutterij. 

De molen van Vaassen in zijn 
huidige uitvoering (foto G. Barendse,
18 september 2005).

De onttakelde staat van de molen in
Voorst zal snel tot het verleden 
behoren (foto H. van Steenbergen, 
29 juni 2002).
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Hoogste punt voor De Hoop te
Bunschoten

De herbouw van korenmolen De Hoop
in Bunschoten vordert gestaag. In
november van het vorige jaar werd het
startsein gegeven en nu een jaar later is
het hoogste punt bereikt. Op vrijdag 21
november is aan het Stadsspui het hou-
ten achtkant op de betonnen onder-
bouw gehesen. Direct daarna is de kap
op de molen geplaatst.

De Otter opnieuw naar de
rechtbank 

De verplaatsing van de Amsterdamse
Houtzaagmolen De Otter richting Erf-
goedpark De Hoop Uitgeest heeft al
veel stof doen opwaaien. Het geschil
tussen de stadsdeelraad van Amster-
dam Westerpark en de Stichting Hout-
zaagmolen De Otter leidde in 2007 tot
een gang naar de Raad van State. Die
bepaalde dat de stadsdeelraad haar
huiswerk opnieuw moest doen en aan
moest tonen dat molen op de huidige
plaats wel kan werken. Hiertoe werd een
onafhankelijke Mediation Commissie in
de arm genomen, met als eindresultaat
dat er geen molenaars te vinden zijn die
de molen kunnen laten werken op de

huidige plek. Sindsdien is er geen voor-
uitgang meer geweest in de ontwikkelin-
gen rond de situatie van De Otter. De
voorstanders van de verplaatsing zoe-
ken hun heil daarom nogmaals bij de
rechter. Alle molendeskundigen zijn het
er over eens: Houtzaagmolen De Otter
verdient een beter plek dan de huidige
in Amsterdam. 

De Onderneming stapt naar
Nationale ombudsman

Molenstichting De Onderneming uit Den
Helder stapt mogelijk naar de nationale
ombudsman Alex Brenninkmeijer om de
handelswijze van de gemeente Den Hel-
der onder de loep te laten nemen. Eer-
der al beschuldigde de stichting de

Het achtkant van de nieuwe molen in Bunschoten staat gereed voor plaatsing op de onderbouw (foto: A. ter Beek;
8 november 2008).

De Otter met op de achtergrond Het Luipaard in Amsterdam omstreeks 1900.
Van beide molens zijn de zeilen afgehaald; een veelzeggend teken. 
De windbelemmering zal wel bijgedragen hebben tot het stilzetten van beide
molens. De situatie toen is nog heilig vergeleken bij nu.



11e jaargang 2008 nr. 12  475

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

gemeente van onbehoorlijk bestuur en
onbetrouwbaarheid, nadat de ge -
meente de komst van de molen aan het
Molenplein van tafel veegde. De stich-
ting was juist vijf jaar geleden in het leven
geroepen om de terugkeer van de histo-
rische houtzaagmolen te onderzoeken
en heeft daar heel veel energie in gesto-
ken. Maar aangezien de molen volgens
projectontwikkelaars niet zou passen in
woningbouwplannen op die locatie,
kreeg de stichting een grote teleurstelling
te verwerken. Ondanks het feit dat de
gemeenteraad het College van B en W
opdracht heeft gegeven een plek elders
in Den Helder te zoeken, laat de stichting
de mogelijkheden onderzoeken om het
besluit aan te vechten.

Rijnenburgermolen krijgt alsnog
de ruimte

De gestelde vragen door de fractie van
de SP hebben hun vruchten afgewor-
pen (Molenwereld 2008-10-386/387). De
gemeente Rijnwoude gaat het bouw-
plan voor het gebied bij de Rijnenburger-
molen te Hazerswoude-Rijndijk dus danig
wijzigen, dat de biotoop niet in gevaar
zal komen. Dit blijkt uit antwoorden op
schriftelijke vragen aan Gedeputeerde
Staten. Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland zijn met de SP van mening dat
de regels om te bouwen voldoende
ruimte moeten bieden aan de molen.
GS zullen de gemeente Rijnwoude hou-
den aan de afspraken die gemaakt zijn
om de molenbiotoop in bestemmings-
plannen vast te leggen. Er is een alter-
natief plan voor de bouw van huizen
aan de Corellistraat in Hazerswoude-
Rijndijk. Om de molen de ruimte te
geven zijn de huizen in het nieuwe plan
verder weg van de molen ingetekend.
Daarnaast krijgt één van de vijf te bou-
wen eengezinswoningen een plat dak.
Het is nu echter de vraag of ook de pro-
jectontwikkelaar zich kan vinden in de
alternatieve plannen. 

Gemeente Liesveld 
teruggefloten door Raad 
van State

De gemeente Liesveld heeft zich bij het
opstellen van het bestemmingsplan
Groot-Ammers vergaloppeerd en onvol-
doende rekening gehouden met de
aanwezigheid van de Gelkenesmolen.
Dit was de conclusie tijdens een rechts-
zitting bij de Raad van State op 23 okto-
ber 2008. Daar voerde een bewoner van
de Graafland een rechtszaak tegen de
twintig tot dertig woningen die achter
de Graafland zijn gepland. De molen
werd hierbij door de bezwaarmaker
gebruikt als argument. Een woordvoer-
der van de provincie Zuid-Holland ver-
kondigde tijdens de zitting ook dat het
voorschrift afgekeurd had moeten wor-
den. De Raad van State heeft op 
voorhand aangegeven dat de be -
zwaar maker deels in het gelijk zal wor-
den gesteld. De gemeente was niet
vertegenwoordigd.

Geen huizenbouw in 
boezemgebied Moerkapelle

Het molencomplex van de zeven water-
molens in Moerkapelle is uniek, ook al is
geen der molens meer compleet.
Helaas wilde Monumentenzorg niet
overgaan tot de bescherming van het
geheel. Met het plaatsen op de rijksmo-
numentenlijst van de twee voormalige
vijzelmolens viste men niet meer dan
twee krenten uit de pap, terwijl men die
pap verder aan zijn lot overliet. Daar-
door ontbreekt ook iedere adequate
bescherming van het geheel hetgeen
de weg open laat voor steeds verdere
aantasting van dit complex. Zo wilde
recent de eigenaar van een houten
gebouwtje direct naast molen No. 3 dit
vervangen door een groot woonhuis
(650 m3). De bouw hiervan zou onher-
stelbare schade toebrengen aan het
historische boezemgebied. Voor de
bouw was aanpassing van het bestem-
mingsplan noodzakelijk. Het College van
B&W van Zevenhuizen-Moerkapelle
wilde wel aan deze wijziging meewer-
ken. Met name, de heer en mevrouw
Huber, de bewoners van molen No. 4
kwamen hiertegen in het geweer,
gesteund door de bewoners van de
andere molens aan de Rottedijk en
anderen. In oktober werd de kwestie
behandeld in een commissievergade-
ring waar de heer Huber het woord
voerde. Hij drong aan op het behoud
van de bestaande situatie maar liet
tevens doorschemeren dat hij het er niet
bij zou laten zitten. “Er zijn ook nog rech-
ters in Den Haag”, zo zei hij. Veel lezers
zullen hierin ongetwijfeld de wereldbe-
roemde woorden van de molenaar
Sanssouci in herkend hebben, al
noemde die uiteraard Berlijn. Of de
commissie dit ook oppikte is niet duide-
lijk. De beslissing viel in de raadsverga-
dering van 21 oktober, waar een
amendement werd aangenomen dat
woningbouw op die plaats onmogelijk
maakt met alleen de stemmen van CDA
en SGP tegen. Vooral het laatste is merk-
waardig omdat juist de SGP in het verle-
den zich heeft ingezet voor behoud van
dit molencomplex.

De Rottedijk in Moerkapelle met 
de stompen van de molens 4 en 5.
Rechts van molen 4 zou een groot
modern huis gebouwd worden 
(foto jsb, 25 oktober 2007).

Ansichtkaart met de beroemde 
scene bij de molen en het paleis van
Sanssouci in Potsdam.
Het bijzondere (voor toen) is gelegen
in het feit dat de moleneigenaar er 
op wijst dat de koning niet boven 
het recht staat, maar er ook aan
onderworpen is.
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Op25 oktober werd de molen van
Oudemolen na een ingrijpende

restauratie weer in bedrijf gesteld. Bijna
een halve eeuw was de in 1845
gebouwde molen een kale romp, zij het
nog voorzien van de oorspronkelijke kap
met zelfs de as er nog in. In de jaren
zestig van de vorige eeuw werd er
gesproken over restauratie, maar de
betrokken partijen kwamen niet tot
elkaar. Het bleef steken op enige hon-
derden (!) guldens. Zodoende werd in
1966 een sloopvergunning verleend,
waarna in september 1967 molenmaker
Piet van Beek uit Rijnsaterwoude de
molen onttakelde. In 1993 werd de
molen door de molenaarsfamilie De Lint
verkocht aan familie P. Groenewoud en
dat was het begin van een ommekeer.
De molen werd in 2000 ondergebracht
in een stichting waarna in 2002 met de
restauratie werd begonnen, uitgevoerd
door molenmaker John de Jongh. Daar-
bij kreeg de molen ook zijn zelfzwichting
op één roe weer terug. Zelfzwichting en
zelfs zelfkruiing kwam in Brabant meer
voor, maar is overal verdwenen; in de
meeste gevallen met de molens die het
droegen. De molen van Oudemolen
was de laatste en is nu weer de eerste.
Op 25 oktober werd de herborenmolen
in bedrijf gesteld door notaris Willy Cor-
nelissens met assistentie van Marijn Kauf-
man. Adriaan de Vos houdt de molen
als vrijwillige molenaar draaiend. jsb.

Molen
Oudemolen
in  bedr i j f  
ges teld

Molen
Oudemolen

1. De molen voor de onttakeling 
(foto M. van Hoogstraten/Stichting

Levende Molens 1961).

2. De onttakelde molen in 1973 
(foto jsb, 5 januari 1973).

3. West-Brabant op zijn mooist 
(foto J. Vendrig). 

4. Het ‘moment suprême’; het lichten
van de vang (foto J. Vendrig). 

5. Staatsiefoto (foto J. Vendrig).

1.

5.

3.

2.

4.
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Aankoopbijdrage voor Windlust
te Nootdorp

Het College van B en W van de ge -
meente Pijnacker-Nootdorp heeft on -
langs besloten de Stichting Vrienden
van de Windlust, die de molen in sep-
tember heeft gekocht (Molenwereld
2008-10-387), een bedrag van 67.500
euro toe te kennen. Dit is de helft van de
benodigde 133.000 euro die de stichting
uiterlijk in de zomer van 2009 aan de
eigenaar moet hebben voldaan. De
stichting had een subsidieaanvraag van
100.000 euro ingediend bij de ge -
meente, maar aangezien een aankoop-
bijdrage niet onder de gemeentelijke
subsidieregelingen valt kon dit niet wor-
den toegekend. De gemeenteraad
moet nog een uitspraak doen of zij
akkoord gaat met het voorstel van het
college. 

Dubbele vernieuwing aan de
korenmolen van Streefkerk

Op 3 november heeft een ploeg vrijwilli-
gers een start gemaakt met de verbou-
wing van de benedenverdieping van de
korenmolen te Streefkerk tot kantoor-
ruimte voor de SIMAV (Molenwereld
2007-11-401). In de ruimte op dijkhoogte
is plaats voor een kantoorgedeelte
waarin vier werkplekken gemaakt kun-
nen worden. Het middengedeelte is
bestemd voor een bestuurskamer en
vergaderzaaltje. Verder worden er een

keukentje en toiletruimte gemaakt. De
authentieke delen van de molen blijven
bewaard: de trap naar de eerste zolder
wordt verplaatst naar de noordoostelijke
zijruimte, die niet wordt verbouwd. Een
niet meer in gebruik zijnde molensteen
zal worden opgenomen in de vloer van
de vergaderkamer. De binnenwanden
worden voor een deel van glas
gemaakt om zicht te houden op de
monumentale houten balken en de ver-
dere constructie in de molen. De molen-
stichting zal komende zomer definitief
haar intrek nemen in de nieuwe huisves-
ting. Tot die tijd is de SIMAV gevestigd in
het Streekcentrum Het Liesvelt te Groot-
Ammers. Daarnaast is De Gelder BV
momenteel bezig met de uitvoering van
de tweede fase van de restauratie,
bestaande uit een nieuwe dakbedek-
king op het dak van de aanbouw. 

Uitstel terugkeer Hercules te
Genderen 

Inmiddels is de toren van de Hercules
Metallicus te Genderen gereed en ligt in
de werkplaats van molenmakerij Dijkstra
te Sloten. De terugkeer van de Ameri-
kaanse windmotor in de uiterwaarden
bij Genderen laat echter nog even op
zich wachten. Het herstel van de ove-
rige onderdelen van de windmotor zal
pas aan het einde van het jaar plaats-
vinden. Ter plaatse wordt door de Gebr.
Straver uit Almkerk wel al gewerkt aan
de waterlopen en de fundering. 

Nieuw(e)... bouwplannen bij de
Johanna te Huijbergen

Een van de plannen om het gebied
rond molen Johanna te Huijbergen meer
aantrekkelijk te maken was om van het
gebied een toeristische locatie te
maken. De laatste jaren wilde de
gemeente samen met Woningstichting
West-Brabant en de Stichting Dag- en
Woonvoorzieningen voor verstandelijk
gehandicapten een plan uitwerken,
maar bleek dat dit plan financieel niet
haalbaar was (Molenwereld 2007-6-
210). De gemeente probeert nu via de
Woningstichting Woensdrecht een
nieuw plan op te tuigen. Ultimo oktober
heeft de woningstichting nog enkele
vragen hieromtrent uitstaan bij de
gemeente. Aannemer Meeusen is het
wachten beu en wil nu zelf plannen in
gaan dienen om te bouwen nabij de
Johanna. Er zijn inmiddels al tekeningen
gemaakt voor een woning en bedrijfs-
ruimte op de plek van de voormalige
melkfabriek naast de molen. 

Kans op bouw van Antelse
molen te Liempde

De kansen voor herbouw van de Antelse
watermolen aan de Meulekensweg te
Liempde nemen toe. De voorzitter van
de Stichting Liempdse Watermolens ziet
de toekomst positief tegemoet. Het
Waterschap De Dommel is momenteel
bezig met een onderzoek naar de

De korenmolen Streefkerk in 1930 toen deze nog volop in bedrijf was. De molen heeft als bijzonderheid een glijgoot voor
het lossen van schepen.
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mogelijkheden omtrent de aanvoer van
water uit de Grote Waterloop. Wanneer
de uitkomsten van dit onderzoek aan de
eisen voldoen, hoopt de stichting een
snelle start met de verdere ontwikkeling
van plannen te kunnen maken. In de
plannen wordt uit oogpunt van milieu en
gezondheid rekening gehouden met
een andere bestemming van de molen
dan de oorspronkelijke: een runmolen
waar eikenschors ten behoeve van leer-
looierijen werd gemalen. Het exterieur
van de molen blijft ongewijzigd en zal
passend in het landschap van het
Groene Woud worden herbouwd.
Mogelijk zijn de plannen een beter lot
beschoren dan die van de Stichting De
Casterensche Watermolen, welke we -
gens financiële onmogelijkheden zijn
afgeblazen. Uit de archiefstukken blijkt
overigens dat de eigenaar van de
watermolen van Casteren ook geheel of
gedeeltelijk eigenaar was van deze run-
molen.

Nog dit jaar start maken met
herstel Nispense molen

Diverse instanties hebben zich over de
staat van de molen gebogen, waaron-
der de Monumentenwacht Noord-
Brabant, De Houtarts, een Haags ar chi -
tectenbureau en Molenbehoud.nl uit
Hoorn. De conclusies zijn duidelijk en
eensluidend: de molen herbergt veel
historie en het is noodzakelijk de waarde
ervan te behouden. De onderzoeken

resulteren in een reeks van aanbevelin-
gen, waarvan de uitvoering circa
250.000 euro gaat kosten. Het gaat hier-
bij onder andere om herstel van metsel-
en voegwerk, herstel van belangrijke
door schimmels aangetaste houten
delen, het schoonmaken of vervangen
van verroeste metalen delen. Enkele
hiervan zijn zeer urgent en zouden nog
dit jaar ter hand moeten worden geno-
men. Zoals het vervangen van door rot
aangetaste houten constructies en het
gedeeltelijk herstellen en verstevigen
van vloeren.

Rapport herbouw Koeveringse
Molen gepresenteerd

De Koeveringse molen stond als een
van de oudst bekende standerdmolens
in Nederland op gemeentegrond van
drie gemeenten, Schijndel-Veghel-Sint-
Oedenrode. De molen maalde zo voor
drie gemeenten; dit tot ongenoegen
van andere molenaars uit de regio die
hiervoor bij de rechter bakzeil moesten
halen. De laatste van de opeenvol-
gende molens ter plaatse werd in 1912
herbouwd en in 1944 door de Amerika-

nen in brand geschoten. Begin novem-
ber werd het uitgebreide rapport ‘In de
toekomst terug naar ons verleden’
gepresenteerd om te komen tot her-
bouw van de molen nabij de oorspron-
kelijke plaats waar nu een monument
staat dat herinnert aan de molen. Het
rapport is de voorlopige uitkomst van
studies door een in 1990 opgericht
comité (Molenwereld 2008-1-13). Vol-
gens het rapport is het de bedoeling dat
de molen zo’n 50 meter verderop komt
te staan, volledig op Schijndels grond-
gebied. Het is nu zaak om financiële
middelen te verzamelen en een stich-
ting op te richten. De totale kosten zijn
geraamd op 600.000 euro, waarbij naast
de molen in de inrichting van een multi-
functioneel molenterrein, een infocen-
trum en kleinschalige horeca is voorzien.
De plannen zijn in de drie gemeenten
positief ontvangen, waarbij wel nadruk-
kelijk is gesteld dat men over geld voor-
lopig geen uitspraak wil doen. Hetgeen
begrijpelijk is met alle herbouwprojecten
in de gemeente Veghel (Keldonk,
Eerde) en de verkommering van een
(particuliere) molen in Schijndel, die ooit
met veel gemeenschapsgeld is hersteld. 

Een oude afbeelding van De Koeveringse Molen met een sterk afwijkende 
kapconstructie vergeleken met de laatst bekende molen (afbeelding: Collectie 
De Hollandsche Molen).

De markante Vlierdense beltmolen 
tijdens betere tijden (foto: oktober
1992).
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Draaiverbod voor de Johanna
Elisabeth te Vlierden

Begin oktober heeft de Monumenten-
wacht de Johanna Elisabeth te Vlierden
geïnspecteerd. Op aangeven van de
Monumentenwacht heeft de gemeente
Deurne besloten de molen een draai-
verbod op te leggen. Dit draaiverbod is
ingegeven door het feit dat uit het
inspectierapport blijkt dat een kwart van
de punten als slecht is beoordeeld en
16% als onvoldoende. De gebreken zijn
met name het gevolg van uitblijven van
het jaarlijkse onderhoud door de eige-
naar. Zo is onder meer het hekwerk van
het gevlucht in zeer slechte staat, zo
slecht dat tijdens het draaien onderde-

len af kunnen breken. De werkgroep
molen Johanna Elisabeth, onderdeel
van de Dorpsraad Vlierden, heeft raads-
leden opgeroepen om tijdens de begro-
tingsbehandeling steun te betuigen aan
de molen. Voor het herstel aan de
molen is een bedrag van circa 283.000
euro benodigd. Daarnaast heeft de
gemeente nog 214.000 euro nodig voor
De Volksvriend te Liessel. Tijdens de
behandeling van de begroting op 11
november is de gemeenteraad ge -
vraagd de in totaal nog ontbrekende
360.000 euro beschikbaar te stellen. De
wethouder van de gemeente heeft op
17 november een gesprek gevoerd met
de werkgroep, dat moet leiden tot het
toekomstig behoud van de molen.

November jubileummaand
Coppensmolen te Zeeland 

Op 8 november is het 125-jarig bestaan
gevierd van de Coppensmolen te Zee-
land. Op 15 november is een feest
gegeven voor genodigden, waarbij de
molen feestelijk en met een officieel
randje in werking werd gesteld. De feest-
maand werd op 23 november afgeslo-
ten met een open dag voor iedereen.
De molen staat sinds 17 november 1883
onveranderd in een omgeving die de
afgelopen decennia volop is veranderd.
De molen werd met delen van de oude
stadsmuur van Grave gebouwd op de
plek van de voorganger die door een
storm is bezweken. De molen is sinds

De Coppensmolen vormt met de gewezen maalderij een prachtig ensemble in het Brabantse Zeeland (foto: juli 1990).
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1971 eigendom van de gemeente,
maar de voormalig molenaar/eigenaar
Van Dongen (85) is samen met zijn zoon
nog steeds betrokken bij de molen. Van
Dongen, getrouwd met de dochter van
molenaar A. Coppens, stapte in 1947 in
het molenbedrijf van Coppens.

Houthuizer Molen te Lottum
prijkt weer in het landschap

Na bijna 65 jaar is de Houthuizer 
Molen weer terug in Lottum. De vierde
november 2008 is een heugelijke dag
geworden. Ruim 100 belangstellenden
volg den het hoogtepunt van bijna één
jaar bouwen. Het begon om zeven uur in

de morgen in dichte mist, toen Alex van
Rattingen zijn 90 tons hijskraan het
molenterrein opreed. In een vlot tempo
werden de verschillende onderdelen
van ‘het gaande werk’ in de molen
gehesen. En toen rond half tien ook de
enorme roeden in een speciaal trans-
port van Van Leendert Transport uit
Broekhuizenvorst arriveerden kon de
dag al niet meer stuk. Volgens plan ging
nog voor de middag de 14.000 kilogram
wegende kap op de molen. Met grote
nauwkeurigheid  werd de kap op de 36,
door Lottumse vrijwilligers vervaardigde,
kruirollen geplaatst. En alles klopte.
Nadat bouwers, hijsers en toeschouwers
door Goen Coenders van huisgemaakte
erwtensoep waren voorzien werden vlak

na de middag de roeden in het wieken-
kruis gestoken. En daarmee staat hij er
weer, de markante Houthuizer Molen,
terug op zijn plek. Stichting de Houthui-
zer Molen.

Aanpassing bestemmingsplan
molenromp Milsbeek

De romp van Molen Jacobs te Milsbeek
staat al twee jaar te koop voor een
bedrag van 225.000 euro (Molenwereld
2006-9-296), nadat in 2004 de molenbelt is
afgegraven en de laatste restanten van
de maalderij zijn verwijderd. Voor dit
bedrag verkrijgt men een lege molen-
ruïne waarvoor een goedgekeurd be -
stemmingsplan ligt dat renovatie tot
bedrijfsruimte mogelijk maakt. Er is echter
nog geen serieuze belangstellende
geweest en volgens de makelaar heeft
dit te maken met het feit dat er geen
gecombineerde woon-/werkbestemming
vastgelegd is. Makelaar en eigenaar heb-
ben de gemeente Gennep verzocht om
via een bestemmingsplanwijziging alsnog
toe te staan dat de molenromp deze
combinatiebestemming krijgt. 

Nieuwe hygiënecode overhan-
digd op 3 november 2008

Nadat in juli 2008 de herziene hygiëne-
code is goedgekeurd door het Ministerie
van VWS (Molenwereld 2008-10-392), is
de hygiënecode door de secretaris van
het Productschap Akkerbouw overhan-
digd aan de voorzitters van het AKG en

De kap van de Houthuizer molen in de takels (foto: T. Verstraelen, 4 november
2008).

De Houthuizer Molen te Lottum lijkt al weer aardig op de voorganger 
(foto: T. Verstraelen, 4 november 2008).

De molenstomp in Milsbeek met 
de gedeeltelijk afgegraven belt 
(foto G. Barendse, 13 september 2005).
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het Gilde van Vrijwillige Molenaars.
Vanaf 1 januari 2009 zijn alle (be -
roeps)molenaars gehouden aan deze
hygiënecode, en is de vrijblijvendheid
daarvan komen te vervallen. Dit bete-
kent dat alle molenaars die zélf malen
voor consumptieve doeleinden, ook de
voedselveiligheid van hun producten
moeten kunnen garanderen. Met het
hanteren van de hygiënecode wordt
voldaan aan de eisen uit de Europese
hygiëneverordening. Op de najaarsver-
gadering van het AKG ontvingen de
voorzitters Schippers (AKG) en Vellinga
(GvVM) de hygiënecode uit handen
van de heer Elema van het Product-
schap Akkerbouw. 

Ruimte in werkplaats Verbij
door vertrek kap Murphy Mill 

Half november arriveerden drie contai-
ners op de bouwplaats in het Golden
Gate Park te San Francisco. Nadat Verbij
te Hoogmade in 2004 met de nieuwe
opbouw van de molenonderdelen is
begonnen gevolgd door enige stagnatie
is in mei 2008 de completering van de
molenonderdelen ter hand genomen.
Met het verschepen van de onderdelen
naar Amerika kan in het voorjaar van
2009 de daadwerkelijke opbouw plaats-
vinden van de grootste authentieke wind-
molen ter wereld, met een vlucht van 35
meter. Ook worden dan mensen opge-

leid die de molen in bedrijf kunnen stellen.
In december zal eerst de kap ter plaatse
in elkaar worden gezet, waarna een
lokale aannemer de koperen dakbedek-
king aan zal brengen. Met de complete-
ring heeft San Francisco dan samen met
de Dutch Mill aan de noordkant van het
Golden Gate Park, twee molens in bezit
die door Verbij zijn gerestaureerd. Beide
molens werden oorspronkelijk gebruikt om
water op te pompen voor de irrigatie van
het Golden Gate Park. 

In ‘t kort

- De in de jaren negentig maalvaardige
gerestaureerde Geestmolen te Rijnsa-
terwoude staat voor een bedrag van
2.300.000 euro te koop(inclusief zomer-
woning). 
- Op 10 november is het officiële start-
sein gegeven voor de herbouw van De
Kameel te Schiedam (Molenwereld
2008-11-437). De officiële handeling
werd verricht door burgemeester Verver
met leerlingen van de Gravin Aleida-
school, die de molen hebben geadop-
teerd. 
- In oktober is het groot onderhoud aan
De Drie Waaien te Afferden (Gld)
gereed gekomen. Naast schilderwerk
werden een aantal houten onderdelen
vervangen. 

De heer Elema van het Productschap Akkerbouw overhandigd de hygiënecode aan
de voorzitters Schippers (AKG) (m.) en Vellinga (GvVM) (l.) op 3 november 2008.

Het ‘steken’ van de as op 8 september 2004 in de kap van de Murphy Mill in de
werkplaats van Verbij (foto Verbij Hoogmade). 

Met het ophijsen van een groot 
doek, waarop leerlingen van de 
Christelijke Basisschool Gravin Aleida
op hun manier molen De Kameel
hadden geschilderd, is hetg startsein
officieel gegeven (foto: E. Esselink, 
10 november 2008).
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SLU I T ING BERGHUIZER  
PAPIERFABRIEK-

Het zal de meeste molenliefhebbers ontgaan zijn, maar 

op 1 februari 2008 sloot de Berghuizer papierfabriek aan het

Apeldoorns kanaal in Wapenveld voorgoed haar deuren. 

De papierproductie zelf was eind 2007 al gestaakt. 

Na een aantal roerige jaren kwam daarmee een einde aan de

geschiedenis van een eeuwen papierproductie, waarvan de

oorsprong niet alleen op de Veluwe, maar ook in Twente lag.

Het Apeldoorns Kanaal

In 1825 werd in opdracht van Koning Wil-
lem I gestart met de aanleg van het
Griftkanaal, een vaarweg van Apel-
doorn in noordelijke richting naar de IJs-
sel bij Hattem. Dit kanaal, later
Apel doorns kanaal genoemd, moest zor-
gen voor een betere bereikbaarheid
van Apeldoorn en daarmee voor meer
handel en bedrijvigheid. Daartoe werd
de Grift, die al in de 14e eeuw gegraven
was voor de afwatering van de Veluwe
naar de IJssel, deels vergraven. Het
kanaal moest tevens een alternatief zijn
voor de IJssel, wanneer deze door een te

E.G.M. Esselink
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Links: de waterpapiermolens van Cramer in Twente 
op de Topografisch Militaire Kaart van 1848.

Mander (Mosbeek).
1. Benedenste Molen, nu Molen van Bels;
2. Middelste Molen, nu Molen van Frans;
3. Bovenste Molen, nu geheel verdwenen;

Oud-Ootmarsum (Springendaal, Medebeek).
4. Meerbekker Molen, nu geheel verdwenen;
5/6. Bovenste Molens, gebouw nog grotendeels aanwezig;
7. Benedenste Molen, nu geheel verdwenen.

De Berghuizer papierfabriek met de
romp van de molen na de brand in
1898.

De papierfabriek omstreeks de 
Eerste Wereldoorlog. Op de ansicht is
de Wervense brug nog te zien, die 
in de meidagen van 1940 werd 
opgeblazen. De villa werd daarbij
zodanig beschadigd dat deze kort
erna werd afgebroken.

lage of te hoge waterstand moeilijk te
bevaren was. In 1829 kwam het kanaal
gereed. Om het kanaal op peil te hou-
den werd het gevoed door diverse
Veluwse sprengen en beken. Het hoog-
teverschil van 12 meter tussen Apeldoorn
en Hattem werd overbrugd met vijf hou-
ten sluizen.

Van Gerrevink

De vrij constante aanvoer van water en
het verschil in waterpeil bij een sluis bood
de mogelijkheid om daar van water-
kracht gebruik te maken. Al tijdens de
aanleg van het kanaal vroeg Lubbertus
van Gerrevink (1801-1877) toestemming
om bij de Bonenburgersluis te Heerde
een watermolen te mogen oprichten,
maar hij kreeg hiervoor vanwege protes-
ten geen vergunning. In 1837 vroeg hij
aan Gedeputeerde Staten opnieuw toe-
stemming om een papierfabriek te
mogen oprichten en nu in de buurt-
schap Berghuizen bij Wapenveld. Hij
wilde gebruik gaan maken van het over-
stortwater van de Hulsbergersluis (later
na vernieuwing Hezenbergersluis ge -
naamd). In zijn aanvraag schrijft hij o.a.:

“even boven de sluis bevindt zich een
overlaat waardoor zoo veel water nutte-
loos afvloeit, dat daardoor gemakkelijk
de eene of andere fabriek kan gedreven
worden...” Verder onderstreepte hij nog
het algemeen belang: ‘...in welke

fabriek tenminste veertig arbeiders werk
zouden kunnen vinden hetgeen voor de
nabij gelegen buurtschap Wapenveld
van zeer veel belang zijn zoude’.
Lubbertus van Gerrevink stamde uit een
oud papiermakersgeslacht. Zijn voorva-

Onder: gezicht vanuit het noorden 
op de Hezenbergersluis, waar de Grift
(rechts) weer samenkomt met het
kanaal. In de verte stroomopwaarts 
is de windmolen bij de papierfabriek
te zien.
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der Dirck Warners Gervinck was in 1610
medeoprichter van een zeemleer- en
hennepmolen bij Apeldoorn. Deze
molen, beter bekend als de Stinkmolen,
werd voor 1623 al verbouwd tot papier-
molen. De Van Gerrevinks waren niet
alleen op de Veluwe actief, maar waren
eind 17e eeuw ook al papiermolenaars
in Noord-Holland (Alkmaar en Egmond).
Lubbertus’ ouders dreven de Veense
papiermolen in Heerde en zelf werkte hij
enige tijd op de Bovenste Molen in de
Horsthoek eveneens in Heerde. In 1829
pachtte hij de Grote Molen en de
Nieuwe Molen bij kasteel Vosbergen in
Heerde. Zijn streven om een eigen
papiermolen te bezitten was niet een-
voudig te realiseren. Aan de bestaande
beken en sprengen was geen ruimte
meer voor de oprichting van een extra
molen. Maar door de aanleg van het
kanaal en het hoogteverschil bij de slui-
zen zag hij toch mogelijkheden.

De papierfabriek

Van Gerrevink was een vooruitstrevend
man, die goed op de hoogte was van
de ontwikkelingen in de papierfabricage
in die tijd. Vanwege de buitenlandse
concurrentie en de lage productie van
de traditionele Veluwse papiermolen
wilde hij een fabriek oprichten, waarin
machinaal papier gemaakt zou worden.
Het enige gemechaniseerde deel van
de papierfabricage op de Veluwe tot
dan was het fijnstampen van in stukken
gescheurde lompen. Dat gebeurde in
een hamerbak, waarin onder toevoe-
ging van water geleidelijk een papier-
pap ontstond, de z.g. papierstof. Het

eigenlijke scheppen van papier en alle
handelingen erna waren handwerk. De
papiermachine nam niet alleen het
scheppen van het papier over, maar ook
het persen en drogen van de vellen
papier. Verder kon met de machine
‘papier sans fin’ (papier zonder einde)
vervaardigd worden, dat na het drogen
opgerold kon worden. Deze machine
was in 1798 door de Fransman Nicola-
Louis Robert bedacht. Toen Van Gerre-
vink zijn verzoek indiende was er nog
maar één machinale papierfabriek in
heel Nederland, die van de firma Brug-
hoff, Magnée en Cie te Roermond,
gesticht in 1834 en door waterkracht
gedreven. Op 29 januari 1838 kreeg Van
Gerrevink vergunning voor de bouw van
zijn papierfabriek. In dezelfde tijd zouden
er nog een aantal papierfabrieken opge-
richt worden en wel in Mechelen, Meers-
sen, Apeldoorn, Vreeland en Zaandijk.
De papiermachine kocht hij hoogst-
waarschijnlijk bij de firma Ermunds, Her-
renkohl & Co. te Aken in Duitsland. Het
was een 1,30 meter brede machine met
drie droogcilinders. Voor de aandrijving
van de papiermachine werd gebruik
gemaakt van drie bovenslagraderen
met een diameter van 2,12 meter, waar-
van twee met een breedte van 4 meter
en één met een breedte van 1,70 meter.
Later, mogelijk in 1847, zijn er nog twee
middenslag waterraderen bijgeplaatst.
Voor de verwarming van de droogcilin-
ders werd in 1839 een stoomketel
geplaatst, waarna de fabriek in het-
zelfde jaar in gebruik genomen werd. De
papierstof werd met wrijfbakken
gemaakt (beter bekend als hollanders),
die een driemaal grotere productie had-
den dan de hamerbakken.

De eerste jaren

De fabriek van Van Gerrevink draaide
voorspoedig, maar dat gold niet voor
alle papierfabrieken, die in dezelfde tijd
werden opgericht. De inrichting van
papiermolen Het Fortuin te Zaandijk tot
machinale fabriek liep uit op een misluk-
king. Molen De Vlijt te Apeldoorn, in 1838
ingericht als machinaal bedrijf, werd
eind 1841 stilgelegd en de machinale
papierfabriek te Vreeland werd na een
verwoestende brand in 1840 niet her-
bouwd. De overeenkomst tussen deze
bedrijven was dat de papiermachines
uitsluitend door stoommachines werden
aangedreven. Brandstofkosten maakten
een aanzienlijk deel uit van de totale
kostprijs van machinaal vervaardigd
papier. Een machinale papierfabriek
vroeg meer arbeidskrachten dan een
papiermolen, maar door de grotere pro-
ductie vielen de loonkosten per eenheid
product lager uit. Een papiermachine
bespaarde dus wel op arbeid, maar
bracht extra kosten met zich mee voor
kapitaal en brandstof. Op het punt van
kostprijs was de machinale fabricage
dus vooralsnog niet superieur aan de
handfabricage. Van Gerrevink gebruikte
stoom alleen voor het verwarmen van
de droogcilinders. De andere beno-
digde energie werd geleverd door de
gratis waterkracht, een verstandige
keuze in die tijd, zo is gebleken.
De productiecapaciteit van de papier-
machine vroeg om de fabricage van
één soort papier in grote hoeveelheden.
Van Gerrevink specialiseerde zich
daarom aanvankelijk in krantenpapier,
later in karton en pakpapier.
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De na de brand herbouwde 
Berghuizer papierfabriek in 1905 
in optima forma.

De papierfabriek vanaf de achterzijde
gezien in augustus 1904. De vellen
bordpapier werden simpel buiten in de
zon op het gras gedroogd! 

Van Gerrevink woonde naast de fabriek
en liet er ook arbeidershuisje bouwen. In
1851 werd er zelfs een onderwijzer aan-
getrokken om aan zestig kinderen les te
geven, maar de school heeft slechts
enkele jaren bestaan. Hij was ook jaren
raadslid van de gemeente Heerde.
De papierfabriek was nog maar goed en
wel in gebruik of het noodlot sloeg toe. In
de nacht van 10 op 11 november 1841
brak er brand uit. Dankzij kordaat optre-
den van de brandweer uit Hattem bleef
de inrichting van de fabriek, waaronder
de papiermachine, gespaard. De verze-
kering dekte de schade en het volgende
jaar draaide de fabriek weer. De voor-
spelde gunstige invloed van de fabriek
op het dorp Wapenveld kwam uit. In
1842 werd er een nieuwe kerk met pas-
torie gebouwd, en verder verrezen er
een school, bakkerij, herberg en meer-
dere woningen.
In de loop der tijd nam de vraag naar
papier toe, maar de beschikbare water-
kracht bleef gelijk. Om voldoende
papierstof te kunnen maken vroeg Van
Gerrevink opnieuw toestemming om bij
de Bonenburgersluis een watermolen op
te richten. Nu kreeg hij wel toestemming,
waarna de molen in 1848 gebouwd
werd. Het was geen volwaardige papier-
molen, want er stond alleen een hollan-
der in. Het is goed denkbaar, dat ook de
twee papiermolens bij Vosbergen, die in
die tijd gepacht werden door een zwa-
ger van Lubbertus, papierstof maakten
voor de papierfabriek.

De windmolen

De afstand van de watermolen aan de
Bonenburgersluis tot de fabriek (7 kilome-
ter oftewel 1,5 uur gaans) bleek in de
praktijk een bezwaar. Mogelijk was dat
de reden, dat Van Gerrevink op het
fabrieksterrein zelf een windmolen liet
bouwen voor de aandrijving van een
paar hollanders. De eerste steen voor de
molen werd gelegd op 29 juni 1858 door
zijn zoon Jan Willem. In dezelfde tijd werd
de molen bij de Bonenburgersluis al weer
afgebroken en mogelijk werd de inrich-
ting hergebruikt in de windmolen.
De windmolen was een ronde stenen
stellingmolen op een vierkante onder-
bouw, die blijkens foto’s als kettingkruier
uitgevoerd was. Kettingkruiers waren een
zeldzaamheid in Nederland. In Noord-
Brabant zijn er een paar bekend en ver-
der een aantal in Zeeuws-Vlaanderen. In
Belgie waren ze talrijker en bestaan ze
nog steeds. Sinds kort heeft Nederland
weer een kettingkruier in haar molenbe-
stand: de Kilsdonkse korenmolen te
Heeswijk-Dinther (afgezien van de Bui-
tenmolen in Zevenaar, die sinds de
reconstructie naast een binnenkruiwerk,
ook een soort kettingkruiwerk heeft). In
ieder geval was de molen bij de papier-
fabriek de meest noordelijke ketting-
kruier in Nederland. Misschien heeft Van
Gerrevink dit type molen op zijn reizen
gezien en zag hij het voordeel van een
kettingkruiwerk in: geen onderhoudsge-
voelige staartconstructie. Het kruiwerk
was dan wel modern, de bovenas was
gewoon in hout uitgevoerd.
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Bedrijfsoverdracht en 
faillissement

Lubbertus droeg de fabriek in 1861, toen
hij 60 jaar oud was, over aan zijn twee
zoons Derk en Jan Willem. Zij zetten
samen het bedrijf voort, de eerste in de
fabriek en de tweede op kantoor.
Op 30 september 1868 werd goedkeu-
ring verkregen om een stoommachine te
plaatsen. Dit was dus de eerste machi-
nale drijfkracht die in huis werd gehaald.
De stoommachine, gekocht van een fail-
liete smederij, nam de taak over van een
waterrad, dat dan weer kon worden
gebruikt voor de aandrijving van een
wrijfbak.
Onder andere door een sterk gedaalde
papierprijs en de schaarste aan lompen
kwam het bedrijf in de problemen en
moest het faillissement worden aange-
vraagd. Er was een schuld opgebouwd
van ongeveer 100.000 gulden. De bezit-
tingen werden op 14 mei 1884 geveild en
de Ootmarsumse papierfabrikant Hend-
rik Gerhard Diederik Cramer werd voor
fl.12.550,- eigenaar van de fabriek met
arbeiderswoningen.

Cramer Ootmarsum

De Cramers waren een oud aanzienlijk
geslacht uit Ootmarsum, dat o.a. gene-
raties achtereen burgemeesters leverde.
Algemeen werd aangenomen, dat de
papiermakersgeschiedenis van de Cra-
mers in 1711 begon, toen Bernardus Cra-
mer (burgemeester van Ootmarsum en
toen nog Kremer geheten) in Mander
een door water gedreven papiermolen
stichtte. Op het jaar 1711 is menig jubi-
leum en gedenkboek van de Berghuizer
papierfabriek gebaseerd, maar een his-
torische bron voor dat jaartal ontbreekt.
Hoogstwaarschijnlijk is het zelfs onjuist,
want tot 1723 zijn er geen bewijzen voor
het bestaan van papiermolens in Noord-
Twente. Pas in de jaren 1720-1723 werd
de eerste papiermolen gesticht, toen de
volmolen op de Medebeek bij het erve
Lippert in Oud-Ootmarsum als papiermo-
len werd ingericht. In dezelfde tijd werd
stroomafwaarts een nieuwe papiermo-
len gebouwd, de z.g. onderste papier-
molen. De verbouwde volmolen, die in
1729 werd uitgebreid met nog een
papiermolen, werd voortaan aangeduid
met bovenste papiermolen(s).
In het nabijgelegen Mander werden in
dezelfde tijd ook drie papiermolens

gebouwd en wel op de Mosbeek. De
eerste molen, later aangeduid als
bovenste molen, werd gebouwd in de
jaren 172-1723. De tweede of middelste
molen en de onderste molen verrezen in
de jaren 1725-1727. De omstandigheden
in dit deel van Twente lijken sterk op die
van de Veluwe. De door grondwater
gevoede beekjes hebben een vrij sterk
verval en zorgen voor de aandrijving van
de molens, alsmede voor het bij de
papierfabricage benodigde water. Al
deze molens werkten, zoals ook op de
Veluwe gebruikelijk, met hamerbakken.
Pas in 1776 komen de Cramers ten
tonele, wanneer Willem Cramer, zoon
van eerdergenoemde Bernardus Kremer,
zijn eerste papiermolen kocht: de mid-
delste molen in Mander. In 1781 kocht hij
ook de bovenste molen in Mander. In
1810 werd het landgoed Springendal in
Oud-Ootmarsum geveild, waartoe ook
de drie papiermolens op de Medebeek
behoorden. Bernard Cramer, zoon van
Willem, kocht het landgoed en in 1811

bracht hij de vijf papiermolens onder in
de firma B. Cramer. Alleen de onderste
molen of molen van Meyer in Mander
kwam dus niet in het bezit van Cramer.
Cramer bediende met name de Duitse
markt en had daar een zeer goede
reputatie opgebouwd. In het begin van
de 19e eeuw deed de papiermachine in
het buitenland zijn intrede. Uit concur-
rentieoverwegingen en door de sterk
toegenomen vraag liet de firma Cramer
in de onderste molen op het Springendal
in 1867 een z.g. rondzeef-papiermachine
plaatsen. Het bedrijf draaide al jaren
goed en had er de financiële middelen
voor. In de andere molens werd voor-
taan alleen nog papierstof gemaakt, dat
vervolgens naar de onderste molen ver-
voerd werd. In 1870 werd een tweede
papiermachine in de onderste molen
geplaatst, een langzeef-papiermachine
met droogcilinders. Deze werd met een
stoommachine aangedreven. (In de
Middelste molen te Loenen is nog altijd
een langzeefmachine in werking te zien).

De fabriek voor de brand van 
20 september 1898 met de nog 
complete molen, uitgevoerd als 
kettingkruier.

Van de fabriek bleef na de brand 
van 1898 biet veel meer over. De 
uitgebrande molenromp staat nog
overeind, maar herstel was uiteraard
geen issue meer.
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H.G.D. Cramer (1848-1925) die de
fabriek in Wapenveld kocht.

De Molen van Frans in Mander (foto J.L.J. Tersteeg, 2 mei 1997).

Omdat het vervoer van de papierstof
vanaf de molens te Mander nogal
omslachtig was, werd besloten deze
molens te verkopen, onder de voor-
waarde dat er 99 jaar lang geen papier
mocht worden vervaardigd, en de dich-
terbij gelegen waterkorenmolen van het
erve Meerbekke te verbouwen tot stof-

molen. De Frans-Duitse oorlog zorgde
voor een grote vraag naar bordpapier,
dat gebruikt werd voor het verpakken
van buskruit. Na de oorlog nam logi-
scherwijs de vraag af en daar kwam bij
dat Duitsland hoge invoerrechten ging
hanteren om de eigen industrie te
beschermen. Daardoor viel de voor Cra-
mer zo belangrijke Duitse markt groten-
deels weg. De eerst zo gunstige ligging
nabij de Duitse grens was nu ineens een
ongunstige uithoek geworden voor het
bedienen van andere afzetgebieden.
Dat betekende bijna het einde van het
bedrijf. De nog maar pas geleden aan-
geschafte langzeef-papiermachine
werd in 1876 weer verkocht en er moes-
ten leningen worden afgesloten in
afwachting van betere tijden. Een onver-
wachte kans op betere tijden was het
faillissement van de Berghuizer papierfa-
briek in Wapenveld in 1884. Hendrik Ger-
hard Diederik Cramer greep zijn kans en
werd op de veiling op 14 mei 1884 eige-
naar van de fabriek voor fl.12.550-. De
gehele inventaris van de onderste
papiermolen in Ootmarsum ging mee
naar Wapenveld en ook een deel van
het personeel verhuisde mee. Het vertrek
van Cramer betekende na ruim ander-
halve eeuw het einde van de papiernij-
verheid in Twente.

Een nieuw begin voor Cramer

Na de overname van de fabriek in
Wapenveld in 1884 heette deze voor-
taan de ‘Machinale Papierfabriek Berg-
huizen bij Hattem firma B. Cramer’. De
papierfabriek in Wapenveld lag heel wat
gunstiger dan de fabriek in Ootmarsum.
Niet alleen was er een beter wegenstel-
sel, ook per schip via het kanaal en de

IJssel konden goederen en grondstoffen
aan- en afgevoerd worden. In 1887 werd
er zelfs een spoorlijn aangelegd van
Zwolle naar Apeldoorn die langs de
fabriek liep met een station Berghuizen.
Met de langzeefmachine die er nog
stond en met de meegenomen rond-
zeefmachine werd pakpapier en bord-
papier gemaakt. De grote vellen
bordpapier werden zomers gewoon bui-
ten te drogen gelegd. De waterraderen
leverden nog steeds te weinig kracht en
in 1886 werden ze vervangen door een
gietijzeren turbine, fabrikaat Jonval, die
een vermogen had van 60 PK, tegen-
over 25 PK van de waterraderen. In 1890
kwam er nog een turbine bij voor de
opwekking van elektriciteit voor verlich-
ting om in ploegendienst te kunnen
doorwerken.
Op 20 september 1898 brak er brand uit
in de borddrogerij, die vervolgens het
hele bedrijf in de as legde. In tegenstel-
ling tot de brand van 1841 ging nu ook
de inrichting inclusief papiermachines
verloren. Van de windmolen bleef alleen
een uitgebrande romp over. Deze werd
ingekort en op het resterende stenen
onderstuk werd een waterreservoir
geplaatst. Dit molenrestant, dat alleen
nog vanuit de lucht te zien was, is nog
zeer lang blijven staan. Pas bij de bouw
van een nieuwe fabriek rond 1972 werd
dit restant gesloopt. Alleen de eerste
steen bleef bewaard. Het opschrift luidt:

DE EERSTE STEEN GELEGD
DOOR JW VAN GERREVINK

DEN 29 JUNIJ 1858

Bij het ontwerp van de nieuwe fabriek
werd ruimte gereserveerd voor drie
papiermachines. Als krachtbron werd
naast de waterturbine een stoomma-
chine van 350 PK opgesteld. Het bedrijf
werd omgezet in een N.V. en heette
voortaan ‘Berghuizer Papierfabriek v/h B.
Cramer’. De eerste papiermachine werd
in 1899 geïnstalleerd, een Strobel lang-
zeefmachine met een eigen stoomma-
chine voor de aandrijving.
Door de schaalvergroting van de papier-
fabricage in Nederland ontstond er
behoefte aan onderling contact tussen
de verschillende papierfabrikanten voor
overleg en het maken van afspraken. In
1904 werd de Vereniging van Neder-
landse Papierfabrikanten de V.N.P., (die
nog steeds bestaat) opgericht en op 3
april 1905 werd Cramer benoemd tot
eerste voorzitter van deze vereniging.
In 1906 werd de tweede papiermachine
gebouwd, tweedehands en afkomstig
uit Duitsland. Deze machine beviel zo
goed dat in 1910 een soortgelijke
machine werd besteld. Met de drie
papiermachines werd in die tijd voorna-
melijk pakpapier gemaakt.
Branden teisterden het bedrijf opnieuw
in 1906 en 1913, maar de papiermachi-
nes konden hersteld worden.
Na de Eerste Wereldoorlog werden de
waterturbines buiten bedrijf gesteld. De
stoommachines namen hun taak over.
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Tot aan 1940 werden er nog een aantal
papiermachines bij geplaatst.
In het begin van de Tweede Wereldoor-
log werd de brug bij de fabriek opgebla-
zen. De villa, waar Cramer gewoond

De voormalige papiermolen en tot wasserij verbouwde Benedenste Molen van 
‘t Springendaal. Blijkbaar maakt de wasserij omstreeks 1900 nog gebruik van
waterkracht, maar links is ook een gemetselde fabrieksschoorsteenpijp zichtbaar.

had, werd zwaar beschadigd en afge-
broken. De volgende oorlogsjaren
draaide fabriek zo goed en kwaad als
dat kon door, maar van september 1944
tot de bevrijding in 1945 lag alles stil. In
de jaren na de oorlog werd voornamelijk
verpakkingsmateriaal gemaakt. Grote
investeringen noopten de Berghuizer
papierfabriek tot samenwerking en dat
resulteerde in 1962 tot de overname
door het Van Gelder papierconcern. Het

faillissement van Van Gelder in augustus
1981 betekende ook bijna het einde van
de Berghuizer papierfabriek, maar het
lukte in 1982 om het bedrijf zelfstandig
een doorstart te laten maken.
In 1994 volgde overname door het Finse
Enso. Na de fusie met het Zweedse Stora
ontstond de Stora Enso Berghuizer
Papierfabriek. Hoewel na de nodige
reorganisaties de fabriek met winst
draaide besloot Stora Enso in 2006 toch
tot sluiting van de Berghuizer papierfa-
briek over te gaan. Men zag geen duur-
zame winstgevendheid voor de fabriek.
Het laatste papier rolde in oktober 2007
van de machine en de definitieve slui-
ting volgde op 1 februari 2008. Daarmee
kwam een eind aan een bijzonder bedrijf
met rijke geschiedenis, geworteld in
Twente en op de Veluwe.

Twente nu

Wat is er nu nog terug te vinden van de
papiermolens in Mander en Oud-Oot-
marsum. Toen de firma Cramer in 1870
de molens te Mander afstootte werden
deze gekocht door de toenmalige
bewoners. De bovenste molen, eigen-
dom geworden van Hendrikus Johannes
van der Ham, werd in 1870 afgebroken.
De Meerbekker Molen onderging het-
zelfde lot en werd in 1886 voor afbraak
verkocht De middelste molen, eigenaar
Hendrikus Frans, werd ook gesloopt en
vervangen door een stenen waterkoren-
molen, die in 1874 gereed kwam. Dat is
de nog bestaande molen van Frans. In

Het restant van de papiermolen aan
de Ulserdiek. Over deze molen: 
zie Molenwereld 2007-11-397, 398. 
(foto Willem Jans, 17 juli 2005).
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Schepvorm met watermerk van 
Cramer uit Ootmarsum.

Interieur van de Holthuizer 
Papiermolen in Apeldoorn; links 
de hamerbakken (foto 1915).

Papier scheppen in de Holthuizer
Papiermolen in Apeldoorn (foto 1915).

de onderste papiermolen van Meyer, die
als enige niet in handen van Cramer
kwam, was de papierfabricage in 1860
gestaakt. De inventaris werd verwijderd
en vervangen door een korenmolen. Al
eerder was men ook overgeschakeld op
de fabricage van cichorei, een koffiesur-
rogaat. Ook deze molen van Meyer
bestaat nog, nu beter bekend als de
molen van Bels. 
Na de sloop in 1825 van een van twee
bovenste papiermolens te Oud-Ootmar-
sum bleef de oudste bovenste molen
staan. Na het vertrek van Cramer in 1884
kwam deze papiermolen buiten bedrijf
en kreeg een andere bestemming. Na
1900 werd het deel van de molen, waar
zich het waterrad bevond, afgebroken,
maar de rest van het gebouw staat nog
steeds aan de Ulserdiek. Ook de ver-
hoogde watertoevoer voor de aandrij-
ving van het bovenslagrad is nog terug
te vinden. In de gebouwen van de
onderste papiermolen werd door een
Cramer-telg een wasserij gevestigd, die
in 1963 verbrandde maar herbouwd
werd. De wasserij bestaat nog steeds
onder de naam Het Springendal.

Bronnen:

‘Drie vel in het wapen: 250 jaar 
NV Berghuizer Papierfabriek 
vh B. Cramer’ door Bert Schierbeek 
1961.
‘100 jaar Berghuizer Papierfabriek’
door B. Cramer en R.R. van der Zee 
1984.
‘De Van Gerrevink’s, 1837-1884: 
150 jaar machinaal papier uit 
Berghuizen, 1839-1989’ in Heerde 
Historisch door B. Cramer 1989.
‘Watermolens Frans en Van de Ham 
en de papiermakerij in Mander’
door M. PaskampVan Santen 1992.
‘Geschiedenis van de Berghuizer 
papierfabriek’ in Heerde Historisch 
door G. Kouwenhoven 2006.
‘Geschiedenis van de Berghuizer 
Papierfabriek: van mensen, water 
en papier’ door Ingrid Jacobs en 
Hans Reichart 2008.

Van boven naar beneden.
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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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Behalve het normale onderhoud zijn we
ook met andere projecten bezig onder
andere op 10 september hebben we de
molen van Rockanje onttakeld en de
kap op de grond geplaatst. De onder-
delen die door ons vervangen moeten
worden zijn ondermeer, het hekwerk van
de beide roeden, het voeghout aan de
keerstijlzijde, de windpeluw met het voor-
front van de kap, de korte spruit met het
achterkeuvelens, de penbalk, een lange
schoor en het kruihaspel. De rietdekker
moet het riet op de kap vervangen. De
nieuwe eigenaar, de heer Vermaat uit
Rockanje, wil dat de molen goed her-
steld wordt.
Op 8 oktober hebben we de roeden
gestoken in molen Korenlust te Stellen-
dam. Deze zijn door ons opnieuw opge-
hekt. Inmiddels draait de molen weer. 

In samenwerking maken met de firma
Vaags hebben we een wipmolen voor
Taiwan gemaakt. De molen is inmiddels
per container op weg naar dit eiland.
Jan Poland jr. en Gerben Vaags gaan
begin december die kant op, om de
molen daar weer op te bouwen.

Papiermolen De Schoolmeester te West-
zaan heeft een nieuwe middenbalk,
achterbalk, lange en korte schoren
gekregen. De ongeveer twintig jaar
oude azobé balken waren aan getast
door draadschimmel.
Oliemolen De Zoeker is onder stelling
geheel geschilderd. Daarbij kwamen
veel rotte stukken hout te voorschijn;
deuren, weegdelen en buitenraamstuk-
ken van de stelling zijn gedeeltelijk ver-
nieuwd.

Voor verfmolen De Kat geldt zo’n zelfde
schildersverhaal. Onder de stelling wa -
ren diverse lekkage’s. Het westelijk dak
en op het noord-westen wegen onder
stelling zijn vernieuwd.
De windpeuling van pel-korenmolen De
Koker met voorkeuvelens is geheel ver-
nieuwd. Door het drassige land kan geen
telekraan komen; dus hebben we deze

balk met ‘ellebogen stoom’ omhoog ge -
hesen.
Meelmolen De Krijgsman in Oosterblok-
ker is voorzien van vier velden nieuw riet
en rietlatten.
Tussen de bedrijven door is de kruk-as
van houtzaagmolen Het Jonge Schaap
na de breuk weer herplaatst, hij zaagt
weer fantastisch.

De nieuwe wipmolen voor Taiwan in de werkplaats (foto J. Poland).

Het steken van de tweede roede in 
de molen van Stellendam 
(foto Herrewijnen).

Het inhijsen van het nieuwe 
windpeluw bij De Koker in Wormer
(foto J. van Heijningen).
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Derestauratie van De Bataaf vordert gestaag. Was Winterswijk niet eens zo lang geleden een ‘knekelhuis van molenresten’,
dan is dat tijdperk nu toch wel voorbij. De Sevinkmolen en de Venemansmolen hebben het stompenstadium al achter zich

gelaten. Nu is dan de beurt aan De Bataaf. Op 24 oktober werd met een grote kraan de kap van de molen gehaald, waarmee het
eigenlijke herstel van de molen zelf is begonnen. Aan de onderbouw wordt al druk gewerkt. De oorspronkelijke belt komt niet terug.
In plaats daarvan wordt de molen omgeven door nieuwe nevenruimten waaraan al druk wordt gewerkt. Het molenmakerswerk
wordt uitgevoerd door Vaags uit Aalten. jsb.

Kap van 

De Bataaf
in Winterswijk af

Kap van 

De Bataaf
in Winterswijk af

Foto’s: J. Vendrig.
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C O L O F O N
R i j n l a n d s e
M o l e n s t i c h t i n g
T o r e n l a a n  1 0
2 2 1 5  R W  V o o r h o u t

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

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

-  Om de molens

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

-  Om het  landschap

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

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

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

BOB
FEENSTRA

de Weijpoortse molen
en meer

BOB
FEENSTRA

de Weijpoortse molen
en meer

IIk kende Bob Feenstra niet zo goed; eigenlijk alleen vanwege de molenaarsbijeenkomsten van onze Rijnlandse Molenstichting. 

De Weijpoortse molen is onze meest afgelegen molen en 

Bob woont in Den Haag, dus je komt elkaar niet veel tegen.

Sinds een paar jaar zit Bob ook in de molenaarscommissie 

van onze stichting en zodoende heb ik hem vanaf toen ook 

beter leren kennen.

Bob Feenstra bij de achterwaterloop van de Munnikenmolen.

Andries Veloo
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Bob is een echte ambachtsman. In 1934
in Den Haag geboren in de Archipel-
buurt (Indische buurt). In 1935 verhuisde
hij naar de Sumatrastraat waar oorspron-
kelijk zijn grootvader en later zijn vader
en oom een smederij hadden. Er werd
van alles gemaakt op smeedijzergebied
zoals kachels, hekken en dergelijke,
maar er werd geen hoefsmidwerk
gedaan. Nadat circa een eeuw geleden
stadsgas opgang maakte, kwam er,
naast kolenfornuizen en haarden en
kachels, ook gaswerk bij voor gasfornui-
zen en geisers. Automatisch moesten dus
ook waterleidingen worden aangelegd.

Bij de opkomst van de centrale verwar-
ming kwam ook dit werk erbij. Deze ont-
wikkelingen maakte Bob in zijn loopbaan
mee en dat betekende studeren; gas-
installateursopleiding, water-installateurs-
opleiding, cv-installateursopleiding en
ook patroondiploma smederij. De winkel
is nog steeds aanwezig en in de etalage
staan allerlei antieke kachels, wc-potten,
gereedschappen en nog veel meer, keu-
rig uitgestald. Het is net een museum. Er
staat o.a een bushaard. Dit is een kachel
die je wegdraait als het niet gebruikt
wordt en die dan achter deurtjes van
koperslagwerk weggeborgen wordt.
Daar hebben zij er meer dan 100 van
gemaakt, echt schitterend!
Bob is getrouwd op 11 maart 1958, pre-
cies 1 jaar voordat de Rijnlandse Molen-
stichting is opgericht, nl 11 maart 1959.
Bob en zijn vrouw hebben twee zonen en
een dochter die helaas vijf jaar geleden
is overleden.
Toch wist Bob tijd vrij te houden voor zijn
hobby; geschiedenis van de stad Den
Haag, oude gebouwen en ook molens.
Door een bericht in een tijdschrift over
molens en het Gilde is hij gaan informe-
ren en kwam in contact met Bart Kraan
op de Groenendijkse molen in Hazers-
woude. Bart was een van de eerste
instructiemolenaars en heeft heel wat
leerlingen afgeleverd die nog steeds
actief zijn.

Naar de Wei jpoort

In 1976 slaagde Bob voor het molenaars-
examen op de korenmolen te Garderen.
In 1978 ging hij naar de Weijpoortse
molen bij Bodegraven, 27.30 meter
vlucht en fokken. 
De heer Dekker, toen nog bestuurslid van
de Molenstichting wilde wel eerst weten
of hij wel geschikt was voor zo’n molen.
Dus samen er naar toe. Jaap Dekker:
“nou, span hem maar in”. Bob begon de
zeilen los te halen en jawel, het boven-
hoektouw brak los, verrot. Wat nu? Nou,
zei Bob, ik hang wel een reserve op. Dek-
ker ging met de bewoners van het huisje
praten en Bob ging aan het werk. Toen
Dekker uitgesproken was en weer naar
buiten kwam, draaide de molen tot zijn
tevredenheid. En met de boodschap; ik
kom nog wel eens kijken, ging hij weg. Hij
is niet meer terug geweest.

De etalage in de Haagse Sumatrastraat.

Loek Dijkman speldt Bob Feenstra de
Gouden Wiek op, de stichtingsonder-
scheiding, die Feenstra op 23 mei 1998
werd uitgereikt (foto J.L.J. Tersteeg).

Weijpoort-idylle (foto Leo van der Vlist,
25 februari 2006).

Winter (foto Leo van der Vlist). 
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De molen

De Weijpoortse polder kreeg omstreeks
1564 een eigen molen op de plaats waar
de huidige molen ook staat. Franse troe-
pen hebben in 1672 op hun tocht langs
de Rijn alles verbrand wat ze tegen kwa-
men, dus waarschijnlijk ook deze molen.
Men gaat ervan uit dat de huidige
molen in 1674 is gebouwd. Bij restauratie
van de molen in 1995 kwam bij het ver-
wijderen van de onderbonkelaar een
inscriptie te voorschijn in het onderijzer
van de spil; IVP 1674. De molen had tot
1938 oud-Hollands tuig met scheprad. In
1938 werd de molen verdekkerd en
kreeg hij een vijzel, terwijl in 1957 voor de
molen het fokkentijdperk aanbrak. 
Tot 1975 werd de molen beroepsmatig
bemalen, de laatste molenaar van pro-
fessie was Jan Verheul, die de molen
vanaf 1961 bemaalde.

Vri jwi l l igers met passie

Van 1978 tot 2003 is Bob op de
Weijpoortse molenaar geweest en heeft
nogal wat leerlingen gehad. De laatste
drie zijn nooit meer weggegaan. Leo van
der Vlist, Jan Vroege en Dirk Verwey
laten de molen regelmatig malen c.q.
draaien. De molen werd door Bob en nu
nog steeds door de anderen zeer goed
onderhouden. Ze hebben er weer een
historisch zeer verantwoorde woonka-
mer in gemaakt inclusief bedstede.
Ook hebben ze veel aandacht besteed
aan de molen De Arkduif in Bodegraven.
Op advies van o.a. Bob is de molen stil
gezet in 2002. De aanbouw rond de voet
van de molen was in particulier eigen-
dom. De molen was nauwelijks te bezich-
tigen, want je moest door prive-ruimtes.
De gemeente heeft de onderbouw aan-
geschaft en er is wat dat betreft veel ver-
beterd.

Bob aan het werk op de Weijpoortse
molen.

Het ‘nieuwe oude’ interieur in de
Weijpoortse molen.

Op 21 september 1996 werd de Weijpoortse molen na een grote restauratie weer in
bedrijf gesteld. Gedeputeerde J. van der Goot en wethouder mevr. E.C.M. Neurden-
burg halen met assistentie van Bob Feenstra de vang op.

De verdekkerde molen; het scheprad-
verleden is nog duidelik herkenbaar
(foto coll. Leo van der Vlist).
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BON
Help ons de molen en daarmee ons landschap te bewaren. Wij hebben uw hulp hard 
nodig. Het gaat ons daarbij niet alleen om geld, maar ook om uw steun als sympathisant. 
Donateur worden mag natuurlijk ook! Uw gift wordt uitsluitend aan de molens besteed, 
onze stichting werkt geheel pro deo.

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

o e 20,- (minimum bijdrage)

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

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

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

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

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

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

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

invullen en in envelop versturen naar de:

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

Laat de

molens 

draaien

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

Meerburger  molen

In 2003 heeft Bob de Weijpoortse molen
verlaten en is op de Meerburger gaan
malen toen ik naar de Lagewaardse
molen ging. De Weijpoortse werd te
zwaar en stond ook 45 km van Den Haag
verwijderd en de Meerburger was aan-
merkelijk dichterbij; al met al een goede
oplossing.
Nu de Meerburger weggehaald is, maalt
Bob op de Munnikenmolen bij Leider-
dorp. De biotoop van de molen is erg
slecht en de molenaar zit in een ver-
pleeghuis. De molen stond er slecht en
ongebruikt bij. Bij west tot noord is er bij
voldoende wind nog wel mee te draaien
(het onderwiel staat gestempeld met
kammen eruit). Als de Meerburger op z’n
nieuwe locatie staat is het de bedoeling
dat Bob daar weer door gaat met
malen.

De Meerburger molen in de sneeuw
(tekening Andries Veloo).

De Meerburger molen, geparkeerd in
Hoogmade (foto D. Kenbeek, 

1 september 2007).

Boven: De Meerburger molen 
(foto J.L.J. Tersteeg, 7 juni 1997)

De Munnikenmolen in Leiderdorp 
(foto J.L.J. Tersteeg, 12 juni 2004).



11e jaargang 2008 nr. 12  497

Zouhet dan toch nog goed
komen? Het is niet te geloven!

Jaren lang erger ik mij al aan de verloe-
dering van onze molens. Van stoere wie-
kendragers zijn het speeltjes geworden. Ik
heb bij de redacteur van ons blad al aan-
gedrongen om de naam ervan te veran-
deren. Molenhobby, dat lijkt mij stukken
eerlijker. Door zijn reactie had u bijna dit
verhaal niet meer kunnen lezen.
Het taalgebruik, de molencultuur; her en
der is dit afgezakt tot een bedenkelijk
niveau; de goeden niet te na gesproken.
Als dat zo doorgaat waar moet dit wel
niet op uitdraaien?
Dankzij ‘t onder ons bekende ‘molenprik-
bord’ werd mij toch weer een riem onder
‘t hart gestoken. Een bekend ‘prik border’
stelde: “We moeten af van bestuurders
en ambtelijke figuren die met te weinig
kennis van zaken populistische plannetjes
(met louter korte termijn belangen) door-
drukken. Tegelijk zal de vrijwilliger die

InMolenwereld 2003-11-317 bracht Erwin Esselink de onbekende molen uit het voor-
gaande nummer thuis als de molen De Prins in Buurmalsen. Deze molen was van

1900 tot 1920 eigendom van Govert Slob. Hij was van huis uit geen molenaar, maar
boer in Noordeloos. De oorzaak van zijn verhuizing naar Buurmalsen en verandering
van beroep was wel een heel bijzondere. 
Slob werd geboren op 6 februari 1859 te Noordeloos. Na zijn huwelijk vestigde hij zich
op een boerderij in de Minkeloos te Noordeloos op de grens van Hoogblokland. Gods-
dienstig was hij niet. Hij had een knecht, een neef, die wat achter kwam in zijn ont-
wikkeling. Deze jongen was echter geschikt voor het werk dat hij op de boerderij
moest doen. Toen deze neef een paard voor een wagen moest spannen, en hij dit in
de ogen van Slob niet goed deed, vloekte deze tegen hem. De neef reageerde met
de woorden: `Ome Goof, morgen zul je weten wat je hebt gezegd’.
Dat sloeg bij hem naar binnen. Hij besefte dat hij als het ware om zijn eigen verdoe-
menis had gevraagd. Daarop volgden zes weken van grote geestelijke benauwdheid
totdat hij mocht geloven dat door Christus zijn zonden waren vergeven, ook zijn vloe-
ken. Het bracht een grote verandering in zijn leven. De prediking in zijn omgeving
stelde hem teleur. Het leidde ertoe dat hij zijn boerderij verkocht en in 1900 de molen
met het molenhuis in Buurmalsen kocht, waar hij zich op 11 mei 1900 vestigde. Daar-
vandaan was het maar een kwartier lopen naar de kerk in Tricht van de Gerefor-
meerde Gemeente onder het kruis. In die gemeente werd hij spoedig tot ouderling
gekozen en dat is hij tot zijn dood op 15 juli 1922 gebleven. Eerder, in 1920, had hij de
molen c.a. verkocht aan Jan Hendrik de Weerd, waarna tenslotte Jan de Jager de
laatste molenaar was. 

A. Bel e.a.: De vereniging van 1907 - De vereniging van de Ledeboeriaanse 
gemeenten en de Gereformeerde Gemeenten onder het kruis (Houten, 1984).

denkt dat molens louter een speeltje zijn
het veld moeten ruimen.”
Dat is taal naar mijn hart. (De redacteur
heeft geweigerd het citaat vet, in hoofd-
letters en cursief te laten afdrukken.) Ik
bewonder een zo’n duidelijke en posi-
tieve stellingname, te meer daar deze
hartenkreet - want dat zal het toch zijn -
ontsnapt is aan de geplaagde ziel van de
voorzitter van een provinciale molenaars-
organisatie. Dat is leiderschap, je nek dur-
ven uitsteken; niets dan lof en diepe
bewondering.
Toch vraag ik mij wel af hoe die ferme
taal gestalte moet krijgen. “Het veld moe-
ten ruimen”, dat komt haast neer op zui-
veringen, een beladen term zou ik zo
denken. Het doel heiligt de middelen,
maar toch... Als je zoiets wil dan kun je
daar toch niet mee beginnen? Of wel
soms? Krijgen we dan een soort culturele
molenpolitie met handhavende be -
voegdheid? Daar schrik ik toch wel van.
Daar kun je toch niet mee beginnen; om
niet te zeggen mee aankomen? 
Ik denk dat je bij het begin moet begin-
nen; de opleiding zo gezegd. De lesstof
moet worden uitgebreid met een stevige

cultuurparagraaf. Een gesubsidieerde
molenpedagoog kan geen kwaad. Wat
heeft het voor zin om molens werkelijk tot
in de miniemste details te leren kennen
om vervolgens van het moderne molen-
leven een janboel te maken. Dan heeft te
zijner tijd onze molenpolitie pas recht van
spreken: de vrijwilliger lapt aan zijn laars
wat hem goed geleerd is. 
Het tweede is natuurlijk het invoeren van
sancties. Je kan toch een vrijwilliger die
liefst altijd met vlaggetjes draait niet
direct de laan uitsturen? 
Ik denk aan iets als het uitschrijven of uit
het hoofd leren van mijn favoriete kinder-
boek ‘t Klompje dat op het water dreef;
volgens mij het eerste document over
een oliebollenfestijn bij een molen. Voor
recidivisten komt misschien Lettres de
mon moulin van Daudet in aanmerking. 
Er zijn nog al wat terreinen die een kriti-
sche benadering verdienen: de molen-
taal op macro- en microniveau; dat wil
zeggen de wiekstanden (macro) en het
verbale taalgebruik (micro), de inrichting
van de molen (weg met alle troep die er
niet thuis hoort), streekeigenschappen,
kleuren (het juiste molengeel) en nog veel
meer. 
Hopelijk is het nog niet te laat. Of zou het
een negatieve uitwerking hebben, in de
trant van: de lol is er af. Of moet dat juist?
Molens zijn per slot geen lolletje. 
Ik ben er nog niet uit, maar denk wel na.

Bal ie K lu iver

Govert Slob: 
van  boe r  t o t  mo l enaa r

Zuiver ingen

‘t Betere Werk

Govert Adriaans Slob (1859-1922).

Molen De Prins in Buurmalsen met
het molenhuis in de tijd dat Slob
molenaar was.



25 Jaar
NVVM:
over een oud
ambacht in een
nieuwe tijd

25 Jaar
NVVM:
over een oud
ambacht in een 
nieuwe tijd

498 11e jaargang 2008 nr. 12



B E H O U D

11e jaargang 2008 nr. 12  499

Willem Roose

Vorig jaar vierde de

Nederlandse Vereniging

Van Molenmakers

(NVVM) haar 25-jarige

bestaan. We zijn wat aan

de late kant, maar op 

de valreep van haar 

26-jarige bestaan 

schuiven voorzitter 

Wim Herrewijnen en

secretaris Luc Verbij 

aan bij Molenwereld

voor een uitgebreid

gesprek over het 

verleden, het heden 

en de toekomst van 

de Nederlandse 

molenmakers. Of moet

ik zeggen molenrestau-

rateurs?: “Dat vind ik

een hele goeie”... 

Links: allerlei vroeger 
uitbesteed ijzerwerk 
wordt nu in de eigen
werkplaats gemaakt,
zoals hier het snijden 
van een kruiplaat 
(foto Herrewijnen, 
Spijkenisse, 31 mei 2005).

Schilderij van een 19e-eeuwse Zaanse molenmakerij. Opvallend is het grote aantal
mensen dat aan het werk is, terwijl - uiteraard - machines volledig ontbreken.

Wim: Het was een initiatief van De Hol-
landsche Molen waar toen ook onder
andere I.J. De Kramer (provinciaal mo -
len consulent van Zuid-Holland) bij
betrokken was. Het had alles te maken
met kennis bundelen en kennis uitwisse-
len: Wie heeft dat bepaalde houtsoort?
Wie kan roeden maken? Ook was het
belangrijk om te zien of we voor elkaar
konden werken; dat een molenmaker
met weinig werk, werk kon overnemen
van een collega die veel werk had.
Luc: Mijn vader Hein Verbij is er vanaf het
begin bij betrokken geweest en is ook
jaren voorzitter geweest. Het bestuur
stelde toen, net als nu trouwens, de eis
dat je minimaal 5 jaar als zelfstandige
moest hebben gewerkt...

Dus Wim: Jij bent in 1987 lid geworden?
Wim: Precies!

Al sprekende met de heren komen
andere zaken aan de orde die tot de
oprichting van de vereniging hebben
geleid, maar waar we ons anno 2008
niet meer zoveel bij kunnen voorstellen.
Destijds is er een dreiging dat ‘gewone’
aannemers zich steeds meer op molen-
restauraties gaan richten. Inferieur
molenmakerswerk ligt op de loer en er
wordt zelfs gesproken over ‘het Rijk wak-
ker schudden’.

De NVVM is dus ook een soort kwaliteits-
bewaker: Hoe hebben jullie dat vorm
gegeven?
Luc: We hebben nu een toelatingstoets
die verplicht is om lid te worden van de
NVVM; dat leidt tot een certificering en
die moet je verdienen. 

HHet gesprek vindt plaats in de ietwat
saaie ambiance van het bescheiden
paleis van schrijver dezes, dus zonder de
verleiding van een werf vol molens en
molenonderdelen; We kunnen dus direct
ter zake komen met een korte kennisma-
king.

Wim Herrewijnen is een echte autodi-
dact. Vanaf zijn vijftiende werkt hij als
timmerman in de waterbouw, behaalt
zijn diploma vrijwillig molenaar op 3
maart 1979 en zit vervolgens enige tijd in
het bestuur van het Gilde van Vrijwillige
molenaars afdeling Zuid-Holland. In 1982
vestigt hij zich als zelfstandig molenma-
ker in Spijkenisse. Hij heeft momenteel
twee werknemers.
Luc Verbij is na zijn HTS-studie begin jaren
‘80 gaan werken bij een groot aanne-
mersbedrijf. Een paar jaar later vroeg zijn
vader om in het bedrijf te komen werken.
Nu is hij directeur van molenmakerij Ver-
bij in Hoogmade en vormt de vierde
generatie binnen het familiebedrijf dat al
sinds 1868 bestaat. Met 20 medewerkers
is het één van de grootste molenmakers-
bedrijven van Nederland.

Heren directeuren, in hoeverre zijn jullie
zelf nog in de praktijk werkzaam als
molenmaker?
Luc: In het begin wel ja, maar nu niet
meer.
Wim: Ja, ik nog steeds, maar de hoe-
veelheid papierwerk is echt schrikbarend
toegenomen; hopeloos!

Waarom werd er in 1982 eigenlijk een
vereniging van molenmakers opge-
richt?
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Maar, iets concreter?
Wim: De NVVM heeft zelf normen opge-
steld en die hebben we voorgelegd aan
een officieel certificeringbureau dat
gespecialiseerd is in de restauratie van
monumenten. Het is een objectieve toet-
sing om structuur te houden in de markt.
Belangrijk is dat je je wilt onderscheiden,
dat je een visie hebt.

Zo dadelijk gaan we praten over de
meer inhoudelijke kant van jullie vak,
maar kunnen we nu al stellen dat de
NVVM er anno 2008 beter voorstaat dan
in 1982?
Luc: Belangrijk is dat we nu de stem zijn
van molenmakers richting het Rijk.
Wim: Ze kunnen niet meer om ons heen.
Het antwoord is dus “Ja”?
Luc: Ja, hoe we nu met elkaar omgaan is
beter.
Wim: Ja, zeker qua werkvoorraad en het
bespreken van problemen die anderen
ook hebben.

De nieuwe miljoenen...

Naast het feit dat we jullie mogen felici-
teren met jullie 25-jarig bestaan, mogen
we jullie ook feliciteren met de 11 mil-
joen die onlangs voor molens beschik-
baar is gesteld en daar komt straks nog
eens 5 miljoen bij; Champagnefles al
open getrokken?
Luc: Nou, het was hard nodig dat er
weer eens extra geld beschikbaar
kwam, want sinds 2001 was er geen
nieuw restauratiegeld meer beschikbaar
gekomen. Nu weet ik wel uit ervaring dat
het altijd met pieken en dalen gaat en
gelukkig kan ik met mijn bedrijf altijd nog
terugvallen op de restauraties van ker-
ken of andere gebouwen...
Wim: Ik ben altijd in de molens werkzaam
gebleven, maar inderdaad: het geld is
hard nodig. Ik zeg altijd maar zo: het
onderhoud is de boterham, de restaura-
ties zijn het beleg! Vergeet niet dat
vooral continuïteit heel belangrijk is in
deze branche.

Geen champagne dus, maar toch die
prangende vraag: Kunnen jullie het werk
wel aan met al die extra miljoenen?
Luc (grijnzend): Er is eerder een tekort
aan rietdekkers.

Het nu uit te voeren (molen)werk naar
aanleiding van al die miljoenen blijkt
gedurende het gesprek veel meer te

De molenmakerij moet voor het werk
aan molens nauw samenwerken met
andere vaklieden zoals de rietdekker
(foto Bart Dooren, 17 augustus 2004).

Dankzij modern hijsmateriaal is het
steken van een roede, vergeleken met
vroeger, een peulenschil (foto Bart
Dooren, Nieuwerkerk aan den IJssel,
19 oktober 2004).
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omvatten dan ‘gewoon’ molenmakers-
werk, voor zover men dat gewoon mag
noemen. Niet alleen de rietdekker speelt
hierin een meer dan belangrijke rol; er
speelt nog meer. Vooruit dan maar, toch
nog even die andere prangende vraag
aan mijn Zuid-Hollandse gesprekspartners: 

Vinden jullie het terecht dat er zoveel
geld naar Zuid-Holland gaat, terwijl vele
molenvrienden zich tandenknarsend
afvragen waarom crepeergevallen als
De Zandwijkse en De Uitwijkse Molen bij
Almkerk, De Pelikaan in Den Dungen en
de Sarah Catherina in Kerkdriel buiten
de boot zijn gevallen?
Luc: Ja, inderdaad spijtig, maar het moet
gewoon gezegd worden dat de Rijn-
landse Molenstichting, de SIMAV en de
Stichting Werelderfgoed Kinderdijk door
de beschikbare provinciale subsidie hun
financiering beter rond konden krijgen.
Johan Bakker had wat dat betreft
gewoon gelijk met zijn artikel ‘Miljoenen
voor molens!’ in het septembernummer
van Molenwereld. Trouwens: Op de Kin-
derdijk komt er naast molenmakerswerk
vooral veel werk voor gespecialiseerde
funderings- en metselwerkbedrijven! 

Nu we het er toch over hebben: de hui-
dige beschikbare miljoenen zijn feitelijk
bestemd om een restauratieachterstand
in te lopen, waarna in de toekomst moet
kunnen worden volstaan met onder-
houd. Is dat ook zo? Volgens Luc en Wim
is dat in ieder geval niet zo. Troostende
gedachte is dat er in de Rrwr2007infor-
matie stond vermeld dat er na deze sub-
sidiebeschikking geen sprake meer was
van restauraties en er alleen onder-
houdskosten zouden worden gesubsi-
dieerd via de BRIM, echter in de
Rrwr2008informatie wordt nu gesteld dat
er altijd restauraties zullen blijven.

Personeelstekort 

Voorlopig is de orderportefeuille aardig
gevuld, maar dient zich dan niet een
ander probleem aan. De reguliere bouw
kampt met een flink tekort aan vakmen-
sen; speelt dit probleem ook in de
molenbouw?
Luc: Vakmensen zijn er wel, maar je moet
goed zoeken. 
Wim die momenteel wel wat extra han-
den kan gebruiken is sceptischer: ‘t Is
treurig, ik heb zelfs advertenties ge -
plaatst, maar niemand reageert!

De baard voor de korenmolen 
van Nieuwerkerk a/d IJssel 
(foto J. Vendrig, 11 september 2004).

Het zware hijsmateriaal kan niet bij
iedere molen komen, zodat toch ook
het ambacht oude stijl nog wordt 
uitgeoefend (foto J. Poland, Uitgeest, 
5 december 2006).
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De aanwas van jonge molenmakers
houdt dus niet over. Wat zouden jullie
jonge mensen die graag molenmaker
willen worden adviseren?
Luc: Je moet het vak in de praktijk leren,
maar we stellen toch eisen. De ervaring
leert dat jongeren die op hun 16e van
school komen geen aansluiting vinden.
Met een 2 of 4-jarige MBO-opleiding
komen leerlingen meer volgroeid binnen
en vinden gelijk een goede aansluiting
met de collega’s.
Wim: Nee, ik stel geen speciale eisen,
maar wil wel gemotiveerde mensen.

En toch: het lijkt er op dat op termijn een
eind komt aan de subsidiestromen, of
dat het in ieder geval minder wordt. Luc,
jij had in de jaren ‘90 het ‘Rijnlandoffen-
sief’, maar toen alle molens gerestau-
reerd waren, liep het werk voor jou toch
sterk terug. Ben je niet bang dat dat
patroon zich herhaalt als straks ook die
extra 5 miljoen is opgesnoept?
Luc: Je hebt natuurlijk wel gelijk als je stelt
dat we weinig echte molenwrakken
meer hebben, maar je moet molens ook
in goede staat houden, dus ik ben niet zo
pessimistisch...
Wim:...Ik denk dat het na 2011 een stuk
minder gaat worden.
Luc is optimistischer: Nee, die opleving
van nu duurt nog wel een jaar of 5 à 6.

Laten we het eens over een paar prakti-
sche problemen hebben. De ARBO: het
maakt jullie werk onwerkbaar en is ook
nog eens sterk kostenverhogend, of valt
het allemaal wel mee?
Luc: Ik vind dat het inderdaad wel mee-
valt. Misschien wordt een restauratie
hierdoor ietsje duurder, maar veiligheid is
belangrijk. Ik moet ook eerlijk bekennen

dat ik eerst heel sceptisch was over een
hoogwerker, maar dat ik het nu een
geweldige uitvinding vind! Het komt ook
de kwaliteit van het werk ten goede.
Ach, je moet al die ARBO-regels ook niet
al te letterlijk willen naleven; soms zijn ze
inderdaad onwerkbaar, maar dan zie je
dat de norm vanzelf naar beneden
wordt bijgesteld.
Wim: Wij hebben eigenlijk geen last van

Van links naar rechts.

Modern hijs- en transport materiaal
maakt het mogelijk om grote 
onderdelen, tot complete molens 
toe in zijn geheel te vervoeren en 
te plaatsen (foto Bart Dooren, 
Leiderdorp, 13 mei 2004).

De molenmakerij heeft met de bouw
van nieuwe molens stellig een impuls
gekregen. Zo staan er aan de Zaanse
Schans niet minder dan drie op een
rij; van voor naar achter Het Jonge
Schaap, De Bonte Hen en Het 
Klaverblad (foto molenmakerij 
Saendijck, 5 juni 2007).

Transport van molenonderdelen als
deze bijna dertig meter lange roeden
kost soms hoofdbrekens en een
papierwinkel (foto A. Nibbelink, 
Aalten, 19 maart 2008).

Meerdere molenmakers maken nu 
zelf ijzeren roeden (foto A. Nibbelink, 
Aalten, 26 juni 2006).

Soms lijkt de tijd toch eeuwenlang 
stil te hebben gestaan, zoals bij het
maken van deze houten as voor de
molen van de Klaas Hennepoelpolder
(foto Verbij, Hoogmade, 7 juni 2005).
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de ARBO-wetgeving. We hebben zelf
een hoogwerker aangeschaft; het werkt
sneller en veiliger. Veiligheid is iets dat je
zelf altijd al in de gaten houdt, want het
is belangrijk; ik wil gewoon geen risico op
ongelukken voor m’n personeel.

We belanden even in een onderonsje
over hoe wij (Wim en schrijver dezes) vijf-
tien jaar geleden molens schilderden:
met een pot verf tussen je benen een
lange schoor afglijden, dat reuze onhan-
dige ‘sprongetje’ op de korte spruit
maken met pot verf en dat allemaal zon-
der veiligheidslijn. We zouden het allebei
nooit meer doen en durven!

Materiaalschaarste

Een ander waarschijnlijk probleem: de
stijging van de houtprijzen en de materi-
aalschaarste in het algemeen. Wordt dat
geen groot probleem? Ik begreep dat
pokhout nu al niet meer leverbaar is.
Luc: Dat laatste is niet zo, maar die situ-
atie gaat komen. Je ziet nu al dat de
kwaliteit van bilinga tegenwoordig slech-
ter is dan 15 jaar geleden. Dit wordt ver-
oorzaakt doordat de Chinezen al het
goede hout in grote hoeveelheden weg-
kopen. Een houthandelaar vertelde mij
eens dat je vroeger roodkapje in het bos
tegenkwam en nu alleen maar Chine-
zen, ook in de Europese bossen.
Er gaat dus een situatie ontstaan waarbij
jullie niet meer de kwaliteit kunnen leve-
ren die jullie zouden willen, puur omdat
het materiaal er niet meer is?
Luc (twijfelend): Ja, ik vrees eigenlijk van
wel. Hardhout wordt echt een probleem
in de toekomst. We zullen meer eiken en
douglas moeten gaan gebruiken en
inderdaad die zijn minder duurzaam.
Aan de andere kant: We zijn natuurlijk
geen megagrote markt...
Wim: ...maar de vraag naar hardhout
blijft stijgen. Tegenwoordig zie je dat in
de woningbouw ook al bilinga wordt
gebruikt.

Ooit werd de kostprijs voor de bouw van
een molen bepaald door de materiaal-
kosten. Tegenwoordig bepalen al jaren
de loonkosten de prijs. Gaan we naar
een nieuw keerpunt waarbij straks de
materiaalkosten weer bepalend zijn?
Luc: dat zou kunnen... Je ziet dat de
houtprijzen de laatste jaren met 20 tot
25% zijn gestegen. De grootste stijging in
de kostprijs zit de laatste jaren sowieso in
het materiaal en niet meer in de uurlo-
nen...
Wim: En je hebt het nu steeds over de
houtprijzen, maar de staalprijzen stijgen
ook! Ook hier slepen de Chinezen veel
weg.

Wim wil van de gelegenheid gebruik
maken om begrip te vragen bij zijn klan-
ten voor het feit dat hij een bepaalde
balk niet à la minuut heeft klaarliggen
vanwege de schaarste. Hij wijst op een
bijkomend verschijnsel van dit probleem:

Sintelstukken voor schepraderen, vroeger gegoten, nu gelast (foto Vaags, 
Aalten, 2003).

De moderne molenmaker: van vele markten thuis, zoals hier bij constructie werk
voor zelfzwichting en zelfkruiing (foto Vaags, Aalten, 13 augustus 2004).
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Is subsidie aangevraagd en toegezegd
in 2007, maar wordt het werk in 2008 uit-
gevoerd, dan is in de tussentijd de mate-
riaalprijs alweer met 8% gestegen.

Vervelend al die opkomende markten,
maar biedt de mondialisering ook geen
kansen? Luc, jij bouwt molens in Japan
en in The States: Is dat geen mooie groei-
markt?
Luc: Nee, maar het blijft wel leuk om af
en toe iets in het buitenland te doen.
Wim (fel): De markten zijn nog veel te
veel afgeschermd, niks geen vrije markt!
Als ik in België wil werken, heb ik eerst
een vergunning nodig. Dat maakt het
lastig.

Bazelmans

In een interview met molenmakers anno
nu mag de door Jos Bazelmans van het
RACM aangezwengelde discussie over
restauratie-ethiek niet ontbreken. 

Laten we het eens over restauratie-ethiek
hebben: Zouden jullie jezelf niet beter
molenrestaurateurs kunnen noemen?
Luc: dat vind ik een hele goeie van jou
(en merkt en passant op dat de afkorting
van de Vereniging niet hoeft te verande-
ren). 
Wim: Je zou ook aan en Gilde van
molenmakers kunnen denken.

Jullie begrijpen het al: We hebben het
inmiddels over de discussie Bazelmans.
Laten we eens beginnen met een bouw -
historisch onderzoek; zou dat altijd ver-
plicht moeten zijn?
Wim: Ja.
Luc: Nou, alleen bij een restauratie of bij
groot onderhoud.
Wim: Ik zou er voor willen pleiten om voor
iedere molen een bouwhistorisch onder-
zoek op te stellen; het rijk moet hier maar
geld voor vrijmaken.
Luc: En wie zou die dan allemaal moeten
uitvoeren?

Dat was eigenlijk mijn volgende vraag.
Moet de molenmaker dat zelf doen en
kan hij dat eigenlijk wel?
Wim: Daar heb je wel een punt; er zijn
eigenlijk maar een paar mensen in
Nederland die dat kunnen.
Luc: Een bouwhistorisch onderzoek
bevat ook altijd allerlei aannames, het is
vaak een beetje vaag... We moeten het
belang ook weer niet gaan overschat-
ten.

Zijn we - zoals tegenwoordig vaak wordt
beweerd - doorgeschoten in ons streven
molens altijd maalvaardig te restaure-
ren?
Luc (grijnzend): Ofwel de discussie: Hoe
moet je restaureren? Dat is een discussie
waar je nooit uit komt! Iedereen heeft
daar een andere mening over.

Zo ging het er een eeuw geleden aan toe bij Verbij in Hoogmade; de ontwikkeling sindsdien is enorm (foto coll. Verbij). 

Het werken met kunstharsen is niet
meer weg te denken uit de moderne
molenmakerij (foto Verbij, Hoogmade,
7 februari 2006).
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Maar je hebt er vast ook een mening
over!
Luc: Ja, zeker; kijk maar eens hoeveel
Rijksgeld er in het verleden naar het
completeren van rompen is gegaan, ter-
wijl op een andere plaats historisch
bouwmateriaal ligt weg te rotten. In de
huidige Rrwr-regelingen krijgt een molen
zonder binnenwerk niet eens subsidie,
want hij moet altijd maalvaardig zijn,
dus...
Wim: Het is als molenmaker leuker en
boeiender om dingen te restaureren en
conserveren dan compleet nieuw te
maken. 

Kentering in denken

Er ontstaat een levendige discussie tus-
sen de NVVMboegbeelden over vastleg-
gen en documenteren. Wim houdt een
pleidooi om alles in molens vast te leg-
gen en te documenteren, maar Luc stelt
dat daar grenzen aan zijn: “Probeer die
molen nu eerst zelf maar in stand te hou-
den”.

Als ik jullie zo bezig hoor, kan ik me er
weinig meer bij voorstellen, maar er is
van jullie toch een bepaald beeld van
“Die molenmakers willen het liefst alles
vernieuwen”. Zouden jullie niet meer het
initiatief moeten nemen om minder snel
te vernieuwen en juist wat meer te res-
taureren c.q. herstellen?
Wim (fel): We doen niet anders!
Luc: Er is de laatste 25 jaar gewoon een
kentering gekomen in het denken over

dit soort zaken, bij de moleneigenaren
maar ook bij molenmakers. Bij een grote
poldermolen met 28 meter vlucht die de
polder moet droog houden, heb ik nog
steeds iets van: beter vernieuwen die
gang kammen! Maar bij een korenmo-
lentje die alleen op zaterdag wat rondjes
draait hoeft niet zo snel te worden ver-
nieuwd. Vroeger dacht ik daar anders
over.
Wim: Het is vaak de eigenaar en/of de
bestekschrijver die wil dat we vernieu-
wen.

De klant is natuurlijk koning bij jullie. Stel:
Zouden jullie er een soort moreel
bezwaar tegen hebben om een molen
niet maalvaardig te restaureren ten
faveure van het behoud van authentiek
materiaal?
Het blijft een teer onderwerp...
Luc: Kijk, dat is net zoiets als een molen
laten staan op een locatie waar hij niet

meer kan draaien: er is geen molenaar
voor te vinden en de praktijk leert dan
dat de molen niet open gaat en snel in
verval raakt.
Wim: Ik begrijp het wel, je hebt het weer
over die Bazelmansdiscussie. Hij heeft de
vijver aan het golven proberen te krijgen
en dat is gelukt.

Dramatische decentralisatie

Genoeg Bazelmans, maar meer over de
taak van de Rijksoverheid in het alge-
meen. Er is een enorme decentralisatie
aan de gang. Bij het RACM werken nu
nog maar twee molenconsultants die
heel Nederland als werkgebied heb-
ben. Hoe kijken jullie daar tegenaan? 
Wim: Die decentralisatie is veel te ver
doorgevoerd. We moeten tegenwoordig
vaak zaken doen met gemeenten waar
nauwelijks deskundigheid is. Bovendien is
het rijk gestopt met het begeleiden van
werken, terwijl er onvoldoende deskundi-
gen zijn om het over te nemen.
Luc: We spreken in Nederland over 1000
molens, dat zijn er niet veel. Het zijn wel
hele belangrijke monumenten voor ons
land en relatief kosten ze niet veel ten
opzichte van andere monumenten. We
hebben als NVVM gepleit voor meer
bemanning bij de RACM zodat het voor
100% een taak van de Rijksoverheid zou
zijn gebleven. Ik bewaar goede herinne-
ringen aan de tijd van Korpershoek en
Keunen (twee molenconsultants van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg uit
een niet al te ver verleden, WR). 

Tot voor kort werden jullie meer gestuurd
door de Rijksoverheid. Doen particulie-
ren tegenwoordig vaker een beroep op
jullie deskundigheid vanwege die terug-
trekkende overheid?
Wim: Ja, onze inbreng wordt groter op
adviesgebied. Sinds deze zomer heb ik
ook het certificaat van molenadviseur;
het bouwhistorische onderzoek en teken-

Nog niet lang geleden allemaal onvoorstelbaar (foto Verbij, Hoogmade, 
13 september 2007).

Nederlandse molenmakers bouwen en
restaureren molens tot aan de uiterste
einden der aarde, zoals deze Ameri-
kaanse Fabyan Mill in Geneva (Ill.),
maar het kan nog verder (foto Verbij,
Geneva, 13 mei 2004).
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werk doet bijvoorbeeld Nico Jurgens
voor mij.
Luc (lachend): Wat ik trouwens ook nog
even wilde zeggen: we hadden vroeger
best pittige discussies met Keunen en
collega’s, maar altijd in het belang van
de molens!

Hoe zit dat eigenlijk met jullie contacten
met de molenaars, is die veranderd in
de loop der jaren?
Luc: Vroeger hadden we veel te maken
met beroepsmolenaars...
Wim: Dat zijn de beste! Ik denk nog
graag terug aan molenaars als Ko de
Visser, Piet Snoep, Noordhof, Fré Kodde
en noem maar op waar ik over het
malen veel heb geleerd en waar ik altijd
fijn voor heb gewerkt. Sommige vrijwilli-
gers kunnen lastiger zijn, maar ze doen
ook veel goed werk en zijn belangrijk
voor de molens.
Luc: Vergeet niet dat veel van ons werk
wordt gegenereerd door vrijwillige mole-
naars. Ik zeg altijd: ‘Zonder molenaars
geen molenmakers’. 

Molens maken in 3D

Laten we tot slot eens een blik in de toe-
komst gaan werpen en kijken naar de
vorderingen op technologisch gebied.
Ik hoorde laatst over een 3D-printer voor
kunststof waarmee door middel van
lasertechniek driedimensionale onder-
delen kunnen worden gemaakt. Passen
jullie dit al toe?
Luc: dat zal in de toekomst best wel eens
gaan gebeuren, maar vergeet niet dat
zo’n apparaat is gemaakt voor massa-

productie, dus in ons vak kun je er niet
zoveel mee. De baard van de molen in
Nieuwerkerk a/d IJssel is ook met behulp
van een 3D-freesmachine gemaakt en
dat zal best nog eens een enkele keer
voorkomen in de toekomst, maar nog-
maals: dat zal nooit op grote schaal zijn.

We hoeven dus niet bang te zijn dat het
oude ambacht verdwijnt? Hamer en bei-
tel zullen altijd belangrijk blijven?
Wim: Het zal altijd een ambacht blijven
en juist die hamer en die beitel maken
ons vak zo mooi. Daarom heb ik er des-
tijds voor gekozen.
Luc: Het zal met die nieuwe technolo-
giën neerkomen op gebruiken wat
mogelijk is.
Wim: Maar je moet altijd wakker blijven
voor nieuwe ontwikkelingen.

Het achtkant van de herbouwde molen
De Koe in Ermelo schijnt het eerste te zijn
dat is gebouwd op basis van 3D-tekenin-

gen: Is dat een methode die jullie toejui-
chen of juist niet?
Luc: Nou, dat achtkant dat wij in Pella
U.S.A. hebben gebouwd hebben wij ook
met 3D getekend; het is leuk als visueel
object op een computerscherm. Maar
dat is iets anders dan die laser- of frees-
techniek waarmee je driedimensionale
onderdelen kunt maken, waar je het
zojuist over had. Hout dat van de zagerij
komt is nooit helemaal recht, daar kun je
dit soort techniek niet op toepassen.
Wim: Bij staalconstructies kan het wel.

Hoe zien jullie de toekomst van de
Nederlandse molenmakerij, ook in het
licht van bovenstaande ontwikkelingen:
Er zijn nu circa 20 kleine bedrijven, krij-
gen we straks te maken met fusies, of blij-
ven we toch die kleine bedrijfjes
houden?
Luc: Het is eigenlijk heel simpel: Je vindt
de molenmakersbedrijven daar waar de
molens staan. Ik heb toevallig een wat

Het maken van een goede en mooie
houten vijzel is vakwerk van de
molenmaker (foto Poland, Broek op
Langedijk).

Grenzeloos molenmaker (foto A. Nibbelink, Accum, 14 juni 2007). 
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Eeuwenoude molenconstructies, maar dankzij de molenmaker nog springlevend
(foto De Gelder, 11 maart 2005).

groter bedrijf, maar dat komt omdat er
bij mij in de buurt veel molens staan. Het
is voor mij helemaal niet interessant om
regelmatig een busje met molenmakers
naar Groningen te sturen voor molenon-
derhoud. Dat de molenmakers daar
regelmatig over de grens in Duitsland
werken is ook logisch.
Wim: Bijna alle molenmakersbedrijven
zijn kleine bedrijven van gemiddeld vier
man die min of meer in de eigen regio
werken. Dat werkte vroeger goed en dat
werkt nog steeds goed. Ik zie geen fusies
ontstaan; het is beter dat er veel kleine
bedrijfjes blijven.

Zijn er eigenlijk veel nieuwe molenma-
kersbedrijfjes?
Wim: Niet echt veel, maar ik zou zeggen:
nieuwe molenmakersbedrijven zijn van
harte welkom bij de NVVM!

Waarvan acte! Hartelijk dank heren.

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 met een for-
maat van 13 x17 cm of groter. Inzending kan geen plaatsing garanderen. Er zijn per jaar immers maar elf mogelijkheden en
bovendien streeft de redactie naar spreiding per regio en molentype. U kunt uw foto(‘s) insturen of mailen naar de redactie
van Molenwereld.
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wensen u goede Kerstdagen en een Gezond en Voorspoedig 2009

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

A L M E N U M
Houthandel

Zagerij

Import

Voor molenrestauraties

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

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

MOLENSTEENMAKERIJ

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

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

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

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

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

Halve verdekkering

Willem Roose uit Gouda merkt naar aanleiding van het vermelde
op pag 415 op dat de Groenendijkse Molen in Hazerswoude van
1966 tot 1999 geen halve verdekkering zou hebben gehad op dat
de molen, voor zover hij weet, het systeem al die tijd wel aanwezig
is geweest; zeker nog in 1980. In het toen verschenen Zuid-Hollands
molenboek wordt er melding van gemaakt en is het ook (met
moeite) te zien.
Dat laatste is zeker waar. Nu heb ik in mijn verzameling een paar
gedateerde foto’s uit 1973 en 1976 waarop de stroomlijn overdui-
delijk niet aanwezig is. Daaruit trok ik de conclusie dat het bij de res-
tauratie van 1966 wel om zeep zou zijn gebracht en gemakshalve
ging ik er vanuit dat het bij de restauratie van 1998 weer was aan-
gebracht. Dat moet dan eerder zijn geweest. Wie het precies weet
mag het zeggen! jsb.

De Groenendijkse molen zonder halve verdekkering 
(foto J.L.J. Tersteeg, 17 februari 1973).
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Er is een hemelsbreed verschil tusseneen ‘industriële’ oliemolen en een
boerenoliemolen. Er is ook een hemels-
breed verschil tussen een wind- en een
watermolen. Bijgevolg is er ook een
groot verschil in de beleving ervan; een
beleving die zijn toppunt bereikt in het
ervaren van de in bedrijf zijnde molen.
De meeste oliemolens zijn verdwenen.
Dat geldt zowel de molens die ‘voor de
markt’ werkten als de molens die in loon
olie sloegen voor de ‘kleinverbruiker’. 
Opvallend genoeg kan men haast spre-
ken van een ware ‘oliemolenrevival’
onder het - in aantal - schamel restant.
Dat gold allereerst de grote windoliemo-
lens, maar het werkte ook door in de
boerenmolens. Holten’s molen in Deurne
kreeg zelfs weer een oliewerk, waarmee
Nederland een volslagen verdwenen
subtype terugkreeg. Vanuit de mensen
in Deurne, waarbij met name Jan van
Woezik moet worden genoemd, is nu

ook de Leumolen in Nunhem weer tot
leven gebracht. Het echte molenma-
kerswerk is door Adriaens voor molenei-
genaar Staatsbosbeheer uitgevoerd,
maar de rest was vrijwilligerswerk. In 2005
werd met het werk begonnen. In
november van dat jaar werd het ‘forn-
uis’ (vuister) voor het eerst opgestookt. In
oktober 2006 draaide de oliemolen
weer voor het eerst sinds vele jaren.
Daarna volgde herstel van het sluiswerk.
Op 2 juni 2007 werd voor het eerst weer
olie geslagen met de molen. De laatste
keer was misschien wel 75 jaar geleden!
Tenslotte vond op vrijdag 24 oktober de
officiële ingebruikstelling van de herbo-
ren molen plaats. Al met al is 2008 voor
Jan van Woezik en de zijnen wel een bij-
zonder goed oogstjaar geweest: eerst
de zagerij in Holten’s molen (zie Molen-
wereld 2008-11-442 e.v.) en een maand
later de Leumolen.

De blijkens de muurankers in 1773
gebouwde Leu- of Sint Ursulamolen ligt
in het 900 ha. grote natuurreservaat het
Leudal. Dit bestaat voornamelijk uit bos
plaatselijk afgewisseld met graslanden,
akkers en snippers heide. Er lopen twee
beken door het gebied, de Leubeek en
de Zelsterbeek, waarvan eerstge-
noemde de drijfkracht voor de molen
levert. Eerder, in 1961, werd de molen
ingrijpend gerestaureerd, waarna die
voornamelijk dienst ging doen als
bezoekerscentrum voor het natuurge-
bied. Niet alleen dit gebied is een
bezoek mer dan waard, maar zeker voor
de molenliefhebber is de Sint Ursulamo-
len de kers op de slagroomtaart; eigen-
lijk in alle opzichten: zijn ligging, het
sfeervolle gebouw en natuurlijk het
bedrijf. 

jsb.
(voor nadere informatie:
www.leumolen.nl en www.leudal.info). 

Deze foto’s van Joop Vendrig geven een beeld van deze bijzondere molen. 
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Van boven naar beneden.

De Viebrock’sche Mühle
gezien vanaf het bruggetje.

De Viebrock’sche Mühle in
later jaren, nu met zelf-

zwichting op beide roeden
en rechts de extreem lange

schoorsteen voor de
stoommaalderij, mogelijk

niet alleen zo lang vanwege
de nabijheid van de molen,
maar meer nog ingegeven

door de angst voor een
heidebrand. 

Er is nog een 
hardnekkige onbekende

molenansichtkaart in
omloop die vrijwel zeker

ook de Viebrock’sche
Mühle als onderwerp 

heeft. Alleen is de foto 
zo ingrijpend bewerkt 

dat volledige zekerheid 
niet is te geven.

DDe ‘Zoeker’ in het vorige nummer weet
de heer L. van der Drift uit Den Haag
thuis te brengen. Hij schrijft: ‘Het is inder-
daad een Noord-Duitse molen, en wel
een molen die niet ver van de bekende
kunstenaarskolonie Worpswede, Landk-
reis Osterholz, heeft gestaan. Meestal
wordt als plaatsaanduiding Südwede
vermeld, soms ook Westerwede. Deze
gehuchtjes liggen op enkele kilometers
ten zuidwesten van Worpswede. Admini-
stratief hoorde de molen echter onder
Worphausen, tegenwoordig gemeente
Lilienthal, en stond bekend als de Vie-
brock’sche Mühle. Het bouwjaar van de
molen zou, zo vond ik op het Internet,
1852 zijn.
Van deze molen zijn mij verder helaas
weinig gegevens bekend. Zelfs Kleeberg
vermeldt deze molen in zijn Niedersächsi-
sche Mühlengeschichte niet. Toch
bestaan er diverse ansichtkaarten en
foto’s van. Ik heb er twee bijgesloten. De
eerste (kleuren)ansicht zal vele verzame-
laars ongetwijfeld bekend voorkomen.
Mogelijk is dit kaartje ook ooit als Zoeker
in De Molenaar gepubliceerd? (klopt,
jsb) We zien hier de molen nog in een
ongerept hoogveengebied staan. Slecht
één roede is voorzien van zelfzwichting.
De tweede kaart toont de molen op een
later tijdstip. Inmiddels zijn beide roeden
van zelfzwichting voorzien. Ook is er nu
een bliksemafleider op de kap aange-
bracht. De staartkruiing is echter ge -
hand haafd. Rechts zien we een
wa terloop met hetzelfde bruggetje dat
zo prominent op de eerste kaart te zien
is. Tegen de molenromp staat een
molensteen, net zoals op de foto in MW.
Die foto laat ons eigenlijk twee interes-
sante aspecten zien. Op de eerste plaats
zien we dat het hoogveen nu ontgonnen
is en als landbouwgrond gebruikt wordt.
Daarnaast illustreert de foto hoe het
windmolenbedrijf inmiddels door een
stoommaalderij werd opgevolgd. Deze
zou in 1907 zijn opgericht. De windmolen
werd in hetzelfde jaar buiten bedrijf
gesteld. De foto uit Molenwereld 120
moet dus van na die tijd dateren. Op de
website staat verder vermeld dat de
molen het tot 1926 heeft uitgehouden.
Mogelijk wordt hier bedoeld dat de
molen in dat jaar werd onttakeld, want
er zijn foto’s van rond 1930 die de molen
zonder gevlucht laten zien. Hij zal vervol-
gens geruisloos uit het landschap verd-
wenen zijn.
(Bron: www.worphausen.de/start/geschichte.htm)
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Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’; 

een stenen beltmolen, maar waar?

Reacties a.u.b. te richten aan de

redactie van de Molenwereld, 

Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle,

fax 079-5931303, e-mail:

redactie@molenwereld.nl.

Tweemaal de kerk van Oostzaan, links als ‘Zoeker’ van oktober 2001.

Rechtsboven: de molen van Hamburg-Finkenwerder zoals die in 1996 in De Molenaar stond.

Daaronder: de in 1892 afgebrande molen van Finkenwerder met links de maalderij waarin de nieuwe molen werd gebouwd. 
De borststukken van de roeden zijn extreem kort zodat een spanconstructie de zaak op zijn plaats moet houden.

DDe heer Esselink uit Delft komt met een correctie op een eerdere ‘Zoeker’
Hij schrijft: De ‘Zoeker’ uit Molenwereld van oktober 2001, een Noord-Hol-
landse weidemolen, werd in Molenwereld 1 van 2003 thuisgebracht als
één van de drie molens van de Gecombineerde polder bij Midwoud.
Maar in de beeldbank van de vereniging De Zaansche Molen kwam ik
dezelfde foto tegen, met als bijschrift: ‘Oostzaan watermolentje op de
tuin van J. Hopman augustus 1940’. Wat is nu juist? Van beide molens is mij
verder niets bekend, zodat de kerk op de achtergrond uitsluitsel moet
geven. Dat blijkt de Nederlands Hervormde Kerk in Oostzaan te zijn, dus
de weidemolen stond in Oostzaan, en wel een paar honderd meter ten
oosten van die kerk.’

Ook nu is er weer de oplossing van de ‘belegen’ onbekende molen van
bijgaande foto, welke geplaatst was in de rubriek ‘Wie brengt me
thuis?’van De Molenaar en wel in 1996-6-25. Dat leverde toen geen reac-
tie op, maar nu kwam dan toch de aap uit de mouw. Het gaat om de
verdwenen korenmolen van Hamburgen-Finkenwerder die daar bij de
dijk langs de Elbe stond. Het was een betrekkelijk jonge molen met een vrij
kortstondig bestaan. Eerder stond er een kleinere molen die in 1816 was
gebouwd. Later werd naast deze mp;rmn een flinke stoommaalderij
gebouwd die door twee loopbruggen met de molen was verbonden;
een ter hoogte van de eerste zolder van de molen en een tussen de
maalderij en de balie. De molen brandde in 1892 af, waarna door molen-
maker Mohr uit Elmshorn een nieuwe molen werd gebouwd op en in de
bestaande stoommaalderij. In 1929 brandde deze molen als eigendom
van molenaar Harms af en werd niet meer herbouwd.
We danken de inzenders hartelijk voor hun inbreng.
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Herstel De Hoop Sint-Philipsland nog meer vertraagd 140
Molen Sint-Philipsland nog tot 2009 zonder kap 390
Adder onder Veerse N57? 9
Voegwerk De Verwachting in Tholen opnieuw 98
De Verwachting in Tholen in de steigers 274
Werkzaamheden romp Verwachting te Tholen afgerond 438
Twee Zeeuwse molens gaan in de steigers 10
Scherphamer Zeeuwse Molen voor molenaar Rinus Verhage 186
Rompherstel De Hoop Zierikzee afgerond 10
Heringebruikname molen Zoutelande na restauratie 326
Peellandse Molenstichting organiseert de Peellandse 
Molendag 329
Annemie te Acht als Nostro Mulino 439
Snel(ler) herstel voor Uitwijkse Molen 54
Verliest De Zandwijkse Molen zijn wieken? 54
Gemeentelijke bijdrage voor Zandwijkse Molen 140
Koninklijke onderscheiding voor Piet Meulendijks 327
Voorlopig behoud van molenromp te Berghem 275
Onderzoek toekomst molen Best afgerond 10
Restauratie molen Best van start 389
Viering 140-jarig bestaan Martinus te Beugen 390
Deurne: alle goede dingen bestaan uit drie J.S. Bakker 442
Er zit vaart in de Kilsdonkse Molen D. Kenbeek 144
Kap voor Kilsdonk 275
Restauratie Kilsdonkse molen vordert 344
Bezwaren verplaatsen Boekelse standerdmolen afgewezen 54
Redding Heimolen te Bosschenhoofd nabij 391
Dommelsche Watermolen gaat eindelijk weer draaien 186
Inspectierapport voor molen Drunen uitgebracht 55
Start restauratie Eerdse molen in 2008 56
Voorzichtige start herstel Eerdse molen 328
Lange weg te gaan voor Molenstichting Eersel in oprichting 439
Opbouw vijfde Zeldenrust van start 229
Zeldenrust te Geffen geopend na herbouw 329
Presentatie Molenstichting Gemert-Bakel 439
Hercules Metallicus nagenoeg gereed voor transport naar 
Genderen 329
Uitstel terugkeer Hercules te Genderen 477
Herstel Sancto Antonio op korte en lange termijn 390
In memoriam vrijwillige molenaar Lieuwe Tilma 56
Zuid-Hollandse Molen te Hank nadert voltooiing 187
Zuid-Hollandse Molen te Hank vroegtijdig geopend 276
Plannen voor de Johanna Huijbergen onderuit op de kosten 187
Nieuw(e)-bouwplannen bij de Johanna te Huijbergen 477
Stichting korenmolen De Hoop Keldonk officieel opgericht 56
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Nieuwe website voor Keldonkse molen 98
Keldonks molenbrood valt goed in de smaak 141
Stichting korenmolen De Hoop bezorgt molenaarsontbijt 391
Waar een klein dorp groot in kan zijn: Keldonk voor de molen 439
Kans op bouw van Antelse molen te Liempde 477
Nieuwe kansen voor De Pelikaan in het Maaskantje 12
Gaat De Pelikaan in het Maaskantje onttakeling tegemoet? 329
Moergestelse standerdmolen moet wijken voor woningbouw 275
Veranderde planontwikkelingen in Moergestel 440
Behoud van motorhok en zuiggasmotor te Heense Molen 230
Nog dit jaar start maken met herstel Nispense molen 478
Nuenen zit met Hooijdonkse spagaat 276
Nog geen akkoord over exploitatie Hooijdonkse Watermolen 440
Acht ton gezocht voor restauratie De Hoop te Oosteind 57
Vergunningen opgestart voor restauratie Opwettense 
watermolen 187
Stichting De Oude Molen ontvangt de Henk van Velzenprijs 230
Molen Oudemolen in bedrijf gesteld 476
Inventarisatie onderhoud d’Onvermoeide Raamsdonksveer 187
Molendag Raamsdonksveer 330
Verkoop Hellemolen te Reek wil niet vlotten 141
Vrees toekomst molen Catharina te Schijndel 141
Herstel Heimolen Sint Hubert afgerond 12
Heimolen Sint Hubert weer in gebruik genomen 99
Rapport herbouw Koeveringse Molen gepresenteerd 478
Biotoop De Arend Terheijden in gevaar 277
In memoriam Gerard van Baardwijk 438
Draaiverbod voor de Johanna Elisabeth te Vlierden 479
Herstel De Windlust in Vorstenbosch gestart 187
Nieuwe rosmolen in Vught? 98
Molen van Waspik weer in het licht 12
Verwijdering silo einde historie Van Gorp Waspik 57
Twee wiekloze molens in Zeeland 187
November jubileummaand Coppensmolen te Zeeland 479
Fleur in Zevenbergen weer alleenstaand 142
Wijnhoven mag in molen Blitterswijck blijven wonen 231
Herbouw Houthuizer Molen in volle gang 99
Houthuizer Molen te Lottum weer in het landschap 480
Instandhoudingsbijdrage voor Nooit Gedacht te Merselo 187
Een nieuwe wind voor molen ‘Nooit Gedacht’ 391
Aanpassing bestemmingsplan molenromp Milsbeek 480
De Leumolen slaat weer olie 510
Restauratie Nieuwe Molen te Rothem eindelijk van start 440
De Broekmolen te Stramproy te koop 277
Oproep conservering van Molen van Frankenhof te Vaals 392
Gemeente Weert laat vier molens restaureren 330
Nationale biotoopsite van start 13
Aankondiging I.J. de Kramer-prijs 2008 57
Themadag digitaliseren en molens 440
Belangstelling van premier Balkenende voor het project 
Kraina wiatraków powra ca 187
Nieuwe molenkaarten Van der Drift 392
Nieuwe molenkaarten Van Steenbergen 188
Nieuwe molenkaarten Van Steenbergen 330
Vlaams-Nederlandse molencontactdag Gistel-Kortemark-
Koksijde, zaterdag 21 juni 2008 231
Website over molentoekomst geopend 277
Vijftigste molenruilbeurs in Utrecht! 392
VWS keurt herziene hygiëne code goed 392
Nieuwe hygiënecode overhandigd op 3 november 2008 480

Uit ‘t kijkgat
Faust 42
Solidariteit 83
Boerenmolen 128

Ketter 218
Trapondersteuning 260
De trap 313
GRRWR 332
Botter 426
Postacademiale vorming 464
Zuiveringen 497

Mens en molen
Molenmaker Henk Vaags met pensioen 339
In memoriam Els De Kinderen 400

Molens Rijnland
Karel Vrolijk en de Vrouwgeestmolen Andries Veloo 109
Gert van Meeteren en de Hondsdijkse molen Andries Veloo 241
Zilveren anjer voor Loek Dijkman 345
Bob Feenstra, de Weijpoortse molen en meer Andries Veloo 493

Papiermolen
Magnifiek molenboek Noord-Holland J.S. Bakker 40
Geschiedenis korenmolens Altena in nieuwe uitgave 
Historische Reeks bm 41
Mooi fotoboek molens Zuid-Holland J.S. Bakker 59
De windmolens van de Noord-Brabantse Kempen

J.S. Bakker 84
Koedijker korenmolen in breed perspectief jsb 193
Beestenmolens Bernhard Fritsche 278
Drentse molens in het vizier jsb 307
Veevoedercoöperaties in Staphorst Jsb 333
Nieuwe CD’s met molenfoto’s van Donald Vandenbulcke 363
Zaanse verhalen 363
Boekje over de windkorenmolen van Renkum 394
Verhoogd en gewiek(s)t 464

Portret
Op bezoek in De Nolet Willem Roose 18
De Bavoortse molen negentig jaar heen E.G.M. Esselink 76
De drie levens van één molen (3) J.S. Bakker 118
Karnemelkse grutten: de rosmolen van De Jong in Blaricum 

A.N. Peereboom 198
De drie levens van één molen (4) J.S. Bakker 247
De Amsterdamse jaren van de Leidse zaagmolen 
De Herder 354
Sluiting Berghuizer Papierfabriek - einde van een 
ontwikkeling E.G.M. Esselink 482

Zoeker
Molen Rijn en Zon Utrecht 42
Broekdijkmolen te Leiden 71
Molen van Verheggen in Hilvarenbeek 113
Limburg??? 143
Middelburg kiosk-molen 194
Wipmolen (Rijnland?) 245
Molens Kleipoel Rijpwetering 282
Stenen korenmolen Venlo 367
Korenmolen 398
Viebrock’sche Mühle te Südwede 458
Stenen beltmolen 512
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BON

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

MOLENAARSVERLEDEN cadeau!!!
en

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

Meer dan 120 nummers en ELF 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 2009 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 2009 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 / q molenliefhebber / q beroepsmolenaar / q molenmaker / q 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 2751 BE Moerkapel le
1. s.v.p. aankruisen hetgeen door u gewenst wordt.  
2, 3. s.v.p. doorhalen wat voor u niet van toepassing is. 

q
q

q

q

"
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Bij de omslag voorzijde: Molenmakers van nu gebruiken de modernste materialen, waarbij veiligheid hoog in het vaandel staat. 
Velen beschikken over een hoogwerker: snel en veilig. Molenmaker Doornbos maakt er hier gebruik van bij het vernieuwen van de
koppen van de voeghouten aan de molen van Vriescheloo (foto Bart van Oijen, november 2008).

Bij de omslag achterzijde: De Weipoortse molen bij Bodegraven is een juweel van een wipmolen, lange tijd het domicilie van 
Bob Feenstra (foto Leo van der Vlist, 25 februari 2006).


