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

Met dit nummer start de twaalfde jaargang van dit blad. Ook in 2009
gaan we er weer voor. Op het jaar 2008 kijken we in ieder geval met

dankbaarheid terug. Het aantal abonnees stijgt niet spectaculair, maar
wel gedurig. Zo gaf 2008 het hoogste aantal abonnees ooit te zien. Deze
groei komt volledig ten goede aan het blad. De jaargang 2008 was dan
ook met meer dan 500 pagina’s de dikste ooit. Ook steeg het aantal
afbeeldingen. Er was zelfs een nummer dat er meer dan honderd telde. 

Ook in 2009 hopen we in kwaliteit te kunnen blijven investering; zowel
inhoudelijk als voor de uitvoering. Voor wat betreft is een woord van

dank aan de drukker en zijn mensen zeker ook op zijn plaats. Zij geven
per slot het gezicht aan het blad. Dank ook voor alle medewerking. Het
maken van een blad als dit is teamwerk van redactie, auteurs, fotogra-
fen en noem maar op. We doen het met elkaar en kunnen elkaar niet
missen, ook niet in 2009. Anders gaat het vroeg of laat fout.

Dit nummer start met een hoofdartikel over een heikel onderwerp:
windbelemmering. Nu is de ene windbelemmering de andere niet.

Bovendien is de uitwerking verschillend. Nico Jurgens maakt aan de
hand van het verschijnsel turbulenties duidelijk dat de werkelijkheid min-
der simpel is dan het lijkt, maar ook dat er genuanceerde oplossingen,
maatwerk, mogelijk zijn. 

Het tweede artikel is gewijd aan een wiekstand die tot verwarring aan-
leiding kan geven en ook gegeven heeft: rouw. Het artikel is al een paar
jaar oud. Toen het voor publicatie klaar lag verschenen kort na elkaar
artikelen over hetzelfde onderwerp in De Gildebrief en Molinologie;
reden om dit artikel maar even onder de pet te houden, al was het maar
om de schijn te vermijden andere bladen vliegen af te vangen. Verder
zijn er nog wat kleinere bijdragen, waaronder de sloop van het zoveelste
molenrestant, nu luidde de klok voor De Haan in Leeuwarden. Brand
eiste zijn tol van een andere, de Weltevreden in Krimpen a/d Lek.

En Balie Kluiver worstelt met cultuurhistorie.
JSB

Bij de omslag voorzijde: De molen van Nispen met wiekverbetering vol-
gens het systeem van de Zeeuwse molenmaker Van Riet. Dit komt het
dichtst in de buurt van een vleugelprofiel maar is grotendeels gevoels-
matig ontworpen (foto Nico Jurgens).

Bij de omslag achterzijde: De verdekkerde molen van de Onnerpolder
bij Onnen in de sneeuw (foto H. Noot, 5 maart 2005).
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Kap en gevlucht van De Hoop
te Haren verwijderd

Op dinsdag 9 december 2008 arriveerde
tegen 13.00 uur een grote kraan bij
korenmolen De Hoop in Haren om de
roeden uit te nemen en de kap met een
gewicht van 9800 kg te lichten. Dit alles
onder druilerige weersomstandigheden,
halverwege de middag overgaand in
sneeuw. Als eerste werd de zelfzwich-
tingspin uit het asgat getrokken waarna
de roeden volgden. Eén en ander nam
zoveel tijd in beslag dat de kap vrijwel
in het donker werd afgenomen. Het
geheel werd op diepladers geplaatst en
naar de molenmakerswerkplaats van de
firma Dunning in Adorp vervoerd. Aldaar
aangekomen werd de provinciale weg
Groningen-Lauwersoog bij Adorp om
21.00 uur tijdelijk volledig afgezet om
de zware kraan toegang te verschaffen
naar de werkplaats van Dunning aan
voornoemde weg. Harmannus Noot.

Wiekenkruis molen De Fortuin te
Noordhorn afgenomen

Tijdens onderhoud aan molen De Fortuin
te Noordhorn is gebleken dat de bin-
nenroede in dusdanige slechte staat
verkeert, dat het niet meer verantwoord
was om met de molen te draaien. In
overleg met de vrijwillige molenaars van
de molen en de RACM is besloten om
de molen stil te zetten totdat de roede
vervangen is (Molenwereld 2007-10-
351). De gemeente heeft met succes
een beroep gedaan op de RRWR-2007
en ontvangt een subsidiebedrag van
127.595 euro. De gemeente stelt uit
eigen middelen het restant beschikbaar.
De firma Jellema molenbouw uit Burd-
aard heeft opdracht gekregen om de
molen te restaureren. Op 26 november
zijn de werkzaamheden gestart met het
uitnemen van de roeden. Naar ver-
wacht moet de molen halverwege mei
2009 opgeleverd worden. 

Roeden gestoken in molen
Onderdendam 

Eind 2004 werd gestart met de restaura-
tie van de onderbouw van molen Hun-
sigo te Onderdendam tot complete
molen. De restauratie maakt deel uit
van de plannen om de toeristisch-recre-
atieve ontwikkeling van Onderdendam
te stimuleren. Nadat op 20 september
de kap werd geplaatst (Molenwereld
2008-11-431) was het op donderdag 4

Links: het steken van de binnenroe 
in de molen van Onderdendam 
(foto Willem Jans).

De kap van molen De Hoop is 
afgenomen en wordt meegenomen
naar de werkplaats in Adorp (foto 
Harmannus Noot 9 december 2008).
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december zover dat de nieuwe roeden
van de molen gestoken konden worden,
waarmee de molen weer aanwezig is in
het dorpsbeeld. De opening van de
molen is medio april 2009, wanneer alle
werkzaamheden aan het binnenwerk
ook zijn afgerond. 

Plannen bouw houtzaagmolen
Harlingen

De gemeente Harlingen heeft ambiti-
euze plannen voor de ontwikkeling van
de Westerzeedijk en omgeving. Tijdens
de begrotingsvergadering op 5 novem-
ber over deze plannen, pleitte wethou-
der Zomers voor de bouw van een
‘authentieke’ windmolen. Hij werd daarin
bijgevallen door de fractie van Harlinger
Belang, aangezien Harlingen in het verle-
den verschillende molens heeft gehad,
waarvan er nu geen resteert. De hout-
zaagmolen moet als gezichtsbepalend
element de ‘poort van Harlingen’ mar-
keren. De gemeente laat onderzoek
doen naar de locatie (terrein van voor-
malige openluchtzwembad) en de
haalbaarheid en zal een voorstel bin-
nenkort ter goedkeuring aan de raad
voorleggen.

Dubbel feest Molenstichting 
Nijefurd

Op 28 november 2008 vierde de Molen-
stichting Nijefurd haar 35-jarige jubileum.
Een extra feestelijke gebeurtenis aange-
zien op dezelfde dag na zeventig jaar
de spinnenkop van de Munnikeburen-
polder te Nijhuizum weer in gebruik werd
genomen. Van de molen resteerde
slechts de ondertoren. De molen is de
achtste molen die in het bezit is van de
Molenstichting Nijefurd. In 2008 is, mede
door de vrijwilligers van de stichting,
hard gewerkt om de molen te restaure-
ren en te reconstrueren. Met de restau-
ratie was een totaalbedrag van circa
300.000 euro gemoeid. 

Verpaupering terrein Molen
Fakkert 

De restauratie van molen Fakkert te
Hoonhorst moet onderdeel worden van
het Dorpsplan-plus voor Hoonhorst, wan-
neer de provincie niet met subsidie over
de brug komt. Dit is althans de mening
van W. de Bruin, voorzitter van de Stich-
ting Molen van Fakkert. De Bruin venti-
leerde de mening van de stichting op 17
november tijdens de commissieverga-

De molen van Nijhuizum als gemaal
(foto J. Hofstra).

De fraai gerestaureerde spinnenkop te
Nijhuizen tijdens de opening (foto
Harmannus Noot, 28 november 2008).
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dering van de gemeente Dalfsen. Ver-
schillende raadsfracties ondersteunden
dit advies. De gemeente heeft bij de
provincie bezwaar aangetekend tegen
de afwijzing van het subsidieverzoek,
maar de hoop op een andersluidend
besluit is niet al te hoog. Nu is het molen-
terrein een open plek in het dorp. Het
zou goed zijn om de molenstomp en het
molenaarshuis te betrekken bij de ont-
wikkeling van het dorp en het dorpsle-
ven. Een bijkomend probleem is wel dat
de molenaarswoning geen eigendom is
van de gemeente, aangezien de koop-
prijs hiervan te hoog is. 

Molenprijs Noord-Holland voor
De Hoop te Wervershoof

Gedeputeerde Sascha Baggerman
heeft zaterdag 29 november de eerste
provinciale Molenprijs uitgereikt. De prijs
ging naar korenmolen de Hoop van
Stichting Wervershoofse Molen uit Werver-
shoof. De stichting kreeg een bedrag van
2000 euro overhandigd in molen De Krijgs-
man in Oosterblokker. Ook voor Het Pink
uit Koog aan de Zaan, de Twiskemolen uit
Landsmeer, Stichting De Schermer Molens
en de Etersheimerbraakmolen uit Eters-
heim werd hetzelfde bedrag overhan-
digd. Met deze jaarlijks terugkerende
prijs geeft de provincie Noord-Holland,
samen met de molencommissie, blijk
van zorg en betrokkenheid bij het werk
van de vrijwilligers die de molens draai-
ende houden. De provincie is vol lof
over de kwaliteit van de ingezonden
projecten. Zij passen allemaal zeer goed
in een of meer van de drie categorieën
waaraan de projecten moeten voldoen:
landschap, toerisme en educatie. Veel
van de projecten laten zien dat de
molenwereld erin slaagt het publiek, en
met name de jeugd, bij het molenwerk
te betrekken. Alle projecten blinken uit
door de inzet van vrijwilligers bij het
molenwerk. Korenmolen De Hoop van
de stichting Wervershoofse molen is
lokaal sterk verankerd in het cultuurhisto-
risch erfgoed van West-Friesland dankzij
de inzet van de vrijwilligers van deze
molenstichting. De molen trok dit jaar al
meer dan 4000 bezoekers als een
gevolg van de grote hoeveelheid aan
activiteiten gedurende het seizoen, en
de grote variatie daarin. Naast het orga-
niseren van eigen activiteiten neemt de
molen deel in verschillende samenwer-
kingsverbanden, die resulteren in een
gezamenlijk aanbod, zoals ‘Medemblik
en Meer’. Provincie Noord-Holland.

Gemeente Zijpe akkoord met
verplaatsing molen ‘t Zand

De raad van de gemeente Zijpe heeft in
zijn vergadering van 28 oktober 2008
verklaard dat een bestemmingsplan
wordt voorbereid voor Parallelweg 33,
1756 ED te ‘t Zand, kadastraal bekend
gemeente Zijpe, sectie H, nummer 1728

t.b.v. de bouw van een expositieruimte
met restauratie, inrichting van het terrein
en verplaatsing van molen ‘De Hoop’
vanaf Molenpad 10 te ‘t Zand naar de
Parallelweg 33. Het besluit ligt met bijbe-
horende tekening, waarop het betrok-
ken gebied gearceerd is aangegeven,
met ingang van 27 november 2008 voor
een ieder ter inzage in het gemeente-
huis in Schagerbrug. Het besluit treedt
op de dag na de openbare aankondi-
ging in werking. Op basis van artikel 8:5
van de Algemene wet bestuursrecht is
er geen mogelijkheid tot het indienen
van bezwaar/beroep. Burgemeester en
wethouders van Zijpe.

Restauratie Nooit Volmaakt
Gorinchem noodzakelijk

Korenmolen Nooit Volmaakt op de
stadswal te Gorinchem is dringend
opnieuw aan restauratie toe. De Stich-
ting Vrienden van de Gorinchemse
Molens heeft bij het rijk ruim 100.000 euro
subsidie aangevraagd. Deze stichting
zorgt namens de gemeente (eigenaar)
voor het beheer en onderhoud van
onder meer de Nooit Volmaakt. Een van
de belangrijkste klussen is het opnieuw
rond maken van het bovenwiel. Door-
dat het bovenwiel niet rond meer is,
heeft dit gevolgen voor de vang die

Molen Nooit Volmaakt bij de ingebruikstelling op 10 maart 1995 na de vorige
restauratie.
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daardoor extra belast wordt tijdens het
stilzetten van de molen, aldus de stich-
ting. Verder staat herstel aan het
gevlucht, de stelling en zolderbalken op
de wensenlijst. De gemeente Gorin-
chem heeft aangegeven ook geld
beschikbaar te stellen. Hoeveel is echter
nog niet bekend. 

Gemeente Graafstroom moet
gat restauratie dichten

Om de laatste werkzaamheden aan
korenmolen De Vriendschap uit te voe-
ren heeft eigenaar Dorresteijn nog bijna
18.000 euro nodig. Het rijk (60%) en de
provincie Zuid-Holland (25%) hebben

inmiddels een wezenlijke bijdrage aan
het totale kostenplaatje van 120.000
euro bijgedragen. Voor het restant
hoopt de eigenaar op een bijdrage van
de gemeente Graafstroom. Hierbij moet
worden opgemerkt dat deze middelen
alleen nodig zijn voor het gedeelte
boven de stelling. Het woongedeelte
onder de stelling is geheel voor eigen
rekening van de eigenaar. Een eerder
verzoek aan de gemeente leverde ech-
ter nul op rekest. De molen is voorzien
van een nieuwe kuip en een gerestau-
reerde kruivloer. Eind november heeft de
molen weer de eerste omwentelingen
gemaakt. De resterende werkzaamhe-
den bestaan uit reparatie van de vang,
vernieuwing van de rieten kap. 

Extra subsidie Werelderfgoed
Kinderdijk voor uitbreidingsplan

Naast de subsidies voor de noodzake-
lijke restauraties ontving het Werelderf-
goed Kinderdijk onlangs een subsidie,
die zal worden aangewend om de
infrastructuur verder aan te passen. 
Om de bezoeker van Kinderdijk in de
toekomst beter te kunnen informeren
over het waterbeheer door de jaren
heen worden met deze gelden nieuwe
onderdelen aan de huidige presentatie
toegevoegd. Bovendien wordt de rou-
ting aantrekkelijker gemaakt. De uitbrei-
ding betreft de aanleg van een kleine
scheepswerf waar ‘Kinderdijkers’ zullen
worden gebouwd. De Kinderdijkse
kleine hoogaars, een boot zonder dek-
ken, is waarschijnlijk het oudste en klein-
ste type hoogaars. Deze boot van circa
10 meter lang werd veelal gebruikt als
veerschuit of voor de kleine visvangst.
Om van de scheepswerf een regionaal
project te maken, worden voor de
scheepsbouw ook vrijwilligers uit de
regio ingezet. Eveneens zijn scholen, die
op de werf een deel van hun opleiding
willen geven, van harte welkom. Het
tweede onderdeel van de uitbreiding
betreft een nieuw bezoekerscentrum in
het Wisboom Gemaal met een media-
show, maquette en horecagelegen-
heid. De mediashow geeft op een
spectaculaire wijze het waterbeheer
weer en de maquette laat zien wat het
betekent om circa 5 meter onder NAP te
wonen. Er is tevens een evenementen-
terrein in aanbouw. Door het vlotte ver-
loop van de restauraties kan er nu ook
worden gewerkt aan deze verbeterin-
gen van de infrastructuur en is het Werel-
derfgoed Kinderdijk hard op weg om op
1 januari 2011 geheel zelfstandig verder
te gaan.

Herbouw De Nijverheid op
andere locatie in Sassenheim 

Nu is gebleken dat volledige restauratie
van de molen te Sassenheim niet binnen
het huidige bestemmingsplan past,
onderzoekt de gemeente Teylingen
mogelijkheden om de molen van Speel-
man te verplaatsen naar de wijk Post-
wijk. De Stichting De Molen van
Sassenheim nam de molenstomp in 1993
van de toenmalige gemeente Sassen-
heim over met de verplichting de molen
uiterlijk 2023 weer volledig gerenoveerd
te hebben. In het gebied waar de
molenromp momenteel staat geldt bin-
nen het bestaande bestemmingsplan
echter maar een bouwhoogte van
maximaal 15 meter. Het verzoek om het
bestemmingsplan te herzien werd op 3
december door de gemeenteraad
afgewezen, aangezien de eigenaren
van de rond de molen gebouwde
nieuwe woningen hiertegen bezwaar
zouden kunnen maken. 

De Vriendschap in Bleskensgraaf tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
De molen werd nog in 1890 met een grot herbouwd. Die situatie is herkenbaar
en maakt duidelijk hoe belangrijk de schouw als vervoermiddel toen nog was in
de Alblasserwaard (foto Gerard Barendse, 7 oktober 2008).
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Onderzoek naar behoud ‘Hooft
van Benthuizen te Puttershoek

Naar aanleiding van het initiatief van
enkele particulieren gaat de gemeente
Binnenmaas onderzoeken of het moge-
lijk is om het voormalige gemaal ‘t
Hooft van Benthuizen in Puttershoek te
behouden voor sloop. De gemeente wil
uiterlijk in januari 2009 bepalen of de
plannen levensvatbaar zijn. Het terrein
met het voormalige poldergemaal is
verkocht aan projectontwikkelaar NCB,
die er appartementen wil neerzetten.
De Bond Heemschut, de vereniging tot
bescherming van cultuurmonumenten
in Nederland, schrijft aan de gemeen-
teraad van Binnenmaas dat zij even-
eens voor behoud en herstel van het
gemaal is en dat dit een positieve
invloed op de omgeving van Putters-
hoek zal hebben. De gemeente heeft
nog geen sloopvergunning verleend
aan de projectontwikkelaar.

Geen indexering onderhoud
molens Rijnwoude

De eigenaars van de molens in de
gemeente Rijnwoude hebben verbaasd
en teleurgesteld gereageerd op de afwij-
zing van de gemeente om de jaarlijkse
onderhoudssubsidie te verhogen. De
gemeente stelt voor elke molen jaarlijks
een bedrag beschikbaar, dat hetzelfde is
als het bedrag dat in 1994 is vastgesteld.
Het ambtelijk advies om de bijdrage te
verhogen is door het College van B en W
afgewezen, aangezien er in de begroting
2009 geen middelen hiervoor beschik-
baar zijn. Wel is de gemeente bereid te
bekijken of er vanaf 2010 mogelijkheden
zijn de subsidie te indexeren. 

Vergevorderde plannen herstel
Hof Souburgh

In november is een intentieovereen-
komst getekend tussen de gemeente
Alblasserdam en eigenaar M. Broere
(sinds 2006) uit Bleskensgraaf om te
komen tot het in oude luister herstellen
van Hof Souburgh. Souburgh is een gro-
tendeels door de Alblas ingesloten pol-
der tussen Alblasserdam en Oud-Alblas.
Op het bedoelde terrein bevinden zich
de vervallen romp van de Souburgse
molen, twee monumentale toegangs-
poorten met oprijlanen, een boerderij
en drie landarbeidershuisjes. De nieuwe
eigenaar wil de molen in 2009 restaure-
ren en maalvaardig malen. Verder wil hij
het appelhuis opknappen, uitbreiden en
er een kantoor in vestigen. De boerderij
met stal wordt eveneens gerestaureerd
en krijgt de functie van burgerwoning.
De bijgebouwen gaan plat om plaats te
maken voor een grote schuur, terwijl de
arbeidershuisjes plaats moeten maken
voor zes vrijstaande woningen aan het
water. Om een en ander mogelijk te

Het gemaal ‘t Hooft van Benthuizen in Puttershoek, gezien vanaf de koren-
molen; zie ook Molenwereld 2008-10-388 (foto E.G.M. Esselink, 12 juli 2008).

De Souburgse molen (foto E.G.M. Esselink, 25 maart 2007).
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maken moet nog wel het bestemmings-
plan worden gewijzigd. Het gebied is
landschappelijk en historisch waardevol,
en ook het rijk zal een oordeel moeten
vellen aangezien het complex een
beschermd monument is. De gemeente
vindt het initiatief in elk geval op voor-
hand aanbevelenswaardig. Ook zal er
eerst een bouwhistorisch onderzoek
plaatsvinden.

Raad van State beslist 
voorlopig in voordeel De Vlijt te
Wageningen 

Op 23 september 2008 heeft de Raad
van State zich gebogen over de discus-
sie met betrekking tot de geplande
woningbouw op het DMP terrein te
Wageningen (Molenwereld 2008-11-
434). Dit plan heeft een nadelige
invloed op korenmolen De Vlijt en mole-
naar H. Dobbe eiste schorsing van het
bestemmingsplan dat de woningbouw
mogelijk maakt. In het voortraject wer-
den drie onderzoeken verricht, die allen
leidden tot verschillende uitkomsten. Op
25 november heeft de Raad van State
een uitspraak gedaan die (voorlopig) in
het voordeel van Molen De Vlijt is uitge-
vallen, en heeft het bestemmingsplan
voor de bouw van 260 woningen
geschorst tot een tweede zitting die bin-
nen nu en een half jaar plaats moet vin-
den. Mede het gegeven dat de
provincie heeft erkend dat haar onder-
zoek onvolledig is geweest, heeft de
Raad van State doen besluiten een
onafhankelijk deskundige in te schake-
len die een definitief rapport uit moet
brengen. Op basis daarvan zal men een
eindoordeel vellen. 

Gemeente Hellevoetsluis wil
Zeezicht kopen

Het Hellevoetse college van B en W is er
veel aan gelegen molen Zeezicht te
Nieuwenhoorn weer draaiend te krijgen.
De gemeente is voornemens de molen
te kopen, inclusief het perceel met het
daarop gelegen bedrijfspand. Het com-
plex staat al weer enige tijd te koop. Tot
voor kort werd de molen nog met regel-
maat door een vrijwillig molenaar in
beweging werd gebracht. Nu staat de
molen al weer ruim drie jaar stil. Met het
kopen van de molen wil de gemeente
de mogelijkheid creëren dat de molen
weer opengesteld kan worden, inclusief
exploitatie als een werkend monument.
De gemeente wordt dan verantwoorde-
lijk voor de exploitatie, beheer en onder-
houd, net als met molen De Hoop al het
geval is.

Uitreiking Provinciale subsidies
Noord-Brabant

Op 5 december 2008 heeft Gedepu-
teerde Van Haaften-Harkema bekend
gemaakt welke aanvragen voor restau-
ratie van Brabantse monumenten zijn
gehonoreerd. Tijdens een feestelijke bij-
eenkomst in de Ruïnekerk in Dongen zijn
de beschikkingen uitgereikt. De provin-
cie Noord-Brabant heeft in 2007 14 mil-
joen euro beschikbaar gesteld voor een
provinciale restauratie-impuls. Daar is
voor 2009 nog eens 25 miljoen euro bij-
gekomen. Ruim vijftig projecten zijn in de
loop van 2008 ingediend, waarvan er
uiteindelijk 37 worden gehonoreerd.
Deze provinciale impuls maakt de weg
vrij voor een grootscheepse restauratie-

slag in 2009 en later. Zo zullen in 2010
zeker 10 Brabantse molens, 24 kerken en
3 industriële gebouwen gerestaureerd
zijn. Daaronder zijn markante monumen-
ten zoals de Moerputtenbrug bij ‘s-Her-
togenbosch en de locomotievenloods
te Roosendaal. Aan de (eigenaren van
de) volgende molens zijn restauratie-
cheques uitgereikt: 
- De Volksvriend te Liessel (25.000 euro) 
- Johanna-Elisabeth te Vlierden 
(25.000 euro) 
- De Zandwijkse Molen te Sleeuwijk
(277.808 euro) 
- De Uitwijkse Molen te Uppel 
(275.196 euro) 
- De Hertogin van Brabant te Drunen
(75.000 euro) 
- De Pelikaan te Sint-Michielsgestel
(143.826 euro) 
- De Hoop te Roosendaal 
(113.757 euro) 
- Opwettense Watermolen te Nuenen
(150.000 euro) 
- De Nijverheid te Ravenstein 
(50.677 euro) 
- voormalige getijdemolen Bergen op
Zoom (187.920 euro). 
Het totaalbedrag voor molens dat is 
toegekend bedraagt hiermee 1.324.184
euro (5,5%). 

Eigenaarswissel levert 
draaiende Annemie op

Elvira Heijmans is sinds enige tijd de
nieuwe eigenaar van de Annemie te
Eindhoven-Acht en wil in de molen een
bed and breakfast maken (Molenwe-
reld 2008-11-439). Mario Collombon,
molenaar te Nuenen, dacht dat dit mis-
schien wel dé kans zou zijn om die altijd
stilstaande molen weer aan het
draaien te krijgen. Hij besloot een mail
te sturen en kreeg daarop een enthou-
siaste mail terug, waarin de eigenaar
aangaf graag te kijken of dat mogelijk
was. Na een tijdje niets te hebben
gehoord besloten Mario en Jeroen van
Boxmeer op 9 november eens langs
Acht te rijden om te kijken hoe de werk-
zaamheden daar vorderden. De eige-
naar was aan het werk en na zich te
hebben voorgesteld, kregen Mario en
Jeroen een enthousiaste rondleiding
door de molen. Naar nu bleek waren
alle zolders, inclusief een als wietzolder
aangebrachte tussenzolder, er nog.
Evenzo bleken de koningspil, bonkelaar
en spoorwiel nog aanwezig. Op een
droge pen en baan na zag alles er
goed uit na zo`n lange stilstand. Op
zondag zijn Mario en Jeroen terugge-
gaan en hebben schoongemaakt, wig-
gen en spieën gecontroleerd en de
pen en baan schoongemaakt en
gesmeerd. Door diverse obstakels in de
vorm van heggen, hekwerken en schut-
tingen op de molenberg kon de molen
nog niet draaien. De molen staat op
het zuidwesten, maar gezien de staat
van de kruihaspel en obstakels tegen
de molenromp die draaien van het radDe molen van Nieuwenhoorn omstreeks 1935.
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belemmeren, is het vooralsnog onmo-
gelijk de molen te kruien. Met de eige-
naar kon worden afgesproken dat 1
schuttingdeel uit genomen mocht wor-
den en een hap uit de heg boven de
toog kon worden gesnoeid. De molen
zou dan bij zuidwesten wind kunnen
draaien. Op maandag werd de daad
bij het woord gevoegd, en bij een ste-
vige ZW-wind kon de vang opgehaald,
nadat per end gecontroleerd was of
niets geraakt kon worden en alles nog
vast zat. Op woensdag was de opening
van de bed and breakfast, en na het
voorhangen van twee zeilen (van de
Roosdonck) en nadat alle genodigden
op de molenberg stonden werd door
Elvira de vang gelicht en kwam de
molen zowaar in beweging en was een
weer draaivaardig zijnde Annemie offi-
cieel een feit ! Het schuttingdeel wordt
uitneembaar gemaakt zodat het uitge-
nomen kan worden wanneer bij een
wind uit zuidwest gedraaid kan worden.
Wat in eerste instantie niet werd ver-
wacht is er dan toch van gekomen,
voor het allergrootste deel te danken
aan de fanatieke inzet van Mario Col-
lombon en Jeroen van Boxmeer. 

Restauratie van De Volharding
te Best gaat voort

Met het verwijderen van overmatige
begroeiing en de inrichting is Molen-
bouw De Jongh uit Veldhoven in sep-
tember gestart met de restauratie van
de molen te Best (Molenwereld 2008-
10-389). In december is onder meer de
nieuwe draagbalk voor de koningspil
aangebracht en begin 2009 worden de
nieuwe kozijnen geplaatst. In het voor-
jaar zal in de werkplaats worden
gewerkt aan de bouw van de kap, die
wanneer alles volgens planning ver-
loopt in oktober geplaatst zal worden.
De laatste fase van de werkzaamhe-
den bestaat uit de afwerking van de
inrichting en het schilderwerk, waarna
de oplevering in april 2010 zal zijn. De
geraamde kosten bedragen ruim
570.000 euro, exclusief de kosten voor
de inrichting van de onderbouw. Deze
zijn namelijk afhankelijk van de te kie-
zen constructie en het wel of niet terug
kunnen vorderen van de btw over de
bouwkosten. 

De wonderen zijn de wereld nog niet
uit ; de Annemie in Acht draait weer
(foto Mario Collombon, 3 december
2008).

Een enthousiast molenaar gaat 
niets te ver voor een draaiende
molen (foto Mario Collombon, 
3 december 2008).
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Extra middelen herstel molens
in Gemert

De molenstichting die namens de
gemeente drie molens in de gemeente
Gemert-Bakel beheert heeft een plan
voor achterstallig en groot onderhoud
ingediend. De bijdrage die aan de
gemeente wordt gevraagd bedraagt
circa 263.000 euro en staat los van de
eerder overeenkomen jaarlijkse bijdrage
van 55.000 euro voor het normale
beheer. Bedoelde bedrag is het aan-
deel van de gemeente in de totale kos-
ten die rond de 550.000 euro bedragen.
Het betreft de molens De Bijenkorf in
Gemert (200.000 euro), de Laurentia in
Milheeze (200.000 euro) en de Sint Willi-
brordus in Bakel (150.000 euro). De kre-
dietaanvraag komt binnenkort aan de
orde in de gemeenteraad. 

De Zuidhollandse Molen in 
Hank is weer maalvaardig 

Eind november heeft Kees Straver de
Zuidhollandse Molen te Hank weer
maalvaardig gemaakt. Naast het ver-
vangen van (gedeeltes van)enkele
plooistukken van het onderwiel is het
wiel voorzien van een hele nieuwe gang
kammen. De kammen zijn van Demer-

ara Groenhart, niet te verwarren met
het normale groenhart. Het is een zeer
harde en zeer duurzame, moeilijk
bewerkbare houtsoort die door
bepaalde inhoudsstoffen uitermate
bestand is tegen plaagworm- en schim-
melsoorten. In totaal zijn er 106 nieuwe
kammen op het onderwiel aange-
bracht. Op 3 december is weer proef-
gemalen met de molen. 

Roeden De Pelikaan het 
Maaskantje kaalgezet

Op 4 en 5 december heeft molenmake-
rij De Jongh uit Veldhoven fokken en
hekwerk van molen De Pelikaan in het
Maaskantje (Sint-Michielsgestel) verwij-
derd. Nu de molen in aanmerking is
gekomen voor een provinciale subsidie
(zie elders), zal dit een tijdelijke situatie
die door de lange adem van de eige-
naar gelukkig een goede wending heeft
gekregen. De werkzaamheden volgen

op de door eigenaar Jan Toelen
gevraagde vergunning voor het verwij-
deren van het totale gevlucht (Molen-
wereld 2008-9-329), waarvoor de RACM
slechts gedeeltelijke goedkeuring heeft
verleend. 

Standerdmolen van Someren 
in slechte conditie

De standerdmolen in Someren moet in
het voorjaar van 2009 worden opge-
kapt, aangezien de kans op grotere
schade met het verstrijken van de tijd
aanzienlijk toeneemt. Zo is de binnen-
zijde ernstig aangetast door houtrot. De
standerdkast zal worden gedemonteerd
en in de werkplaats van de molenmaker
worden gerestaureerd. De molen mag
niet meer draaien en is nog bij uitzonde-
ring toegankelijk voor bezoekers. Op 26
november heeft de gemeenteraad van
Someren gesproken over het beschik-
baar stellen van een krediet ter hoogte

De standerdmolen van Bakel was in
1932 voorzien van reclame. Daar wer-
den meer standerdmolens voor
gebruikt of misbruikt, maar zo fraai
als op de Bakelse standerdmolen was
toch wel uitzonderlijk.

Kees Straver bezig met het 106 kammen (!) tellende onderwiel van de Hankse
molen (foto: Aartjos Hak ; 25 november 2008).
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van ruim 140.000 euro. De gemeente is
in afwachting van een rijkssubsidie van
70.000 euro. Mocht die er niet komen,
dan wil de gemeente het totale bedrag
beschikbaar stellen, onder voorbehoud
dat de gemeenteraad daarmee
instemt. 

Redding voor Altena’s 
wipmolenduo nabij

Het mag een wonder heten dat uit het
niets de toekomst van de Zandwijkse
Molen in Sleeuwijk en de Uitwijkse Molen
in Uppel veiliggesteld lijkt te zijn. De pro-
vincie Noord-Brabant is bereid respec-
tievelijk 277.808 euro en 275.196 euro
beschikbaar te stellen om het verschil
met de benodigde kosten bij te dragen
waarvoor de Molenstichting Land van
Heusden en Altena nog geen financiële
middelen heeft. heeft gesteld voor de
restauratie ervan. Dat is vrijdag bekend
geworden. De restauratie van de Zand-
wijkse Molen kost (minimaal) 346.000
euro, waarvan de gemeente Woudri-
chem eerder besloot 70.000 euro bij te
dragen. De gemeente Werkendam was
al eerder bereid het resterende deel van
de restauratie van de Uitwijkse Molen te
bekostigen, wanneer het rijk of de pro-
vincie bij zouden dragen. De gemeente
Werkendam draagt ruim 67.000 euro bij
aan de totale kosten. Overigens is het
de verwachting dat de totale kosten
nog wel eens hoger uit kunnen vallen,

gezien de mogelijke verborgen tegen-
vallers die wanneer het werk daadwer-
kelijk start nog aan het licht zullen
komen en de inmiddels verstreken tijd
sinds de eerste kostenramingen zijn
opgesteld.

Einde draaiverbod molen 
Vlierden al in zicht

De voorzitter van de Vlierdense dorps-
raad heeft verheugd gereageerd op de
ontwikkelingen sinds de wethouder met
de dorpsraad een inspectie uitvoerde
bij de Johanna Elisabeth te Vlierden. Er
worden op korte termijn maatregelen
genomen om de veiligheid tijdens het
draaien te garanderen, zodat het draai-
verbod van de molen kan worden
opgeheven (Molenwereld 2008-12-479).
Alles wat de veiligheid in gevaar brengt
wordt verwijderd of vastgezet, zoals bij-
voorbeeld loszittende onderdelen van
het gevlucht. Vloeren in de molen wor-
den tijdelijk gestut tot het definitieve her-
stel ter hand kan worden genomen.
Begin december werd bekend dat de
gemeente Deurne een bijdrage van de
provincie ontvangt voor herstel van de
molen (zie elders in deze rubriek). Hier-
mee kunnen de werkzaamheden niet
alleen preventief worden aangepakt,
maar kan daadwerkelijk herstel ook op
korte termijn plaatsvinden aangezien de
gemeente zelf ook middelen op de
begroting heeft vrijgemaakt. 

Fase een herstel Uffelse 
watermolen gestart

Na vijf jaar voorbereiding is gestart met
de restauratie van de Uffelse watermo-
len (Molenwereld 2004-3-131). De ver-

wachting is dat de uit de steigers zijnde
tiendschuur rond Kerstmis weer voor
gebruik beschikbaar is. Het dak is
opnieuw gedekt met oud-Hollandse
pannen, die voor net als vroeger van
stropoppen voorzien zijn. De rest van
fase een zal in de zomer van 2009
gereed zijn. In fase twee wordt in eigen
beheer gewerkt aan het afmaken van
allerlei klussen, zoals de inrichting van
het bezoekers- en museumdeel, het
weer in gebruik stellen van de mechani-
sche maalinstallatie en het verder
opknappen van het voormalige bakhuis
en de kleinveestal. Fase drie valt samen
met de herinrichting van de Uffelse beek
ter hoogte van de molen en zal in 2014
plaatsvinden. Dan zal het waterrad wor-
den gerestaureerd en komt ook het
oude sluisverdeelwerk terug. 

In ‘t kort

- Op 12 december is door de Gelderse
Commissaris van de Koningin Clemens
Cornielje de herbouwde molen De Koe
te Ermelo in gebruik gesteld. 
- Ondanks het slechte weer in de och-
tend kon op 21 november de plaatsing
van romp en kap te Bunschoten
gewoon doorgang vinden. 
- Na veertig jaar als conservator aan het
Zaans Molenmuseum te Koog aan de
Zaan verbonden te zijn geweest heeft
Ton Neuhaus aangegeven binnenkort
hiermee te willen stoppen. De Zaansche
Molen is op zoek naar een opvolger voor
de functie. 
- Op 4 december is de vijzel uit molen de
Woudaap te Krommenie getakeld, als
start van de restauratie. Hierbij wordt
ook de kap opnieuw bekleed en zal in
de molen een nieuwe woning in authen-
tieke stijl worden aangebracht. 

De standerdmolen van Someren toen
deze nog in bedrijf was.

De Uffelse watermolen in 1980, een der watermolens die door ‘beeknormalisatie’
kwam droog te leggen. Ook watermolens kunnen problemen met de biotoop
hebben (foto J.A. van Krimpen).
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Uw mooiste molenfoto ook in kleur op de achterpagina van de Molenwereld? De achterpagina reserveren wij voor lezers die
hun mooiste molenfoto’s graag met anderen willen delen. Inzending kan zowel per post als per e-mail. In het laatste geval is
wel een voldoend hoge resolutie vereist: minimaal 300 dpi. Inzending kan geen plaatsing garanderen. Er zijn per jaar immers
maar elf mogelijkheden en bovendien streeft de redactie naar spreiding per regio en molentype. U kunt uw foto (‘s) insturen
of mailen naar de redactie van Molenwereld.

- De provincie Zuid-Holland heeft de
aanvraag voor een grote stal nabij de
Rooie Wip in Hazerswoude-Dorp afge-
wezen. De stal zou de cultuurhistorische
waarde van het gebied te veel aantas-
ten en de molen in het draaien belem-
meren. 
- Op 18 december 2008 heeft oud-
molenmaker Rien Bos het heuglijke feit
gevierd van zijn 50-jarig huwelijk met Irm-
gard Bos-Martin. 
- Het College van B en W van de
gemeente Veenendaal geeft geen toe-
stemming voor de nieuwbouwplannen
bij molen De Vriendschap. 
- Op 21 november is De Hamse Molen te
Wanroij de hele voorzoom inclusief alle
borden van het bovenste end verloren.
- Sinds 1 december is molen Fleur te
Zevenbergen weer bewoond; de molen
is eigendom van de Stichting Woning-
bouw Zevenbergen en wordt verhuurd. 
- Op 8 december is de volledige ver-
nieuwde website van het Ambachtelijk
Korenmolenaars Gilde gelanceerd. De
website is te vinden onder het oude
adres www.molenaarsgilde.nl en heeft
een forse uitbreiding en verfrissing
ondergaan. 

Molenkalender 2009

7 maart 2009: Jaarvergadering Vereniging De Hollandsche Molen.
22 maart 2009: Westbrabantse Molendag.

Boven: de kap voor de molen van Bunschoten op weg naar zijn definitieve plek 
(foto G. Barendse, 21 november 2008).

Molen De Hoop te Bunschoten na plaatsing van romp en kap 
(foto A. ter Beek 21 november 2008).
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St icht ing K LOE T I NGE
De heer P.H. Mans reageert op het bericht over de stichting voor de molen van Kloetinge in Molenwereld 2008-11-438. Hij
schrijft: ‘Voor de goede orde deel ik nog even mee dat er geen nieuwe stichting is opgericht. Toen ik eenmaal met de
gemeente klaar was is de heer Bierens tot voorzitter benoemd en ben zelf afgetreden. Dit maakte een soepele overdracht
mogelijk. Het BRIM-geval had ik nog helemaal rond gemaakt en stond ook op naam van de stichting; dat voorziet behalve
in het werk aan de muur ook in een nieuwe korte spruit en nog een heleboel meer. Zodoende waren er geen kosten voor het
oprichten van een nieuwe stichting en ze konden zó beginnen. De toekomst van de molen is goed gewaarborgd, want ook
de gemeente zal zeker steunen als het er op aan zou komen. De molen wordt breed gedragen door de bevolking van Kloe-
tinge. De door mij opgeleide vrijwillige molenaar, Jan Willem Bruel komt al sinds zijn vierde jaar, in 1974 of zo, op de molen
kwam en heeft spelenderwijs het vak geleerd. Hij is ook geheel geaccepteerd door het nieuwe bestuur. De ultieme kwali-
teitstest is of de bakker het meel wil gebruiken. Welnu sinds voorjaar 1973 neemt de bakker geregeld meel af en dat duurt tot-
nutoe voort.’

Een groet ,  
van een molenmaker uit Midden-Amerika

Nederlandse molenmakers zijn als molenmaker actief over de hele
wereld; maar niet alleen zo.  Jeroen Lans werkt sinds drie jaar als

molenmaker bij Groot Wesseldijk. Hij schrijft dat hij dit werk  met grote inte-
resse heeft gedaan en vele nieuwe (eigenlijk oude) constructies heeft
gezien, mogen restaureren of vernieuwen. De opgedane ervaring brengt
hij nu op een heel andere manier in de praktijk. Hij schrijft:
‘Ik heb er nu bijna een half jaar er op zitten in mijn geboorteland Guate-
mala. Het begon te kriebelen om dit mooie land eens goed te gaan ver-
kennen. Ik heb dit kunnen doen in  combinatie met het werken aan twee
projecten, waarvan er een het bouwen van een nieuwe school in Ciudad
Vieja was voor de armste kinderen aldaar. Het andere was in Alotenango
waar ik les mocht geven in het vak timmeren. Hiervoor heb ik zelf dan ook
zes jaar voor geleerd . Ik heb dit heel erg graag gedaan gemerkt dat de
kinderen (los ninos in Guatemala) zeer leergierig zijn, want naar school
gaan is hier een groot voorrecht. Het land heeft een pijnlijke verleden dat
gepaard ging met vele oorlogen, zowel tussen de mayas (Indiginas) en
dictatoren met hun leger. Weliswaar is er in 2006 een vredesverdrag gete-
kend, maar eerst heeft het land  zijn vertrouwen in de toekomst weer
terug moeten krijgen om het te kunnen opbouwen.  Daarom zie je nu dat
er veel kinderen door de ouders naar school worden gestuurd, hoe moei-
lijk het ook nog is, want geld en gezondheid zijn hier nog een groot pro-
bleem. Maar de ouders geloven dat als hun kinderen naar school gaan
ze kans hebben op een betere toekomst.
Daarom heb ik er voor gekozen om toch voor een tijd Nederland te verla-
ten en heb ik na gesprekken met mijn werkgever Jos Geverink,  directeur
van Molenmakersbedrijf Groot Wesseldijk permissie gekregen om een half
jaar weg te gaan naar Guatemala om ontwikkelingswerk te kunnen doen.
Als teken van waardering en als teken dat ik de molens niet ben vergeten
heb ik een foto genomen van een wel een hele typische plaats in Guate-
mala.  Zoals wij in Nederland onze molens als typische historische monu-
menten hebben zo heeft guatemala zijn piramides mayan.
Het is ook een blijk van waardering aan mijn werkgever en mijn super col-
lega’s , andere molenmakers, molenaars, en iedereen die maar wat te
maken heeft met de wereld van molens stuur ik deze foto van Molenwe-
reld in Guatemala.  Ik heb vele leuke en goede reacties en steun gekre-
gen. In “Tikal- guatemala” heb ik veel tijdschrifte weggegeven aan de
bevolking van guatemala die dan ook erg geïnteresseerd zijn in deze
ongeloFelijke mooie gebouwen zo als zij dat zeggen (muy interesante! los
molinos de holanda!).
Het mooiste is als je vraagt aan de kinderen van mijn school waar dan
een molen voor dient. Er komen dan verschillende fantastische antwoor-
den waarvan er een wel heel bijzonder is! “In Holanda zijn niet zo veel
bomen zoals hier in Guatemala. Bomen maken  de wind door te bewe-
gen en in wind zit zuurstof. Dus holanda heeft molens gemaakt en door
dat ze hard draaien ontstaat er wint en zo heeft holanda zuurstof!”
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Maandagmiddag 8 december 2008: zaagmolen Weltevreden
aan het Karimatagat in Krimpen a/d Lek in vuur en vlam.

Wordt dit het dramatisch slotakkoord van een 
twintigjarige lijdensweg en het einde van een zaagmolen dia

zijn weerga in Nederland niet had noch heeft? 
Dat lijkt er wel op.

Omstreeks 1840 komt Nederland de
ellende van de Franse tijd te boven.

De handel, vooral met Indië, bloeit op
en Nederland wordt weer een van de
grote zeevarende naties van Europa.
Het betekent een enorme stimulans voor

de scheepsbouw die groot gebrek aan
gezaagd hout heeft. Dit stimuleert niet
alleen de opkomst van stoomzagerijen,
maar ook breekt de laatste bloeiperiode
voor houtzaagmolens aan. Er worden
niet alleen zaagmolens van de gebrui-

Zaagmolen Wel tevreden

IN BRAND

De Weltevreden omstreeks 1900 met
links ervan de in 1892 gebouwde
stoomzagerij.

De brandende Weltevreden
(foto Pieter Veerman).

Vrijwel al het kleedhout is weggebrand
(foto F. Vermaat).

J.S. Bakker
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kelijke klasse gebouwd, maar er ontstaat
ook een groep nieuwe zaagmolens die
huns gelijken nauwelijks gekend heb-
ben; zeer groot en gebouwd naar de
modernste inzichten, zoals d’Oud Burge-
meester Knappert in Schiedam, De Kruis-
kerk in Zaandam en de Ons Genoegen
in Alblasserdam. De bouw van de laatst-
genoemde molen in 1842 door Floris
Kloos (in feite de start van het
bestaande concern Kloos Hollandia)
maakt indruk op de houthandelaar Ber-
nardus Boogaerdt die aan de overzijde
van de Lek zaagde met de zaagmolen
De Karper. Hij laat deze molen in 1845
door Kloos vervangen door een wel zeer
bijzondere molen die de naam Welte-
vreden krijgt. De molen wijkt in tal van
opzichten af van het klassieke zaagmo-
lentype; niet alleen in details, maar ook
in het groot. Zo heeft de molen een
rechthoekige onderbouw, waarschijnlijk
op de fundering van De Karper, Op die
zeer grote en extreem zware onder-
bouw komt een zeskante bovenbouw te
staan, die merkwaardig genoeg, omge-
ven wordt met een achtkante balie.
Gelet op de naam die de molen krijgt is
Boogaerdt blijkbaar nogal vergenoegd
met het resultaat van het werk van
Kloos.

Stoomzagerij

Hoe groot en indrukwekkend ook de
nieuwe soort molens zijn, het gaat niet
harder waaien. Daardoor ontbrak de
kracht om de molen optimaal te gebrui-
ken. Stoom kende dergelijke problemen
niet. Vandaar dat de meeste van deze
kapitale molens al snel verbouwd wer-
den tot stoomzagerij. d’Oud Burgemees-
ter Knappert in Schiedam was zelfs
direct al als wind- en stoomzaagmolen

gebouwd. Alleen de eersteling van
Kloos, de Ons Genoegen in Alblasser-
dam bleef nog tot 1949 in bedrijf.
In 1856 liet Boogaerdt aan de oostkant
van Krimpen een stoomzagerij bouwen,
een der eerste in Nederland. In 1892
werd naast de Weltevreden een tweede
stoomzagerij gebouwd, maar de wind-
molen bleef nog in bedrijf. 
Op zaterdagmiddag 20 augustus 1910
brak brand uit in de molen. Met zeer
grote moeite slaagde men erin de
brand te blussen, maar het betekende
wel het eind voor de Weltevreden als
windmolen. Houthandel Boogaerdt
besluit nu om van de molen een
moderne stoomzagerij te maken. Op 3
oktober 1910 wordt het maken van de
onderbouw (vermoedelijk de funde-
rings- en metselwerken) aanbesteed en

gegund aan de laagste inschrijver, L.
Boele en A.B. van Eesteren uit Alblasser-
dam voor ƒ 12.749,-. De bovenbouw, het
timmerwerk gaat in januari 1911 naar de
plaatselijke timmerman L.C. Groene-
veld. 
Deze stoomzagerij is in de loop der jaren
steeds gemoderniseerd, en elektriciteit
volgt stoom als drijfkracht op. Ondanks
alle moderniseringen blijft het zagerij-
complex uiterlijk vrijwel ongewijzigd.
Omdat dit niet meer aan de eisen van
de tijd voldoet besluit Boogaerdt iets
westelijker op het terrein aan de lek een
geheel nieuwe zagerij te bouwen,
waarna de oude geheel zal gesloopt
worden. 
Juist in die tijd ontwaakt in Krimpen het
besef dat de kern van die zagerij het bij-
zondere molenonderstuk uit 1845 is. Als
men verder informeert dan blijkt alles al
aan de sloper verkocht te zijn! Dankzij de
sublieme medewerking van houthandel
Boogaerdt lukt het toch om de molen-
onderbouw van de dreigende onder-
gang te redden, maar kan niet op zijn
oude plaats gehandhaafd blijven. Door

In juli 1987 wordt de voormalige
molen nog gebruikt als elektrische
zagerij. De gemetselde schoorsteen-
pijp dateert uit 1911.

Op 31 oktober 1987 tilt een grote kraan de molenonderbouw van zijn plaats.
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vrijwilligers worden de zaagloodsen c.a.
gedemonteerd en opgeslagen en krijgt
de molen onderbouw op 31 oktober 1987
een tijdelijke ‘parkeerplaats’ op het ter-
rein van Boogaerdt. In feite is dit een
ongelooflijke prestatie geweest. Gelukkig
wist de actiegroep, later Stichting Zaag-
molen Weltevreden niet wat hen boven
het hoofd hing; anders hadden ze de
molen vast in 1987 lekker laten slopen. 

Locatie

De molen kon niet op het terrein van
Boogaerdt blijven. De stichting gaat dan
op zoek naar een nieuwe locatie in Krim-
pen. Dat is een heel gedegen onder-
zoek geweest. In feite blijkt één locatie
met kop en schouders boven alle ande-
ren uit te steken: het zogenaamde Kari-
matagat aan de Rijsdijk; werkelijk een
sublieme plaats. Er is echter een groot
probleem: een conflict tussen koper en
verkoper van dit voormalige terrein van
de scheepswerf J. & K. Smit. De ver-
wachting is dat dit probleem redelijk snel
opgelost zal worden. Bovendien zeggen
beide partijen hun medewerking toe
aan de plannen voor de houtzaagmo-
len. 
De Stichting krijgt dankzij de medewer-
king van de Vereniging De Zaansche
Molen de beschikking over de restanten
van de zaagmolen Clarissa Maria uit Rijs-
wijk, zodat men ook weer een groot
deel van het binnenwerk als zaagsleden
en de krukas heeft. Het ziet er allemaal
veelbelovend uit.

Zwarte sneeuw

Toch loopt het zo voorspoedige begin
uit op een lijdensweg, een lijdensweg
waar de Stichting Zaagmolen Weltevre-
den geen invloed op uitoefenen kan en
noodgedwongen een soort slachtoffer-
rol wordt opgedrongen. Allereerst loopt
het eerder genoemde grondconflict uit
tot een jaren lang slepende kwestie,

waardoor de stichting aan handen en
voeten is gebonden. Tot overmaat van
ramp moet de molenonderbouw op het
terrein van Boogaerdt verdwijnen in ver-
band met nieuwbouw. Dit probleem
wordt opgelost door de molenonder-
bouw in januari 2000 te verplaatsen naar
de gewenste toekomstige locatie, uiter-
aard met instemming van de grondei-
genaar.
Een positieve wending is ook de plaat-
sing van de onderbouw op de rijksmo-
numentenlijst waardoor de deur open
gaat naar verdere realisatie. Helaas is
dit de grondeigenaar een stap te ver.
Die vecht de plaatsing op de rijkslijst aan
en wordt in het gelijk gesteld. De toe-
komstige bestemming van het terrein
blijft een heet hangijzer en al met al
komt de stichting, alle inspanningen ten
spijt, geen stap verder. Toch geeft men
de moed niet op, in de overtuiging dat
een voor alle betrokken partijen aan-
vaardbare oplossing is te creëren waarin
de afzonderlijke elementen elkaar kun-
nen en zullen versterken. Wat zo mooi
begon lijkt op een nachtmerrie uit te
lopen. Men kan rustig stellen dat het
bestuur zwarte sneeuw heeft gezien. 

Zwarte rook

Op 8 december 2008 het volgende
hoofdstuk in het drama: brand. Als de
brand wordt gemeld dan rukken de
brandweerkorpsen van Krimpen aan de
Lek, Lekkerkerk en Bergambacht uit om
het vuur te bestrijden. Als dat geblust is
dan blijft een zwart geblakerd karkas
achter. De oorzaak ligt voor de hand:
brandstichting, omdat alle andere
denkbare oorzaken eigenlijk uit te sluiten
zijn. 
De schade is groot. Vrijwel al het kleed-

Op 31 augustus 1991 arriveren de onderdelen van de Clarissa Maria in Krimpen
a/d Lek.

Op 4 januari 2000 krijgt de molenonderbouw een plaats aan het Karimatagat.
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hout is weggebrand. Voor de kruisen
geldt hetzelfde. De vier spanten zijn wel
aangetast door het vuur, maar die zijn zo
onmogelijk zwaar uitgevoerd dat zij
waarschijnlijk nog wel bruikbaar zouden
zijn als er nog enig perspectief voor deze
molen was. De vraag hiernaar raakt
natuurlijk in de eerste plaats de Stichting
Zaagmolen Weltevreden als eigenaar.
Het is geen wonder als die het na twintig
jaar aaneenschakeling van ellende
waarin men niet meer kon zijn dan
slachtoffer van andere partijen het voor
gezien houdt. Als die inspanningen dan
ook nog eens beloond worden met een
vernietigende brand, dan mag men van
deze stichting niet verwachten dat zij nu
verder nog het voortouw opneemt.
Betekent dit einde verhaal? Twintig jaar
voor Jan Doedel en zijn maat? In feite
heeft de veronderstelde brandstichter
niet alleen de Weltevreden de nek om
gedraaid, maar ook goedwillende men-
sen die belangeloos met al hun krach-
ten jaren hieraan gewerkt hebben de
grond in getrapt. Het is nog erger; in
feite heeft hij twee molens de nek om
gedraaid. Want het einde van de Welte-
vreden betekent waarschijnlijk ook het
einde van de nog opgeslagen onderde-
len van de Weltevreden zelf en van de
Clarissa Maria. Dan gaat het niet zom-
aar om twee willekeurige molenrestan-
ten, maar om twee heel bijzondere
molens, eigenlijk de eindontwikkeling
van de klassieke zaagmolen. 

Oplossen of opruimen

Niemand zal het de Stichting Zaagmo-
len in deze omstandigheden kwalijk
nemen als zij er een punt achter zet en
wat er nog over is gegeven ook maar
aan de vernietiging prijs geeft. Wat
moet men anders? 
Het zou wel betekenen dat het nog
overgebleven materiaal van twee
unieke zaagmolens ook verloren gaat.
Daarom ware het te wensen dat men
ook voor het vervolgtraject niet over
een nacht ijs gaat; in die zin dat men op
de een of andere manier probeert om
wat er nog is veilig te stellen en mogelijk
een zinvolle bestemming te geven. Het
mooiste zou zijn als de gebeurenis van 8
december bij alle betrokken partijen de
vastberaden wil opwekt om er van te
maken wat er nog van te maken is. Als
dat resulteert in een afschuifsysteem
dan is het snel klaar. Als het resulteert in
een eendrachtige poging om met de
overgebleven materialen toch een
nieuw begin te maken dan zijn er mis-
schien nog kansen; niet veel en niet
groot, maar wellicht toch het proberen
waard. De veronderstelde brandstichter
mag niet ‘beloond’ worden doordat zijn
werk op andere manier wordt afge-
maakt en de Stichting Zaagmolen Wel-
tevreden mag met een dergelijke
beloning niet worden gestraft. Dat zou
de omgekeerde wereld zijn.

De brand is bijna uit; de molen ook? (foto Pieter Veerman).

De zwaar beschadigde onderbouw de dag na na de brand (foto F. Vermaat).

Model van de Weltevreden, schaal 1:10 (foto Jan Bakker).



Molenwereld 18 |12e jaargang 2009 nr. 1

De waan van de dag
Vroeger gingen we gewoon voor het
molenbehoud. We wilden niet dat ze
werden gesloopt. En nog liever zagen
we ze draaien; heel basaal allemaal;
niks grote praat bij. Molens waren emo-
tie. Ieder zijn meug: de een zoekt het
hierin en de ander daarin. Voor de een is
voetbal een emotie, voor de ander zijn
bromfiets, voor de derde theater en
voor de vierde een molen. Dat mag
toch? 
De laatste jaren is er iets binnengeslo-
pen, op kousenvoeten zou ik haast zeg-
gen. Ineens kregen molens een etiket als
cultuurmonument. Daar is niets mis mee,
waarom zou het? Je zou het zelfs de
opwaardering van een hartstocht kun-
nen noemen. Als ik op mijn zorgvuldig
gekoesterde Eysink - een andere liefheb-
berij van mij - over vaderlandse fietspa-
den snor, dan vindt men dat een leuk
gezicht. Mensen zeggen ook dat ze het
een leuke liefhebberij vinden. En dat is
het ook. Ik poets, smeer, rij en geniet. 

Die discussies over cultureel verant-
woord molenaar zijn, zeg maar het
neefje van maatschappelijk verant-
woord ondernemen, heeft mij wel aan
het denken gezet. Houd ik met het zor-
gen voor mijn Eysink ook geen cultuur-
historisch monument in ere? Er schijnen
hele boekenkasten volgeschreven te zijn
over de toegenomen mobiliteit van de
massa in de vorige eeuw. Waar begint
het mee: met een fiets en een bromfiets.
Is zo’n oude fiets of bromfiets dan geen
cultuurhistorisch monument? De maat-
schappelijk invloed is enorm geweest.
Het koesteren van mijn Eysink is dus een
vorm van cultuurbehoud en daarmee
veel meer dan -bij wijze van spreken- het
knutselen aan een oude brommer. Dat
schijnt nauwelijks te verkopen te zijn.
Mijn geknutsel is hobby, maar als ik aan
mijn molen werk houd ik een monument
in stand. Het verschil is mij niet duidelijk. 
Blijkbaar is mijn tweewieler geen cultuur,
maar mijn vierwieker wel. Met de zorg
voor mijn stokoude tweewieler hoor ik bij
het klootjesvolk om die uitdrukking weer

eens van stal te halen en met mijn
molenzorg ben ik een cultuurridder, een
soort Sint Joris. Is dat nu werkelijk zo of zie
ik iets over het hoofd? Ik hoef helemaal
geen cultuur-Joris te zijn, niet voor mijn
molen en niet voor mijn tweewieler. Voor
mijn molen zou ik het wel moeten zijn,
maar voor mijn Eysink niet. Waar zit dan
het verschil in? Wat is nu precies die cul-
tuur of die culturele of die cultuurhistori-
sche waarde van de molen.  Ik heb het
aan de redacteur van dit blad
gevraagd want die zou er in zijn goede
jaren zelfs voor geleerd hebben. Erg dui-
delijk is het me allemaal niet geworden.
Het komt allemaal een beetje over als
de waan van de dag. Maar dat belief ik
toch ook niet te geloven want mensen
die veel geleerder zijn dan ik geloven er
heilig in. Dus zal het wel zo zijn en zelfs
moeten zijn. Wie legt mij nu eens uit
waarom mijn stokoude Eysink geen cul-
tuurhistorische waarde heeft en waarom
mijn molen wel. Wie legt mij nu eens pre-
cies uit zonder te vervallen in allerlei wol-
lige taal en losse kreten waarom mijn
molen wel cultuurbezit is en een andere
weer niet, waarom vrijwel alle molens
cultuurmonumenten zijn en maalderijen
helemaal niet.  En dan zwijg ik nog over
het omgaan met. Ik geloof vast dat ik
van een  cultuurparagraaf over molens
nog veel kan leren.

Balie Kluiver

P A P I E R M O L E N

Nieuw: CD’ s  met  mo len fo to ’ s  van

Dona l d  Vandenbu l c ke
Donald Vandenbulcke uit Staden (West-Vlaanderen) is gepensioneerd zelfstandige verzekeraar en bankdirecteur, 
gebeten door de microbe van de molens. Zijn doel is alle molens van België en Nederland te fotograferen in de beste
omstandigheden en deze per provincie op CD-rom te plaatsen en ter beschikking te stellen voor liefhebbers.

De provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Noord-Brabant, Drenthe en Groningen zijn afgewerkt en nu ook 
Overijssel. De provincie West-Vlaanderen krijgt in 2008 een release met aanvullingen. 
Oost-Vlaanderen komt einde dit jaar ook klaar. 
De CD’s bevatten van ieder molen verschillende foto’s, allemaal alfabetisch geplaatst. 

Na heel wat veldwerk deze zomer zijn de CD-roms met de molens van Groningen en Drenthe nu klaar. 
De digitale foto’s geven de toestand van de molens in 2008 weer, met of zonder ondertiteling. 
Van Overijssel zijn 74 molens in 576 foto’s opgenomen.
Ze worden te koop gesteld door betaling van i 10,- plus verzendkosten per CD. De verzendkosten bedragen: 
bij 1-3 CD’s i 3,- ; bij 4-6 CD’s i 4,-. Ze zijn te bestellen door het overmaken van het bedrag, de vermelding van het
gewenste (s.v.p. met of zonder ondertiteling vermelden) plus naam en adres op naam van Donald Vandenbulcke,
Sint-Jansstraat 34, B-8840 STADEN 

De bankrekeningnummers zijn: - voor België : 860-0039200-91
- voor Nederland : BIC SPAABE22 - IBAN 8600 0392 0091

Voor nadere informatie: donald.vandenbulcke@gmail.com (jsb)
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ADVER T EN T I E S

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

De Groenendijkse molen met de halve 
verdekkering van de ‘eerste editie’.

Nogmaals de

GROENENDIJKSE 
MOLEN

Naar aanleiding van het bericht over de halve verdekkering van de Gele
Wip in het vorige nummer, pag. 509, reageert de Aarlanderveense mole-
naar Willem Waltman. Hij zet de toedracht uiteen en schrijft:
‘De Groenendijkse molen heeft in 1939, gelijk met het aanbrengen van
de schroefpomp, stroomlijnneuzen of wel halve verdekkering gekregen.
In 1966 is de Groenendijkse molen gerestaureerd door de firma De Gel-
der (H. v.d. Vegte). Daarbij is de halve verdekkering verdwenen.
Na de restauratie was de molen slechts zelden in werking, maar toen in
1973 molenaar Bart Kraan vrijwillige molenaars ging opleiden, kwam de
molen weer iedere zaterdagmorgen in werking. Al snel bleek dat de
molen met oud tuig te weinig enden maakte voor de pomp. Toen de
molenaar dit eens ter sprake bracht bij het toenmalig bestuurslid P.H.
Mans van de Rijnlandse Molenstichting, is deze ‘fout’ alsnog hersteld, en
hebben Ton Straathof en Arie Verheij (molenmakerbedrijf Van Beek) in
1974 de halve verdekkering weer aangebracht, en daar mee was ‘het
mooie vlugge molentje’, zoals Willem Rademaker van de Benhuizer
bovenmolen en later van de Rijnenburgermolen, het altijd noemde, weer
terug. Bij de laatste restauratie in 1999 is de halve verdekkering weer
teruggebracht op het nieuwe gevlucht. Wat wel jammer is, is dat de hui-
dige zeeg eigenlijk te diep is voor de stroomlijnwieken, zodat de molen
volgens mij niet zo vlug meer is dan voorheen.’

Ook de heer Frank Klören uit Groot-Ammers heeft gereageerd. Hij schrijft:
‘Vanaf wanneer precies de molen stroomlijnneuzen had is mij niet
bekend. Wel klopt het dat de molen na een restauratie (1966?) in eerste
instantie niet is uitgevoerd met stroomlijnneuzen. Het was gewoon oud
tuig. Op verzoek van de toenmalige molenaar, Bart Kraan, zijn de stroom-
lijnneuzen weer aangebracht. Dit heeft gefunctioneerd tot de laatste res-
tauratie. Anders dan bijvoorbeeld destijds bij de Rietveldse Molen zijn de
borden niet meer opgezet. Men heeft gewoon het bestaande tuig voor-
zien van een gesloten stroomlijning tussen voorzoom en roede. Ik kan mij
herinneren dat het als een spoor liep!
Met de laatste restauratie heeft men nieuwe roeden gestoken en ook
weer de stroomlijnen aangebracht. Ik kon niet aan de indruk ontkomen
(ik kan het niet staven middels metingen) dat de zeeg van de hekkens
dieper is geworden hetgeen, zich ook uitte door aanmerkelijke zeilslag.
(zou men weer in eerste instantie oud-tuig hebben willen maken?)

Ondanks deze onvolkomendheid is het m.i. hoe dan
ook alleraardigst dat de Rijnlandse Molenstichting
een molen heeft die nog is voorzien van Dekker-
stroomlijnneuzen.’
verder laat ook oud-molenaar Bart Kraan (die door
Bicker Caarten was benoemd als ‘molenaar voor het
leven’ van deze molen) ook weten dat de molen in
1974 opnieuw stroomlijnneuzen-Dekker kreeg.
We zeggen de genoemde heren hartelijk dank voor
hun reactie waarmee weer een raadsel is opgelost.



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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N V V M - m o l e n m a k e r s  

A C T I E F

Aan beide kanten van de wereld
wordt door ons hard gewerkt om de

bouw van twee molens af te ronden.
In Ermelo wordt de laatste hand gelegd
aan molen De Koe. Op 10 december is
de draaiende molen opgeleverd en 12
december was de feestelijke opening.
In die zelfde week werd de bouw van de
wipmolen in Taiwan afgerond. De fees-

telijke opening van deze molen was op
15 december.
Opmerkelijk is dat de bouwperiode van
deze molens exact gelijk was. Beide klus-
sen zijn gestart in week 2 en opgeleverd
in week 50 van 2008.
Daarnaast kwam er ook nog omvangrijk
herstelwerk bij de Oostendorper water-
molen in Haaksbergen gereed. Hier
werd de gehele houtconstructie in de
woelbak en het schutwerk vervangen
en/of gerestaureerd.
Natuurlijk zijn er dan ook nog talrijke klei-
nere onderhoudsklusjes die we hier
helaas niet allemaal noemen kunnen.
We beperken ons daarom tot een korte
opsomming van wat molens waar we
eind 2008 zijn geweest: De Marsch te
Lienden, De Sterrenberg te Nijeveen, De
Ruitersmolen te Beekbergen, De Koren-

bloem te Haaksbergen, De molens te
Laag-Keppel en De Oldemeule te Oele.
Ook in 2009 is er weer genoeg te doen.
Op 24 oktober 2008 werd de kap en het
achtkant van molen Bataaf in Winters-
wijk al gedemonteerd. Dit jaar zal de
omvangrijke restauratie aanvangen. Dit
geldt ook voor de korenmolen te Voorst
(Gem. Gendringen) en de molen te
Havelte (Drenthe). Daarnaast ontvingen
we ook de opdracht voor de restauratie
van de Lohmühle te Duisburg-Baerl(D).
Deze molen heeft nog een prachtig
authentiek binnenwerk en zal dan ook
weer geheel maalvaardig worden
opgeleverd. Voor molen De Juffer te
Gasselternijveen is een nieuwe gevlucht
in productie en dat zal dit voorjaar aan-
gebracht worden.

Verstild molenleven: de Oostendorper molen bij Haaksbergen.

Werken in de woelbal van de Oostendorper Molen. Werken aan het spoorwiel van de Sterrenbergse molen in
Nijeveen. (alle foto’s Vaags molenwerken).

Taiwan: tel de molenmakers!.



F
De geschiedenis van De Haan begint in de zeventiende eeuw. Al voor

1685 is aan het Zuidvliet een volmolen gebouwd. Als zodanig wordt de
molen ook in 1718 vermeld. Maar in 1786 wordt hij echter als pelmolen ver-
meld, zodat hij tussentijds (voor 1749) verbouwd moet zijn. Tussen 1832 en
1848 werd deze oliemolen De Haan. Mogelijk was de molen zelfs al in 1819
een oliemolen. In 1843 was het adres van de molen Het Zuidvliet nummer
178. In ieder geval wordt de molen in 1877 omschreven als een oliemolen.
De molen droeg toen reeds de naam De Haan. De molen werkte later
behalve als oliemolen ook als cementmolen. De molen was een achtkante
stellingmolen en had als adres Zuidvliet 176. Dat adres is in 1877 door de
Gemeente Leeuwarden gewijzigd in Zuidvliet 422. De molen is later ver-
bouwd tot houtzaagmolen. 

Volgens sommige berichten is de molen in 1845 gesloopt, echter op een
kaart van 1904 komt de molen nog voor. Vermoedelijk was hij toen al voor
een deel gesloopt, mogelijk was hij in 1878 onttakeld. Omstreeks 1930 zijn de
rondbogige bovenramen verwijderd, muren toegevoegd, het dak hersteld
en is er een betonvloer aangebracht. Van deze molen waren tot voor kort
op het Zuidvliet nog de -verbouwde- resten van de onderbouw te herken-
nen. In de restanten van de molen was tot in het jaar 1999 de stoomketel-
fabriek H. van Duuren gevestigd.
Sinds de verhuizing van de firma van H. van Duuren stonden de panden
leeg. De molenromp en het gebied rond de molen kwam in 1999 in handen

Molenwereld 22 |12e jaargang 2009 nr. 1

OLIEMOLEN DE HAAN
IN LEEUWARDEN
met de grond gelijk gemaakt

Friesland telde in het verleden een flink aantal oliemolens. Complete oliemolens staan er niet
meer. Wel bestonden er tot voor kort nog drie stompen; in Leeuwarden (De Eendragt en 
De Haan) en in Drachten (De Nijverheid). Van dit drietal is het onderachtkant van 

De Haan in november gesloopt, zodat er nu nog maar twee over zijn. 

Kadastrale minuutkaart uit 1832 met als perceelno.
403 de molen die dan nog als pelmolen te boek
staat en het eigendom is van Nolle Jan Dirks.

Dirk Swierstra
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Onder, links: het Vliet vanaf de brug gezien omstreeks 1910 in
de richting van de stad met achter de scheepswerf de stomp
van molen De Haan. De malende molen op de achtergrond is
de zaagmolen De Phenix, die in 1916 werd gesloopt en her-
bouwd als watermolen in Marrum waar hij nu nog staat.

In 2007 is het beeld van het Vliet vergeleken met een 
eeuw eerder drastisch veranderd. De Haan is het enige 
herkenningspunt! (foto H. Noot, 4 augustus 2007).

Boven: nogmaals het restant van De Haan, omstreeks 1950
en gezien vanuit het noordwesten.

Nieuwbouw rukt op. Leeuwarden De Haan 
(foto H. Noot, 4 augustus 2007).

Rechts: door sloop werd de constructie van het 
bouwwerk zichtbaar. Het onderachtkant van de molen
stond in negentiende-eeuwse nieuwbouw.
(foto H. Noot, 23 november 2008).
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van de project ontwikkelaar Herman van
der Werf.
Doordat de gebouwen leeg kwamen te
staan gingen er stemmen op om de
molen weer in oude glorie op te bouwen.
Anderen waren daar op tegen en kozen
voor het herstel van de molen De Een-
dragt aan de Dokkumer Ee. 
Begin 2001 werd het door Herman van
der Werf ingediende plan om op het ter-
rein appartementen en bedrijfruimten te
bouwen, door de raadscommissie stads-
ontwikkeling verworpen.
In juni 2002 werd er door de projectont-
wikkelaar een voorlopig besluit genomen,
de molen wordt opgenomen in zijn
nieuwbouwplannen.
Diverse architecten mogen daarvoor een
ontwerp indienen, de geschatte kosten
daarvan bedragen minimaal 640.000
euro. De Gemeente Leeuwarden, wilde in
mei 2003 echter de gevraagde subsidie
van 600.000 euro niet beschikbaar stellen.
Het pand werd in oktober 2003 gekraakt.
Later werd het pand aangekocht door
architect Gelt Glas, welke in het pand zijn
kantoorruimte wil onderbrengen. In
november 2008 werd het pand verder
onttakeld. Het achtkant van de molen
werd uit het pand gesloopt, en tevens
werd er nog een muur gesloopt. Van het
pand resteren nu nog 2 muren.

Bronvermelding: 
- De Molenaar 22 december 1982.
- Inventarisatie Ten Bruggencate 
Ver. De Hollandsche Molen no. 2987e.

- Friese Molens 1995 blz. 71.
- Leeuwarder Courant 6 juni 2002.
- Molendatabase 465, d.d. 16-06-2003.
- Molenwereld 2003 no.6 blz 169.
- Wijkboek van Leeuwarden 1843.

Van boven naar beneden: 
het onderachtkant van De Haan 
binnen de ommuring 
(foto D. Swierstra, 22 november 2008).

Een week later: weg molen! 
(foto D. Swierstra, 29 november 2008).

Het bijzondere restant van (nu) de
laatste oliemolen van Leeuwarden, De
Eendragt, bij de Dokkumer Ee. Het
was een merkwaardig molen: achtkant
op een ronde stenen onderbouw. Ook
het pakhuis met de trapgevel is 
bijzonder. Onbegrijpelijkerwijs bleef
bescherming achterwege bij de laatste
beschermingsronde voor stompen en
rompen (zie Molenwereld 2004-3-142,
143). De bovenbouw staat nu als
koren- en pelmolen in Anjum. Er
hebben in Leeuwarden zeker elf 
oliemolens gestaan, zodat men alleen
al om die reden zuinig mag zijn op
De Eendracht, te meer daar de laatste
decennia sloop en brand een sterk
spoor getrokken hebben door de
Leeuwarder molens en molenrestan-
ten. De Haan was de laatste in een
lange rij, hopelijk blijft dat zo.
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De Otter in Oterleek 

MAALT WEER
Molenaar Fred Prins reageert op het bericht over de stilstand
van molen De Otter in Oterleek in Molenwereld 2008-10-393. 
Hij schrijft: 

‘Jammer dat het slechte nieuws altijd sneller gaat dan het
goede. In het oktobernummer van Molenwereld wordt er onder
de korte berichten melding van gemaakt dat de activiteiten
van het werkproject in molen De Otter te Oterleek tot nader
order stilliggen. Echter, het project draait vanaf maandag 15
september 2008 gelukkig weer volledig, nadat op 1 september
de molenwinkel al weer open was gegaan. Er wordt in De Otter
weer gemalen. In de bakkerij naast de molen wordt hiervan
allerlei heerlijks gemaakt: heerlijk brood, krentenbrood, taarten,
koek en koekjes, pasta enz. In de molenwinkel, die ook weer
geopend is op zaterdag, wordt al dit heerlijks verkocht. Op het
kruispunt van de vier windstreken (Oterleek) weten de kopers
de weg. De molen en winkel liggen gunstig vanuit Stompetoren,
Stad van de Zon (Heerhugowaard) en OudorpAlkmaar, is ieder-
een in luttele minuten bij de winkel. Naar mijn mening een zin-
vol en hartverwarmend werkproject voor gehandicapten van
de Raphaëlstichting in Noord Holland.’

Waarvan acte. 

A D V E R T E N T I E

Korenmolen De Otter in Oterleek 
(foto Marcel Stroo, april 2007).
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Molenwereld wenst u een voorspoedig, gezegend 2009 
(foto L. van der Vlist, de Weijpoortse molen bij Bodegraven, 22 december 2007)
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Een loper en een ligger: het verledenligt vast, ligt achter ons, de loper is het
nu, de toekomst. Het verleden is geen
uitdaging meer, hooguit de interpretatie
ervan. Met het nu kan men alle kanten
op, het beweegt naar de toekomst: de
loper. Verleden en heden horen bij
elkaar: ‘in het verleden ligt het heden, in
het nu wat worden zal’ (Bilderdijk). De
molens, het beleven van molens nu, is
gebaseerd op het molenleven uit vroe-

ger tijd. Die scheiding tussen toen en nu
is de basis voor het concept van twee
fotoboeken, elk met hun eigen invals-
hoek, maar in de molens verbonden,
zoals een loper en een ligger. Al met al
ligt aan Molenland Vlaanderen een bij-
zonder goed doordacht - en uitgewerkt!
- concept ten grondslag.

OOp 30 november vond in
het stadhuis van Oudenaarde
de presentatie plaats van

Molenland-Vlaanderen, twee
fotoboeken die als een loper
en een ligger bij elkaar

horen. Het ene boek ‘vangt’
de Vlaamse molens in het
heden, het andere in het
verleden. Beide boeken vor-
men een indrukwekkend
koppel, dat zijns gelijke niet
heeft en zeker niet alleen in

Vlaanderen.

De Vlaamse molenziel

GEVANGEN!
De Vlaamse molenziel

GEVANGEN!

De opkomst voor de presentatie en signeersessie in Oudenaarde was enorm: de organisatie had gerekend op een opkomst
van zo’n 200 mensen maar er kwamen er meer dan 300 opdagen...! (foto H. Noot).

J.S. Bakker
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Vlaanderen

Beide boeken zijn voor alles fotoboeken.
De teksten zijn algemeen en kort. Daar-
door grijpen de foto’s de lezer/kijker des
te meer bij hun kladden. Het maakt niet
uit of de historische of de moderne
foto’s het doen: beide. Uit de titel blijkt
al dat het over Vlaamse molens gaat,
met die beperking dat het gaat om het
Vlaanderen dat ook Vlaanderen heet:
Frans-Vlaanderen, de beide Belgische
provincies Oost- en West-Vlaanderen en
Zeeuws-Vlaanderen. Begrijpelijkerwijs vor-
men de beide Belgische provincies
Vlaanderen het zwaartepunt. 

De ‘ligger’: historie verbeeld

Willem Vermandere zet met zijn voor-
woord in elk der boeken eigenlijk direct
de toon: verwondering over relicten uit

een voltooid verleden tijd met de eraan
verbonden mensen. Dat is waarschijnlijk
ook een van de sterke kanten van niet
alleen dit, maar van beide boeken: met
je neus op molens gedrukt worden. Ze
dringen zich als het ware op; niet alleen
de molens op zich, maar ook hun con-
text. De mensen die de uitvoering van
Molenland Vlaanderen op hun naam
hebben gezet zijn daar blijkbaar van
doordrongen geweest, de bijschriften
zijn tot een minimum beperkt. Dat heeft
uiteraard als nadeel dat de informatie
over de molens minimaal is. Men kan nu
eenmaal geen twee heren dienen. Het
is duidelijk een - mijns inziens terechte -
keuze geweest omdat de bij het project
betrokken mensen zonder veel moeite
die gegevens zouden kunnen oplepe-
len.

De foto’s zijn gegroepeerd rond een aan-
tal thema’s. Achtereenvolgens komen zo

aan bod: Molens in hun glorietijd, Molens
in ‘Den Grooten Oorlog’, Molens in hun
nadagen, Molenaars van weleer, Molen-
zorg en molenbehoud. Een plaatsnamen-
register en een colofon sluiten het 192
pagina’s tellende boekwerk af. Elk der
hoofdstukken wordt voorafgegaan van
een korte en ter zake inleiding met tus-
sendoor korte algemene teksten over de
diverse regio’s of andere aspecten; ach-
tereenvolgens van Alain Goublomme
(de ‘vader’ van dit project), John Ver-
paalen over molens in de Eerste Wereld-
oorlog, Walter Van den Branden over
het reilen en zeilen van de molens in hun
nadagen, Paul Bauters en Lieven Dene-
wet. Aan de keuze van de foto’s is uiter-
ste zorg besteed; onverschillig over welk
item. De foto’s geven een bijzondere
indruk van het Vlaamse molenleven
zoals zich dat in de twintigste eeuw ont-
wikkelde: de Vlaamse molenziel gevan-
gen. Er zijn foto’s die ontroeren, of zelfs
verbijsteren als die uit de Eerste Wereld-
oorlog. 

De ‘loper’: het heden verbeeld 

Het tweede boek is gevuld met foto’s
gemaakt door de fotografen Philippe
Minnaert en Mireille Verscheure, die
door Alain Goublomme ‘niet meer dan
met een paar aanwijzingen het pad
naar de molen op’ gestuurd werden. Hij
prijst zich daar nu gelukkig om, want
daardoor hadden zij een volledige vrij-
heid, een vrijheid waarmee zij in alle
opzichten gewoekerd hebben, onver-
schillig of het nu gaat om landschaps-
beelden of details. De foto’s zijn van
zeer hoge kwaliteit. Ze worden afgewis-
seld met enkele pagina’s proza of poë-
zie. Dit - eveneens 192 pagina’s tellende
- boek is om te beleven, op je in te laten
werken. Ook in dit boek gaat het om het
beeld. Zo zijn de plaatsnamen niet bij de
foto’s vermeld, maar opgenomen in
een apart plaatsnamenregister. De foto-
grafen verstaan de kunst om te laten
zien wat je in de molen ziet en toch niet
ziet. Zo vormen beide boeken als het
ware een tegengestelde beleving,
beide met volstrekt gescheiden kwalitei-
ten en toch bij elkaar horend.

De scheppers

Het project is op poten gezet door Alain
Goublomme, die ook de beide boeken
in eigen beheer heeft uitgegeven; niet
alleen een loffelijk, maar ook gedurfd
initiatief. Dat heeft hij gedaan in nauwe
samenwerking met John Verpaalen, die
ook hier zijn fotografische achtergrond
en inzicht en kwaliteit niet verloo-
chende. Zij hebben beide het historisch
deel voor hun rekening genomen, terwijl
de fotografen Philippe Minnaert en
Mireille Verscheure met hun foto’s uiter-
aard de basis vormden voor het tweede
boek. 
Bij dit tweeluik mogen ook de namen

De staatsiefoto met de ‘vaders’ en de ‘moeder’ van het werk, v.l.n.r.: 
Alain Goublomme, Willem Vermandere, Mireille Verscheure, Tom Waege, 
Philippe, Philippe Minnaert, John Verpaalen (foto H. Noot).

Er waren stapels boeken aanwezig. Toch bleken er maar net voldoende om 
iedereen te kunnen ‘bedienen’. Zeker de helft van de oplage is nu al verkocht!
(foto H. Noot).
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niet ontbreken van de vormgevers.
Veelal blijven die op de achtergrond en
komen in het beste geval niet verder
dan een plaatsje in het colofon. Dat zou
bij een bespreking van dit boek haast
beledigend zijn, want de perfecte uitstr-
aling van dit boek is voor een niet gering
deel te danken aan vormgever Tom
Waege en drukkerij De Riemaecker Prin-
ting. Genoemde mensen moeten als
een hecht team geopereerd hebben,
resulterend in een werk van uitzonder-
lijke klasse. Ik zou in Nederland geen
werk weten wat dit kan evenaren. Men
mag zich afvragen of de Vlaamse
molenliefhebber die aan Molenland-
Vlaanderen voorbij gaat wel een molen-
liefhebber is. Voor een Nederlander is
dat te scherp gezegd. Maar het boek is
een gelegenheid bij uitnemendheid om
‘Molen-Vlaanderen’ op te leren kennen;
in het verleden en nu.

Het derde deel

Verleden, nu; maar er is ook nog een
toekomst, als het ware het derde en
ongeschreven deel. Met Molenland-
Vlaanderen hebben Goublomme c.s.
een monument voor de Vlaamse molens
geschapen, op zijn Duits: een Denkmal;
en niet alleen dat, ook een Mahnmal,
een aanmaning. Het maakt duidelijk
wat Vlaamse molens waren, wat ze zijn.
Door de manier waarop hieraan
gestalte is gegeven is het ook vermaan
voor de toekomst. Dit zo specifieke
Vlaamse cultuurbezit is om uiteenlo-
pende redenen het behouden waard,
moet behouden blijven. Het werk dwingt
of zou mensen en instanties tot het besef
moeten dwingen dat Vlaamse molens
uiterste zorg vragen en op een verant-
woorde manier krijgen; dat verloedering
van de molens en diens omgeving een
wandaad is juist omdat molens zo
beeldbepalend zijn. Beide delen onder-
strepen dat, elk op hun eigen wijze. Dat
heeft niet zozeer met nostalgie te
maken, maar meer met de invulling van
het leefklimaat, de eigenheid, de identi-
teit van de samenleving. Juist dat is het
wat in het boek zo uitstekend is ver-
beeld; zoals het was, zoals het is en
hopelijk ook in de toekomst zal blijven.
Daartoe is dit boek een prachtig instru-
ment. Als dit niet werkt dan vraag ik mij
wel af wat het dan wel doet. 

Alain Goublomme e.a.: Molenland Vlaanderen (Horebeke 2008), 2 delen, te weten Historie verbeeld en Nu in beeld. 

Elk deel telt 192 pagina’s op A4 - oblongformaat en is ingebonden. ISBN 9789081318426

Elk boek kan afzonderlijk besteld worden voor de prijs van i32,50 plus i7,50 aan verzendkosten; in totaal i40,-.

Wie het complete tweeluik wenst krijgt er een gratis foedraal bij en betaalt i65,- plus i7,50 verzendkosten, totaal i72,50.

Vanuit Nederland is het bestellen het gemakkelijkst en voordeligst door het betreffende bedrag over te maken op 

bankrekening 861888049 op naam van Stichting Levende Molens te Roosendaal onder vermelding van het gewenste 

en vermelding van adres.

Alain Goublomme licht de totstandkoming van het boek toe (foto H. Noot).

Grote belangstelling voor de signeersessie (foto H. Noot).
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veranderd. De fraaie met heide
begroeide zandrug van de in MW 121
gereproduceerde afbeelding heeft
plaatsgemaakt voor woningbouw, ter-
wijl op 200 meter afstand het verkeer
over de Autobahn A1 raast.’
Uiteraard danken we de heer Van der
Drift voor deze reactie, waarmee toch
weer een onbekende molen is op
gelost.

Hieronder een nieuwe ‘Zoeker’; een
achtkante molen, wellicht in Overijssel
of Gelderland, 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.

BBij het ter perse gaan van dit nummer is
nog geen reactie ontvangen omtrent
de ‘Zoeker’ in het vorige nummer, hope-
lijk komt die nog.
Wel deelt de heer L. van der Vlist mee,
dat de veronderstelling over een
ansichtkaart die ook de Viebrock’sche
Mühle zou zijn omjuist is. Hij schrijft: 
‘Afgebeeld is namelijk de korenmolen
van Uphusen bij Achim (Kreis Verden) op
de Brauberg (Kleeberg, p. 290). Deze
molen, waarvan het bouwjaar omstreeks
1830 zou liggen, werd in 1947 van het
gevlucht ontdaan. De nog bestaande
romp is sindsdien als woning ingericht.
Het tegenwoordige adres luidt Uphuser
Heerstrasse 96, dit is de oude hoofdweg
die vanuit Bremen in zuidoostelijke rich-
ting loopt, evenwijdig aan de rivier de
Weser.
Een bijzonderheid van deze molen was
het feit dat de omloop gedeeltelijk uit
een belt en gedeeltelijk uit een stelling
bestond. Nog beter dan op de ansicht is
dit te zien op de foto, afkomstig uit de
collectie van de Philipps Universität in
Marburg. Helaas is de foto niet geda-
teerd, maar we zien de molen hier dui-
delijk in zijn nadagen, stilgezet en met
de kleppen van de zelfzwichting reeds
verwijderd. 
Ook de omgeving van de molen is sterk

De bouw van
De Windhond
in Soest 
vastgelegd

Op zaterdag 29 november 2008 is het
eerste exemplaar van het fotoboek

Er gaat geen wind meer verloren van
Jaap van den Broek over de bouw van de
molen de Windhond aan burgemeester
Noordergraaf overhandigd in de Mole-
naarskamer onder de stellingkorenmolen
de Windhond. 

De bouw van de Windhond is gestart op
26 april 2006, de molen was gereed op 10
mei 2008, nationale molendag, en is door
de burgemeester van Soest, de heer
Noordergraaf geopend. De bouw is op de
voet gevolgd door fotograaf Jaap van
den Broek, die als vrijwilliger de bouw
heeft vastgelegd met ruim 7000 foto’s.
Een tentoonstelling met een deel van
deze foto’s hangt al vanaf de opening
van de molen in de Molenaarskamer. 
Velen hebben de bouw van de molen
gevolgd. Voor diegene die de sfeer van
de bouw nog eens willen beleven, is er
een fraai fotoboek gedrukt door de Soes-
ter drukkerij Esed. In het boek staan inter-
views met enkele bij de bouw betrokken
personen. De interviews zijn van de
bekende Hans Kruiswijk. 
Het fotoboek met de titel Er gaat geen
wind meer verloren is sinds zaterdag 29
november te koop in de molen de Wind-
hond, Boekhandel van de Ven aan de
Zuidpromenade, Boekhandel Appelboom
aan de Van Weedestraat en het VVV kan-
toor aan de Steenhoffstraat. 
De opbrengst van het boek komt ten gun-
ste van Stichting de Windhond. 

Het boek kost i24,50, zo nodig te vermeerde-
ren met de portokosten: i3,65; totaal i 28,15.
Het boek kan ook worden besteld bij:
Van de Grift Bouwbedrijf, Postbus 268, 3760 AG
Soest, tel. 035-6014691, 
fax 035-6023791, e-mail: ghu@vandegrift.nl
Na de bestelling en overmaking van het
totale bedrag op rekeningnummer
3599.62.343 t.n.v. Van de Grift Bouwbedrijf te
Soest en vermelding van het adres wordt het
boek dan verzonden. 

De molen van Uphusen.
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TURBULENTIES ,
waar praten we eigenlijk over?
TURBULENTIES , Nico Jurgens

De Traanroeier in Oudeschild. 
Bij deze molen werd het voorhek 

volledig draaibaar en de roeden zelf
gestroomlijnd. Inmiddels is dit 

bijzondere wieksysteem 
weggerestaureerd en vervangen door

verdekkering met remkleppen.
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In het novembernummer van dit tijdschrift stond in ‘Molensactueel’ op pag. 438 een kort
bericht over de gevolgen van de aanleg van een snelweg met geluidsschermen langs de molen
van Serooskerke. Het bericht besluit met de mededeling dat een wiekverbetering geen optie

is vanwege de turbulenties die door een geluidsscherm worden veroorzaakt. 
Dan rijzen de vragen of dat wel zo is, en of daar niets aan te doen is.

Theoretisch experiment van Spitfire
met molenwieken in plaats van 

vleugels.

Het begrip ‘turbulentie’ kan enigszins
gesimplificeerd gedefinieerd worden

als ‘niet-laminaire stroming’. In een lami-
naire stroming, zoals die in een goede
windtunnel zou moeten zijn, bewegen
alle luchtmoleculen met precies
dezelfde snelheid in precies dezelfde
richting. Molens plegen niet in een wind-
tunnel te staan. Wind, dus zoals die buiten
waait van hoge- naar age  dru kgebieden,
wordt zelden gekenmerkt door een lami-
naire stroming en is dus altijd min of
meer turbulent.

Overtrekken

Inderdaad hebben turbulenties een
negatieve invloed op het functioneren
van molenwieken, maar slechts weini-
gen zullen beseffen dat de molenwiek
zelf de grootste oorzaak is van turbulen-
ties. Turbulenties zijn gewoonlijk niet
zichtbaar en dat maakt het moeilijk er
grip op te krijgen. Gerrit Pouw legt in zijn
boek Wieksystemen op pagina 62 uit dat

een molenwiek dicht tegen de situatie
zit die piloten ‘overtrekken’ noemen en
die oorzaak is van turbulenties. Met
‘overtrekken’ wordt bedoeld dat een
piloot de stuurknuppel in verhouding tot
de omstandigheden te ver naar zich toe
trekt. Die omstandigheid is dat het vlieg-
tuig een lagere snelheid heeft dan waar
het voor ontworpen is. Dat gebeurt bij
het stijgen en landen. Een vliegtuig
wordt in de lucht gehouden door het

drukverschil onder en boven de vleu-
gels. Dat drukverschil wordt ‘lift’
genoemd. De lift is afhankelijk van de
snelheid: meer snelheid geeft meer lift.
Het product van lift en vleugeloppervlak
moet gelijk zijn aan het gewicht van het
vliegtuig. Gaat een vliegtuig langzamer
dan waar het voor ontworpen is, dan
wordt de lift te klein om het in de lucht te
houden. De piloot trekt dan automa-
tisch de stuurknuppel naar zich toe,
waardoor het vliegtuig enigszins ‘achter-
over’ gaat hangen en de lift weer toe-
neemt. Omdat een vliegtuig bij het
landen langs een schuine lijn naar bene-
den gaat, staan de vleugels vrij schuin
op de bewegingsrichting. Onder deze
omstandigheden wil de lucht die onder
langs de vleugel stroomt langs de ach-
terrand omslaan. Hier ontstaan turbulen-
ties, en de piloot spreekt van
‘overtrekken’ als die turbulenties zo sterk
worden dat het drukverschil onder en
boven de vleugel wegvalt. In de lucht-
vaart wordt gewoonlijk de term ‘stall’
gebruikt. Dat is geen letterlijke vertaling

Onder: molenwieken staan veel schuiner 
op de wind dan vliegtuigvleugels. 
Door de grote luchtweerstand zal de 
topsnelheid van deze combinatie veel lager 
liggen dan met de voor dit toestel 
ontworpen vleugels.

Als een vliegtuig bij het stijgen en landen langzamer
vliegt dan waar het voor ontworpen is, moeten de
vleugels een schuine stand innemen ten opzichte van
de beweging. In deze situatie bestaat risico op ‘stall’.
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van ‘overtrekken’, maar is er het gevolg
van. Zeer vrij vertaald is stall het wegval-
len van de lift. Dan ben je vlug beneden,
maar niet geheel ‘comme il faut’.

Stuurknuppel en afhouder

Kun je een molen ‘overtrekken’? Bij
gebrek aan een stuurknuppel zou je mis-
schien denken van niet, maar het kan
wel degelijk. Dat doe je als je de molen
overbelast, dus als er teveel graan tus-
sen de stenen valt, of als er te weinig
wind is om het scheprad of de vijzel te
trekken. De wieken worden dan te sterk
afgeremd, terwijl de wind dezelfde snel-
heid houdt. De resultante van wind en
beweging van de wieken staat dan
schuiner op de wieken dan waar die
wieken voor ontworpen zijn, en er ont-
staat ‘stall’. Gelukkig vallen molens niet
uit de lucht, of althans niet door deze
oorzaak, maar ze vallen wel stil. Malen
met minnekracht is een kunst waarin
zich de goede molenaar onderscheidt
(even afgezien van de commerciële
kanten van het beroep). Als de mole-
naar merkt dat de molen dreigt overbe-
last te worden, trekt hij de afhouder aan
en zet hem vast. Het is verkeerd om de
steen uit te lichten; dan krijg je geen
meel maar kippenvoer. Ik heb molens

gezien waar het keurtouwtje zó was
afgesteld dat het graan doorloopt als
de schoen stil hangt. Op deze wijze kun
je goed leren wat ‘overtrekken van een
molen’ is. Molenaars zeiden altijd dat
het schoentje zo moet hangen dat een
knikker langzaam naar achter rolt in
plaats van naar het kropgat. Als er dan
geen graan uit het schoentje komt,
komt dat meestal doordat het schoentje
met zijn staart kwispelt.
‘Stall’ wordt sterk bevorderd door turbu-
lenties in de lucht. Wordt een molen
zwaar belast maar nog niet zo zwaar dat
stall optreedt, dan zal die onder die
omstandigheid vaak wel optreden als er
al turbulenties in de wind zitten. Die tur-
bulenties worden ondermeer veroor-
zaakt door de hoekige vorm van
molenroeden. Het was niet voor niets
dat houten roeden ook aan de achter-
zijde werden afgerond, en om dezelfde
reden had Fauël in zijn octrooiaanvraag
roeden getekend met ronde door-
snede. Maar ook de turbulenties die
worden opgewekt door gebouwen of
geluidsschermen met een slechte aëro-
dynamische vormgeving hebben een
groot negatief effect op het functione-
ren van molenwieken. En dat betekent
dat het probleem van twee kanten
opgelost kan worden.

Flaps en fokken

Michel Dellebeke beweert dat een wiek-
verbetering geen optie is als er turbulen-
ties in de wind zitten. Bij een vliegtuig dat
landt is het risico op stall groot. Hoe gro-
ter de landingssnelheid, hoe groter het
risico op een crash en hoe langer de
landingsbaan moet zijn. Hoe groter het
verschil tussen kruissnelheid en landings-
snelheid, hoe groter het risico op stall.
Landen moet dus snel gaan om lift te
houden, en langzaam om veilig te kun-
nen landen. Dat gaat moeilijk samen.
Uiteraard hebben de vliegtuigbouwers
een uitmuntende oplossing voor dit pro-
bleem gevonden, want anders kon de
veegploeg dagelijks de brokken van de
baan ruimen. Die oplossing zijn de
‘flaps’: smalle kleppen aan de vleugels
die gedraaid en/of uitgeschoven kun-
nen worden. Kleine vliegtuigen hebben
alleen flaps aan de achterkant van de
vleugels, maar sommige door straalmo-
toren voortgestuwde vliegtuigen heb-
ben bovendien neuskleppen, die wel
wat op de fokken van onze molens lij-
ken. Zonder flaps zou geen enkel straal-
vliegtuig kunnen opstijgen of landen.
Flaps hebben een eigenschap die bij
het landen zeer gewenst is, maar die het
minder gewenst maakt om ze in
dezelfde vorm op molens toe te passen.
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Boven: luchtstroming langs vliegtuig-
vleugel tijdens de vlucht.

Midden: molenwiek tijdens het malen.
De schijnbare wind is horizontaal
getekend, waardoor te zien is hoe
schuin een wiek op de wind moet
staan om voldoende lift te genereren.
De wind heeft neiging om achter de
achterzoom om te slaan. De roede
veroorzaakt turbulenties.

Onder: luchtstroming langs vliegtuig-
vleugel in situaties waar de snelheid
van het vliegtuig te laag is om 
voldoende lift te genereren. Door het
vliegtuig een schuine stand in te laten
nemen, neemt de lift toe, maar ook
het risico op het ontstaan van ‘stall’:
het geheel wegvallen van de lift 
doordat de luchtstroming langs de
bovenzijde de vleugel te vroeg loslaat.

Vliegtuig met uitgeschoven flaps en
neusklep. Zonder deze onderdelen
zou een straalvliegtuig niet kunnen
opstijgen of landen. De werking 
van de fok is op hetzelfde principe
gebaseerd als die van de neusklep 
van een vliegtuigvleugel. De relatieve
luchtstroming moet hier als 
horizontaal gedacht worden.
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Een vliegtuig dat landt gaat steeds snel-
ler, net zoals een voertuig op wielen dat
van een helling naar beneden rijdt.
Maar een vliegtuig moet juist afremmen
om te gaan landen. Flaps verhogen de

lift én de drift (de ‘drift’ is de luchtweer-
stand, gemeten in de richting van de
relatieve beweging van de vleugel of
wiek ten opzichte van de wind. Lift en
drift staan allebei schuin op het vlak

waarin molenwieken draaien), en ver-
minderen bovendien het risico op stall.
De grotere drift remt het vliegtuig af. De
flaps permanent uitzetten om meer lift te
krijgen, waardoor je kleinere vleugels
kunt toepassen, zou gigantisch veel
kerosine kosten. Zoals stijgen gigantisch
veel kerosine kost, want dan moet het
vliegtuig tegen de zwaartekracht én
tegen de luchtweerstand van de flaps
in. Daarom worden ze teruggedraaid of
ingetrokken zolang het vliegtuig op snel-
heid is. Toch wel slimme jongens, die
vliegtuigbouwers.
Als we flaps en neuskleppen nou eens
beschouwen als ‘wiekverbetering’, dan
is meteen duidelijk dat een wiekverbete-
ring wel degelijk een remedie is of zou
kunnen zijn tegen turbulenties. Fokken
en stroomlijn hebben allebei een gunstig
effect, maar op geheel verschillende
wijze. Evenals flaps verhogen fokken de
lift én de drift en verminderen ze het
risico op stall. Een fok trekt als een stier

De molen van Spijkenisse is slachtoffer van de biotoopregel en wordt met zeven meter verhoogd tot stadsmolen.

De scherpkantige stalen roeden 
veroorzaken turbulenties. 
Bij Potroeden die op hoekijzers
geklonken werden, was dit moeilijk 
te vermijden.



maar maakt geen snelheid. Stroomlijn
veroorzaakt een veel gunstiger verhou-
ding tussen lift en drift waardoor de wiek
veel minder schuin op de schijnbare
wind staat, waardoor het risico op stall
ook afneemt. (De schijnbare wind is de
resultante van wind en beweging die al
genoemd werd). Fokken trekken bij stil-
stand de kruipalen uit de grond; stroom-
lijnwieken beginnen pas te trekken als
die in de buurt komen van de optimale
snelheid, en die ligt een stuk hoger dan
bij fokken. Zo heeft ieder profiel zijn
eigen bijzondere eigenschappen.
Ik zou mij kunnen voorstellen dat de

voordelen van flaps aan molenwieken in
situaties waarin de wind ernstig ver-
stoord is, groter zijn dan de nadelen.
Beter langzaam doordraaien dan hollen
en (vooral) stilstaan. Onderzoek is hier
nog nooit naar gedaan.

Aërodynamica

Hoe lossen de bouwers van windgenera-
toren dat op? Die passen profielen toe
die een zo gunstig mogelijke verhouding
hebben tussen lift en drift en de rotor-
bladen zijn om hun lengteas draaibaar

waardoor ze voortdurend in de gunstig-
ste positie ten opzichte van de schijn-
bare wind gedraaid kunnen worden.
Bovendien zijn de tegenwoordige wind-
generatoren veel hoger dan traditionele
molens.
Zowel flaps als de oplossingen aan wind-
generatoren zijn dus niet in precies
dezelfde vorm op traditionele molens
toepasbaar, maar windtunnelonderzoek
naar het functioneren van wieken van
traditionele molens is nog altijd veel
goedkoper dan verplaatsen of verho-
gen. Dat geldt niet alleen voor Seroos-
kerke, maar ook voor de molen van
Wageningen waar ruimtelijke ontwikke-
lingen eveneens het functioneren in de
toekomst bedreigen. Sinds het windtun-
nelonderzoek dat ondermeer door
Havinga verricht is, is de kennis van
aërodynamica enorm toegenomen. Die
toegenomen kennis is begrijpelijkerwijs
voorbij gegaan aan de traditionele
molens. De Van Riet-wiek, die het dichtst
in de buurt van een vleugelprofiel komt,
is grotendeels gevoelsmatig ontworpen.
De werking van dat wieksysteem is nooit
in de windtunnel onderzocht. Fauël
heeft enkele metingen gedaan aan zijn
fokwiek, maar tot uitgebreide tests is het
nooit gekomen. Chr. van Bussel heeft
een ontwerp gemaakt van een stroom-
lijnneus met neusklep, maar bij mijn
weten is dat ontwerp nooit verder geko-
men dan de tekentafel.
De aërodynamische eisen die aan een
molenwiek gesteld worden, zijn heel ver-
schillend. Bij een korenmolen zijn ze heel
anders dan bij een watermolen, bij een
molen die werkt zijn ze heel anders dan
bij een molen die los draait, bij een
molen binnen de bebouwing zijn ze heel
anders dan bij een molen in het open
veld. Voor elke andere situatie zou naar
een andere aanpassing gezocht kunnen
worden. De lift moet altijd zo hoog
mogelijk zijn, maar de drift hoeft niet
altijd zo laag mogelijk te zijn. Een molen
die onbelast draait mag best hoge drift
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Moeten we alle molens uitrusten met Van Riet-wieken? Het wieksysteem is slechts
toegepast aan een handvol molens en vrijwel overal weer verdwenen. Voor het eerst
zou het toepast zijn aan de molen van Van Boven in Nieuwdorp. Blijkbaar had deze
molenaar ook een aandeel in de ontwikkeling van het systeem, want in het vakblad
De Molenaar is sprake van het Bovrie-wieksysteem. In Nieuwdorp was niet de
gehele klep draaibaar: het deel bij de askop was vast.



hebben. Als zo’n molen tussen de
bebouwing staat, zou dat zelfs gunstig
zijn. Voor een molen die belast draait,
hoeft het ook niet altijd een bezwaar te
zijn. Een hoge drift kan een bepaalde
mate van veiligheid bieden, die bijvoor-
beeld gewenst werd bij de Friese boe-
renmolens omdat die met minimaal

toezicht moesten werken. Iedere situatie
vraagt om een andere oplossing en die
kan alleen maar gevonden worden
door middel van onderzoek.

Garbage in ‘ garbage out

Zoals al genoemd: het probleem kan
aan twee kanten opgelost worden. De
in opdracht van De Hollandsche Molen
opgestelde biotooprichtlijn bestaat uit
twee formules waarmee de maximale
hoogte van gebouwen berekend kan
worden, afhankelijk van de omstandig-
heid of een molen in open terrein of bin-
nen de bebouwing staat. In deze
formules ontbreekt de belangrijkste fac-
tor: de Cw-waarde van gebouwen. Hoe
lager de Cw-waarde, hoe minder turbu-
lenties een gebouw veroorzaakt. Een
gebouw met een lage Cw-waarde dat
boven de biotooprichtlijn uitkomt (bij-
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Moorsele De Grote Macht in het begin van de twintigste eeuw. Tussen de eerste en de tweede schei is een extra heklat 
aangebracht die moet verhinderen dat het zeil tussen het hek wordt doorgedrukt. Ook een eeuw gelden beseften sommige
molenmakers het belang van de toppen van de wieken.

Dit triplexplankje verhindert dat het
laatste deel van het zeil tussen het hek
doorgedrukt wordt. Het laatste deel
van de wieken beschrijft het grootste
oppervlak en levert daarom de groot-
ste bijdrage aan het vermogen van de
molen. Als het zeil tussen het hek
wordt doorgedrukt levert het laatste
deel de grootse luchtweerstand. Ik
gebruikte deze plankjes alleen als er
onvoldoende wind was en uiteraard
alleen in combinatie met volle zeilen.



voorbeeld het Chinese restaurant naast
de Kortrijkse Molen in Breukelen), kan
minder hinder veroorzaken dan een
gebouw met een hoge Cw-waarde dat
wel onder die richtlijn blijft (één van de
flats nabij De Gooijer in Amsterdam
waar een constructie op het dak staat
die kennelijk ruimte biedt aan een liftto-
ren). Elke formule leidt tot een uitkomst
en elke uitkomst leidt tot een gevoel van
‘objectieve waarde’. Vaak zal dat
gevoel misplaatst zijn. In computerter-
men zouden we zeggen: garbage in ‘
garbage out. De resultaten die een
computer berekent, kunnen nooit beter
zijn dan de formules of gegevens die je
erin stopt. In feite is de biotoopregel van
De Hollandsche Molen dus volkomen
onbruikbaar en alleen maar geschikt om
te proberen projectontwikkelaars en ste-
debouwkundigen zand in de ogen te
strooien. Zodat die projectontwikkelaars
nu terugslaan met even onzorgvuldige
windtunnelonderzoeken door een
bureau dat nog nooit geconcludeerd
heeft dat bepaalde voorgenomen ruim-
telijke ontwikkelingen nadelig zijn voor
een molen. Maar daarmee komen pro-
jectontwikkelaars en molenliefhebbers
niet dichter bij elkaar. Beide beschuldi-
gen elkaar nu van praktijken waarvan
het woord me even ontschoten is.

Aanval in de rug

Veertig jaar geleden, toen die bio-
tooprichtlijn werd opgesteld, was de
druk op de ruimte nog niet erg groot. De

onvolkomenheid van de regel zal toen
nauwelijks op bezwaren zijn gestuit. Nu
de druk op de ruimte echter zeer groot
is, zal de molen áltijd de verliezer zijn. Het
vastleggen van maximale bouwhoog-
ten rond molens zal steeds vaker een illu-
sie blijken. De ruimtelijke ontwikkelingen
gaan hoe dan ook door en de molenei-
genaar moet maar zien hoe hij aan de
biotoopregel tegemoet komt. Meestal
draait het dan uit op verplaatsen of ver-
hogen. Daardoor is de biotoopregel, die
oorspronkelijk bedoeld was om molens
te beschermen, er zelf de grootste
bedreiging voor geworden. Winschoten,
Vaassen, Ede, Wadenoijen, enz. enz.:
stuk voor stuk slachtoffers van de bio-
toopregel. In Spijkenisse kwam de archi-
tect zelfs met een aërodynamisch
verantwoord ontwerp, maar het is van
de tafel geveegd omdat het niet vol-
deed aan de 1 op 30 regel. In al deze
gevallen zou er een betere oplossing
geweest zijn waarmee de molen kon blij-
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Bij stroomlijning moet het hek veel vlakker staan. Bij de gefotografeerde roede
waren de gaten aan beide zijden van de roede om die reden uitgehakt.

De standerdmolen van Moergestel
heeft een gevlucht met een fraaie
zeeg voor een watermolen. In combi-
natie met de lage overbrengverhou-
ding komt de steen maar amper rond.
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ven functioneren, hoewel niet voldaan
zou zijn aan de biotoopregel. En alsof
het nog niet dol genoeg is, wordt de
biotoop (waar de moleneigenaar door-
gaans niet zelf voor gekozen heeft)
meegewogen bij het toekennen van sub-
sidies. Impliciet wordt de molen(eigenaar)
zo aansprakelijk gesteld voor het feit dat
hij de ruimtelijke ontwikkelingen niet heeft
geblokkeerd; net alsof dat anno 2008
nog mogelijk zou zijn. Molens zijn geen
zeggekorfslakken. Als zelfs in gebieden
met lage bevolkingsdichtheid en weinig
economische activiteit zoals Oost-Gro-
ningen (Winschoten) en de Veluwezoom
(Vaassen) de ruimtelijke ontwikkelingen
gewoon doorgaan, dan hoef je je over

de Randstad en de agglomeratie Eind-
hoven al helemáál geen illusies te
maken.

De letter van de wet

Er zijn plaatsen waar de nadelen van
een geluidsscherm groter zijn dan de
voordelen. Dat lijkt mij het geval in
Wadenoijen en wellicht ook in Seroos-
kerke. Bij de plaatsing van geluidsscher-
men wordt de wet naar de letter en niet
naar de geest uitgevoerd. Als dan de
molenliefhebbers de onbruikbare bio-
toopregels eveneens naar de letter
interpreteren in plaats van naar de

geest staan beide partijen onverzoenlijk
tegenover elkaar. Een constructieve
oplossing wordt dan bij voorbaat defini-
tief uitgesloten. En mocht je soms den-
ken dat met ‘biotoop’ de omgeving
wordt bedoeld in de zin van het geheel
van natuurlijke en culturele factoren
(zoals ik die voor de watermolen van de
Dorpspolder van Wadenoijen heb toe-
gelicht), dan heb je het echt helemaal
mis: er wordt alleen mee bedoeld of vol-
daan is aan de 1 op 100 regel of de 1 op
30 regel. Deze regels gaan dus steeds
meer schade berokkenen aan het cultu-
reel erfgoed. Hoe eerder ze afgeschaft
worden, hoe beter dat voor de molens
zal zijn.
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Weesp Het Anker met het molenaarshuis. De vroegere molenaars wisten goed dat hoekige vormen turbulenties veroorzaken.
De kap van het molenaarshuis benadert met zijn alzijdig gebroken kap de bolvorm.

Het profiel van de dijken en de molen bij de molen van Wadenoijen.
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Moeten molens altijd malen?

Moeten we elke molen dan voorzien
van Van Rietwieken? Of misschien zelfs
verbeterde om hun lengteas draaibare
Van Rietwieken met neuskleppen, flaps
en wat de aërodynamische trukendoos
nog meer aan oplossingen te bieden
heeft? Sinds de voordracht vorig jaar
door prof. Bazelmans is er een nieuwe
discussie over het molenbehoud op
gang gekomen. Moeten molens altijd
malen? Moeten molens verhoogd of
verplaatst worden? Hoe ver moeten we
gaan met authenticiteit? Moeten we
molens ‘verbeteren’ omdat onze voor-
ouders dat ook gedaan zouden hebben
als ze de hedendaagse kennis gehad

zouden hebben? In mijn artikel over de
molen van Wadenoijen heb ik al uiteen-
gezet dat we molens behouden omdat
het historische werktuigen zijn. We
behouden ze niet omdat het werktuigen
zijn; de evolutie in de techniek heeft
inmiddels veel betere werktuigen voort-
gebracht. We behouden molens in de
eerste plaats omdat ze historisch zijn.
Zoals Johan Bakker in het tweede deel
van zijn reactie op het referaat van
Bazelmans al schreef: door een object
aan te wijzen als monument, proberen
we een historische situatie te ‘bevrie-
zen’. Tegelijk is het functioneren van een
molen een aspect van zijn cultuurhisto-
risch wezen. Naar mijn bescheiden
mening kan de vraag van Bazelmans of

molens altijd moeten malen beant-
woord worden met ‘ja, tenzij’. En met
tenzij bedoel ik de situatie waarin de cul-
tuurhistorische waarde van een molen
verloren gaat door maatregelen om de
molen te laten functioneren. Het ook al
door Johan genoemde kind met het
badwater.
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Op 5 januari 1898 kwam het eerste nummer van het vakblad De Molenaar uit.
Daarin stond een artikeltje ‘Het terugkeeren tot de windmolens’. Dat sloot af
met: “Wij zijn overtuigd dat men, met de vorderingen in de werktuigkunde en
de toepassing van de electriciteit, na niet zeer langen tijd, deze oude krachtaan-
brenger, reeds te lang verwaarloosd, zal zien herleven.” Het doet nu welhaast
profetisch aan. Deze foto van de Zelden van Passe bij Zoeterwoude met op de
achtergrond zijn moderne confraters is er een illustratie van. Met die vorderin-
gen van de werktuigbouw moeten ook de vorderingen van de aërodynamica
worden genoemd, waar men in 1898 nog geen flauw benul van had. 

Fig. 1
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Maatwerk

Monumentenzorg is maatwerk. Geen
twee situaties zijn gelijk; elke restauratie
van en elke werkzaamheid aan een
monument vraagt om vele afwegingen.
Elke afweging vraagt kennis, meestal
van meerdere vakgebieden. Het aan-
brengen van wijzigingen aan molenwie-
ken dus ook. Hier botsen het in
aërodynamische zin gebrekkig functio-
neren van molenwieken met algemene
uitgangspunten van monumentenzorg.
Mijn mening, en ik gebruik het woord
mening expliciet omdat een mening
niet hetzelfde is als een argument, is dat
aanpassingen aan wieken in sommige
situaties acceptabel zijn. Geen enkele
molen heeft oude wieken. Er draaien
nog enkele tientallen hoogbejaarde
Potroeden, maar zelfs daar zit al lang
geen oud hekwerk meer aan. Hout dat
via de vuilverbranding is afgevoerd,
keert nooit meer terug, en wat er niet
meer is, kan niet meer verloren gaan.

Zouden we dan in situaties waarin de
wind door ruimtelijke ontwikkelingen ver-
stoord wordt, de bezwaren voor het
functioneren van molens kunnen ver-
minderen door middel van aanpassin-
gen aan de wieken, dan lijkt mij dat
onder sommige voorwaarden een
acceptabele oplossing. Die voorwaar-
den zijn dat de molen wel in bedrijf is (als
het ware economisch, dus intensief),
maar geen hulpmotor heeft, of dat de
molen een belangrijke toeristische func-
tie heeft waarvoor het dagelijks draaien
of malen wezenlijk is. In andere gevallen
geef ik de voorkeur aan het wieksys-
teem dat de molen had toen het eco-
nomische bedrijf beëindigd werd.

Optimaliseren

We kunnen al beginnen met optimalise-
ren. Het traditionele wieksysteem was
optimaal, uitgaande van de beperkin-
gen die men in het verleden had (hek-
ken met zeilen; geen kennis van
aërodynamica) en de situaties waarin
molens moesten functioneren (met
meestal minder windbelemmering dan
tegenwoordig en meer wind tijdens de
‘Kleine IJstijd’ waarin de molens hun
hoogtijdagen beleefden). In een situatie
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Tekening behorend bij het octrooi
d.d. 16 augustus 1944 van 
ir. P.L. Fauël voor de fokwiek met
ronde roeden en gebogen heklatten.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

In Groningen experimenteerde de bekende molenmaker Bremer aan de molen van
Den Andel met een in lengterichting 
volledig draaibare wiek. Het systeem op zich functioneerde goed, maar de kleppen
waren manuaal niet goed in de hand te houden (foto W.O. Bakker). Ook het Duitse
Odeh-systeem van Op de Hipt werkte met een volledig draaibaar hek.
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Bij toepassing van stroomlijnneuzen
moet het hek minder diep staan dan
bij traditionele tuigage. Molen Van
Roij in Gemert, opname 1973.

Goede hekstand voor een standerd-
molen. Deze roede was voorzien van
‘kwart verdekkering’: stroomlijn aan
de achterzijde tussen de voorzoom en
de roede. Ondanks de zeer ondiepe
zeeg trad nog zeilslag op. Molen Hel-
sen in Eksel, opname 1972.

Hoewel het Chinese restaurant bij de Kortrijkse Molen in Breukelen ruim boven de
biotoopnorm komt, ondervindt de molen daar nauwelijks windbelemmering van. 
De opname werd gemaakt op een afstand van circa 135m vanaf de molen.
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mét windbelemmering functioneren tra-
ditionele wieken dus niet optimaal; in
extreme gevallen functioneren ze zelfs
bijna niet. Het zou toch mogelijk moeten
zijn om in elk geval een aantal meters
aan de toppen van de roeden af te ron-
den. Ik was een aantal jaren beheerder
van een molen die vrijwel rondom tussen
hoge bomen staat. Een even simpele als
doeltreffende demontabele knutselcon-
structie die het eind van het zeil onder-
steunde zodat het belangrijkste deel
van de wiek ook meewerkte, maakte bij
weinig wind het verschil uit tussen
draaien of stilstaan.

Ik ken maar weinig stroomlijnwieken met
een juiste hekstand. Inderdaad zijn die
dan overgevoelig voor turbulenties,
maar dat ligt niet alleen aan de turbu-
lenties, maar vooral aan het verkeerde
ontwerp van de wieken. Bij stroomlijn-
wieken moet het hek veel minder naar
achter staan dan bij traditionele tui-
gage. De molen van Warnsveld heeft
een roede met Ten Have-kleppen en
een traditionele roede met fokken. Het
zeer frequent klapperen van de zeilen
leerde dat de traditionele roede geen
nuttige bijdrage leverde. Toen de ver-
vanging van die roede in zicht kwam,
heeft Dick Abelskamp geëxperimen-
teerd met losse latten op de scheien om
de beste hekstand empirisch te bepa-
len. Het hek kon aanzienlijk naar voren
en de nieuwe roede werd met die hek-
stand uitgevoerd. In de goede oude tijd

werden de scheigaten van de aanwe-
zige roeden handmatig met een koud-
beiteltje uitgehakt om de scheien
minder schuin naar achter te zetten.
Met ijzeren roeden ging dat vrij goed,
maar met stalen roeden kostte het de
molenmakers hun handen. Tegenwoor-
dig kan dat ook wel anders. Maar niet
alleen bij wiekverbeteringen zijn hekken
met een verkeerde stand geplaatst. In
het zuiden van het land staan standerd-
molens met een prachtige watermolen-
zeeg (zeker niet alleen die
stan derdmolens die nog oude, van een
watermolen afkomstige roeden heb-
ben) die niet vooruit te branden zijn, en
in Noord-Holland staan watermolens
met een prachtige standerdmolenzeeg
die geen vijzel kunnen trekken. Hier is
met kennis van zaken heel veel te win-
nen.

Vectordiagram van de krachten op een molenwiek. Hier zijn de krachten gete-
kend op een deel bijna aan de top van een wiek. De wind valt loodrecht op het
kruis. De wiek beweegt; ten opzichte van de wiek beweegt de wind in tegenge-
stelde richting (hier aangeduid als relatieve beweging). De resultante van de wind
en de relatieve beweging is de ‘schijnbare wind’ die schuin op de wiek valt. De
‘lift’ wordt gedefinieerd loodrecht op de schijnbare wind, de ‘drift’ (luchtweer-
stand) evenwijdig daaraan. De lift is altijd veel groter dan de drift. Om hieraan
te kunnen rekenen, worden deze krachten geprojecteerd op de bewegingsrichting
van de wiek en in een richting haaks daarop (dus evenwijdig aan de as). De pro-
jectie van de lift veroorzaakt de nuttige kracht op de wiek; deze moet nog ver-
minderd worden met de projectie van de drift. De projecties in de richting van
de as worden bij elkaar opgeteld en veroorzaken de axiale kracht op de pen.
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Architectuur

Een gebouw of een geluidsscherm met
een lage Cw-waarde zal ontwikkeld
moeten worden in een windtunnel. Ook
hier zullen de kosten van het onderzoek
in het niet vallen bij de kosten van ver-
plaatsen of verhogen van een molen.
De praktische uitvoering van zulke
gebouwen zal een meerprijs met zich
meebrengen, die misschien wel eens
van dezelfde orde van grootte zou kun-
nen zijn als die van het verplaatsen of
verhogen van molens. Maar het daagt
architecten uit tot inventiviteit waardoor
de winst extra groot kan zijn: originele
architectuur waar je met plezier naar
kijkt, die niet al na twintig jaar afgebro-
ken wordt (de Zwarte Madonna) en die
niet ten koste gaat van het functioneren
van monumenten. Frank Gehry, San-
tiago Calatrava, Norman Foster, Bruno
Taut, Jean Nouvel, Renzo Piano en
andere architecten van hetzelfde kali-
ber zijn wel erg dure jongens, maar ze
hebben heel mooie gebouwen ontwor-
pen waarvan je je kunt voorstellen dat
die een lage Cw-waarde hebben, of
dat het met kleine aanpassingen moge-
lijk zou zijn dat resultaat te bereiken. Kost
wat meer, maar dan heb je ook wat.
Zeker in de Randstad en de agglomera-
tie Eindhoven (High Tech Campus) kijken
ondernemingen die zich daar willen ves-
tigen niet op een paar dubbeltjes. Status
is bijzonder belangrijk en dat moet een

architect in zijn ontwerp tot uitdrukking
brengen. Het lijkt mij dat er ruimte is om
over aërodynamische wensen te pra-
ten. Maar dan moeten we wel construc-
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Het enige wieksysteem dat wetenschappelijk is ontwikkeld en beproefd voor de
klassieke molen is het Prinsenmolensysteem. Het werd in 1939 aangebracht en 
verdween bij de restauratie van 1970. Het hoogheemraadschap van Schieland wilde
het toen weer aanbrengen, maar de provinciale molendeskundige De Kramer was
hier tegen (foto A. van der Noordt).

tief aan de tafel gaan zitten met alle
betrokkenen. Dan is het belangrijk dat
we weten waar we over praten.

De Walt Disney Concert Hall in Los Angeles. Dit gebouw is waarschijnlijk niet aërodynamisch getest, maar er is weinig fan-
tasie nodig is om in deze vormen windgeleiders te zien (foto Carol Highsmith).



- ‘ t  B E T E R E  W E R K -

12e jaargang 2009 nr. 1 | 45 Molenwereld

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

ADVER T EN T I E S

HAMERMOLENS 
en zo meer

In het novembernummer van Molenwereld werd de aandacht geves-
tigd op het achteloos omspringen met maalinstallaties en wat dies meer
zij uit het na-molentijdperk. Gelukkig zijn er uitzonderingen. Zo schrijft de
heer Stevens uit Didam:
‘Met belangstelling heb ik in Molenwereld nr. 120 van november 2008
gelezen over het behoud van mengvoederfabrieken als historische ont-
wikkeling van het maal(molen)-bedrijf. In mijn woonplaats Didam is de
beltmolen St. Martinus (1855) in 2007 gerestaureerd na tien jaar stilstand.
De molen is in eigendom van de plaatselijke woningbouwvereniging en
wordt nu beheerd door een stichting. Er zijn drie vrijwillig molenaars,
waarbij ondergetekende. Ook in deze molen is in zijn werkzame leven
een mengvoederbedrijf ontstaan middels een hamermoleninstallatie.
Gelukkig is deze installatie grotendeels bewaard gebleven, zij het als
‘stiefkindje’ en in zeer slechte staat (hij is niet meegenomen in de res-
tauratie van de windmolen). We zijn nu bezig met de installatie schoon
te maken, te ontroesten en te schilderen in de onderscheidene en oor-
spronkelijke kleuren. Zo willen we uiteindelijk met tekeningen en aandui-
dingen de bezoekers attenderen op deze ontwikkeling in het
maalderijgebeuren. De theorie daarover komt me sowieso goed van
pas omdat ik onderzoek doe naar de voormalige acht (!) maalderijen in
Didam.’
Al met al een voorbeeld dat navolging verdient.                              jsb.

De molen van Didam (foto G. Barendse, 30 september 2007).
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R o om s e r o u wR o om s e

Er bestaat een soort standaard verhaal over wiekstanden in
Nederland, maar zo standaard is het allemaal niet. 
Dat kwam duidelijk openbaar in mei 1926 toen de 
‘peterolieboer’ met de nieuwe Automaat kwam. 
Veel molenaars konden hun ogen niet geloven...

In 1891 ontstond door een fusie van(minerale) oliebedrijven in Nederland
en België de American Petroleum Com-
pany (APC). Ook de American Standard
Oil Company (Esso) behoorde tot de
aandeelhouders. Via de N.V. Maat-
schappij tot detailverkoop van petro-
leum De Automaat werd -zoals de naam
aangeeft - de detailverkoop van petro-
leum ter hand genomen. De maat-
schappij bracht wekelijks een gratis en
op grote schaal verspreid reclameblad
uit, getiteld De Automaat. Het blad is
vergeten, de naam van de stripheld
erin, ‘Pijpje Drop’ (“Hoe ‘t verder Pijpje
Drop vergaat, staat in de volgende
Automaat”) was een langer leven
beschoren.
In dit reclameblad van de APC ver-
schijnt op 15 mei 1926 een artikel over
wiekstanden van molens, ‘De molen als
signaal’ vergezeld van vier foto’s van de
nog bestaande molen van Hooge Zwa-
luwe in verschillende wiekstanden. En
daar kijken de molenaars boven de
grote rivieren van op, want de bijschrif-
ten kloppen volgens hen niet. Vooral bij
rouw wordt het bont gemaakt. De foto
laat volgens hen puur een molen in de
vreugd zien!
Nu hadden dezelfde foto’s al in de
Katholieke Illustratie van 16 juli 1924
gestaan, vertonend:
- de molen bijna in het kruis met als bij-
schrift ‘Op den bil’;

- de molen in het kruis (‘Nu vertellen de
wieken: de molenaar heeft feest’);

- de molen ‘komend’ (‘Deze stand der
wieken kondigt rouw aan’);

- de molen recht (‘De molen in gewo-
nen ruststand’).

Het artikel in de Katholieke Illustratie trekt
niet veel aandacht, dat in De Automaat
een paar jaar later meer, waarschijnlijk
omdat dit breder verspreid raakte onder
de protestantse molenaars in het noor-
den. 

De Zeeuwse molenaar Abr. Coomans uit
Poortvliet, later zelfstandig molenaar in
Elkerzee grijpt de pen en schrijft op 19
mei 1926 naar de redactie van De Mole-
naar. Zijn brief wordt opgenomen in het
blad van 26 mei: ‘Bedoeld blad geeft 4
afb. weer, doch daar mijn aan dacht
werd gevestigd op afb. 2, laat ik de
andere rusten. Afb. 2 geeft te kennen
den rouwstand van den molen. Deze
figuur is als volgt: Men plaatst de eene
wiek even voor of op de balie van den
molen, d.w.z. rechts als we achter den
staartbalk staan. Voor ons Thoolsche mul-
ders is dat juist een tegen overgestelde
bedoeling. Wij laten bij een rouwstand
de wieken l i n k s over de balie loopen.
We komen dus tot de conclusie, dat
door een van beide partijen een ver-
keerden rouwstand wordt aangegeven.

De molen van Rotterdam-Terbregge in de rouw na het overlijden van 
oud-molenaar Arie Dullaard in mei 1963, bijna 98 jaar oud en bijgenaamd 
‘de dominee’. Hij was meer dan zestig jaar onder diverse bazen molenaar 
op deze molen. De molen staat ‘met zijn gezicht naar het sterfhuis’ 
(foto L. van Lambalgen). 

Links: de voorpagina van De Automaat van 15 mei 1926 met het ophef 
veroorzakende artikel over wiekstanden.
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Doch mijns inziens zal het zijn, zooals het
bij de kleeding gaat, hier draagt men
zwart en elders wit, enz.
Daar het niet zonder belang is te weten
de verschil lende rouwstanden in ons
land en elders, zou ik het zeer op prijs
stellen en zeer veel mulders met mij, dat
de juist heid hiervan wordt bekend
gemaakt’
Coomans krijgt bijval van de redacteur
van De Molenaar die aan het ingezon-
den stuk van Coomans toevoegt: ‘Het
zal ons aangenaam zijn uit de verschil-
lende deelen van ons land te dien
opzichte eens nader te worden inge -
licht. Het behoeft geen breede omschrij-
ving te zijn, enkel een mededeeling, wat

in bepaalde gebieden gewoonte en
gebruik is, daarbij uitgaande van.
bovenstaande beschou wing.’
Al in het volgende nummer worden
reacties opgenomen. De Automaat zit,
zo blijkt, niet fout, maar er is sprake van
een opvallende regionaal verschil.
Molenaars van boven de grote rivieren
als Glas in het Drentse Spijkerboor en
Van Sloten in Ten Boer, Van Rijn in Rotter-
dam geven Coomans gelijk: De Auto-
maat zit er naast. ‘Vermoedelijk is dus
‘De Automaat’ verkeerd ingelicht’, zo
concludeert de Wassenaarse molenaar
C. Mansvelt Jzn, en zo merkt hij op: ‘Ik
heb echter nooit gehoord, dat op
andere plaatsen in ons land juist een

tegenovergestelden stand gegeven
wordt.’ 
Uit het zuiden van het land komt een
tegengesteld bericht. Zo schrijft de Mils-
beeks molenaar G. Jacobs: ‘Het is hier
de gewoonte de wieken zo te zetten
zooals de Automaat dit aangeeft en ik
weet niet beter of in geheel Limburg,
Gelderland en Noord-Brabant wordt
aldus gehandeld.’De ‘rouw’ van het zui-
den is vreugd in het noorden en zelfs wel
omgekeerd. Alleen was deze tegenstel-
ling bij veel molenaars niet bekend, zoals
ook uit de reacties blijkt. Soms werd eens
iemand ruw met de neus op de feiten
gedrukt, zoals de Delftse molenaar Niek
de Vreede, alias ‘Gist- en Spiritusstad’.

Willekeurige deel van een advertentiepagina uit De Molenaar (van 8 december 1926) met zes personeelsadvertenties. 
Bij vijf ervan wordt de godsdienst aangegeven. Dat is vandaag aan de dag onvoorstelbaar, zeker bij een niet specifiek 
godsdienst-gerelateerd beroep. 
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Een pijnlijke vergissing

Er zijn streken in Nederland die overwe-
gend protestants zijn en waar de meeste
molenaars ook bijgevolg protestants
waren. Voor andere streken kon van het
Rooms-Katholieke geloof hetzelfde
gezegd worden. Een eeuw geleden
lagen de scheidslijnen vrij scherp. Bij
heel veel personeelsadvertenties in De
Molenaar stond dan bijvoorbeeld ook
RK, prot. of P.G. (protestantse gods-
dienst). Nu kwamen er toch ook wel RK
molenaars in meer protestantse streken
voor. De molenaarszoons leerden dan
de eerste beginselen op de molen thuis
en als ze wat ouder werden gingen ze
als leerling naar een andere molen:
vreemde ogen dwingen. Als in de buurt
geloofsbroeders dun gezaaid waren
dan had men een probleem: zoonlief
naar een ketterse collega??? Er was een
prachtoplossing: het zuiden. Het kon
geen kwaad als de jongen goed terecht
kwam in een traditionele RK gemeen-
schap. Dat had soms ook nog een bij-
bedoeling: als de jongen daar een
molenaarsdochter tegen het lijf liep die
het klappen van de zweep kende en er
iets moois opbloeide dan was dat hele-
maal geweldig.
Ook de oude Klaas de Vreede dacht er
niet anders over. Eerst deed hij zijn zoon
in de leer bij Janszen op de Pauwmolen
in Delft. Toen Niek ouder werd moest hij
maar wat verder gaan kijken. Op een
goede dag komt vader Klaas thuis en
zegt tegen zijn zoon dat hij een nieuwe
baas voor hem heeft in Noord-Brabant
de kanten van Udenhout uit. Zo ging de
jonge Niek op reis, maar kwam op een
wel heel slecht moment aan. Juist voor
zijn aankomst was de jonge molenaars-

vrouw bij de bevalling van een tweeling
overleden; ook de tweeling was dood.
De eerste opdracht die hij kreeg was
dan ook de molen in de rouw te zetten.
Niek, die zelf ook heel erg onder de
indruk was van het gebeurde, deed wat
hem gevraagd werd. De molen stond
nog maar goed en wel in de rouw of de
vader van de jonge molenaar komt over
zijn toeren op Niek de Vreede af: of hij
wel helemaal krankzinnig geworden was
door de molen in de vreugd te zetten.
Niek die zich van geen kwaad bewust
was vroeg wat hij dan verkeerd had
gedaan. De oude baas kalmeerde wat
en zei dat hij de molen ‘komend’ moest
zetten, net zo als op de foto in De Auto-
maat, waarop Niek zei dat dit nu juist in
de vreugd was: een botsing van twee
culturen.

Verklaring 

Niek de Vreede legde de tegenstelling
in de wiekstanden als volgt uit: rouw
hangt uiteraard samen met dood, maar
de dood is het einde niet. De dood is

ook het begin van de eeuwige zalig-
heid, als het ware het begin van - letter-
lijk - een hemels leven. Het komende in
de rouwstand wijst dus op het begin van
het nieuwe leven dat begint voor de
overledene. Voor vreugde gold volgens
hem precies het omgekeerde: de aarde
is een tranendal; elk leven vergaat; van-
daar gaand. Het tegengestelde gebruik
in het zuiden was dus volgens hem
gekoppeld aan het RK geloof. 

Variant

Toch wijkt deze versie wel af van de
foto’s in De Automaat. De Vreede gaat
uit van een volledig spiegelbeeldige
wiekstand, terwijl de foto’s in de De
Automaat wel uitgaan van een spiegel-
beeldige rouw, maar niet van een spie-
gelbeeldige vreugd. Volgens De
Automaat (en de Katholieke Illustratie)
staat de molen in het kruis in de vreugd. 
Niek de Vreede lijkt met zijn verhaal over
vreugd is rouw en rouw is vreugd niet
helemaal ongelijk te hebben. Het zou in
de Kempen meer voorgekomen heb-

De Deunkmolen in Winterswijk-
Broekheurne waar G.J. Streek mole-
naar was (foto coll. E.G.M. Esselink).

De molen van het Brabantse Leende heeft tot zijn ondergang in 1940 een lange
reeks van jaren in het kruis gestaan. Volgens De Automaat zou het dus jaren feest
zijn geweest, maar dat zal toch wel niet het geval zijn geweest. 
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ben. Zo geeft Victor de Kinderen (1866-
1945) afkomstig uit Lierop (NB) en later
molenaar te Ravels (Aw), grondlegger
van De Belgische Molenaar (1906), voor-
zitter van de maaldersbond in de provin-
cie Antwerpen en vanaf de oprichting in
1933 voorzitter van het Landelijk Ver-
bond der Belgische Kleinmaalderij ter
gelegenheid van een molententoonstel-
ling in Deurne in 1939 precies dezelfde
voorstelling van zaken als De Vreede.
Victor de Kinderen wist echt wel waar hij
het over had. Blijkbaar heeft er in de
Kempen een variant bestaan. In hoe-
verre deze variant (niet rouw, maar
overhek is vreugd) werd toegepast is mij
niet bekend.

Minderhedenbeleid

In theorie zou dit betekenen dat alle RK
molenaars bij droevige gebeurtenis hun
molen volgens protestanten in de rouw
zetten. Dat was toch niet het geval. In
meer protestantse streken volgden de
molenaars de daar gebruikelijke wiek-
standen. Het zou anders een rare boel
worden: als je een molen ‘komend’ ziet
staan dan zou je eerst de godsdienst
van de molenaar dienen te weten om
de mensen te condoleren dan wel te
feliciteren. Vandaar dat De Vreede in
Delft de gebruikelijke wiekstand volgde:
komend is vreugd, gaand is rouw. 
Niek de Vreede is niet de enige geweest
die een dergelijk pijnlijke vergissing
maakte; het gebruik vroeg er gewoon

om. Zo schrijft een molenaar in De Mole-
naar van 2 juni 1926: ‘Het is reeds ver-
scheidene jaren geleden, dat er wel
eens molenaarsknechts van middelba-
ren leeftijd, toen zon der betrekking, een
reispenning kwamen vragen, uitsluitend
bij molenaars (in feite een vorm van
bedelen. jsb.). Op zekeren Maandag-
morgen kregen we weer bezoek van
iemand om zijn reispenning in ontvangst
te nemen. Na een klein onderhoud vroeg
hij mij: “Hebt u soms feest in Uw familie-
kring”, omdat de molen, naar hij meende,
in vreugde stond. Ik antwoordde: voor
eenige weken heb ben we mijn moeder
den laatsten eer bewezen’

Eenheid

Het zijn juist de mogelijke verwarring en
de eruit voortvloeiende zeer pijnlijke
momenten geweest die molenmaker-
molensloper M.C. van Aspert uit Hees-
wijk een voor heel het land geldende
rouwstand deden bepleiten: ‘Dat voor
het rouwen de roede vooruit moet (...) is
wel volkomen waar, ‘t is beter dan het
Brabantsch gebruik om ze terug te zen-
den. Wat evenwel nog wat voor heeft bij
het terug zetten is; dat hier de mole-
naars gewoonlijk de roede welke onder
staat met een ketting vast leggen voor
terugdraaien. Bij vooruit zetten zou men
dan tot de afkomende roede een heel
lange ketting noodig hebben en dan
den molen zoover achteruit draaien tot
hij in rouwstand kwam.

Misschien weet iemand eene oplossing
om over ge heel ons land eenzelfden
rouwstand aan te nemen, om geene
opmerkingen meer te krijgen.’ Een pro-
bleempje bij deze voorstelling van zaken
is dat voor vreugd precies het tegen-
overgestelde geldt.

Regio

Of het verschil in wiekstanden inder-
daad een kerkelijke achtergrond heeft
zal niet eenvoudig te bewijzen zijn. Het is
wel opvallend dat de grens min of meer
samenvalt met de kerkelijke grens voor
zover die te trekken is, grosso modo
samenvallend met de grote rivieren.
Enclaves volgen de hoofdstroom: Rijn-
land, Zuid-Beveland, West-Friesland en
Twente met sterke RK gemeenschappen
volgen algemeen de ‘protestantse’
rouw. Ten zuiden van de grote rivieren
volgen het Land van Heusden en Altena
en overig NW Brabant de protestantse
rouw. Op zich niet verwonderlijk: het pro-
testantisme is er vrij sterk vertegenwoor-
digd en tot aan de Franse tijd maakten
deze gebieden officieel deel uit van Hol-
land. De bekende Zuid-Hollandschedijk
in de Langstraat herinnert er nog aan:
het is de oude provinciegrens.
Er is een uitzondering waar de rouwstan-
den wel door elkaar zouden hebben
gelopen: de Achterhoek. Zo schrijft de
protestantse molenaar G.J. Streek Sr.
van de Deunkmolen in Winterswijk-Brink-
heurne: “Dat het plaatsen der wieken of
het seinen geven door den stand der
wieken, welke ge woonte ook hier in Gel-
derlands Oosthoek ook nog bestaat,
verschillend geschiedt, dateert al van
ouds. Ik dacht bij het lezen onwillekeurig
nog aan de opmerking van mijn vader,
die, toen ik eens met hem op een ander
dorp was, waar een molenaar ook zijn
molen in den rouw gezet had, wegens
het overlijden van zijn vader: “die heeft
geen be rouw over het verlies van zijn
vader, is zeker blij, dat hij de zaak nu
mag besturen.”

De grens tussen de provincies Noord-Brabant en Holland. In de Franse tijd
schoof de grens noordwaarts. Bij het Staatsbesluit van 21 december 1805 werd
het gebied ten zuiden van het Oude Maasje (nu ongeveer de Bergse Maas) en het
Hollands Diep bij Brabant gevoegd. Bij verdrag tussen Napoleon en zijn broer
Louis Napoleon, koning van Holland van 16/19 maart 1810 verschoof de lands-
grens naar de Bove-Merwede en de Nieuwe Merwede, zodat ook het land van
Altena en de rest van het land van Heusden van Holland werden afgescheiden,
een situatie die in 1815 definitief werd. Het lijkt alsof deze grens min of meer
samenvalt met de grens tussen de verschillende wiekstanden voor de rouw. Naar:
drs. J. L van der Gouw: ‘Korte geschiedenis van de grenzen van de provincie
Zuid-Holland’ in het Provinciaal Verslag van 1962.

De bijna spreekwoordelijk geworden
‘Pijpje Drop’.
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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 / � molenliefhebber / � beroepsmolenaar / � molenmaker / � vrijwillig molenaar3 ben ik speciaal geïnteresseerd in:

...............................................................................................................................................................................................................................................................

Handtekening:
Afzender (s.v.p. in drukletters) 

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

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

Postcode: .................................... Plaats: ............................................................................................................................................................................................

Deze bon of een kopie ervan kan, desgewenst, portvrij inge stuurd worden aan: 

St icht ing MOLENWERELD Moerdi jkst raat  39 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. 
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