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

Dit nummer bevat weer ‘Molens-Rijnland’ het orgaan van de Rijnlandse 
Molenstichting en wordt daarom ook verzonden aan de relaties van 

deze stichting. In verband hiermee is ook het hoofdartikel gevuld met een 
Rijnland-item, de molens van de polder Reeuwijk. Het gaat hierbij niet zozeer 
om de molens zelf, maar veel meer om de toegenomen toepassing van 
ijzer in molens. Dat was niet alleen duurzamer, maar ook door het relatief 
goedkoper worden van het ijzer dankzij de industriële ontwikkelingen in die 
tijd, voordeliger, zeker op termijn.
De ‘zegen’ van de decentralisatie van monumentenzorg blijkt wel uit de 
lotgevallen van de molen van Doezum die wel even anders blijken te zijn 
dan in een eerder nummer vermeld.
De restauratieplannen voor de molen van het Brabantse Oosteind 
vormen de aanleiding om niet alleen bij deze molen stil te staan, maar 
ook bij de praktijk van het schors malen zoals die omstreeks 1900 nog werd 
uitgeoefend.

En Balie Kluiver zit op zijn maalstoel.                                                              JSB
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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.

Bij de omslag voorzijde: Het Dekkermolentje, op de foto nog in Rijnsater-
woude, begint aan zijn derde leven. Het werd in 1911 gebouwd in 
Hazerswoude. Daar wilde de eigenaar er vanaf en in 1975 verhuisde de 
molen naar Rijnsaterwoude, waar de eigenaar recent ook de molen kwijt 
wilde. Op 15 januari 2009 volgde de demontage als voorspel voor een 
nieuw bestaan in Hoogmade. (foto E.G.M. Esselink, 10 januari 2009). 

Bij de omslag achterzijde: Paaltjasker in Nijbeets (foto H. Noot, 19 septem-
ber 2005).
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Start herbouw Entreprise te 
Kolham

De Slochter Molenstichting heeft de 
aanbesteding van de herbouw van de 
in juni 2000 verbrande molen Entreprise 
in Kolham afgerond. De gemeente 
Slochteren heeft in overleg met de mo-
lenstichting besloten om de rentelasten 
van de projectkosten van de herbouw te 
dragen. Hierdoor kon aansluitend op de 
gunning direct opdracht worden gege-
ven aan Molenbouwbedrijf Molema te 
Heiligerlee om te beginnen met fase 1 
van het herstel. Het College van B en W 
van de gemeente Slochteren is hier blij 
mee, omdat de molen in 2010 in oude 
luister kan zijn hersteld. In de afgelopen 
acht jaar is door de stichting veel tijd ge-
stoken in de voorbereidingen, die heb-
ben geleid tot de benodigde vergun-
ningen en het verkrijgen van financiële 
middelen voor het leeuwendeel van de 

projectkosten. De rijksbijdrage zal echter 
pas in 2010 en 2011 beschikbaar komen. 
De gemeente Slochteren heeft oog voor 
dit probleem en steunt met het dragen 
van de rentekosten de stichting, waar-
door nog dit jaar het rijksgeld kan wor-
den aangewend. In 2009 zal de molen 
van een stelling worden voorzien en zal 
het bovenachtkant worden geplaatst. 
Kap, wieken en maalwerk zullen dan in 
2010 volgen. Op 4 maart is ten behoeve 
van de start van het herstel een informa-
tieavond gehouden in Kolham, waar het 
volledige project is toegelicht.

Koningslaagte in de rouw om 
aanleg tracé N 361

De aanleg van een nieuwe provinciale 
weg vlak langs molen Koningslaagte 
krijgt weer een nieuwe wending 
(Molenwereld 2008-12-471/472). Provinci-
ale Staten van Groningen hebben op 4 
februari besloten akkoord te gaan met 
het voorgestelde tracé, op zo’n 150 me-
ter afstand gelegen van de molen. Hier 
zijn de molenaars/bewoners het ab-
soluut niet mee eens, en zij zijn samen 
met de belangengroep N361 en de 
stad Groningen van mening dat er een 
alternatief is. Een alternatief dat het ge-
bied de Koningslaagte niet doorsnijdt en 
daarbij wel dezelfde doelstelling heeft: 
een betere bereikbaarheid van noord-
west Groningen en meer veiligheid in de 
dorpskernen Adorp, Sauwerd, Winsum 

en Mensingeweer. Daarbij is dit alterna-
tief ook veel goedkoper. Dat hier (nog) 
niet naar gekeken is, komt omdat er dan 
geen rechtstreekse aansluiting is op de 
Oostelijke ringweg bij Groningen. Het is 
zeer waarschijnlijk dat de bewoners, net 
als de stad Groningen, de weg richting 
de Raad van State zullen moeten vol-
gen. Om aan te geven dat men het met 
de genomen beslissing niet eens is, staat 
molen Koningslaagte dan ook tijdelijk 
in de rouw met de provinciale vlag half 
stok. H.J. Berghuis.

Plannen molenbouw te 
Harlingen worden grootser en 
grootser

In Harlingen moet in een stuk polder-
gebied een nieuw bungalowpark ver-
rijzen met circa 110 recreatiewoningen. 
Wanneer alle procedures goed verlopen 
moet het project rond 2014 zijn afgerond. 
Eerder al was er sprake van de plannen 
om houtzaagmolen ’t Fortuin te herbou-
wen aan de Westerzeedijk (Molenwereld 
2009-1-4). De projectontwikkelaar MNR 
Groep wil een stuk verderop nu ook 
de molens De Standvastigheid en De 
Arend herbouwen, die dan elk op een 
eigen schiereilandje het middelpunt 
en trekpleister van het recreatiepark 
moeten zijn. Naast de molens komt er 
een Wadden Doe Centrum als toeris-
tisch aantrekkingspunt. De gemeente 
Harlingen kocht vorig jaar voor 1,7 mil-

Het restant van de Entreprise na de 
brand (foto H. Noot, 25 april 2004).

De molenrijkdom van Harlingen in 1927, gezien vanaf de Westerzeedijk, links de 
kort te voren onttakelde zaagmolen Fortuin, midden de in augustus 1934 gesloopt 
cementmolen De Standvastigheid, niet alleen door zijn bedrijf uniek voor 
Friesland, maar ook vanwege zijn vorm: een stenen molen. Rechts de zaagmolen 
De Arend, onttakeld in 1938 en korte tijd later gesloopt. In het midden het 
nog steeds bestaande, beroemde standbeeld De Stenen Man, herinnerend aan 
dijkherstel na de Allerheiligenvloed van 1570 (foto Katholieke Illustratie van 6 
april 1927.)
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joen euro de gronden tussen het zwem-
bad en de camping, met als doel een 
nieuwe invulling aan het hele gebied te 
geven, hetgeen heeft geresulteerd in 
het door MNR uitgewerkte rapport ‘Visie 
Westerzeedijk’. Waar ‘t Fortuin, tevens 
naamgever van het hele park, wordt 
gereconstrueerd tot een bedrijfsvaar-
dige zaagmolen zullen de twee andere 
molens alleen draaivaardig worden her-
bouwd, hetgeen aanzienlijk in de kosten 
scheelt. In de visie wordt overigens tot op 
heden nog niet gesproken over de hier 
gememoreerde plannen.

Restauratie De Rietvink te 
Nijetrijne van start

Molen De Rietvink aan de Veendijk bij het 
sluisje aan de Scheene in Nijetrijne wordt 
dit voorjaar gerestaureerd. De Stichting 
De Rietvink en de eigenaren, het echt-

paar Van der Mark, hebben een verzoek 
bij de gemeente Weststellingwerf inge-
diend om de molen te restaureren. Er is 
door de gemeente een monumenten-
vergunning verstrekt. Ook staat de ge-
meente positief tegenover de plannen 
om een theetuin aan te leggen bij de 
molen (zie ook Molenwereld 2008-9-319). 

Snel herstel van Windlust te 
Wolvega 

De restauratie van korenmolen Windlust 
te Wolvega kan op korte termijn begin-
nen. Op 2 februari heeft de gemeen-
teraad van Weststellingwerf ingestemd 
met het voorstel om 420.000 euro te 
investeren in de restauratie van de mo-
len. De bedoeling is dat Windlust in de-
cember 2010 weer helemaal opgeknapt 
is. De restauratie heeft als gevolg dat 
het museum Oudheidkamer op zoek 

zal moeten naar een locatie elders in 
Wolvega. De gemeente zal helpen bij de 
zoektocht en ook de kosten van eventu-
ele huur voor haar rekening nemen. 

Stichting De Fryske Mole 
overweegt gang naar rechter 

Stichting De Fryske Mole gaat met de 
RACM rond de tafel om te spreken over de 
afwijzing van de in 2007 aangevraagde 
subsidies voor drie molens. De aanvraag 
betrof de restauratie van de Jansmolen 
in Goëngahuizen, de Kleilânsmolen in 
Marrum en de Wynsermolen in Wyns. 
Het ging om een bijdrage van in totaal 
315.000 euro. De molenstichting vindt 
dat het subsidieverzoek onterecht door 
de minister is afgewezen, met als argu-
ment dat er nog geen harde financiële 
toezeggingen binnen waren van de pro-
vincie Fryslân en diverse fondsen en in-
stellingen. De provincie wil wel geld ste-

Molen Koningslaagte in de rouw vanwege aanleg tracé (foto: fam. Berghuis, 
februari 2009).
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ken in de restauratie van de drie molens, 
maar vindt dat eerst de bijdrage van 
het ministerie van OCW rond moet zijn. 
De stichting stelt tevens het verzoek 2008 
aan de orde, waarin naast de drie hier-
voor genoemde molens ook De Hoop in 
Roodkerk, De Olifant in Birdaard en de 
Grote Molen in Broeksterwoude zijn op-
genomen. Mocht men er niet uitkomen 
dan overweegt de stichting de zaak via 
de rechter aanhangig te maken. 

Kap Windesheimer molen 
afgenomen

De restauratie van de Windesheimer 
molen te Windesheim heeft een nieu-
we fase bereikt. Nadat de vernieuwing 
van de stelling en het molenaarsonder-
komen gereed was, is op 4 februari in 
aanwezigheid van wethouder Cnossen 
de kap afgenomen en naast de molen 
geplaatst. De voorbereidingen zijn in de 

periode ervoor uitgevoerd. De heklatten 
van de onderste roede zijn hierbij al ver-
wijderd, evenals de schoren. 

Concordia Ede nog meer 
blikvanger 

De plannen voor de ontwikkeling van 
woningen op het Concordiaterrein wor-
den flink herzien. Nu is gebleken dat 
de huizenprijzen en de woningtypes 
van het nieuw te ontwikkelen woon-
terrein nabij de Concordia te Ede niet 
aansluiten bij de marktvraag, zal door 
Kelderman Bouw in opdracht van Tekton 
Projectontwikkeling een nieuw bouw-
plan worden ontwikkeld. De renovatie 
van de monumentale boerderij aan de 
Molenstraat is al wel gestart en de ver-
bouwing en renovatie van de silo’s zullen 
in het tweede kwartaal van 2009 volgen, 
afhankelijk van de benodigde vergun-
ningen. Medio mei zal de nieuwe inrich-
ting van het terrein bij de molen en het 
ontwerp van de woningen gepresen-
teerd worden.

Sloop benzinestation komt zicht 
op De Koe in Ermelo ten goede

Het contract tussen de gemeente 
Ermelo en het benzinestation aan de 

Stationsstraat loopt eind 2009 af, en zal 
door de gemeente niet worden ver-
lengd. Het plan is dat het tankstation 
daarna zo spoedig mogelijk wordt ge-
sloopt. Door het verdwijnen van het tank-
station wordt onder meer het aanzien 
van molen De Koe aanzienlijk verbeterd. 
Na Pasen wordt bij de molen begonnen 
met de bouw van Het Pakhuis waarin 
meerdere instellingen worden onderge-
bracht, waaronder de oudheidkundige 
vereniging en het MilieuPlatform Ermelo. 
Het werk is voor 722.000 euro gegund 
aan aannemer Van Norel uit Epe. De 
verwachting is dat de werkzaamheden 
tot februari 2010 in beslag zullen nemen. 
De opening kan dan nog plaatsvinden 
voor het toeristisch seizoen. De voorbe-
reiding heeft meer tijd in beslag geno-
men dan verwacht, aangezien de aan 
het licht gekomen noodzaak om onder 
het Pakhuis een kelder te bouwen. 

Start herstel korenmolen te 
Voorst

Al geruime tijd is de Stichting Korenmolen 
Voorst intensief bezig uitvoering te geven 
aan de plannen om de korenmolen in 
Voorst in oude glorie te herstellen. De in 
1866 gebouwde molen staat sinds 1950 
onttakeld. Tien jaar geleden is door een 
aantal plaatselijke molenliefhebbers 
een stichting opgericht, met het doel 
de molen maalvaardig te restaureren 
en te behouden voor het nageslacht. 
Zowel organisatorisch als praktisch is er 
de afgelopen tien jaar veel werk verzet. 
Kort geleden werd een rijkssubsidie toe-
gekend, waardoor het grootste deel van 
de circa 400.000 euro kostende restau-
ratie nu gedekt is. Voorwaarde voor de 

Molen Windlust in Wolvega, 
gebouwd in 1888 door molenmaker 
Visser uit Heerenveen met onderdelen 
van een watermolen uit Mijdrecht 
voor molenaar Wibe Hooisma 
(foto H. Noot, 4 mei 2003).

Het afnemen van de kap van De Windesheimer Molen op 4 februari 2009 
(foto R. Kamp, 4 februari 2009). 
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subsidie is dat de stichting zelf een deel 
financiert en zorgt voor de inrichting van 
het terrein, de verlichting en beveiliging. 
Al hoewel de financiën nog niet hele-
maal rond zijn, is op 25 februari onder 
de nodige media-aandacht door wet-
houder J. Haverdil het bouwbord bij de 
molen onthuld als officiële start van de 
restauratie. 

Tijdelijke stilte rond De Hoop te 
Bunschoten

Nadat in november het achtkant met 
kap op de onderbouw werd geplaatst 
(Molenwereld 2008-12-474), lijkt het wat 
stil geworden rond molen De Hoop te 
Bunschoten. Gedeeltelijk is dat ook zo, 
want de meest in het oog springende 
onderdelen, de wieken, zijn nog niet ge-
plaatst. Volgens de planning hadden ze 
er al op moeten zitten. Het restaurant is 
inmiddels opgeleverd en de sleutels zijn 
overgedragen aan de fam. Meester, 
zodat zij hun restaurant ‘Wieken’ alvast 
kunnen inrichten. Ook is Van Halteren 
Infra bezig om achter de molen een stei-
ger te maken die dienst gaat doen als 
terras. 

Reconstructie omgeving 
strijkmolens Rustenburg

De Stichting Schermer Molens en 
Landschap Noord-Holland willen de ko-
mende jaren de historische situatie rond 
de strijkmolens te Rustenburg herstellen. 
Met het circa tien jaar durende omvang-
rijke project is een bedrag van 2 miljoen 
euro gemoeid. De molens moeten dan 
weer op een sobere kale kade staan en 
de molensloot moet weer gebruikt kun-
nen worden om water uit te malen. De 
strijkmolens L, K en I bij Rustenburg staan 
er nu wel heel anders bij. Op de loskade 
staan hoge populieren en ook rond de 
molens staan verschillende bomen die 
de wind wegvangen. De molensloot is 
verdwenen onder een vijftien meter bre-
de rietkraag en dammen verbinden de 
molens met de Noordschermerdijk. 

Gemaal Puttershoek voorlopig 
gered

Het College van B en W van Binnenmaas 
heeft op 28 januari van de ‘Vrienden van 
’t Hooft van Benthuizen’ een petitie ont-
vangen met 300 handtekeningen van 
bewoners van de Hoeksche Waard, die 

daarmee restauratie en behoud van 
het voormalige gemaal ’t Hooft van 
Benthuizen ondersteunen. In een gesprek 
heeft de wethouder laten weten dat er 
een nieuw plan op tafel ligt, waarbij sa-
men met een derde partij nu echt wordt 
geprobeerd om ‘t Hooft van Benthuizen 
voor de toekomst te behouden en na 
restauratie een nieuwe functie te geven 
die past bij die locatie. De gemeente is 
hierover in overleg met de eigenaar van 
het gemaal, projectontwikkelaar NCB, 
die tot voor kort het gemaal wilde slopen 
ten gunste van infrastructuur voor de ap-
partementen verderop. NCB wil wel bin-
nen afzienbare tijd een uitspraak van de 
gemeente. Ook bekijkt de gemeente 
of zij zelf ook een bijdrage zou moeten 
en kunnen leveren. Binnenkort zullen de 
nieuwe plannen aan de gemeenteraad 
worden gepresenteerd.

Restauratie De Arkduif 
Bodegraven in volle gang

De restauratie van molen De Arkduif te 
Bodegraven is al enkele weken op gang. 
Aangezien Verbij aan de binnenkant van 
de molen is begonnen, is er van buitenaf 
nog niet veel zichtbaar. Zo zijn een aan-

De onttakelde molen van Van Hal 
in Voorst in juni 2002 (foto H. van 
Steenbergen). 

De strijkmolens van de 
Raaksmaatboezem bij Rustenburg 
(foto G. Barendse, 6 februari 2009).
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tal zolderbalken vervangen door nieuwe 
exemplaren. Het interieur op de begane 
grond wordt gestript en ontdaan van 
leidingen van douche en keuken, de 
cv-ketel en de tegeltjeswand. Het ge-
heel wordt in oorspronkelijke staat te-
ruggebracht met behoud van origineel 
materiaal waar mogelijk. Na het interieur 
zal de buitenkant aan de beurt komen. 
Hier moet ondermeer werk aan het krui-
werk worden uitgevoerd, aangezien het 
gevlucht reeds eerder onder handen is 
genomen. 

Durende deining om biotoop 
Rijnenburgermolen 

De gemeente Rijnwoude erkent dat de 
gemeente bij de plannen voor de bouw 
van vier huizen nabij de Rijnenburgermolen 
te Hazerswoude in het kader van de bio-
toop niet de juiste procedure heeft ge-
volgd (Molenwereld 2008-12-475/2009-1-
19). Aangezien het bezwaarschrift van 
de Stichting Rijnenburgermolen een 
dag te laat zou zijn ingediend is het 
niet-ontvankelijk verklaard, en heeft de 
gemeente een bouwvergunning ver-
strekt aan de projectontwikkelaar. De 
plannen zijn door de projectontwikke-

laar niet aangepast en de gemeente 
is van mening dat de problematiek 
wordt opgeklopt en vindt dat ze heeft 
geprobeerd de beperking van de wind-
vang zo veel mogelijk te voorkomen. 
De Stichting Rijnenburgermolen wacht 
nu de uitspraak van de voorzieningen-
rechter af, maar weet dat wanneer het 
project eenmaal gestart is men zwak zal 
staan om alsnog het gelijk te halen wan-
neer deze uitspraak wel positief zal zijn. 
De SP is voornemens om actie te voeren, 
wanneer de provincie weigert het op te 
nemen voor de molen in Hazerswoude-
Rijndijk. Ze vindt bij de buurtbewoners 
van de molen in elk geval een gewillig 
oor. 

Geen biotoopproblemen voor 
Weijpoortse Molen 

Met de molenbiotoop en het beheer 
van bomen is het gelukkig niet overal 
kommer en kwel. De Weijpoortse molen 
te Nieuwerbrug ondervond steeds meer 

De molen van Bodegraven heeft 
na de grote restauratie van 1977 
weer ingrijpend herstel nodig 
(foto L. Peihak, 31 januari 2009).
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last van vier zeer hoog en breed uitge-
groeide wilgenbomen op het westen. In 
goed overleg met de heer Van Eijk, de 
eigenaar van het vogelreservaat waar 
de bomen staan, werd afgesproken om 
de bomen te snoeien en in te korten zo-
dat zij geen overlast meer opleveren. De 
vrijwillige molenaars hebben de werk-
zaamheden inmiddels zelf uitgevoerd. 
Rond het voetbalveld aan de noordzij-
de zijn in de afgelopen jaren alle hoge 
bomen verwijderd en langs de Weiweg 
aan de westzijde gaat de gemeente 
Bodegraven alle populieren gefaseerd 
opruimen. Dick Verweij, Leo van der Vlist, 
Jan Vroege.

Verhoging Nooit Gedacht ten 
koste van monumentenstatus?

Het verhogen van molen Nooit Gedacht 
te Spijkenisse wordt een peperdure 
klus, maar het is de gemeente er al-
les aan gelegen om de verhoging met 
zeven meter doorgang te laten vinden 
(Molenwereld 2009-1-35). Al hoewel de 
RACM de verhoging te veel van het goe-
de vindt, heeft de provincie ingestemd 
met de hoogbouwplannen in de omge-
ving op voorwaarde van de verhoging. 
Mocht de RACM als gevolg daarvan 
besluiten dat de molen zijn rijksmonu-
mentenstatus verliest, dan verspeelt de 
molenaar/eigenaar Van Kranenburg het 
recht op onderhoudssubsidie. De ge-
meente heeft verklaard dat zij de jaar-
lijkse onderhoudskosten dan voor haar 
rekening zal nemen en aan de eigenaar 
zal vergoeden. Over toekomstig groot 
onderhoud is verder niet gesproken, 
maar het spreekt voor zich dat hiervoor 

de RACM ook niet meer garant zal staan. 
Even bleek nog dat de meeste fracties 
de 990.000 euro kostende operatie toch 
wel erg duur vonden. Men wilde graag 
nog over de prijs onderhandelen, maar 
dat zou met name leiden tot een lichtere 
constructie waarvan de risico’s veel te 
groot zouden zijn. De molen wordt eerst 
op begane grond hoogte losgezaagd 
en vervolgens wordt er een stalen frame 
omheen geplaatst. Daarna wordt de 
molen rechtgezet en stukje bij beetje 
omhoog geschroefd, waarna er een be-
tonnen romp onder zal worden gestort. 
De werkzaamheden worden uitgevoerd 
onder auspiciën van molenmakerij Van 
Herrewijnen. 

Graafwerk bij Voorburgse molen 
De Vlieger 

De gemeente Leidschendam-Voorburg 
verricht momenteel werkzaamheden in 
het poldergebied rond molen De Vlieger 
in Voorburg. Het betreft de uitvoering 
van maatregelen uit het gemeentelijke 
waterplan en werkzaamheden ter ver-
betering van de molenbiotoop. Vorige 
week zijn verschillende bomen gekapt, 
zodat de molen meer profijt heeft van 
de wind. Langs de Prins Bernhardlaan 
komt extra water en worden de be-
staande sloten en watergangen breder 
gemaakt. Verschillende waterpartijen 
worden uitgebaggerd. Er komt ook een 
nieuwe vissteiger. Twee duikers, onder-
grondse waterverbindingen, maken 
plaats voor bruggen. De weilanden bij 
de kinderboerderij en het trapveld wor-
den opgehoogd en opnieuw ingezaaid. 
De werkzaamheden duren tot eind april. 

Domino-effect restauratie 
molens op Tholen

Wanneer alles volgens plan verloopt 
dan worden op Tholen in 2009 een flink 
aantal molens opgeleverd of zal na lang 
wachten de restauratie starten. Zo zal 
molen De Verwachting volgens eige-
naar Van Gorsel in juni weer helemaal 
compleet zijn. Het metselwerk is nu zo 
goed als afgerond en Adriaens werkt 
in Weert aan het binnenwerk, dat in 
het voorjaar zal worden aangebracht. 
Eigenaar Jungbeker heeft de financiën 
voor de restauratie van De Vier Winden 
in Sint-Annaland zo goed als rond en wil 
in het voorjaar starten met de restaura-
tie die ongeveer een jaar in beslag zal 
nemen. De werkzaamheden aan de 
kap van De Korenaar te Poortvliet wor-
den naar verwachting voor de zomer 
opgeleverd, afhankelijk van de be-
schikbaarheid van de molenmaker en 
de weersomstandigheden. De buiten-
roede, de lange spruit en de schoren zijn 
eerder al vernieuwd. Ook het herstel van 
de in zeer slechte staat verkerende De 
Korenbloem in Scherpenisse zal waar-
schijnlijk dit jaar starten. De gemeente 
heeft het werk in februari aanbesteed. 
Tenslotte zal de restauratie van De Jager 
bij Oud-Vossemeer volgens eigenaar 
Vereniging De Hollandsche Molen ook 
dit jaar starten, nu in 2008 een forse rijks-
subsidie voor de werkzaamheden is ont-
vangen. 

Stevige financiële impuls herstel 
molen te Eerde

De Stichting de Eerdse Molen heeft op 27 
januari een bedrag van 50.000 euro sub-
sidie van de Vereniging De Hollandsche 
Molen in ontvangst genomen. Tijdens 
een drukbezochte informatieavond 
maakte voorzitter L. Endedijk dit be-
kend. De Hollandsche Molen hoopt hier-
mee dat de provincie Noord-Brabant 
haar voorbeeld zal volgen. De subsidie is 
een opsteker voor de stichting die reeds 
acht jaar bezig is met de plannen van 
het herstel, maar dat omwille van finan-
ciële middelen tot heden nog niet vlot 
getrokken kon worden. Van de beno-
digde 800.000 euro heeft de stichting 
nu nog een bedrag van 350.000 euro 
nodig. Desalniettemin zal de restaura-
tie in maart starten voor wat betreft de 
uitvoering van de eerste twee fasen, het 
restaureren van de bestaande stomp en 
het met vier meter opmetselen tot de 
oorspronkelijke hoogte. In 2010 hoopt de 
stichting de resterende middelen bij el-
kaar te hebben om de volgende fasen 
uit te laten voeren. Op dezelfde avond 
is afscheid genomen van de voorzitter 
van de stichting, J. Ploegmakers, die de 
titel erelid en ambassadeur heeft mee-
gekregen voor de rol van kartrekker van-
af de oprichting van de stichting. 

De molen van Spijkenisse op een in maart 1915 verzonden ansichtkaart. Aan de 
molen en de bijbehorende bebouwing is constructief niet veel veranderd. Dat zal 
wel anders worden. 
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De Uiteindsche en Middelpolder bestaat uit twee samengevoegde polders die een niet al te grote veer, 17 ha, moesten laten bij 
de droogmaking van de Vierambachtspolder. Het overgeschoten deel, 187 ha, werd bemalen door wipmolen met een vlucht 

van 24 m en een scheprad met een diameter van 5,40 m bij een breedte van 43 cm. In 1913 werd deze Kerkbuurtse molen vervangen 
door een gemaal, maar het betekende geenszins het einde van de molen. Op 30 mei 1913 was de molen van de Vlietpolder bij 
Hoogmade afgebrand en het bestuur van deze polder zag nog wel heil in een windmolen. De Kerkbuurtse molen in Ter Aar die vrij 
kwam door de bouw van het gemaal verhuisde naar Hoogmade waar hij nog steeds staat en zelfs de eer had om door koningin 
Wilhelmina vereeuwigd te worden. 
Na 1913 tot voor kort werd de polder in Ter Aar bemalen door het gemaal met een elektrisch aangedreven centrifugaalpomp (motor 
15 pk, capaciteit 18 m3/min.). De pomp lag in de oude waterloop van het scheprad van de molen.
De dagen van het gemaal zijn inmiddels geteld, want het staat op de nominatie om gesloopt te worden. In het ‘Witte Weekblad’ van 
24 september 2008 werd de sloopaanvraag van het gewezen gemaal op het adres Aardamseweg 32 / Westkanaalweg 118 gepubli-
ceerd. Zodat het gemaal met de restanten van de molen eerlang wel verdwenen zullen zijn. Het sluisje naast het gemaal en eerder 
de molen is een gemeentelijk monument, dat in 1993/94 gerestaureerd werd en wel behouden zal blijven. 

Sloop gemaal 
Uiteindsche en 
Middelpolder Ter Aar

De Kerkbuurtse molen in Ter Aar voor 1913 met links het poldersluisje.

De situatie met de Kerkbuurtse molen volgens de kadastrale minuutkaart van 1832. Het verloop van de waterlopen is  
afgestemd op de aanwezigheid van de sluis.

Het gemaal op de plaats van de Kerkbuurtse molen omstreeks 1920. De achterwaterloop is duidelijk nog die van de molen. 
links van het gemaal het sluisje.

De situatie in augustus 1989 met het toen nog in bedrijf zijnde gemaal. De waterloop is nog die van de molen. Deze is 
inmiddels al geruime tijd gedempt (foto Paul Grund, coll. E.G.M. Esselink).

Het op afbraak wachtende, voormalige gemaal van de Uiteindsche en Middelpolder (foto E.G.M. Esselink, 10 januari 
2009). 
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Stichting Wederopbouw Eerselse 
Molen officieel van start

Op 9 februari is de Stichting Wederop-
bouw Eerselse Molen officieel van start 
gegaan. De stichting heeft vertegen-
woordigers van divers pluimage; uit de 
politiek ( VVD’er Steven Kraaijeveld) 
- architectuur (voorzitter Tiny Keeris) 
- aannemerswereld (Cor Heeren) en 
omwonenden (Ton de Raaff Jr.) is een 
afvaardiging aanwezig. Gezocht wordt 
nog naar een vertegenwoordiger uit 
de culturele hoek. Wat er precies moet 
gaan gebeuren in het gebied rond de 
molen aan de Provinciale Weg te Eersel 
zal komen te staan in een gebiedsvisie 
die in het derde kwartaal van 2009 door 
de gemeente zal worden opgesteld. 
De huidige groep van vier bestuursle-
den gaat uiteindelijk werk maken van 
de invulling van het gebied dat met 

de molen de nieuwe entree van Eersel 
moet worden (Molenwereld 2008-11-
439). Vooruitlopend op de gebeurtenis-
sen mogen de Eerselnaren alvast mee-
denken over een nieuwe naam voor de 
naamloze molen! Meer informatie over 
de stichting en haar plannen is te vinden 
op www.eerselsemolen.nl

Concessies herbouwinitiatief 
molen ’s-Hertogenbosch

Al enige tijd is de molenwerkgroep van 
de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch 
in de weer om de herbouw van een mo-
len in ’s-Hertogenbosch te realiseren. De 
meest geschikte locatie zou zijn bij het 
Heetmanplein, waar tot circa 1939 de 
molen van Van Esch heeft gestaan. Het 
College van B en W ziet echter meer in 
de reconstructie van een rosmolen dan 
van een windmolen. Dientengevolge 
bereidt de werkgroep nu een burger-
initiatief voor om de gemeenteraad 
toch te laten onderzoeken of de locatie 

De laatste stadsmolen van ‘s-Her-
togen  bosch een indrukwekkende 
verschijning. De molen werd 
vermoedelijk in 1715 gebouwd na 
het afbranden van zijn voorganger. 
In 1922 werd de molen gedeeltelijk 
gesloopt; in 1938 volgde de rest. 
Een opvallende bijzonderheid was 
de aanwezigheid van verticale 
uitspringende gemetselde ruggen. 
De Hompesche Molen in Stevensweert 
heeft dit ook, evenals de korenmolens 
van Buren en Culemborg, zij het 
daar alleen onder de balie. Van de 
Culemborgse molen bestaat alleen de 
stomp nog. 

De molen van Hermus in Made (foto 
H. van Steenbergen, 1 juli 2006).
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aan het Heetmanplein een reële optie 
is. Met behulp van 100 handtekeningen 
kan een voorstel in de gemeenteraad 
aan de orde worden gesteld. Overigens 
wordt binnen de planvorming door de 
werkgroep wel aan mogelijke conces-
sies ten opzichte van het oorspronkelijke 
plan gedacht. Zo zou nu de belangstel-
ling uitgaan naar een soort Noletmolen 
(Schiedam), waarbij het bovenste deel 
gebruikt kan worden voor energie-op-
wekking, terwijl het benedenste deel an-
dere doelen kan dienen. 

Belastingdienst erkent De Hoop 
Keldonk als goed doel

De Belastingdienst heeft Stichting 
korenmolen De Hoop Keldonk aange-
wezen als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Deze erkenning als 
goed doel kan voor donateurs tot een 
belangrijk fiscaal voordeel leiden. 
Giften aan een ANBI mogen door de 
donateur namelijk - binnen de daarvoor 
geldende regels - worden opgegeven 
als aftrekpost voor de inkomsten- of 
vennootschapsbelasting. Door een 
slimme manier van schenken is het 
zelfs mogelijk dat een donateur 40 tot 
50 procent van een gift terugkrijgt 
van de Belastingdienst. De aanwijzing 
als ANBI betekent ook dat stichting 
zelf is vrijgesteld van successie- of 
schenkingsrecht wanneer zij erfenissen, 
legaten en schenkingen in het kader 
van het algemeen belang ontvangt. 

Positief resultaat hydrologisch 
onderzoek Liempde 

Ter voorbereiding op de mogelijke te-
rugkeer van de Antelse watermolen 
te Liempde heeft Royal Haskonig een 
hydrologisch onderzoek uitgevoerd 
(Molenwereld 2008-12-477/478). Uit dit 
onderzoek is gebleken dat er in de toe-
komst voldoende water voor de mo-
gelijk te herbouwen Antelse watermo-
len zal zijn in het gebied van de Grote 
Waterloop in Liempde om de watermo-
len te laten draaien. Hiermee is aange-
toond dat het nut heeft om überhaupt 
het initiatief verder te onderzoeken, aan-
gezien de plannen hierdoor niet op prak-
tische onhaalbaarheid kunnen sneuve-
len. Het onderzoek vermeldt wel dat er 
bij de molen een wijer aangelegd moet 
worden. Bedoelde vijverplas is nodig om 
ook in de zomer de molen te kunnen la-
ten draaien. De molen kan volgens het 
onderzoek draaien bij een gemiddeld 
of laag waterpeil in de Dommel ; bij een 
hoge waterstand in de winter wordt het 
gebied te nat.

Subsidie herstel De Hoop Made 
afgewezen door gemeente

De gemeente Drimmelen heeft een 
subsidieverzoek voor gedeeltelijk her-

stel van De Hoop te Made afgewezen. 
Twee jaar geleden is een noodreparatie 
verricht aan het kruiwerk en de staart-
constructie. Maar nu moet er construc-
tief wat gebeuren om de onderdelen in 
goede staat te houden. De molen die 
nog wekelijks in bedrijf is voor het bedrijf 
van eigenaar Hermus Mengvoeders, is 
samen met de hervormde kerk in Made 
het enige monument. Eigenaar Hermus 
vindt het dan ook onbegrijpelijk dat de 
gemeente geen subsidie wil verlenen. 
Dit terwijl de RACM 30.000 euro heeft 
toegezegd, naast het aandeel dat 
Hermus zelf in het herstel heeft. Ook de 
provincie Noord-Brabant zal bijdragen 
aan het herstel van de molen, dat de 
komende jaren zo’n 80.000 euro zal be-
lopen volgens de berekeningen van de 
molenmaker. 

Nieuwbouw bedreigt 
molenbiotoop Catharina te 
Schijndel

Naast de in desolate toestand verke-
rende Catharina te Schijndel verrijst, 
wanneer het aan woningbouwvereni-
ging Huis en Erf ligt, op korte termijn een 
complex waarin apotheker en huisart-
sen worden gevestigd (Molenwereld 
2008-4-141). Tevens zal het complex 
ruimte bieden aan een aantal apparte-
menten. Het pand zal niet of nauwelijks 
hoger worden dan het gesloopte pand 
dat in het verleden op hetzelfde perceel 
stond. Desalniettemin tekent de eige-
naar F. Smits, die de molen vorig jaar van 
P. Smits in eigendom heeft verkregen, 
bezwaar aan tegen de bouwplannen. 
Om de bouw tegen te houden is een 
voorlopige voorziening aangevraagd. 

De rechtbank zal binnen enkele weken 
uitspraak doen. Bewonderenswaardig 
blijft het feit dat wordt geschermd met 
de verslechtering van de molenbiotoop, 
terwijl de molen sedert de laatste res-
tauratie begin jaren tachtig zeggen en 
schrijven tien dagen gedraaid heeft. F. 
Smits geeft aan te molen te willen laten 
restaureren en ook weer te laten draai-
en. De kosten zullen circa 250.000 euro 
gaan bedragen. 

De Hollandsche Molen ontvangt 
twee bijdragen van BankGiro 
Loterij

Ruim 58 miljoen euro overhandigde de 
BankGiro Loterij op maandag 9 februari 
aan meer dan vijftig culturele instellin-
gen uit het hele land. Dit gebeurde tij-
dens een feestelijke bijeenkomst in het 
Spoorwegmuseum te Utrecht. Dit geld 
(de helft van de totale inleg van 116 
miljoen euro) is bijeengebracht door 
de bijna 900.000 deelnemers van de 
BankGiro Loterij. Ook De Hollandsche 
Molen ontving uit deze opbrengst van 
2008 een bedrag van 400.000 euro, dat 
wordt besteed aan verschillende molen-
restauratieprojecten. Ook werd aan De 
Hollandsche Molen, het Prins Bernhard 
Cultuurfonds en de Stichting BOEi geza-
menlijk 500.000 euro overhandigd, be-
stemd voor het tv-programma BankGiro 
Loterij Restauratie. Aan de 45 instellingen 
die voor langere tijd worden onder-
steund heeft de BankGiro Loterij er acht 
toegevoegd, waaronder het Museum 
Beelden aan Zee, Drents Museum en 
het Frans Hals Museum/De Hallen. De 
BankGiro Loterij is dé cultuurloterij van 
Nederland en kan jaarlijks, dankzij haar 

Bij molen De Hoop in Overschie gingen in september 1968 de roeden eruit; 
in juli 1971 werd hij verder onttakeld en vervolgens werd in 1972 de romp 
gedeeltelijk gesloopt. De familie Speelman bleef deze romp koesteren, maar later 
leek sloop een kwestie van tijd. Wonder boven wonder blijft het molenrestant 
toch behouden en herinnert zo aan eeuwenlang malen voor mens en dier in 
Overschie. In de molen De Speelman aan de Overschiese Kleiweg leeft de oude 
molen echter ook voort (foto G. Barendse, 13 november 2008).
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deelnemers vele tientallen miljoenen uitkeren aan musea en andere culturele 
instellingen in Nederland. De Hollandsche Molen is sinds 2000 begunstigde van 
de BankGiro Loterij. De Hollandsche Molen.

Murphy Mill te San Fransisco nadert voltooiing

Na de zomer zal de grootste windmolen ter wereld draaivaardig zijn en heeft 
San Francisco er een bezienswaardigheid bij, de Murphy Mill in het Golden Gate 
Park. Een Amerikaanse firma is nu bezig met het koperwerk op de kap. In de zo-
mer zal de laatste container met onder andere koningsspil en een roede naar 
Amerika gaan en kan Verbij de molen volledig completeren. In november en 
december is het 55 ton wegende kap met kruiwerk aangebracht, inclusief lagers 
en windroos. Samen met een scala aan internationale medewerkers van een 
Amerikaanse bouwfirma is het gelukt de opbouw en de kap van de molen ter 
plekke in elkaar te zetten.

In ‘t kort

- Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben besloten 10.000 
euro bij te dragen aan de restauratie van molen Joeswert in Feerwerd, wanneer 
het rijk ook een bijdrage levert. 
- Tjasker De Dellen in Nieuw Scheemda krijgt een opknapbeurt. De tjasker is hier-
toe gedemonteerd en zal in het voorjaar weer worden geplaatst. 
- De Nijefurdse Molenstichting heeft aan de gemeente verhoging van de jaar-
lijkse subsidie gevraagd, aangezien het molenbestand is uitgebreid met de spin-
nenkop te Nijhuizum. 
- Het restant van de De Hoop te Overschie wordt niet gesloopt, maar gerestau-
reerd en met een doorgang worden verbonden aan een nieuw te bouwen be-
drijfspand. 
- De gemeente onderzoekt mogelijkheden om De Speelman te Sassenheim te 
herbouwen, hetzij op de huidige locatie dan wel elders in Sassenheim. 
- In februari heeft het comité dat zich bezig houdt met de herbouw van De 
Koeveringse Molen bij Sint Oedenrode een presentatie aan de buurt gegeven 
over de plannen en mensen warm te maken voor de plannen en potentiële kan-
didaten te vinden die mogelijk zitting willen nemen in de op te richten stichting.

De familie Speelman was ook in 
Sassenheim als molenaar actief, maar 
stapte later over op bloembollenteelt en 
-handel. Van hun molen aldaar bleef (ook 
wonder boven wonder) de onderbouw 
behouden. Bij de ontwikkeling van het 
gebied werd op een voorbeeldige manier 
rekening gehouden met de completering 
van de molen (stratenplan, bouwhoogte). 
Niets staat in dit opzicht de completering 
in de weg. De omwonenden spraken 
zich bij een enquête in 1989 met een 
overstelpende meerderheid uit voor 
completerering van de molen. Een 
administratieve nalatigheid breekt de 
plaatselijke molenliefhebbers zeer zuur op. 
Een verplaatsing die nergens voor nodig 
is? Andries Veloo maakte deze perfecte 
tekening hoe de situatie er in werkelijkheid 
met de herstelde molen uit zou zien. 

Molenkalender 2009
7 maart 2009: Jaarvergadering Vereniging De Hollandsche Molen.

22 maart 2009: Westbrabantse Molendag.
9 en 10 mei 2009: Nationale Molen- en Gemalendag.

Molenkalender buitenland 2009 
26 april 2009: Molendag Vlaanderen(B).

23 mei 2009: Zwitserse Molendag.
1 juni 2009: Duitse Molendag.
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Restauratie 
molen
Westveen 
begonnen

Op 4 februari is met het strijken van de roeden en het af-
nemen van het bovenhuis de restauratie gestart van de 

wipmolen van de polder Westveen in Woerdense Verlaat 
bij Nieuwkoop. De molen is al vanaf 1977 eigendom van de 
Stichting De Utrechtse Molens maar staat sinds 1 januari 1989 
door een grenswijziging in de provincie Zuid-Holland. Een 
belangrijk deel van het werk betreft de verdieping van het 
scheprad en het rechtzetten van de molen. Dat laatste is bij 
de vernieuwing van de fundering in 1963 achterwege geble-
ven. De 17 cm naar het zuiden scheefstaande ondertoren zal 
door aanpassing van het metselwerk aan de bovenzijde van 
de veldmuren weer recht komen te staan. Daarbij worden 
twee muurplaten gedeeltelijk en één geheel vervangen. Het 
scheprad wordt 47 cm verdiept om een tasting van 85 tot 90 
cm te krijgen en de breedte gaat daarbij van 44 naar 33 cm. 
Tevens wordt de overbrengingsverhouding aangepast door 
een nieuw bovenschijfloop met een staaf meer. Het bovenhuis, 
met een netto gewicht van circa 12,5 ton (exclusief de voeg-
burrie, inclusief de as met het bovenwiel ), krijgt onder andere 
een nieuwe dakbedekking en één van de kokerplaten die ge-
kraakt is wordt hersteld.
Het werk wordt uitgevoerd door molenmakerij Kistemaker uit 
Edam die hiermee na de Hoeker- en de Oostzijdse molen bin-
nen enkele jaren zijn derde Utrechtse molen onderhanden 
neemt. Ter plaatse zijn actief de molenmakers Dirk Kuin en Ron 
Butterman die daarbij geholpen zullen worden door Maarten 
van Scheppingen, vrijwilliger op deze molen en sinds een jaar 
in dienst bij Kistemaker.
De restauratie is begroot op 450.000 euro en wordt gefinan-
cierd door de RACM via een toekenning uit de RRWR, de pro-
vincie Zuid-Holland, bijdragen van diverse fondsen en een ei-
gen bijdrage van Stichting De Utrechtse Molens. Men hoopt 
het werk eind 2009 klaar te hebben. Dick Kenbeek.

Klaar voor de start.

Het uithalen van de buitenroe.
 
De gietijzeren wateras en het sintelstuk van het 
gedemonteerde scheprad (vergelijk afbeelding pag. 136). 

Het bovenhuis wordt naast de molen ‘geparkeerd’.

(alle afbeeldingen: D. Kenbeek).
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Eind 1910 bouwde de Hazerswoudse 
timmerman-molenmaker Jan Dekker 

een kleine molen op het dak van zijn 
werkplaats. Hij dreef een lint-, een cir-
kel- en een kortzaag aan. De Rijnbode 
van 26 februari 1911 was vol lof over de 
nieuwe molen. Hij presteert niet alleen 
beter dan men zou verwachten, maar 
‘munt uit door sierlijkheid en nette af-
werking’. Jarenlang deed de molen zijn 
werk, uiter aard later ‘verdekkerd’. 
Ondanks zijn ‘sierlijkheid’ moest de mo-
len uit het dorp Hazerswoude verdwij-
nen in verband met de bouw van het 
winkelcentrum Ambachtsherenplein. De 
molen kreeg daarom in 1975 een nieuwe 
standplaats, weer op het dak van de 
molenmakerswerkplaats van Van Beek 
in Rijnsaterwoude. Nadat bedrijf was 
opgeheven wild de laatste eigenaar 
van de molen af, alle sierlijkheid ten 
spijt. Verplaatsing naar Uitgeest is nog 
even in beeld geweest, maar doordat 
molenmaker Verbij uit Hoogmade zich 
over het molentje ontfermd kon het in 
zijn ‘stamland’, Rijnland, blijven. Op 15 
januari 2009 verhuisde de molen naar 
Hoogmade. Daar komt hij voor de derde 
maal bij een molenmakerij te staan: drie-
maal is scheepsrecht. jsb.

   Verplaatsing 

D E K K E R M O L E N T J E

Bijna reisklaar.
Het uithalen van de buitenroede.

- M O L E N S A C T U E E L -
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Van boven naar beneden en van links naar rechts:
- De verdekkering is ongeveer even breed als het hek.
- Het bovenhuis begint aan zijn luchtreis.
- Het uithijsen van de ondertoren.
- Op de grond blijkt hoe nietig het bovenhuis is ten opzichte 
van een ‘echte’ wipmolen. 

- De trap, wachtend op vervoer.
- Demontage van de balie.
- In Hoogmade staat de ondertoren alweer op de werkplaats: 
Dekker-Van Beek-Verbij (foto J. Vendrig, januari 2009).

Alle afbeeldingen, tenzij anders vermeld, D. Kenbeek.
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I

Verbouwde molen Doezum 
    toch
R I J K S M O N U M E N T !
In Molenwereld 2008-11-452, 453 werd de ‘verwording’ van de stomp van de molen van 
de polder Bombay bij Doezum toegeschreven aan het ontbreken van bescherming als 
monument. Niets is minder waar! 
Op 13 februari 1976 weigerde de Rijksdienst voor de Monumentenzorg plaatsing op de 
rijkslijst. Dat was de grond voor mijn vermelding dat dit een verbouwing mogelijk maakte 
die ‘van de authentieke waarden vrijwel niets overliet’. Daarna nam de geschiedenis 
evenwel een keer. Het was anders.

Wel op rijkslijst

De heer G.H. Keunen, oud-medewerker 
van de Rijksdienst informeerde ons dat 
de molenstomp later wel degelijk op 
de rijkslijst is gezet. Dat gebeurde op 23 
oktober 1990 onder monumentnummer 
393886. De molen was toen volgens de 
kadastrale gegevens nog eigendom 
van het Waterschap de Bombaij, maar 
werd al snel verkocht aan de heer Wijma 
uit Opende die de Rijksdienst om on-
dersteuning verzocht voor het opstellen 
van een restauratieplan. De dienst be-
willigde in dit verzoek en de heer G. van 
Reeuwijk stelde in 1991 een restauratie-
bestek op. Daarna werd het stil rond de 
molenstomp die vervolgens weer werd 
verkocht. De nieuwe eigenaar liet zich 
in november 1996 informeren over de 
mogelijkheden die er waren en liet een 
verbouwingsplan opstellen. Dit voorzag 
in de verbouwing tot woonhuis, maar 
tevens ook in het verwijderen van de 
unieke bemalingsinstallatie, bestaande 
uit het scheprad plus de aandrijving. De 
welstandscommissie vroeg zich in 1997 

De molen bij de ingebruikstelling als 
gemaal in 1931. Het scheprad wordt 
aangedreven door een dieselmotor. 
De uitlaat steekt door het riet naar 
buiten, even boven de krimpdeur. In 
1958 werd de dieselmotor vervangen 
door een elektromotor. De molen van 
zuiver Zuid-Hollands model, maar 
‘vergroningst’: zelfzwichting; kruilier. 
De afgebroken lange spruit, de 
ontbrekende schoor en het ontbreken 
van de buitenroe doen vermoeden dat 
de roe onder het malen is gebroken en 
op de spruit is gevallen. Zo’n ongeluk 
zou wel eens de aanleiding kunnen 
zijn geweest van de motorisering.
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wel af of de molenstomp na verwijdering 
van de installatie op de rijkslijst gehand-
haafd kon blijven. Men hoopte dat die 
installatie in ieder geval dan ergens an-
ders een zinvolle plaats kon krijgen.

Gemeente

De gemeente Grootegast vroeg in juni 
1997 advies aan de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg voor het verbouwings-
plan. Het zal niet verbazen dat de dienst 
een negatief advies uitbracht over de 
verwijdering van de bemalingsinstalla-
tie en herstel van de molenromp in oor-
spronkelijke vorm bepleitte.
Het mocht niet baten. Het was immers 
niet langer de rijksdienst die de be-
voegdheid om te beslissen had, maar 
de gemeente. De gemeente Grootegast 
vroeg ook nog advies aan de vereniging 
Vrienden van de Groninger Molens, die 
destijds het initiatief had genomen voor 
de plaatsing op de rijkslijst. Volgens de 
gemeente had deze vereniging geen 
restauratieplannen meer en zou ook van 
mening zijn dat restauratie niet realistisch 
was. Het scheprad verkeerde in slechte 
staat en dat gold ook voor de waterlo-
pen. Bovendien zou het handhaven van 
het scheprad te veel beperkingen aan 
de woning opleggen. De gemeente leg-
de dan ook het advies van de rijksdienst 
naast zich neer en verleende op 15 ja-
nuari 1998 de gevraagde vergunning 
omdat ‘het historisch karakter van de 
molen en het scheprad bewaard blijft’. 
Dat laatste lijkt in tegenspraak met de 
realiteit, maar berustte op een toezeg-

ging van de Vereniging Vrienden van 
de Groninger Molens om mee te werken 
‘aan het behoud c.q. de verplaatsing 
van dit bouwkundig element van mo-
numentale waarde’. Waar dit scheprad 
zich nu bevindt is mij (jsb) niet bekend; 
evenmin of het daadwerkelijk nog be-
staat.
Al met al werd zo de weg vrijgemaakt 
voor de gedaante die de molen nu 
heeft en die zodoende nog steeds een 
rijksmonument is!

Decentralisatie

In feite maakt deze gang van zaken 
duidelijk dat de decentralisatie van 

Monumentenzorg tot ontsporingen kan 
leiden. Daar tegenover staat de vraag 
niet hoe het anders gemoeten had, 
maar hoe het anders gekund had, in de 
zin welke andere reële mogelijkheden 
waren er om dit te voorkomen?
Het ware te wensen dat de op handen 
zijnde Modernisering Monumentenzorg 
(Mo Mo) dergelijke vormen van wat ik 
in het februarinummer ‘karaktermoord’ 
noemde onmogelijk maakt door juist op 
dit punt RACM tegenover lagere overhe-
den meer bevoegdheden te geven. Blijft 
natuurlijk de vraag hoe dit soort proble-
men dan moet worden opgelost. jsb.

Het scheprad in maart 1991.

De molenstomp in maart 1991 gezien vanaf de boezemkant. De voorboezem is 
gedempt.

De molenstomp in 2004; de foto is ongeveer van dezelfde plaats genomen als die 
in 1991 (foto Harmannus Noot, 17 mei 2004).



*Gecertificeerde Molenmakersbedrijven

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
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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
Hierbij een overzicht van werken bij ons 
onderhanden zijn en werken die inmid-
dels gereed zijn. 
Momenteel wordt hard gewerkt aan ge-
vlucht en binnenwerk van korenmolen 
De Hoop te Bunschoten, een project dat 
in combinatie met Molenmaker Groot 
Roessink wordt uitgevoerd. 
Van de molen van Windesheim is de 
kap op 4 februari verwijderd voor on-
derhoudswerkzaamheden aan kap en 
kruiwerk, als onderdeel van het restaura-
tiewerk aan de molen. 
Met een bekende molendeskundige zijn 
we terecht gekomen in Oostenrijk waar 
we één van de twee windmolens die het 
land rijk is weer maalvaardig gaan ma-
ken. Het betreft de windmolen bij Retz in 
Nieder-Österreich. Vorig jaar november 
hebben onze medewerkers delen gede-
monteerd en een oplegger vol onderde-
len naar de werkplaats in Lochem laten 
vervoeren. 
De werkzaamheden die uitgevoerd 
moeten worden verschillen niet zo veel 
van wat je aan een molen hier te lande 
zou doen. De molen moet weer kruibaar 
worden gemaakt op een soort rollen-
kruiwerk, de bovenas krijgt een nieuwe 
kop, er komt een nieuw windpeluw, het 
gevlucht wordt zwaarder uitgevoerd en 
het gangwerk wordt weer werkend ge-
maakt. 
Aan de Götzberger Mühle in Schleswig 
Holstein die vorig jaar een nieuw ge-
vlucht met zelfzwichting kreeg is verder 
gewerkt, het bronzen penlager bleek 
nog aan vernieuwing toe, het vangen 
moest beter, het bovenwiel kreeg een 
gang nieuwe kammen, de bonkelaar is 
vernieuwd. De koning en de overbren-
ging via spoorwiel en rondsel naar de 

maalsteen bleek in betere staat en zo 
kon er gemalen worden. 
Voor molen De Fortuin te Hattem werd 
de stelling gerepareerd, bij molen De 
Vier Winden in Reutum is het oude me-
chanische luiwerk weer werkend ge-
maakt. Het liertje van het luiwerk wordt 
aangedreven met een gekruiste riem via 
een riemschijfje op de spil van het mo-
torsteen. 
De Soaseler Möl in Saasveld kreeg een 
nieuwe lange spruit waarbij bleek dat 
ook de doorvoer-kasten in de kap aan 
vervanging toe waren. De kap en het 
staartwerk werd geschilderd. 
Molen De Hoop te Almelo kreeg een 
nieuwe gang kammen in het spoorwiel. 
Om het spoorwiel tijdens de werkzaam-
heden te kunnen draaien werden enke-
le kammen uit het bovenwiel genomen. 
De eerste kam die er uit werd geslagen 
viel in drie stukken uiteen op de kapzol-
der. Een deel van de bovenwielkammen 
bleek samen met het wiel aangevreten 
door de bonte knaagkever. Dit voorjaar, 

als de temperatuur hoger is wordt het 
wiel ingepakt en gegast met een nieuw 
type gas waarvoor pas een toelating 
is in Nederland. Met een paar stukken 
nieuwe achtervelg en een aantal nieu-
we azijnhouten kammen moet het wiel 
zijn functie weer kunnen vervullen. 
Zover een kleine greep uit onze op-
drachten. Verder zijn nog vele onder-
houdsklussen gedaan in het kader van 
de Brim-regeling en voor het komend 
jaar is ook het nodige te doen. 
 

Er wordt op tal van fronten gewerkt, 
maar een bijzondere klus is toch wel de 
restauratie van De Bataaf in Winterswijk, 
dicht bij huis dus.

P a p i e r m o l e n

Verjaardagskalender met molens  West land
De Westlandse molenaars hebben in 2008 tijdens de Westlandse molendag een verjaardagkalender 
uitgegeven. Deze bevat pentekeningen, gemaakt door Andries Veloo, van alle 14 molens die aan 
deze molendag hebben deelgenomen. 
Er is nog een aantal exemplaren verkrijgbaar. De Westlandse molenaars bieden die nu te koop aan. 
De kosten voor een kalender zijn e 12,-, inclusief verzendkosten. Ze zijn per e-mail te bestellen: R.van.
Zijll1@kpnplanet.nl onder vermelding van adresgegevens en het aantal gewenste kalenders. Daarna 
sturen de Westlandse molenaars een e-mail ter bevestiging met de bankrekeninggegevens voor het 
overmaken van het verschuldigde bedrag. De kalender wordt, wanneer het verschuldigde bedrag is 
ontvangen, zo snel mogelijk verstuurd. Houdt wel rekening met een levertijd van 14 dagen.

De kap van de Bataaf is verwijderd, waardoor de basisconstructie van de kap goed 
zichtbaar wordt. De windpeluw heeft ook betere dagen gekend. (foto Vaags).
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De heren Esselink uit Delft en A. 
Hoek uit Kinderdijk herkennen 
in de ‘Zoeker’ van het vorige 

nummer de Oude Weteringmolen te 
Streefkerk. De foto is gemaakt vanuit het 
westen vanaf de Zijdeweg na de buiten 
bedrijf stelling in 1951. Links van de mo-
len lijkt een kade te lopen. Dat moet 
de kade van de lage boezem zijn, die 
naar de Hoge Tiendwegmolen voert. 
De heer Hoek voegt daar nog aan toe’ 
dat vooral de deur en de plaatsing van 
het scheprad de molen herkenbaar 
maakt. De foto zal ongetwijfeld uit de 
jaren ’70 dateren, voor de restauratie. 
Hopelijk komt het nog eens tot een volle-
dige restauratie van het molencomplex 
Streefkerk, dat in mijn visie op water-
staatkundig gebied uitermate interes-
sant was en nog is. Inmiddels zijn in het 
kader hiervan, een aantal kunstwerken 
gerestaureerd (w.o. de uitwateringslui-
zen van de Oude Wetering molen, die 

molen kon zowel direct op de hoge boe-
zem lozen, als indirect). Recentelijk zijn 
de onderbouw en waterlopen van de 
destijds afgebrande Sluismolen geres-
taureerd’. Uiteraard delen we de wens 
van de heer Hoek en bedanken beide 
inzenders voor hun reactie.
De heer Esselink weet ook nog een 
onbekende uit de oude doos van De 
Molenaar thuis te brengen en schrijft: 
‘Het betreft de onbekende molen uit 
‘Wie brengt me thuis?’; 1984-12-373. 
Daarop is een stationsemplacement te 
zien, met een draaiende molen op de 
achtergrond. De molen zelf biedt geen 
aanknopingspunten, dus heb ik spoor-
wegkenner Sjoerd Eeftens benaderd of 

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’, een 
aquarel van Gefreiter Alfred Hesse 
voor de tentoonstelling van de 
Luftgau kommandos VI: ‘Das Bild des 
Krieges’. Fantasie of werkelijkheid? Zo ja, 
waar was die werkelijkheid te vinden?
De boerderij doet in ieder geval 
aan Gelderland/Overijssel denken, 
de molen trouwens ook. 
 

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

hij de locatie herkende. Hij kwam met 
een aantal suggesties, waaronder het 
traject Zaandam-Hoorn-Enkhuizen. Na 
enig zoeken bleek het Hoorn te zijn. De 
molen is De Vergulde Korenaar ofwel de 
molen van Kuin of aan het Keern, die op 
22 april 1950 verbrand is. Het enige her-
kenbare nu nog is het rijtje van vier hui-
zen middenboven op het zoekplaatje. 
Deze blijken nog steeds te bestaan, zie 
luchtfoto middenboven. Met een pijl 
heb ik de vroeger standplaats van de 
molen aangegeven. Op een foto uit 
1964 is het rijtje huizen ook herkenbaar. 
De molen was toen al verdwenen.’ Ook 
hiervoor onze hartelijke dank.

De onbekende molen uit De 
Molenaar van 21 maart 1984.

Op deze foto uit 1964 is het rijtje huizen in Hoorn ook herkenbaar.

Luchtfoto van een deel van het spoorwegemplacement in Hoorn nu met daarop 
ook weer de vier huizen. De pijl markeert de plaats van de vroegere molen.
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C O L O F O N
R i j n l a n d s e 
M o l e n s t i c h t i n g
To r e n l a a n  10
2 215  RW  V o o r h o u t

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

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

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

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

LEEN 
VAN DEN BERG 
van de Zwanburger

Tegenover Warmond staat aan de Leede sinds 1805 
de Zwanburgermolen, een grote stenen molen met ruim 
26 m vlucht. Deze molen, waar Leen van den Berg vanaf 
1970 als molenaar is aangesteld, is de eerste molen die 
in eigendom kwam van de Rijnlandse Molenstichting.

 Leen bij het kruirad.

ANDRIES VELOO
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Op 15 juni 1956 vraagt Tweede Kamerlid mr. 
K. van Rijckevorsel naar aanleiding van de 
aanleg van Rijksweg 4a om inlichtingen om-
trent de gevolgen daarvan voor het molen-
landschap. Dit was de eerste aanzet voor 
de oprichting van een stichting in eerste in-
stantie voor het behoud van molens in het 
Adegebied. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de 
oprichting van de Rijnlandse Molentichting 
op 11 maart 1959.

Aankoop

Nadat de Zwanburgermolen vanwege een 
gescheurde bovenas in 1958 was stilgezet 
werd er een elektrisch gemaal geplaatst. Dit 
was een goede aanleiding om deze molen 
als eerste aan te kopen. De Warmonder mr. 
E.E. Menten, had een goede relatie met het 
polderbestuur. De aankoop was snel gere-
geld en wel voor het symbolische bedrag van 
een gulden. Deze gulden schijnt later bij de 
boekhouder nog gestolen te zijn ook. De mo-
len werd snel opgeknapt en in 1960 maalde 
hij weer. Enige dagen na de restauratie viel 
er zoveel water, dat de molen weer enkele 
dagen werd ingeschakeld. Als geste heeft 
het polderbestuur toen nog 100 gulden ge-
schonken. In 1994 heeft de molen een grote 
restauratie ondergaan en staat er nog steeds 
heel mooi bij.
 

Van den Berg

De opa van Leen van den Berg, ook Leen ge-
naamd, was molenaar op de Boterhuismolen 
van een aangrenzende polder. De vader van 
Leen, Chris van den Berg, is er in 1905 gebo-
ren. Hij was boerendaggelder in de Zwanbur-
gerpolder en woonde daar in een huisje. 
Daar moest hij weg en ging toen wonen in 
het buurtschap Zevenhuizen, ook gemeente 
Warmond. Er zijn daar acht kinderen gebo-
ren, waaronder Leen. Toen molenaar Cozijn in 
1940 van de Zwanburgermolen wegging, sol- De Zwanburgermolen omstreeks 1920.
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liciteerde Leens vader daar, maar werd 
afgewezen, omdat ze hem te oud von-
den (35 jaar?). Ene Kerkvliet werd aan-
genomen, maar die heeft er slechts drie 
jaar gemalen. Toen heeft Chris van den 
Berg weer gesolliciteerd en werd wel 
aangesteld. Hij is tot 1970 molenaar ge-
weest, 27 jaar. In 1970 werd zijn zoon Leen 
aangesteld en ging er in 1971 wonen. 
Leen is geboren op 23 maart 1935. Toen 
hij 9 jaar oud was verhuisden ze naar de 
Zwanburger. In 1961 trouwde Leen met 
Greet Elstgeest uit Sassenheim en Leen 
had een huis in Warmond, vlakbij de 
molen. Toen Leen molenaar werd op de 
Zwanburger, verhuisden zijn ouders naar 
het huis van Leen. Leen en zijn vrouw 
hebben 4 kinderen en zoon Robert heeft 
te kennen gegeven, dat hij zijn vader 
te zijner tijd graag zal opvolgen. Robert 
woont nu in het huis van Leen. Zodoende 
zal dat dan later ook wel weer op ruilen 
uitdraaien.

Ervaring

Toen Leen 14 jaar oud was maalde 
hij al zelfstandig op de Zwanburger. 
Zodoende maalt hij daar al zestig jaar. 
Het was namelijk zo, dat Leen zijn oom 
Frans, molenaar was op de Boterhuis, 
maar ook timmerman en zodoende 
weinig tijd had om te malen. Leen’s 
vader maalde dan op de Boterhuis en 
Leen moest dan de Zwanburger doen. 
De afspraak was, dat als Leen’s vader 
zou zwichten, dan moest Leen dat ook 
doen, ook met het opruimen van de mo-
len. Dat heeft zo nog een tijdje geduurd. 
De vader van Leen dacht; als wij het op 
deze manier doen is er een kans dat 
Leen op de Boterhuis zou kunnen komen. 
Hier is het echter nooit van gekomen.

Visserij

Leen is jaren draglinemachinist geweest 
in het baggerwerk. Vader Chris was 
ook beroepsvisser net als Leen en als 
zodanig ook ingeschreven bij de O.V.B. 

De Zwanburgermolen op een 
in november 1904 verzonden 
ansichtkaart.

Vissen met de gebbe.

Niet conform de regels.

Leen van den Berg bij het 
poldersluisje. 

Als een roe onder het malen 
loskomt... 

Vader Chris van den Berg in een 
boot, het belangrijkste vervoermiddel 
naar de molen.

De Zwanburgermolen vanuit de polder.
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BON
Help ons de molen en daarmee ons landschap te bewaren. Wij hebben uw hulp hard 
nodig. Het gaat ons daarbij niet alleen om geld, maar ook om uw steun als sympathisant. 
Donateur worden mag natuurlijk ook! Uw gift wordt uitsluitend aan de molens besteed, 
onze stichting werkt geheel pro deo.

❏ Ik geef mij daarom op als donateur van de Rijnlandse Molenstichting. 
 Mijn jaarlijkse bijdrage bedraagt: 
 ❏  e 20,- (minimum bijdrage)
 
 ❏  e ............ (door uzelf vast te stellen)

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

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

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

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

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

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

invullen en in envelop versturen naar de:

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

Laat de
 

molens 

draaien

(Organisatie ter Verbetering van de 
Binnenvisserij). Er werd met een raamnet 
in de voorwaterloop gevist op paling, 
dit ging het beste in het najaar. Er werd 
dan ’s middags begonnen met malen, 
meest tot de volgende dag, de paling 
zwom met de stroom mee en werd in de 
voorwaterloop in een raamnet gevan-
gen, soms emmers vol. Ze kochten jaar-
lijks glasaal, afhankelijk van de prijs 2 tot 
4 kilo. Er zaten ongeveer 3000 glasaaltjes 
in een kilo en deze werden in de polder 
uitgezet. Na zes jaar waren ze groot ge-
noeg voor de handel. De paling werd 
verkocht aan de fa. Nieuwkoop aan 
de Kaag. Dat waren ook beroepsvis-
sers, maar alleen in het buitenwater. Hier 
werd het broodbeleg mee verdiend. Nu 
wordt er nauwelijks nog gevist, omdat 
de Zwanburgerpolder voor meer dan de 
helft kleiner is geworden door zandwin-
ning vanuit het Joppe. Vóór de zandwin-
ning was de polder 220 ha groot en nu 
krap 100 ha.

Er werd ook met de gebbe (trechter-
vormig net, waarvan de opening is be-
vestigd aan een raamwerk, en dat met 
de hand wordt bediend) gevist en wel 
op aasvis (levend aas). Dat is nu niet 
meer toegestaan. Deze aasvis verkocht 
Leen per stuk aan sportvissers.
Leen beheert ook de sluis, die door 
Warmondse boeren, die land in de 
Zwan burgerpolder hebben, nog steeds 
wordt gebruikt. Deze sluis is ook een mo-
nument en is in 2004 nog gerestaureerd.

Wooncomfort

Toen in 1958 een elektrisch gemaal werd 
geplaatst kregen Leen’s ouders ook 
elektriciteit en toen Leen met zijn vrouw 
in 1971 bij de molen gingen wonen kre-
gen ze een aansluiting op het waterlei-
dingnet. Daarvoor werd putwater ge-
bruikt. In de bijkeuken staat een groot 
fornuis (houtgestookt) en dat levert ook 
de energie voor de c.v. en een boiler. 
Leen is dagelijks in de weer om voldoen-
de hout bij elkaar te krijgen, dat bete-
kent dat er veel gezaagd en gekloofd 
moet worden.
De familie is alleen bereikbaar met 
‘armstoom’, want als je er heen wilt, zul 
je moeten roeien en daar heeft Leen 
3 roeibootjes voor klaarliggen. De kin-
deren moesten elke dag roeien om op 
school te komen, zomers erg leuk, maar 
in de winter gaf dat problemen. Het ijs 
was niet gelijk sterk genoeg om over-
heen te lopen en wanneer dat wel zo 
was, dan werd er een geul gevaren door 

ijsbrekers. Elke dag werden de kinderen 
dan overgezet door deze schippers.

Bruidsuikers

Vroeger was het de gewoonte dat bij 
het huwelijk van een ingeland de mo-
lens in de vreugd gingen, mits er bruid-
suikers werden gegeven. Eens trouwde 
een dochter van boer Van de Geest. Nu 
wilde het geval, dat hij land had in de 
Boterhuis-; de Broek- en Simontjes-; en de 
Zwanburgerpolder, maar geen van de 
drie molens stond in de vreugd. Waren 
de bruidsuikers te duur bevonden? 
Siem van Rijn, de postbode, bezorgde 
de post met de roeiboot en nam dan 
ook vaak boodschappen mee. De mole-
naars waren nieuwsgierig of de bruidsui-
kers nog werden bezorgd en jawel, Chris 
v.d.Berg zag ineens de Broekmolen in 
de vreugd staan, een half uur later ging 
ook de Boterhuis vrolijk en toen Siem van 
Rijn ook bij de Zwanburger aankwam, 
had hij voor hen ook bruidsuikers en 
ging de Zwanburger ook in de vreugd. 
Ingelanden weten jammer genoeg van 
deze traditie niets meer af.
Ja het lijkt toch zo romantisch om op of 
bij een molen te wonen. Je moet het ge-
wend zijn en er écht van houden. Leen 
en zijn vrouw houden dan ook echt van 
hun molen. Laten we hopen dat die lief-
de nog een tijd mag voortduren, want 
Leen is er nog een van de echte soort. 

De Zwanburgermolen (tekening 
Andries Veloo).

Polderlandschap bij Leiden; links de Zwanburgermolen, rechts de 
Nieuwe Hofmolen (foto jsb, 16 september 1994).

De Zwanburgermolen heeft een 
prachtige baard.
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De van één molen
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De van één molen
J.S.  BAKKER

In het septembernummer van 2007 is de eerste 

af levering van deze serie artikelen geplaatst. 

De algemene situatie en de geschiedenis 

van de bemaling van de polder Reeuwijk 

hebben daarin centraal gestaan plus speciaal 

de achtergronden voor de bouw van een 

vierde molen voor de polder. In de tweede 

af levering in het decembernummer draaide 

het om de bouw van deze vierde molen. 

In de derde af levering ging het vooral om de 

ijzeren molenas voor de Derde Rijnmolen 

en wat daaraan vooraf ging. In de vierde 

af levering kreeg vooral het vervangen 

van houten assen en roeden door ijzeren 

aandacht. Vooral de grote duurzaamheid 

sprak aan. Er waren nog wel meer onderdelen 

in een molen die zo voor verbetering in 

aanmerking kwamen. We vervolgen daarom 

de ‘verijzering’ van de molens in de 

19e eeuw; een verijzering die hier en daar bij 

molenliefhebbers wel verbazing zal oproepen.

Modellenblad van De Prins van Oranje van omstreeks 1865 met 
onder meer een plaatijzeren wielbak, een kaprol en een ijzeren 
kruivloer.
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In de tweede helft van de negentiende 
eeuw schaft het bestuur van de polder 
Reeuwijk meer en meer ijzeren onderde-
len aan voor de vier molens van de pol-
der zoals: 

    Kammen en staven

Op 26 augustus 1856 deelt timmerman 
Zaal in de bestuursvergadering mee dat 
de 75 azijnen kammen in voorraad nodig 
zijn voor de molen van C. Lok, evenals de 
27 palmhouten kammen voor de bonke-
laar, de 40 essen kammen voor het wiel 
terwijl de 80 essen kammen voor het bo-
venwiel in voorraad ‘benodigd zijn’ bij M. 
Lok. Men vraagt hem dan of het niet mo-
gelijk is om de (peperdure!) palmhouten 
kammen te vervangen door ijzeren en of 
die goed op de essen kammen zouden 
lopen. Zaal meent dat dit ‘zeer goed 
kan als dezelve zuiver worden gegooten 
en het welk hij bij Konings (conisch, jsb) 
werk meer heeft gezien’. Zaal mag de 
essen kammen leveren, maar voor de 
palm- en azijn houten kammen zal prijs 

opgevraagd worden. De azijnen stokken 
blijken ƒ 2,75 of ƒ 2,50 per stuk te kosten. 
Dat is ongeveer het weekloon van een 
boerenarbeider in die tijd! 
In het voorjaar van 1860 is het weer mis 
met de kammen in de bonkelaar van de 
Nieuwe Rijnmolen. Dat is kort geleden 
met nieuwe kammen hersteld en nu is 
het ‘weder ontramponeerd’. Het ‘kraakt 
en piept’ en burgemeester Brack ont-
biedt dan Zaal in de vergadering van 5 
juni 1860 om zijn mening te vragen over 
ijzeren kammen. Zaal staat hier positief 
tegenover en hij moet dan bij Cosijn in 
Gouda maar gietijzeren kammen bestel-
len onder levering van een mal. 
Tijdens de vergadering van het polder-
bestuur op 2 juli deelt de voorzitter mee 
dat Zaal de mal klaar heeft en dat hij 
Zaal gevraagd heeft met de mal naar 
Cosijn te gaan en te informeren naar de 
mogelijkheden en de kosten. De ijzeren 
kammen blijken ƒ 3,- per stuk te moeten 
kosten, hetgeen voor 27 kammen op 
ƒ 81,- komt. Dat moet dan maar gebeu-
ren. In de bestuursvergadering van 22 

augustus 1860 wordt meegedeeld dat 
de nieuwe ijzeren kammen ontvangen 
zijn en de molenmaker bezig is met het 
inzetten ervan.
Als in december 1864 een nieuw onder-
wiel gemaakt wordt voor de molen van 
C. Lok Dan stuit men op een probleem. 
Het gangwerk loopt niet mooi, want het 
onderwiel staat niet goed op steek. en 
dat zou opgelost kunnen worden door 
het nieuwe onderwiel een kam meer 
te geven, maar dan moet men ook het 
schijfloop aan passen en dunnere sta-
ven hebben. Die blijken dan al van ijzer 
te zijn. Poldermeester Van Ruitenburg wil 
de ijzeren nu vervangen door dunnere 
houten. Het polderbestuur is daar niet 
principieel op tegen, maar wil toch ook 
inzicht hebben in de prijs van nieuwe 
ijzeren staven. Een nieuw gang ijzeren 
staven blijkt in januari 1865 45 à 48 gul-
den te kosten na aftrek van de waarde 
van de oude staven en een nieuwe 
gang kammen in het onderwiel 100 gul-
den. Zo moet het dan maar. In april 1865 
is het nieuwe wiel gereed en wordt in 
delen opgeslagen; het is per slot volop 
maalseizoen en dan heeft men een mo-
len liever niet uit de roulatie.
Ook het ‘koningswerk’ (conisch) werk bij 
Maarten Lok loopt evenmin prettig. De 
oplossing een ijzeren kam uit de onder-
bonkelaar en een meer in het onderwiel.
In 1876 is er een gang staven nodig voor 
de molen van Van Vliet in Gouda, 31 
stuks. Moeten het houten of ijzeren wor-
den? Men besluit het af te laten han-
gen van de prijs. Figee is verreweg de 
laagste inschrijver met ƒ 1,20. Dessing in 
Gouda die in 1876 de zaak van Mulder 
heeft overgenomen rekent ƒ 1,75 voor 
een houten staaf. Merkwaardig genoeg 

De Eerste Rijnmolen met de in 1878 door Scheer geleverde staartbalk in vakwerk. 
Het is beslist geen Pot-staart geweest (foto coll. L. V.d. Vlist).

De drie molens van de polder 
Reeuwijk bij Bodegraven eind 
19e eeuw. V.r.n.l. de Eerste, de 
Tweede en de Derde of Nieuwe 
Rijnmolen.
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Offerte van Pannevis van 19 juni 
1869 voor een ijzeren voering om 
het bovenwiel, waarin hij ook de 
voordelen van een dergelijke voering 
vermeldt.

wordt de levering gegund aan De Prins 
van Oranje voor ƒ 2,70 per stuk
 

    Kettingen

Als molenmaker Zaal in juni 1860 toch 
in de vergadering aanwezig is om ad-
vies te geven over de aanschaf van 
gietijzeren kammen wordt hem ook zijn 
mening gevraagd over roekettingen. 
Poldermeester Ruitenburg heeft er dan 
zojuist op gewezen, ‘dat het gevaar 
bestaat dat de Molens bij stormweder 
wel door de vang konde lopen vermits 
geen kettingen daarvoor bij de Molens 
waren.’ Zaal ziet er niet veel heil in. Hij is 

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

    IJzeren voering

Tijdens de vergadering van 13 oktober 
1857 wordt er gepraat over het aan-
brengen van een ijzeren voering om het 
bovenwiel. Molenaar Thomas Spruit had 
die suggestie gedaan. Molens van de 
Zuidplas zouden er een hebben. Men 
trekt het na, maar dat blijkt toch niet het 
geval te zijn. Bovendien zouden ‘deskun-
dinge zulks niet aanbevelen’. 

Bovenwiel van de Sevink Mölle in 
Winterswijk-Meddo. Het wiel heeft 
geen voering. Het zwart op de 
buitenomtrek is geen verf. Doordat 
de nerfrichting van het hout van de 
diverse delen van het wiel verschillend 
is ontstaat ongelijke slijtage (foto jsb, 
25 oktober 1997).
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Briefkaart van Pannevis, waarin hij op 29 september 1888 meldt dat hij 
geen ijzerwerken meer vervaardigd. Het verhaal dat het bedrijf later als 
machinefabriek Hoogenlande in Utrecht is voortgezet mag op grond van deze 
kaart naar het rijk der fabelen verwezen worden: het bedrijf hield in of kort 
voor 1888 op te bestaan.

‘Hey Grondt’ van een schepradmolen tussen Assendelft en Uitgeest met houten wielbak en waterlopen naar het Groot 
volkomen moolenboek uit 1734.

Toch is in dit geval de duurzaamheid 
van ijzer boven hout maar één factor. 
Minstens zo belangrijk is brandpreventie. 
De wrijving van hout op hout bij zwaar 
vangen kan brand veroorzaken. Door nu 
de iepen voering te vervangen door het 

slijtvastere ijzer neemt ook het gevaar 
van ‘vuur vangen’ af. Dat is om nog een 
reden extra riskant; namelijk dat het zich 
niet direct openbaart, maar onzichtbaar 
begint in het wiel of de vang. Het kan 
dan uren duren voordat de brand let-

terlijk en figuurlijk uitbreekt. Vaak is dan 
de molen verlaten met alle gevolgen 
van dien. Met een ijzeren voering wor-
den de risico’s aanmerkelijk ingeperkt. 
Bij de bouw van de molen van de polder 
Papekop en Diemerbroek in 1876 wordt 
het om die reden dan ook aanbevolen 
door zowel de molenmaker als de mo-
lenaar. Maar vooralsnog krijgen de mo-
lens van Reeuwijk geen ijzeren voering 
om het bovenwiel. Dat verandert in 1869. 
Men benadert Pannevis in Ouderkerk 
a/d IJssel, die op 19 juni 1869 laat weten 
‘een ijzere voering om het bovewiel te 
willen hebben dat zeer aan te prijzen is. 
Wij hebben een massa voeringen ver-
vaardigt te veel om het te noemen en 
spruit alleen voort omdat zij zoo zagt 
houde en veele bove asse voor breken 
bewaart blijven, want als de ijzere voe-
ring rond om het wiel is gelegd blijft het 
altijd rond en worde overal aangepre-
zen.’ Pannevis geeft als prijs op ƒ 42,- 
en voor dat bedrag mag hij de voering 
leveren. In juli 1872 wordt er een ijzeren 
voering aangeschaft voor de molen van 
C. Lok, de Tweede Rijnmolen. Het wiel 
heeft een diameter van 3,37 m, zodat 
de voering 10,11 m lang is bij een breed-
te van 32 cm. Wel wijst poldermeester 
Ruitenburg erop dat het maken van een 
voering geen werk is voor een dorps-
smid omdat het bezit van een walsma-
chine noodzakelijk is voor een juiste en 
gelijkmatige ronding. Daarom trekt men 
het besluit om aan de Reeuwijkse smid 
Van Ree prijsopgaaf te vragen in en 
komt men weer terecht bij Pannevis die 
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Gemetselde wielbak in een achtkante watermolen naar G. Krook, Theoretisch en practisch molenboek. De bak staat los van 
de krimp en de draagmuur om scheurvorming en daarmee lekkage door trillingen van de malende molen zoveel mogelijk 
tegen te gaan.

de voering in september 1872 voor ƒ 56,- 
blijkt te willen leveren. 
In maart 1876 zijn er problemen met de 
vang bij Maarten Lok. Door ‘het breken 
eener bout van het wiel’ was de vang 
onbruikbaar geworden. Met behulp van 
de andere molenaars was de molen uit 
de wind gekruid en zo tot stilstand ge-

bracht. Scheer heeft het gebrek onmid-
dellijk hersteld, ‘doch de molen staat 
door het vangen totaal te schudden’. 
Scheer vermoedt nu ‘dat het wiel is zwart 
geloopen’ (verkoold bij het vangen). 
Hij doet dan het voorstel ‘het wiel af te 
schaven’. Dat is gedaan, maar de mo-
len blijft schudden onder het vangen. 

Scheer vraagt zich af of de as soms te 
zwak is en hij wil nu langere vullingstuk-
ken om de as maken. Scheer overlegt 
met poldermeester Ruitenberg, blijkbaar 
de technische knobbel in het polderbe-
stuur, en samen komen ze tot de conclu-
sie dat het wellicht zinvoller is om een ijze-
ren voering om het bovenwiel te maken. 
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Dat is werk voor Pannevis. Die mag dan 
bekend staan als roedenmaker, maar 
hij is van huis uit molenmaker zodat men 
hem ook om zijn mening zal vragen. In 
1888 is er een ijzeren voering nodig voor 
de molen van C. Lok. Ondanks eerdere 
mededeling klopt men toch weer aan 
bij Pannevis, maar die laat weten ‘dat 
door mij geen ijzerwerken meer vervaar-
digd worden’, zodat nu de Goudse smid 
Verdries het werk mag doen.

    IJzeren wielbak

In december 1858 blijkt de wielbak van 
de Gouwemolen erg slecht. Die moet 
vernieuwd worden. Er zijn twee moge-
lijkheden: in hout of steen. Er komt zelfs 
nog een derde mogelijkheid op tafel 
ijzer, Maar in eerste instantie gaat het 
om ijzer of steen. In de vergadering van 
21 december 1858 wordt de bakkwestie 
uitvoerig besproken. Metselaar Van der 
Lecq heeft laten weten dat een gemet-
selde bak tussen de 500 en de 600 gul-
den zou kosten. Daar zou nog eens een-
zelfde bedrag aan timmer- en heiwerk 
en kosten voor de afdamming bij komen, 
zo niet meer. Dus wordt tot de aanschaf 
van een nieuwe houten bak besloten, 
waartoe de bekende houthandelaren 
uitgenodigd zouden worden om in te 
schrijven voor het vereiste hout. 
Tijdens de vergadering van 7 januari 
1859 zouden de zes inschrijvingsbiljetten 
geopend worden. Maar voordat dit ge-
beurt komt er ineens een heel ander ge-
luid. De voorzitter, burgemeester Back, 
deelt mee dat na de vorige vergade-
ring poldermeester Ruitenburg bij hem 
is geweest met een brief die de Goudse 
ijzerfabrikant Cosijn aan poldermeester 
Kwakernaak had gestuurd. Brack heeft 
met Cosijn gesproken en dat heeft er 
toe geleid dat Cosijn de bak in de molen 
heeft opgenomen en een prijsopgave 
heeft gedaan. Voor 570 gulden levert 
de Goudse fabrikant een ijzeren bak, te 
plaatsen in de bestaande houten bak. 
Daarna worden de inschrijvingsbiljetten 
geopend en blijkt de hoogste inschrijver 
met 594 gulden ingeschreven te heb-
ben, de laagste met ƒ 478,50. Het aan-
bod van Cosijn was dus flink concurre-
rend. De conclusie is dat een ijzeren bak 
met inbegrip van 50 gulden timmerwerk 
op 620 gulden komt. Aan een houten bak 
zit uiteraard meer timmerwerk en die kost 
zodoende 200 gulden meer: ƒ 678,50. De 
ijzeren bak is dus goedkoper, maar bur-
gemeester Brack vindt het prijsverschil te 
klein om de gok te wagen; immers:
- Er zijn nog geen molens bekend die zo’n 
ijzeren bak hebben;
- De ijzeren bak wordt geplaatst in de 
oude houten bak. Dan zou een op zich-

zelf staande ijzeren bak de voorkeur 
hebben;
- De angst voor roest die tot lekkages zou 
kunnen leiden.
Zodoende kiest men toch voor een hou-
ten bak waarvoor Proos Hoogendijk uit 
Waddinxveen als laagste inschrijver het 
hout mag leveren.
Toch hebben diverse andere molens 
(later) wel ijzeren wielbakken gekregen. 
De Waterloosmolen bij Rijpwetering 
had een zeer dunne, die dan ook 
doorgeroest was. Deze is vervallen. De 
Kalkmolen en de Munnikkenmolen (bei-
de Leiderdorp) hebben er een. Deze zijn 
gelast, dus niet zeer oud. Bij de Hoop 
doet Leven (Voorhout) is de ijzeren bak 
mee verhuisd uit Rijnsburg. Zware ge-
klonken bakken zitten onder andere in 
de Boterslootmolen te Noordeloos en de 
Graaflandse molen en Achtkante molen 
te Groot-Ammers (med. J. Hofstra). 
Het plaatsen van de bak in de 
Gouwemolen laat in 1859 nog even 
op zich wachten. Eerst wordt in de 
Gouwemolen een nieuwe roe gestoken 
en wil men de andere molens eerst in 
orde hebben. Zo krijgt de Gouwemolen 
zijn nieuwe houten bak pas in de zomer 
van 1859. Toch blijft de gedachte aan 

Offerte van Cosijn uit Gouda 
d.d. 20 september 1880 voor gegoten 
kruirollen naar de tekening 
van Zaal.

ijzeren bakken leven. In december 1867 
discussieert men over de aanschaf van 
een ijzeren wielbak (en een ijzeren roe). 
Men besluit Enthoven te benaderen die 
in februari 1868 laat weten dat men reeds 
vele bakken aan diverse polders heeft 
geleverd. Men stuurt een tekening van 
een dergelijk bak die ƒ 625,- kosten ‘met 
inbegrip van het eenmaal meniën en 
het zenden van een bekwamen smid om 
bij het stellen, inschroeven en digtmaken 
behulpzaam te zijn’. Toch komt het er 
niet van. Het reeds genomen besluit om 
een ijzeren bak aan te schaffen voor de 
molen van C. Lok (de Tweede Rijnmolen) 
wordt ingetrokken en in plaats daarvan 
wordt besloten bij inschrijving een ge-
metselde bak aan te besteden. Het werk 
wordt op 3 maart 1868 na ‘opmijning’ 
gegund aan T. Scheer voor ƒ 897,-.

    IJzeren staartbalk

In december 1866 blijkt de staartbalk 
bij Maarten Lok gebroken te zijn. Moet 
de nieuwe van ijzer of hout zijn. De ei-
gen timmerman van de polder, Teunis 
Scheer, blijkt in staat een ijzeren staart-
balk te leveren en dat moet dan maar.
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In 1878 speelt het vernieuwen van een 
staartbalk aan de molen van C. Lok. 
Op 5 augustus 1878 biedt Pannevis een 
ijzeren staartbalk aan ‘via ons octrooi en 
met zes jaar Guaranzie en franko’ voor 
335 gulden. Scheer brengt diezelfde 
maand een offerte uit van ƒ 175,- met 
tien jaar ‘gurantie’. Hij herinnert eraan 
dat hij eerder al een ijzeren staartbalk 
voor de Nieuwe Rijnmolen heeft ge-
maakt. Op 23 augustus 1878 wordt beslo-
ten dat Scheer de staartbalk mag ma-
ken; alhoewel balk? 
Uit foto’s blijkt dat de 1e Rijnmolen, de 
molen waarvan C. Lok de molenaar is, 
voorzien is geweest van een staartbalk 
in vakwerkconstructie. Of de in 1867 
geleverde staartbalk voor de Nieuwe 
Rijnmolen van eenzelfde constructie 
is geweest is niet bekend. Uit foto’s van 
deze molen in zijn Waddinxveense en 
Harderwijker gedaante wijst in ieder ge-
val niets daarop.

    IJzeren kruirollen

In april 1869 doet Van Vliet zijn beklag 
over de kruirollen aan zijn molen. Er zijn 
nieuwe rollen geplaatst op de maat van 
de oude. Alleen is nu het nieuwe hout 
gaan krimpen, zodat ‘een ongelijkheid 
in de kruijing is ontstaan. Van Vliet stelt 
nu voor ijzeren kruirollen aan te schaf-
fen. Pokhout zou ook kunnen, maar daar 

ziet hij weinig heil in. Op 3 juni 1870 biedt 
Figee in Haarlem 46 ijzeren kruirollen aan 
voor ƒ 3,76 per stuk, franco Gouda, op 
basis van een prijs van ƒ 9,90 per 100 kg 
ijzer. Dat zou neerkomen op ruim 25 kg 
per rol! Men besluit nu ook Enthoven een 
offerte te vragen. Die komt met ƒ 11,- per 
100 kg uit. Op 2 maart 1871 wordt de le-
vering aan Figee gegund.
In augustus 1880 zijn er nieuwe kruirollen 
nodig voor de molen van C. Lok, molen 
1. Zaal doet het voorstel ijzeren rollen te 
laten maken. Hij komt met een tekening. 
Hij kan ook houten rollen leveren. Als het 
gaat om boetrollen (rollen om in te boe-
ten) dan kosten ze ƒ 0,80 per stuk, een 
hele gang van 48 rollen op ƒ 31,20.

Nota van Scheer voor deleverantie van de ijzeren staart in 1879. 

Voorstel van De Prins van Oranje voor een andere soort en goedkopere ijzeren kruirollen.

Figee blijkt 48 rollen te willen leveren voor 
ƒ 228,-, Cosijn rekent ƒ 246,- ofwel ƒ 13,- 
per 100 kg en De Prins Van Oranje ƒ 194,-. 
De Prins van Oranje is niet gelukkig met 
de constructie van Zaal. Volgens de gie-
terij zouden de rollen maar liefst 42 kg 
per stuk wegen. Ze doen dan ook het 
voorstel om met de bekende holle rollen 
te komen. Die zullen door de besparing 
op het gietijzer ook veel goedkoper zijn. 
Het prijsverschil tussen iepen en ijzeren 
rollen is niet mis. Als Zaal er voor instaat 
dat de molen met houten rollen beter en 
gemakkelijker kruit dan mag hij houten 
rollen leveren. Als hij dat niet aandurft 
dan moet De Prins van Oranje maar ijze-
ren rollen leveren. Zaal vindt ijzeren rollen 
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‘polder het Laag gemaal bij de Bosch’. 
Op 20 maart 1871 wordt een brief van P. 
Overmars uit Rotterdam besproken over 
de werking van het pomprad, terwijl 
ook de commissie verslag uitbrengt van 
een bezoek aan een pompscheprad in 
Dordrecht. Het werktuig is zeer geschikt 
‘wanneer polders met hooge rivieren of 
boezems te kampen hebben’. Dat speelt 
in de polder Reeuwijk niet, vandaar dat 
de commissie advi seert de molen van 
Van Vliet uit te rusten met een ijzeren 
scheprad. Er zal een bestek worden op-
gesteld, waarna advertenties zullen wor-
den ge plaatst in de ‘N. Rotterdamsche, 
de Goudsche en de Schoonhovensche 
Courant en het advertentieblad’ zodat 
belangstellenden kunnen inschrijven, ui-
terlijk 18 april 1871, terwijl die dag ook de 
biljetten zullen worden geopend. Verder 
besluit men prijsopgaaf te vragen voor 
een ijzeren roe.
De inschrijvers zijn:
- H. Figee, fabrikant te Haarlem, voor 
 ƒ 1150,-;
- Cosijn en Comp. te Gouda voor ƒ 690,-
- L.J. Enthoven en Comp. te ‘s-Hage 

voor ƒ 770,-
- A. Vis te Waddinxveen voor ƒ 667,70;
- Joh. Pannevis & Zonen te 

Ouderkerk a/d IJssel voor ƒ 672,-;
- IJzergieterij De Prins van Oranje 

te ‘s-Hage voor ƒ 780,-;
- A. van Ree te Reeuwijk voor ƒ 658,20;
- A.H. Oostmeijer te Zaandam 

voor ƒ 1032,-.

De Reeuwijkse smid Van Ree is de laag-
ste inschrijver en hij mag het nieuwe 
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Door Zaal in 1880 gemaakte tekening voor te bestellen kruirollen ten behoeve 
van de Eerste Rijnmolen.

toch beter, maar in holle rollen zoals de 
gieterij die voorstelt ziet hij niets. Het pol-
derbestuur vindt wel dat Zaal maar eens 
in Den Haag moet gaan praten. 

Het blijft in het kruiwerk niet alleen bij 
ijzeren kruirollen. Op 18 juni 1884 besluit 
men ook ijzeren platen, ‘kruiplaten’ aan 
te brengen op de rolvloer in de molens 
van C. Lok (1e Rijnmolen) en C. van Vliet 
(Gouwemolen). Haast van zelfsprekend 
komt men terecht bij de huisleverancier, 
Pannevis in Ouderkerk a/d IJssel. Op 26 
juni 1884 schrijft A. Pannevis een somber 
briefje terug: ‘In beleefd antwoord op u 
Geëerde van 21 dezer is deze dienende 
dat ik tans geen ijzerwerken voor polders 
levert aangezien de meeste molens ver-
vangen zijn of worden door stoom en 
neem bij deze de vrijheid UE. inliggende 
opgaaf onder mijn leiding aan te bie-
den van den heer G. Vis mr. Smit alhier.’ 
Anders gezegd het bedrijf van Pannevis 
is exit. Vis brengt wel een offerte uit, 
maar de Goudse smid Verdries kan het 
goedkoper.

    IJzeren scheprad 

Verbetering van de bemaling kan altijd 
rekenen op de welwillende belangstel-
ling van het polderbestuur. Er hangt im-
mers veel van af. In de vergadering van 
21 juli 1869 komt een schrijven op tafel 
van ene J.B.M. van Rooijen uit Utrecht 
op tafel. Het betreft de aanbeveling van 
het ‘gebruik van een pomprad in plaats 
van een scheprad in polder water mo-
lens’. Als in februari 1870 blijkt dat het 
scheprad van de molen va Cs. van Vliet, 

de Gouwemolen, ‘geheele vernieuwing 
vereischt’ stelt de voorzitter voor om het 
te vervangen door een ‘pompscheprad’ 
mits dit goed voldoet. Er wordt een com-
missie ingesteld die de zaak zal uitplui-
zen en een bezoek zal brengen aan de 

Een pomprad van Overmars in een proefopstelling op het terrein van de 
fabrikant, D.A. Schretlen & Co in Leiden. De totale diameter van het rad is 
4,20 m; van het binnendeel 3,00 m. Het zal zeer zeker niet bestemd zijn geweest 
voor een windmolen, maar voor een gemaal. Vergelijk deze foto met de 
schepschijf op het modellenblad van De Prins van Oranje. De ijzergieterij van 
Schretlen goot ook vele molenassen, waarvan er één achter het rad zichtbaar is.
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Offerte van de Goudse smid voor 
kruiplaten d.d. 27 juni 1884.

scheprad maken. In juli 1872 blijkt het 
nieuwe scheprad tot volle tevredenheid 
opgeleverd en wordt de tweede en 
laatste betalingstermijn uitgekeerd.
In december 1872 doet zich een buiten-
kansje voor: er is een ijzeren schep rad uit 
de hand te koop. Het blijkt te gaan om 
het scheprad van een molen van de pol-
der Noordzijde in Bodegraven. Deze pol-
der ruimt zijn beide molens op vanwege 
de stichting van een stoomgemaal. Het 
scheprad zou zeer geschikt zijn, maar de 
Noordzijderpolder wil het scheprad niet 
los verkopen. Het scheprad van de mo-
len van C. Lok, de Tweede Rijnmolen, is 
hoe dan ook aan vernieuwing toe. Men 
besluit dan een nieuw ijzeren schep-
rad bij inschrijving aan te schaffen voor 
deze molen. Op 8 juli 1873 komt N.F. 
Velthuijzen, fabrikant te Alphen a/d Rijn, 
als winnaar uit de bus. Hij mag het ijzeren 

scheprad leveren voor ƒ 880,-. In oktober 
is het gereed voor de keuring. Dat valt 
nog mee, want op 5 oktober had hij uit-
stel gevraagd omdat hij was ‘teleurge-
steld in de ontvangst der schoepenpla-
ten uit Engeland.’ 
Twee molens hebben zodoende ijzeren 
schepraderen. Op 11 november 1873 
praat men erover om het jaar erop een 
ijzeren scheprad voor een van de beide 
andere molens aan te schaffen. Een ijze-
ren scheprad is wel 250 gulden duurder, 
maar duurzamer en daardoor voordeli-
ger.
Op 21 maart 1874 wordt de leverantie 
van een ijzeren scheprad aanbesteed 
voor de molen van M. Lok, de Nieuwe 
Rijnmolen dus. Er blijken zes of eigen-
lijk zeven inschrijvingen te zijn. De zes 
inschrijvingen variëren van ƒ 1510,- tot 
ƒ 1049,90. De zevende inschrijver, De Prins 

van Oranje uit Den Haag komt met een 
veel lager bedrag uit de bus, ƒ 726,-. Dat 
scheelt nogal wat. Het probleem is dat 
het scheprad wat De Prins van Oranje wil 
leveren niet voldoet aan het bestek en 
daardoor komt het niet in aanmerking. 
Er volgt dan een uitvoerige discussie 
waarna met algemene stemmen wordt 
besloten dan A. van Ree, die eerder het 
scheprad voor de Gouwemolen leverde 
ook dit rad mag leveren als laagste in-
schrijver voor ƒ 1049,90.
De buitengewoon lage prijs van De 
Prins van Oranje in 1874 voor een ijzeren 
scheprad heeft toch wel de aandacht 
getrokken. Als in het jaar erop de Eerste 
Rijnmolen een nieuw scheprad nodig 
heeft gaat het polderbestuur dan ook 
ijlings te rade bij deze Haagse ijzergie-
terij. Op 27 februari 1875 schrijft De Prins 
van Oranje dat zij reeds honderden 
schepraderen van hun constructie heb-
ben geleverd (zie Molenwereld 2008-6-
246,247). Het door de polder Reeuwijk 
verlangde scheprad met een diameter 
van 5,94 m bij een breedte van 52 cm 
zou ƒ 679,- kosten bij een levertijd van vijf 
weken en een garantie van vijftien jaar. 
Blijkbaar vindt de polder het te mooi 
om waar te zijn, vergeleken met de in-
schrijvingen van 1874, want men vraagt 
om nadere informatie en referenties die 
de maatschappij op 27 maart 1875 ver-
strekt. De Prins van Oranje deelt mee 
dat voor ‘de Heer J. Paul Architect te 
Zevenhuizen (Zuid-Holland) onder toe-
zigt van zijn sedert overleden vader en 
onder Zeds. toezigt hebben wij eenige 
onzer oudste schepraderen gemaakt 
zooals voor den Driemanspolder te 
Soetermeer, voor den Soetermeerschen 
Meerpolder te Soetermeer, beide voor 
‘t eerste in 1860, doch verder bijna jaar-
lijks een scheprad voor ieder dezer pol-
ders’. Als tweede referentie wordt de 
Hazerswoudse waterbouwkundige J. 
Gold berg genoemd voor wie De Prins 
van Oranje vele schepraderen heeft ge-
maakt, o.a. voor de Starrevaartspolder 
onder Stompwijk in 1861. Verder worden 
ook genoemd J. Jongeneel uit Koudekerk 
a/d Rijn, C. Pannevis in Oudshoorn en L. 
van den Hoonaard te Abbenbroek onder 
vermelding van diverse schepraderen die 
door de maatschappij zijn gefabriceerd. 
De genoemde personen zijn alle polder-
opzichters (zie Molenwereld 2007-3-105).
Het polderbestuur gaat niet over een 
nacht ijs. Men informeert bij de eigen 
opzichter, Teunis Scheer, wat een nieuw 
houten scheprad zou kosten. Scheer 
noemt een bedrag van 650 gulden. 
Het prijsverschil met een ijzeren schep-
rad is dus te verwaarlozen. Men stelt nu 
een commissie in die maar eens moet 
gaan kijken naar de schepraderen in 
de Zoetermeerse Meerpolder of de 
Driemanspolder. Op maandag 5 april 
1875 gaat de commissie, bestaand uit 
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IJzeren scheprad van molen 2 van de Overwaard in Kinderdijk na de brand 
(foto jsb 30 juli 1983).

de voorzitter van de polder, Bulæus 
Brack, en de poldermeesters Ruitenburg 
en Van Leeuwen op pad. Op 20 april 
brengen ze verslag uit en melden dat 
‘het daar geplaatste scheprad zich nog 
in goede staat bevind en zonder gebre-
ken is.’ Dan wordt ook met algeme stem-
men besloten dat De Prins van Oranje 
het scheprad mag leveren en in juni kan 
het worden gekeurd.

    IJzeren spruiten

Ook komen ijzeren spruiten in beeld. De 
levensduur van hun houten confraters is 
immers ook beperkt. In mei 1878 moet de 
Gouwemolen een nieuwe lange spruit 
hebben. Bij Hoogendijk in Zwammerdam 
wordt geïnformeerd naar een houten. 
Die moet ƒ 255,- kosten. Pannevis uit 
Ouderkerk levert franco een ijzeren voor 
ƒ 275,- inclusief 25 jaar garantie. Dan is 
de keus niet moeilijk. De Gouwemolen 
krijgt een ijzeren spruit.
Het jaar erop speelt weer de aanschaf 
van een lange spruit. Op 30 mei 1879 be-
sluit men offertes te vragen voor een ijze-
ren lange spruit. Cosijn uit Gouda wil er 
een leveren voor 448 gulden, Pannevis 
voor 258 gulden; Figee in Haarlem en 
Scheer zijn ook aangeschreven maar 
haken af. Nu vraagt men ook bij Pot in 
Kinderdijk wat een ijzeren lange spruit 
van 14,30 m moet kosten. Pot wil die fran-
co aan de Rijn in Bodegraven leveren 
voor ƒ 210,-. Het polderbestuur had een 
schetstekening naar Pot gestuurd voor 
een vierkante spruit. Pot doet nu in juni 
1879 de suggestie om geen vierkante, 
maar een halfronde spruit te bestellen 
die naar hun inzicht ‘veel beter en doel-
matiger is’. In de werkplaats liggen er 
drie gereed en een vierde is half klaar. 
Pot is overtuigd van de superioriteit van 
de halfronde spruiten: ‘Wij twijfelen er 
niet aan of de timmerman zou, wanneer 
hij een en ander eens in oogenschouw 
kwam nemen aan de halfronde de voor-
keur geven.’ Een van de voordelen is na-
tuurlijk dat er geen water op de spruit 
blijft staan en het wegvallen van twee 
hoeknaden met het eraan verbonden 
klinkwerk. Scheer gaat inderdaad op 1 
juli 1879 op pad en schrijft een dag later 
aan Bulæus Brack, de voorzitter van het 
polderbestuur dat hij met de bestuurs-
leden Veelenturf en Kwaak bij Pot is ge-
weest. Naar het idee van Scheer zijn de 
halfronde spruiten ‘voor duur en sterkte 
nog wel zoo goed maar op ‘t oog niet 
zo mooi. De heer Pot heeft ons getuigd 
dat ze in alle opzichten goed voldoen.’ 
De beide bestuursleden van de polder 
zijn het er blijkbaar helemaal mee eens 
want ze kopen gelijk twee van zulke 
spruiten waar ook nog eens tien jaar ga-
rantie op wordt gegeven. Twee die er la-
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Figee kan met spruiten niet uit de 
voeten, zoals blijkt uit hun brief van 
18 juni 1879.
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Een half ronde spruit voor de molen van de Sint Anthoniepolder in de werkplaats 
van molenmaker Vaags in Aalten. Het zal regenwater niet makkelijk vallen om er 
op te blijven liggen en voor de molenmaker niet makkelijker om er op te zitten 
(foto Vaags Molenwerken).

gen waren al verkocht; de derde en de 
vierde - die in de maak was - zijn voor de 
polder Reeuwijk. Ze worden gestoken in 
de molens van C. Lok en D. den Blijker, 
ergo de Eerste en de Tweede Rijnmolen. 
Her en der komen nog enkele van deze 
halfronde spruiten voor. Er zitten er nog in 
de Vrouwgeestmolen bij Alphen a/d Rijn, 
de molen van de Sint Anthonypolder en 
De Kat in Uitgeest.

    IJzeren windpeluw 

In 1896 blijkt de ‘windpeulen’ (enkel-
voud!) van de Gouwemolen slecht aan-
vankelijk probeert men de zaak te reden 
door op het oude windpeluw een eiken 
plaat te bevestigen van twee meter 
lang en 12 cm dik welke met hakkelbou-
ten op de windpeluw wordt bevestigd. 
Voor 50 gulden is de zaak rond. Dat gaat 
een jaar of zes goed, maar in 1902 is de 
windpeulen toch aan vernieuwing toe. 
Een nieuwe kost 200 gulden. Een goed-
koper alternatief het koppelen van twee 
stukken hout, 70 à 80 gulden, maar die 
constructie vertrouwt men niet. Sloper 
Thobee in Dordrecht heeft nog een ge-
klonken windpeluw liggen die maar 75 
gulden af Dordt moet kosten. Dan is de 
zaak snel beklonken, zeker als er nog 
eens ƒ 5,- afgaat. De prijs spreekt boek-
delen.

Goedkoper mag ook altijd. In 1870 
neemt men een proef met het smeren 
van de molens met een mengsel van 
talk en zachte zeep. Het bevalt goed. 
Het kost ƒ 37,- per vijftig kilo, terwijl reuzel 
ƒ 47,50 per vijftig kilo kost.

De Gouwemolen van de polder Reeuwijk bij Gouda. Rechts van de molen is de 
spits van de Gouwekerk zichtbaar.

UNIEKE, EENMALIGE AANBIEDING!

Wie het eerst komt, het eerst maalt!

Te koop uit stilgelegde tarwemaalderij: 
•	diverse koppels Franse stenen
•	diverse koppels kunststenen met zachte 

uitslag, rechtse scherpsels, verschillende 
fabrikaten

•	diverse koppels blauwe stenen, rechtse 
scherpsels

•	ook losse stenen, 16ders en 17ders
•	aandrijvingen, bestaande uit elektromotor 

(15 Kw) met V-snaarpoelli, spandeur, 
vlakke schijf van ± 150 cm ø, steenspil,

 V-snaren, bus en taatspot met kogellagers, 
Engelse rijn, auto-ster/driehoek schakelaar

•	Toevoerapparaten: trilgoten en 
draaischotels

•	Ronde grenen steenkuipen, uit één geheel 
•	 IJzeren steenkranen zonder spindels of 

beugels

Voor nadere inlichtingen: 
Centaurea *Werken, Kalverstraat 27, 1693 
BR Wervershoof. Tel.: 0621-895878 
e-mail: Centaurea.werken@filternet.nl

- A D V E R T E N T I E -
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- M O L E N S A C T U E E L -- V A N  R O M P E N  E N  S T O M P E N  ( 1 2 3 ) -

VVooral op de klei van West-Brabant stonden vrij veel 
zeldzaam mooie stenen baliemolens; fors, zwaar en 
prachtig van verhoudingen. Ze weerspiegelden als 

het ware de welvaart van deze landbouwstreek. Het 
waren veelal niet alleen korenmolens; ze maalden ook 

schors voor de talloos vele leerlooierijen in westelijk 
Brabant. Veel van deze molens zijn verdwenen; van 
enkele overleefde de kale romp sloop of brand. De 

molen van Oosteind bij Oosterhout is er een van.

De afgelopen jaren zijn in deze streek 
een aantal molenrompen op-

nieuw tot leven gebracht zoals in Leur, 
Zevenbergen en Raamsdonksveer. Ook 
in Oosteind zijn plannen ontstaan om 
de romp van de voormalige koren- en 
schorsmolen De Hoop, alias Victoria, te 
reanimeren. 

Bouw

Op 22 januari 1890 vraagt J.M. Teurlings 
uit Tilburg vergunning om op het 
Oosteind een windkoren- en schorsmo-
len te mogen bouwen. Die vergunning 
wordt hem op 7 februari 1890 verleend 
door de gemeente Oosterhout. Begin 
augustus 1890 komt de nieuwe molen in 
bedrijf. Het betreft zodoende een zeer 
jonge molen die mag gerekend worden 

tot de laatste in West-Brabant nieuw 
gebouwde molens. En fors is hij ook met 
een baliehoogte van 9 m. 
Teurlings gaat met zijn tijd mee. Op 29 
december 1908 krijgt hij vergunning om 
een zuiggasmotor van 20 pk te plaatsen. 
Dat is een motor, waarbij eerst van an-
traciet gas wordt ‘gekookt’, zoals men 
wel zei, dat vervolgens als brandstof 
voor de motor dient. Het gold in die ja-
ren als de voordeligste soort motoren in 
molenaarsbedrijven; maar er waren ook 
nadelen. In 1917 wordt bij de molen een 
leerlooierij gesticht, waar uiteraard met 
schors uit de molen wordt gewerkt. Het 
malen van eikenschors was overigens 
buitengewoon smerig en zelfs gevaarlijk 
werk dat meerdere molenaars het leven 
kostte. De schors stroomde slecht vanuit 
het kaar in de steen. Het moest vaak een 
handje geholpen worden door de mole-
naar, vlak bij het draaiende staakijzer. Er 
was dan weinig voor nodig om door het 
staakijzer gegrepen en meegesleurd te 
worden met alle fevolgen van dien. Of 
er in Oosteind ongelukken mee gebeurd 
zijn is mij niet bekend. 

De molen van Oosteind, nog met de 
aangebouwde fabrieksgebouwen. De 
plaatsen van de vroegere balieschoren 
en liggers zijn duidelijk zichtbaar (foto 
H. van Steenbergen, 15 maart 2003).

Het donkere metselwerk beneden 
aan de molen. Ook is er een donkere 
brede kraag onder de balieschoren. 
Kragen onder de balieschoren 
kwamen in het zuiden van het 
land wel meer voor. (foto H. van 
Steenbergen, 4 oktober 2008).



12e jaargang 2009 nr. 3 | 139 Molenwereld

Brand 

Op 17 juli 1925 wordt de molen met de 
looierij gekocht door Augustinus Adrianus 
van Gorp (geboren op 10 juli 1895 in 
Alphen en Riel, overleden te Oosteind 
op 8 juli 1954, 59 jaar oud). Hij heeft niet 
lang plezier van de molen, want op 5 
september 1929 brandt die geheel uit. 
Een uitgebrande romp blijft over. In die 
tijd is herbouw eigenlijk al geen optie 
meer voor een bedrijf als dit. Voortaan zal 
er gemalen worden met een 30 pk ruw-
oliemotor. De molen is een der laatste in 
Brabant waar nog schors wordt gemalen, 
zelfs tot kort voor de oorlog. In de oor-
log krijgt men als veel collega’s te kam-
pen met brandstoftekort voor de motor. 
Plannen om de windmolen weer in orde 
te maken stranden op het gebrek aan 
materialen. Het draait uit op een elektro-
motor. Niet lang na de oorlog doet een 
dubbele maalstoel zijn intrede. Daarnaast 
komt in 1952 een hamermolen om vee-
voeder te malen; een eenvoudig type 
hamermolen dat vooral in kleinere mo-
lenaarsbedrijven opgeld maakte. Verder 
beschikt van Gorp over een graanreini-
ger, twee mengmachines, een spits- en 
schilmachine en een centrifugaalbuil. De 
aanwezigheid van de laatste twee ma-
chines wijst ook op bloemfabricage. De 
spits- en schilmachine wordt in 1956 ver-
kocht. Waarschijnlijk is toen gestopt met 
het bakkersgemaal. 
Na het overlijden van A.A. van Gorp in 
1954 zetten diens zoons Victor en Sjaak de 
zaak voort. De molen wordt dan Victoria 
genoemd. In 1961 werd de molen over-
genomen door Victor van Gorp en groeit 
het bedrijf verder uit als mengvoederfa-
briek. In 2004 verhuisde het bedrijf naar 
Waspik. Dat opende nieuwe perspectie-
ven voor de molen. Op 15 januari 2007 
verkoopt Vic van Gorp het woonhuis met 
de molen en de voormalige leerlooierij 
aan de Stichting molen Victoria Oosteind. 
Deze stichting verkoopt de grond met 
het woonhuis door maar houdt de molen 
met de looierij. Het doel van de stichting 
is zonneklaar: restauratie van de molen. 
Een eerste grote stap in de goede richting 
is de plaatsing van de molen op de rijks-
monumentenlijst in het kader van het mo-
numenteninventarisatieobject (MIP) als 
‘incomplete molen’ waardoor de com-
pletering van de molen subsidiabel wordt. 
De stichting heeft als eerste doelstelling 
de romp te restaureren (metselwerk plus 
zolders), waarna dan in een later stadium 
de restauratie als maalvaardige molen 
moet volgen. Een tweede belangrijke 
stap was het met succes een beroep 
doen op de Rijksregeling Rijkssubsidiëring 
Weg   werken Restauratieachterstanden 
2007. Op 30 juni 2008 werd aan de stich-
ting een bedrag van 175.000 euro toege-
kend (zie Molenwereld 2008-9-370, 372). 
Inmiddels zijn de aanbouwen aan de mo-
lenromp gesloopt en staat de molenromp 
er ‘naakt’ bij, te wachten op de dingen 
die komen zullen. Als de voortekenen niet 
bedriegen krijgt West-Brabant er weer 
zo’n kapitale molen bij. 

Graanreiniger; inmiddels ook maalderijantiek.

Oud en zeer merkwaardig type hamermolen (fabrikaat Poeth?) uit 1952 met 
links ervan een mengketel en rechts ervan een jacobsladder. Het merkwaardigste 
is wel dat de hamer molen van hout (!) is geconstrueerd, zij het aan de binnenzijde 
bekleed met plaatijzer. Deze hamermolen is gegarandeerd zeldzamer dan de molen 
zelf, mogelijk een unicaat (foto H. van Steenbergen, 4 oktober 2008).

De afwisseling van licht een donker metselwerk was nog veel verder 
doorgevoerd aan de in februari 1956 uitgebrande korenmolen Zeldenrust in het 
nabijgelegen Raamsdonksveer waarvan de romp helaas in 1991 werd gesloopt. 
Deze molen was trouwens in hetzelfde jaar gebouwd als de molen van Oosteind 
(foto jsb, 5 januari 1973).

De ‘uitgepelde’ molen met de donkere banden metselwerk; een brede aan de 
voet en smallere daarboven (foto H. van Steenbergen, 4 oktober 2008).
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De molen van Oosteind was tevens 
schorsmolen. Het malen van eiken-

schors, grondstof voor de leerlooierijen, 
was een nevenactiviteit op veel molens 
in Noord-Brabant, vooral in noorden van 
de provincie. In Brabant sprak men voor 
schorsmolen en -malen. Er is evenwel 
geen molensoort die onder zoveel ver-
schillende benamingen bekend is. In 
Groningen noemde men ze barkmolens; 
in het westen runmolens, in het oosten 
eekmolens en ook de naam looimolen 
komt voor. Het gaat evenwel allemaal 
over hetzelfde bedrijf. Wanneer rond 
de Eerste Wereldoorlog andere looistof-
fen in zwang komen dan is het met het 
schors malen snel voorbij. In veel geval-
len wordt van de schorssteen een ge-
wone maalsteen gemaakt, zodat men 
niet meer van een schorsmolen mag 
spreken. Er is in ieder geval één molen 
waar nog een echte schorssteen ligt: de 
molen van Megen. Die mag daarom dus 
nog koren- en schorsmolen genoemd 
worden. Dan zijn er nog enkele korenmo-
lens met schorsstenen die geen schors-
stenen meer zijn zoals bijvoorbeeld in 
Raamsdonk. 
Het malen van schors was bijzonder 
smerig, vuil werk. Het stoof op het leven. 
Onder bovenstaande titel verscheen in 
het vakblad De Molenaar van 6 juli 1898 
onderstaande bespiegeling van een ze-
kere ‘X’ over het schorsmalen. Blijkbaar 
was er in 1899 toch ook al sprake van 
een generatiekloof of een soort ‘patat-
generatie’...

‘Bah! Is me dat een leventje! Jongens, 
jongens, wat een gestof! Foei, alles zit 
me vol: neus, mond, ooren, ja alles, zelfs 
de poriën van mijn lichaam. ‘t Is voor 
geen mensch uit te staan. Met geen pen 
is die vuiligheid te beschrijven. ‘t Moet 
veranderen, of ik staak dat werk. Met al 
die schoonklinkende (?) woorden kwam 
mij verleden week de zoon van een eer-
lijk (??) dorpsmolenaar tegen geloopen, 
toen ik een kijkje op zijn molen nam. Wat 
is er toch aan de hand, jongen zei ik, 
toen ik in de verte in een stofmassa keek, 
waarvan ik verschrikte en mij nu de oog-
en overliepen.
Is er brand in dien hoek ? Heb je stukken 
gemaakt. Is er iets heet geloopen?
Neen, niets van dat alles, wij zijn aan ‘t 
schors malen. Hebt gij ooit schors gema-
len? Dat is een baantje. lk zou willen, dat 
vader den schorsmolen maar weg gooi-
de, of iets anders daar stelde, of wel, 
dat hij een knecht huurde, die dat werk 
kon verrichten. Daar dring ik op aan. Dat 

schors malen hing Piet de keel uit, en niet 
zonder reden. Piet was immers een lieve 
kerel, een groot heertje.
Zien wij eens een molenaar, neen een 

molenaarszoon op onze kleine dor-
pen en vlekken. Kunt gij aan kleeding, 
houding en vertering zien, dat het vak 
slecht gaat? Is hij in gezelschappen en 

Blauwe schorssteen 
met pandscherpsel van 
twaalf panden met elk 
elf kerven bij de molen 
‘t Hert in Putten (foto 
jsb, 15 juli 1980).

De schorssteen in 
Putten van opzij gezien. 
Onmiddellijk valt de 
enorme entree op die nodig 
is om de schors onder de 
steen te krijgen. Toch moest 
het vaak nog geholpen 
worden; aanduwen met een 
stok; een levensgevaarlijk 
werk, waarbij meerdere 
molenaars zijn verongelukt 
(foto jsb, 15 juli 1980).

- T E C H N I E K  E N  B E D R I J F -
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vereeniging niet haantje de voorste? Bij 
concerten en uitvoeringen nemen zij de 
eerste rangen in. Men zou zeggen, dat 
het nog vet is op de meeste plaatsen. De 
molenaarszoons rijden bijna algemeen 
op de fiets. Voor een fietsrijder, ja zeker, 
is schors malen een vuil werk. Maar wat 
baat zulks? Piet had maar geen mole-
naar moeten worden.
Evenwel beschouw ik het schors malen 
als een mooie kunst. Men treft weinig 
goede schorsmolenaars aan. Hier voor-
al geldt de stelregel; men moet goed 
een schorsmolen kunnen scherpen, om 
goed te kunnen malen.
Drie soorten van schors onderscheidt 
men, n.l. de zware boomschors, de heg- 
of pijpschors en de Afrikaansche schors. 
Aan deze laatste hebben de meeste 
molenaars een broertje dood. Zij is vettig 
en smeert gaarne in, vandaar die veete.
Dat schors malen niet erg pleizierig is, 
geef ik toe. Wanneer de molenaar ge-
durende den dag de boeren en andere 
lieden heeft bediend, moet hij dikwijls 
‘s avonds of ‘s nachts schors malen, de 
looier wacht naar meel. Maar, ter wille 
van het smeer, zijn de meeste molenaars 

blij, dat zij schors kunnen malen. ‘t Geeft 
nog al een mooie verdienste.
Hoe ziet het er met de schorsmolenaars 
ten plattenlande al zoo uit? Niet erg 
rooskleurig. Alweer is het de Amerikaan, 
die het veel voor ons bederft. Toen ik 
verleden jaar de tentoonstelling van 
‘s Hertogenbosch bezocht, vond ik on-
dermeer eene uitgebreide expositie van 
leder en de middelen om het te berei-
den. Eene maatschappij van een stoom-
schorsmolen (ik geloof van Dongen) 
stelde mooi schorsmeel en nog daarbij 
meel van schorsnootjes ten toon. Het 
schorsmeel kende ik, maar dat andere 
griezelige meel was mij onbekend. Dit 
wordt op onze boeren-schors molens 
niet gemalen. Dat komt van de groote 
fabrieken. De groote molens kunnen 
dagelijks eene groote partij malen, kun-
nen concurreeren in den handel en zoo 
vervalt het al meer en meer ten platten-
lande. Voor eenige jaren was het buiten-
gewoon druk op de schorsmolens in de 
Meijerij. Het heugt mij zeer goed, dat de 
meeste molenaars dag en nacht bijna 
moesten schors malen voor ‘t buiten-
land en wel voor Duitschland. De han-

delaren in schors kwamen van Pruisen 
in ons land, kochten veel schors op en 
hadden ze gaarne in ons land gemalen. 
Het schijnt wel, dat men in het “Groote 
Rijk” nu andere middeltjes gebruikt om 
te looien, want het schors malen voor de 
moffen is hier zoo al niet geheel, toch ze-
ker gedeeltelijk afgeloopen.
Hierbij ziet men nog, dat van jaar tot 
jaar de eikenschors minder in prijs wordt 
en niet zelden wordt er ook wat aan 
‘t maalloon geknaagd. Het schors ma-
len ten plattenlande vervalt meer en 
meer en ik raad Piet aan, het nog maar 
enkele jaren vol te houden. De tijden 
veranderen en vader zal wel iets anders 
voor den dag brengen, in de plaats van 
dat invuil werk. Houd moed, jongen en 
werk nog maar eenigen tijd; ‘t is wel om 
vol te houden ja, sommige molenaars 
zelfs beweren, dat het schors malen ge-
zond is; ik betwijfel echter dat dezulken 
veel schors malen, doch het steeds zeg-
gen ter aanmoediging. Er zijn immers 
veel evenbeeldjes van Piet.’

De molen van Megen heeft nog een steen met een echt 
schorsscherpsel waardoor deze molen nog een echte 
koren- en schorsmolen is (foto H. van Steenbergen, 
8 oktober 2006).

De molen De Onvermoeide in Raamsdonksveer was tot 1912 
in gebruik als schorsmolen. Zoals bij de meeste schorsmolens 
ligt de steen op de maalzolder, dus een zolder onder de gewone 
stenen (foto H. van Steenbergen, 20 maart 2005). 
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MOLENSTEENMAKERIJ

Voor de beste kunstmaalstenen als ook blauwe 
basaltlavanmaalstenen.

Tevens wrijfstenen, kweernen (romeins model)
demonstratiestenen (doorsnede: 10, 15 of 20 cm.)

en huishoudmolens.
Zeer snel en vakkundig scherpen van uw molenstenen en 

maaltechnische adviezen.

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

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

- A D V E R T E N T I E S -

Al eerder heb ik het over de vrijwilliger gehad die hier bij mij op de 
molen is; prima vent. Als allen waren zoals hij dan ging ‘t vak (?) een 

nieuwe bloeitijd tegemoet; zeker weten. Alleen laat zijn taalgebruik te wensen 
over. Niet dat hij vloekt of zo, maar hij hanteert uitdrukkingen op molengebied die in 

mijn ogen gewoon niet kunnen. Soms doe ik het af met een vleug sarcasme (“Heb je vanmorgen de mist al uit ‘t stal gekrooien?”) 
. Een andere keer zeg ik dat ik er wel tegen kan maar de molen niet. Die begint van al die vreemde taal te zweten (de molen is 
van steen). Het heeft moeite gekost om hem te overtuigen dat het woord ‘maalkoppel’ echt niet kan. Hij sputterde toen nog flink 
tegen, want het stond toch maar mooi in zijn blauwe map. Daar moet je niet aan komen. Een weddenschap hierover heeft mij vele 
flessen wijn opgeleverd en hem armer gemaakt. Nu heeft hij het ook gewoon over de steen. Dat doen echte molenaars al genera-
ties (eeuwen?) lang. Koppel mag hij alleen maar gebruiken in de zin van: de molen heeft drie koppel stenen; niks te gemaalkoppel. 
Overtreding is wederom goed voor mijn wijnvoorraad.  Zo moet je zulke dingen aanpakken.
Nu was er pas een zgn. MIO (-Nu was BIO jaren geleden een vreselijk scheldwoord, maar dat zal toch wel niet worden bedoeld. Een 
mio is geen bio, of wel?) Die MIO hield bij hoog en laag vol dat mijn molen zo te zien ooit drie maalstoelen had. Een eigenwijs type 
hoor, want nadat ik hem had uitgelegd, dat er geen maalstoelen stonden maar drie koppel stenen lagen durfde hij nog te beweren 
dat een steen met toebehoren een maalstoel heette; vast en zeker, je kan het overal lezen. Hij werd lichtelijk boos toen ik hem ver-
telde dat hij dan naar betere lectuur moest gaan zoeken. Een blind paard met een houten oog kan zien dat een kenmerk van een 
stoel het bezit van poten is en dat bij normaal gebruik het op de stoel gebeurt. Waar waren dan de poten van de maalstoel? Het 
hielp hem niet te overtuigen. Toen vroeg ik hem of de naam Van Bussel hem iets zei. “De man van de ‘bussels’ (?) zeker”,  vroeg hij. 
“Nee, die bedoel ik niet. Zijn zoon heeft een meer dan uitstekend standaardwerk over korenmolens geschreven. Dat zou verplichte 
kost moeten zijn voor iedereen die iets van korenmolens moet weten. Kijk daar maar eens wat er over maalstoel staat. Je zult de 
poten terugvinden en ‘het’ zit er inderdaad op.”
Of mijn raad helpt weet ik niet. Hij geloofde het niet zo erg. Een vorm van Korpsgeist zoals de Duitsers zeggen? 

                                                             Balie Kluiver

P.S. Ik ben de enige niet die ‘wat heeft’ met molen- en molenaarstermen. Uit betrouwbare bron weet ik dat de redactie van dit blad 
censuur op molentaalgebruik toepast. Boze tongen beweren zelfs dat die censuur zich zelfs uitstrekt tot zekere molennamen. Het is 
maar dat u het weet.

Maalstoel



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 molengebied voor honderden 
molenliefhebbers met veel nieuws, reportages 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 Molenaarsverleden 
ter waarde van € 12,50 cadeau! Molenaarsverleden is een bundel van veertig interessante artikelen over molens en telt 96 pagina’s. 

Bovendien kost u een abonnement over 2009 geen € 47,50 maar € 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 € 3,50 aftrekken.
Als u bijvoorbeeld alleen de laatste drie nummers wenst, dan is de prijs € 38,50 - 8 x € 3,50 = € 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: € 47,50 per jaar (incl. 6% BTW). 
  Overig Europa: € 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 Nederland ontvan gen het blad gratis bij een minimum-donatie van € 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 € 49,-, voor een half jaar € 24,50. Na afloop van de periode wordt het cadeau-abonnement 
automa tisch door ons beëindigd. 

B O N
“JA1, ik meld mij aan als abonnee op de ‘MOLENWE RELD’ .
“volgens bovenstaande aanbieding van € 38,50 voor alle nummers van 2009 en ontvang het boek Molenaarsverleden 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 Molenwereld tegen een donatie van € ........ 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, inge stuurd worden aan: 

St icht ing MOLENWERELD Moerdi jkstraat 39 2751 BE Moerkapelle
1. s.v.p. aankruisen hetgeen door u gewenst wordt.
2, 3. s.v.p. doorhalen wat voor u niet van toepassing is.
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