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

Het artikel over turbulenties in het januarinummer van Molenwereld 
deed nogal wat stof opwerpen. Deze reacties waren de aanleiding 

om de zaken nog eens op een rijtje te zetten, met name voor wat 
betreft de consequenties voor het molenbehoud. Is het wenselijk zo niet 
noodzakelijk om nieuwe wegen in te slaan om de molen zijn markante 
plaats te laten houden in een buitengewoon sterk veranderde en 
veranderende maatschappij? Voor de auteur, Nico Jurgens, is het 
geen vraag, maar staat het als een paal boven water op straffe van 
uitgerangeerd te worden. 
In een eerder nummer kwam de merkwaardige constructie van de balie 
van de molen van Dreumel ter sprake. In dit nummer wordt een gooi naar 
het waarom ervan gedaan.

En Balie Kluiver leest met gemengde gevoelens
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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: De molen van Brasser in Biggekerke is een van 
de zeldzame molens in Nederland waar de authentieke sfeer van de in 
bedrijf zijnde korenmolen voluit is bewaard gebleven, als ware het een 
witte raaf. Wat betreft de kleur van de molen zelfs letterlijk (foto Nico 
Jurgens).

Bij de omslag achterzijde: Voorjaarsstemming in Leiden met molen 
De Valk. Deze molen is als museummolen om heel andere reden 
indrukwekkend dan de molen van Biggekerke. Beide molens vormen in 
meerdere opzichten een tegenstelling (foto Elly van Niekerk, 4 april 2007). 
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Kloosterbestuur wil watermolen 
Ter Apel terug

De bestuurders van het Museum Klooster 
Ter Apel willen de lang verdwenen wa-
termolen terug. Hiertoe verricht men 
onderzoek, dat antwoord moet geven 
op de vraag wat de kosten zijn en of er 
technische onhaalbaarheden zijn. De 
molen werd door de Kruisheren gebruikt 
om graan te malen en olie te slaan. In 
de loop der eeuwen raakte het bouw-
werk in verval en nu ligt er nog slechts 
een steen. Bertus Kloosterman is als een 
van de bestuurders betrokken bij het 
project en benadrukt dat het plan nog in 
de beginfase is. Wethouder Lok van de 
gemeente Vlagtwedde is enthousiast 
en bereid mee te zoeken naar mogelijke 
geldverstrekkers. 

Borgmolen in bezit van Stichting 
Poldermolens Lege Midden

De Stichting Poldermolens De Lege 
Midden komt kosteloos in het bezit van 
de Borgmolen en de vrijgekomen plek 
van deze molen op De Burd. Het College 
van B en W heeft dat in maart besloten, 
nu de restauratie en verplaatsing van de 
Borgmolen klaar is. De Borgmolen is van 
de locatie Borgsloot verplaatst naar een 
nieuwe locatie aan de Biggemeer. Op 
de vrijgekomen locatie aan de Borgsloot 
wil de molenstichting op termijn een tjas-
ker plaatsen. Als tegemoetkoming in de 
beheer- en onderhoudskosten krijgt de 
stichting van de gemeente jaarlijks 2.584 
euro. De gemeentelijke molens worden 
na restauratie in eigendom overge-
dragen aan de Stichting Poldermolens 

De Lege Midden. Eerder werden de 
Mellemolen in Akkrum en de spinnen-
kopmolen op De Burd al overgedragen.

Restauratie Windesheimer Molen 
in volle gang

Er wordt hard gewerkt in en naast de 
molen om hem in prima conditie te 
brengen. Het riet van de kap is verwij-
derd en de kapotte latten en balken 
worden vervangen. In de molen zijn 
planken vervangen, de deurposten en 
raamkozijnen vernieuwd en balken weer 
vastgezet. Boven in de kap is de rolvloer 
weer horizontaal gemaakt en worden 
de rollen waar de kap op draait ook 
vernieuwd. De komende tijd zal ook het 
pleisterwerk op de begane grond aan 

De Borgmolen tijdens het verplaatsingsproces (foto H. Noot, 12 mei 2008).
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de beurt komen. Om dat goed te kun-
nen doen, wordt de hele benedenver-
dieping leeggemaakt. Daarmee is op 21 
maart begonnen. Als alles volgens plan 
verloopt, dan is de molenmaker voor de 
paasdagen gereed. En er zijn dan nog 
een paar weken om de feestelijkheden 
voor te bereiden. Op 9 mei, tijdens de 
nationale molendag, wordt de molen 
weer in gebruik genomen

Molen De Hoop Bunschoten 
voorzien van gevlucht

Het heeft wat langer geduurd dan voor-
af maar op 4 maart zijn de roeden voor 
De Hoop te Bunschoten aangevoerd, 
en met behulp van een grote kraan ge-
stoken. Een bijzondere dag in het jonge 
bestaan van de nieuwe korenmolen De 
Hoop. Op 20 maart hebben de geno-
digden een kijkje kunnen nemen in de 
molen en het restaurant. Het restaurant 
Wieken is op 21 maart officieel geopend. 

Schuur oliemolen De Pauw op 
gemeentelijke monumentenlijst

De oliemolen De Pauw in Nauerna in de 
vroegere Zaanse gemeente Assendelft 
werd in of omstreeks 1669 gebouwd. Uit 
bouwhistorisch onderzoek is gebleken 
dat al bij de bouw aan het eind van de 
schuur een woning werd ingericht. Dat 
was zeer uitzonderlijk. De molen bleef tot 
1896 in bedrijf en werd toen geveld door 
de sloper. De molenschuur bleef even-

wel bestaan en naast de blokmaalders-
woning werden er nog enige woningen 
in de schuur getimmerd. Deze woningen 
verdwenen weer, maar de oude blok-
maalderswoning bleef bewoond. In juli 
2008 overleed de laatste bewoner, Gerrit 
Vleeshakker. De schuur is nu eigendom 
van de gemeente Zaanstad.
Het voortbestaan van de molenschuur 
leek discutabel te worden, te meer daar 
in de directe omgeving van de woning 
asbest is aangetroffen.
Nu is het aantal molenrestanten in de 

Zaanstreek de laatste decennia flink 
gedaald. De molenschuur van De Pauw 
ziet er wel vervallen uit, maar is toch nog 
grotendeels origineel. Ook de ligging 
aan de Nauernasevaart is beeldbepa-
lend. Om die reden hebben de vereni-
gingen De Zaansche Molen en Zaans 
erfgoed gevraagd aan de gemeente 
Zaanstad om de molenschuur op de 
gemeentelijke monumentenlijst te plaat-
sen. Inmiddels heeft de gemeentelijke 
monumentencommissie op 18 decem-
ber vorig jaar unaniem een positief ad-
vies uitgebracht, zodat het wel op zijn 
pootjes terecht zal komen.
Daarmee blijft dan een van de laatste 
molenherinneringen van Assendelft be-
waard. Volgens Boorsma telde deze 
voormalige gemeente 33 molens, waar-
onder 14 oliemolens. In 1928 werd de 
laatste Assendelver molen, een water-
molen, gesloopt, zodat de schuur van 
De Pauw een laatste tastbare herinne-
ring aan een rijk molenverleden is.

Nieuwe conservator 
molenmuseum Koog

Na een enorme staat (zie Molenwereld 
2007-6-208) van dienst neemt Ton 
Neuhaus afscheid als conservator van 
het Molenmuseum in Koog a/d Zaan, 
een functie die hij veertig (!) jaar heeft 
vervuld. Het bestuur van de Vereniging 
De Zaansche Molen heeft de kunsthis-
toricus Dick Verroen tot zijn opvolger 
benoemd. In 1990 werd de heer Verroen 
benoemd tot directeur/conservator van 
Huis Doorn, de laatste woonplaats van 
de Duitse keizer Wilhelm II. In 2006 ver-
ruilde hij deze functie voor die van di-
recteur/beheerder van Kasteel-Museum 
Sypestein in Loosdrecht. Per 16 maart is 
de heer Verroen in dienst getreden bij 
de Vereniging De Zaansche Molen als 
opvolger van de heer Neuhaus.

Terwijl de kap is afgenomen vorderen de werkzaamheden te Windesheim gestaag 
(foto: R. Kamp; 19 februari 2009).

Oliemolen De Pauw aan de Nauernasevaart nog in complete staat. De woning 
voor de blokmaalder in de molenschuur is door de grote ramen duidelijk te 
onderscheiden.
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Toekomstvisie voor de Zaansche 
Schans

De Zaanse Schans wil uitbreiden met 
een aantal attracties buiten de molens 
om en hoopt op deze manier te groeien 
tot de belangrijkste toeristische aanjager 
van de Zaanstreek. De Zaansche Schans 
heeft haar plannen vastgelegd in een 
visie. Zo zijn er plannen voor interactieve 
themaroutes. De molens en huisjes wor-
den opgeknapt en er komen enkele 
nieuwe huisjes bij, maar wel in oude stijl. 
Met het opknappen is een bedrag ge-
moeid van 6 miljoen euro. Om de finan-
ciering rond te krijgen, stelt De Zaanse 
Schans voor de panden collectief over 
te dragen aan Stichting Stadsherstel. De 
Vereniging De Zaansche Molen houdt 
deze ontwikkelingen nauwlettend in de 
gaten om toe te zien dat de authenti-
citeit van het erfgoed gewaarborgd zal 
blijven nu en in de toekomst, getuige 
een flyer aan de bij haar vereniging aan-
gesloten leden. 

Heischade bij De Valk te Berkel 
en Rodenrijs niet meetbaar

Nabij molen De Valk te Berkel en 
Rodenrijs komt een nieuw gemaal om 
het water uit de polder weg te malen. De 
bouw hiervan is al gestart en in verband 
hiermee moest er worden geheid tussen 
de molen en het woonhuis op nummer 
123. Tegen de gevel van het woonhuis 
was apparatuur geplaatst om de trillin-
gen van het heien te registreren, om te 
kunnen constateren of het heien even-

tueel schade veroorzaakt. De bewoner/
eigenaar van de molen vraagt zich af 
waarom bij de molen geen apparatuur 
is geplaatst. En dat terwijl het huis wel is 
gefundeerd en de molen niet. De eige-
naar van de molen vindt dat men van 
tevoren de gevolgen beter had moeten 
inschatten en heeft verzocht om alsnog 
apparatuur te plaatsen wanneer de 
damwand wordt geslagen. De toezicht-
houder van het project heeft laten we-
ten dat er alsnog meetapparatuur bij de 
molen wordt geplaatst.

Seizoen 2009 Werelderfgoed 
Kinderdijk officieel van start

Op 17 maart is het seizoen 2009 voor het 
Werelderfgoed Kinderdijk officieel ge-
opend. Om de internationale beteke-
nis van het Nederlandse icoon en het 
Groene Hart te onderstrepen werd de 
opening opgeluisterd door ruim 25 in 

De schuur van De Pauw in augustus 1969. De kantsteen met het opschrift 
‘Het Pauwerf’ versterkt de herinnering aan het molenverleden.

De Valk in Berkel, de enig 
overgebleven molen van de 13 
die de polder Berkel ooit rijk 
was (foto H. van Steenbergen, 
27 februari 2008).



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

Molenwereld 150  | 12e jaargang 2009 nr. 4

Nederland geaccrediteerde ambassa-
deurs met partner. Gegeven de belang-
rijke campagne voor de Nederlandse 
toerist, die onder het motto “Lekker 
Weg in Eigen Land” Nederland heront-
dekt, waren ook de directies van VVV 
Nederland en het Nationaal Bureau voor 
Toerisme & Congressen aanwezig. De 
gasten werden in het Wisboomgemaal 
van Kinderdijk ontvangen en welkom 

geheten door de heer G. Veldhuijzen, 
voorzitter van het Werelderfgoed Kin-
derdijk. Vervolgens werden de geno-
digden toegesproken door een van de 
leden van het college van burgemees-
ter en wethouders van de gemeente 
Nieuw-Lekkerland, die het belang van 
Kinderdijk voor de gemeente onder-
streepte. De opening stond mede in het 
teken van de ‘Maand van het Groene 

Hart’ waarvan het Werelderfgoed Kin-
der dijk deel uit maakt. De tentoonstelling 
‘polderkunsten’ is het eerste evenement 
in het nieuwe seizoen en is te bezichtigen 
van 17 maart tot en met 25 april in het 
Wisboomgemaal.

Kapvergunning bomen bij 
Wippersmolen Maassluis

Twee treurwilgen in het Wipperspark 
mogen worden gekapt omdat ze vol-
gens de gemeente Maassluis wind te-
genhouden. Met de stelling dat er geen 
recht op wind is voor de Wippersmolen in 
Maassluis, tekende de SP bezwaar aan 
tegen een kapvergunning voor twee 
treurwilgen. De molen heeft net als de 
bomen een decoratieve functie, aan-
gezien de molen geen rol van betekenis 
meer heeft in de waterhuishouding. Het 
gegeven dat de twee wilgen ook een 
geluidsbuffer voor de rijksweg vormen, 
completeerde het betoog. De wet-
houder heeft besloten nog niet over te 
gaan tot kap van de twee treurwilgen, 
ondanks dat de gemeente de kapver-
gunning al heeft verleend en zal de be-
zwaartermijn afwachten. Een voordeel 
in deze biotoopkwestie is dat de ge-
meente Maassluis zowel vergunningver-
lener als vergunningaanvrager is. 

De bezoekersmolen in Kinderdijk 
versierd met wel zeer internationale 
vlaggenlijnen (foto Cees van der Wal).

Onder toeziend oog van molenaar Cock van den Berg wordt een der 
landsvlaggen uitgerold door een der ambassadeurs.(foto Cees van der Wal).
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Eerde loopt uit voor start 
restauratie 

Al hoewel de Stichting Eerdse Molen 
nog niet alle middelen bij elkaar heeft 
is op 1 maart het officiële startsein 
gegeven voor restauratie van de St. 
Antoniusmolen in Eerde. De molen stond 
al een tijd compleet in de steigers en de 
start is een kroon op het vele werk dat 
de stichting inmiddels verzet heeft sinds 
de oprichting in 2001. Oud-eigenaresse 
Adriana van Riel had de eer om de eer-
ste steen te leggen. De molen is ruim 
tachtig jaar in de familie geweest en 
Van Riel hoopt dat de molen weer mooi 
zal worden na het volledige herstel. Een 
mooi moment, maar volgens de nieuwe 
voorzitter B. van Berkel is de stichting er 
nog lang niet. Er is nog ruim 300.000 euro 
nodig om de restauratie uiteindelijk te 
kunnen voltooien. En zelfs dan wanneer 
de molen er staat, dan begint het pas, 
want de molen opbouwen is niet moeilijk 
maar om de molen in stand te houden 
is de kunst. In de eerste fase van de res-
tauratie wordt de molenstomp weer op 
hoogte gemetseld en het bestaande 
metselwerk hersteld. Ook worden nieu-
we ruimtes achter de molen gebouwd. 
Deze ruimtes verdwijnen later weer on-
der een laag zand (Molenwereld 2009-
3-108). 

Provinciale bijdrage voor 
aankoop De Korenbloem te 
Kortgene

Om de nog in particulier bezit zijnde 
Korenbloem te Kortgene te verwerven, 
heeft de Stichting Molen De Korenbloem 

een subsidie gekregen. De provincie 
heeft 7.575 euro als bijdrage gegeven 
om dit uiteindelijk te verwezenlijken. 
Wanneer de stichting de molen in bezit 
heeft, kan zij restauratiesubsidies aan-
vragen ten behoeve van het herstel van 
de molen. 

Start onderhoud Jan van Cuijk

In het voorjaar zullen schilders de groen 
uitgeslagen Jan van Cuijk te Cuijk weer 
van een nieuwe witte laag voorzien. In 
Het bestuur van de molen is trots dat de 
gemeente toestemming heeft gegeven 

De Wippersmolen in Maassluis 
achter een groen front (foto H. van 
Steenbergen, 18 juni 2005).

De Sint Anthoniusmolen in Eerde in de steigers (foto J. Vendrig,1 maart 2009).  

Mevrouw Van Riel met de herdenkingssteen voor de start van de restauratie 
van de molen in Eerde. (foto J. Vendrig, 1 maart 2009).

om ook de rest van de opknapbeurt 
(Molenwereld 2008-9-331) uit te voeren 
en er zo voor te zorgen dat de molen 
tijdens het 150 jarig bestaan in 2010 er 
piekfijn bij staat. Groot punt van zorg is 
renovatie van het in 1942 in de belt aan-
gebrachte pakhuis onder in de molen. 
Er moet ook het nodige worden gedaan 
om te voorkomen dat er water in de mo-
len komt. Verder zal het voegwerk wor-
den vernieuwd en worden toegangs-
deuren en raamluiken vervangen omdat 
ze zijn aangevreten. De schade als ge-
volg van betonrot wordt aangepakt en 
er komen voorzieningen die de Arbowet 
voorschrijft, waaronder een toilet.
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Molenaar Piet Luteijn uit Sasput 
100 jaar! 

Op 21 maart vierde Piet Luteijn met 
familie, vrienden en bekenden zijn hon-
derdste verjaardag in de ‘Morelleput’ 
in Nieuwvliet. Luteijn werd op 21 maart 
1909 in Sasput geboren. Hij werd in 1938 
eigenaar van de molen van Sasput, 
die sinds 1862 in handen van zijn familie 
was. In 1944 werd de molen door oor-
logshandelingen zwaar beschadigd. 
Het lukte niet om een restauratie rond 
te krijgen en in 1959 werd de molen tot 
verdriet van Luteijn gesloopt. Hij bleef 
molenaar in zijn maalderij tot 1979, maar 
bleef in zijn hart toch een rasechte 
windmolenaar en maalde nadien nog 
veel de molens van Schoondijke en 
Cadzand. Later dit jaar hopen we nog 
uitvoerig op Piet Luteijn en zijn mole-
naarsloopbaan terug te komen.

Doorbraak voor De Volksvriend 
in Gemert dankzij landschaps-
wedstrijd?

Al jaren lopen pogingen om de situ-
atie te verbeteren rond het weinig fraaie 
fabrieksgebouw van mengvoederfa-
briek Van Roy te Gemert en de daar-
achter staande wiekenloze molen De 

Volksvriend spaak. Gemeente en eige-
naar konden het nooit eens worden over 
wie dan wat zou moeten betalen. In het 
kader van de provinciale wedstrijd ‘Mijn 
mooi Brabant’ hebben gemeente en ei-
genaar consensus bereikt en samen een 
plan ingediend. Ommekeer in de plan-
nen is dat niet langer de molen naar 
achter wordt verplaatst, maar juist de 
nog altijd in gebruik zijnde fabriekshal. 
Hoeveel de verplaatsing van de fabriek 
gaat kosten is nog niet duidelijk, maar 
met het maximum van 1,5 miljoen euro 
dat in de wedstrijd wordt uitgeloofd zou 
men een heel eind moeten kunnen ko-
men. De molen komt dan weer vrij in het 
zicht en hoeft niet steen voor steen afge-
broken en herbouwd te worden. 

Herstel fundering windmotor 
Genderen

Op 6 maart is het beton gestort voor de 
fundering voor de Hercules Metallicus 
te Genderen. De oude bovenlaag van 
de fundering was te slecht om hierop de 
herbouwde windmotor te plaatsen. Als 

alles volgens plan verloopt, zal in april 
de toren van de windmotor op de fun-
dering worden geplaatst. Plaatsing van 
het windrad zal nog even op zich laten 
wachten. 

Dagbestedingsproject 
Kilsdonkse Molen in mei van 
start

Op vrijdag 8 mei 2009 vindt de officiële 
opening plaats van de Kilsdonkse Molen 
in Dinther, gevolgd door twee dagen 
met allerlei feestelijke activiteiten. In 
De Kilsdonkse Molen wordt een dag-
bestedingsproject gestart van Stichting 
Philadelphia Zorg in samenwerking met 
Stichting De Kilsdonkse Molen. Er kun-
nen negen cliënten werken. In de mo-
lens worden meel- en olieproducten 
gemaakt en verkocht. In de bezoek-
ersruimte kunnen bezoekers een drankje 
of hapje gebruiken. Cliënten met een 
indicatie dagbesteding kunnen hier als 
gastvrouw/-heer rondleidingen geven, 
werken in de horeca of werken in de 
natuur rondom de molens. Er zijn nog 

Het heien voor de reconstructie van De Kameel aan het Doeleplein in 
Schiedam, op de hoek van de Schie en de Noordvest (foto E.G.M. Esselink, 
8 februari 2009). 

Piet Luteijn bij een model van zijn 
molen (foto F. Weemaes).
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plaatsen beschikbaar: cliënten met be-
langstelling kunnen zich aanmelden bij 
de locatiemanager. Kijk voor meer in-
formatie over de Kilsdonkse Molen op 
www.kilsdonksemolen.nl. In hoeverre 
de financieel penibele situatie van de 
zorginstelling Philadelphia nog van in-
vloed zou kunnen zijn op de plannen is 
niet bekend. 

Onderhoudswerk Akkermolen 
Zundert afgerond 

Eind februari is met verfwerkzaamhe-
den de in het najaar 2008 gestarte on-
derhoudsbeurt van de Akkermolen te 
Zundert afgerond. Voldoende reden om 
de molen eens extra in de schijnwerpers 
te zetten, aldus secretaris K. van Rossum 
van de Stichting Akkermolen. Als be-
heerder van de molen heeft de stichting 
daarom een fotowedstrijd uitgeschre-
ven. Tot 15 mei 2009 kunnen deelnemers 
één foto inzenden en meedingen naar 
een kleine geldprijs. De winnende foto 
wordt gebruikt voor een nieuw te druk-
ken prentbriefkaart. Met de wedstrijd 
verwacht van Rossum de betrokken-
heid van de inwoners van de gemeente 
Zundert bij de Akkermolen te vergroten.

Subsidie voor restauratie Nieuwe 
Molen in Rothem 

De Provincie Limburg stelt 80.000 euro 
beschikbaar voor de restauratie van 
de Nieuwe Molen in Rothem. De mo-
len is dringend aan restauratie toe. Het 
voormalige molencomplex aan de rand 
van Rothem dateert grotendeels uit 
het einde van de 18de eeuw en wordt 
na jaren van leegstand en verval bin-
nenkort gerestaureerd en herbestemd 
(Molenwereld 2008-11-440). De voorma-

lige molengebouwen krijgen een woon-
bestemming en er vindt op beperkte 
schaal nieuwbouw plaats. De Limburgse 
Monumenten Stichting is inmiddels eige-
naar van de Rothemermolen en gaat 
op zeer korte termijn beginnen met de 
restauratie. Naast de Provincie Limburg 
hebben ook de gemeente Meerssen en 
de rijksoverheid een subsidie toegekend.

Boek over geschiedenis 
Sint-Jansmolen Stramproy

Ter gelegenheid van de oplevering van 
de gerestaureerde Sin-Jansmolen van 
Stramproy verschijnt een boek over de 
geschiedenis van deze standerdmolen 
aan de rand van Stramproy. Het boek is 
geschreven door de in Eindhoven woon-
achtige Jacques van de Winkel, zoon 
van de laatste professionele molenaar 
op de Sint-Jansmolen Lei Van de Winkel.
Het is de bedoeling is dat het boek bij 
de oplevering van de molen op 8 mei 
a.s wordt gepresenteerd. Bij voorinteken-
ing kost het boek 12,50 euro. Na verschi-
jning zal het boek 15 euro in de winkel 
kosten. Op de site van de Molenstichting 
Weerterland, www.molensinweert.nl kan 
men op het boek intekenen.

Nieuwe molenkaarten Van 
Steenbergen

De heer H. van Steenbergen uit Raams-
donksveer heeft weer drie molenkaarten 
uitgegeven. Deze keer kaarten van: 
- De Korenbloem in Oploo;
- de watermolen van Oploo;
- de standerdmolen van Wanroij.
De kaarten kosten 0,50 euro per stuk, 
te vermeerderen met portokosten (0,44 
euro bij maximaal vijf stuks). Ze zijn 
te bestellen door het bedrag over te 

maken op Postbankrekening 747404 van 
H. van Steenbergen, Kardeel 133, 4741 
LR Raamsdonksveer onder vermelding 
van het gewenste (en bij overschrijving 
via een bankrekening het adres vermel-
den). Voor nadere informatie: tel. 0162-
516602.

De Hollandsche Molen 
presenteert Visiedocument 
Molenbehoud

Tijdens de Algemene Vergadering van 
De Hollandsche Molen, die op zater-
dag 7 maart plaatsvond in Amsterdam, 
presenteerde de vereniging de defi-
nitieve versie van het Visiedocument 
Molenbehoud. In dit document geeft 
de vereniging aan binnen welke kaders 
het molenbehoud in de toekomst vorm-
gegeven moet worden. De Hollandsche 
Molen heeft mede op basis van de vele 
reacties uit het molenveld dit document 
samengesteld en dringt er bij de RACM 
op aan het een belangrijke plek te ge-
ven in de beleidsnota molens die medio 
2009 wordt gepresenteerd. Aanleiding 
voor het visiedocument vormde de 
eind 2007 door professor Jos Bazelmans, 
hoofd Sector Kennis Erfgoed van de 
RACM in gang gezette discussie over de 
uitgangspunten van het molenbehoud. 
Volgens hem wordt er met molens an-
ders omgegaan dan met andere monu-
menten en dat komt hoofdzakelijk door 
het gegeven dat molens van oudsher als 
malend werktuig worden beschermd. 
De vraagtekens die hij achter deze - in 
zijn ogen bevoorrechte - positie zette, 
leidden tot veel commotie in de molen-
wereld. De integrale tekst van het hui-
dige visiedocument is downloaden op 
http://www.molens.nl/content/nieuws/
visiedoc_mrt-2009.pdf 
Vereniging De Hollandsche Molen

In ‘t kort

-Op 16 februari is een steenspil uit mo-
len ‘t Lam te Woudsend verwijderd, die 
plaats zal maken voor een nieuw door 

De werkzaamheden aan de fundering te Genderen in volle gang 
(foto: Aartjos Hak, 27 februari 2009). 

De gereconstrueerde Kilsdonkse 
molen bij Dinther in wintersfeer (foto 
Mari van Breda, 11 januari 2009). 



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

Molenwereld 154  | 12e jaargang 2009 nr. 4

Bouw 75 uit Workum vervaardigd exemplaar. 
-Om het tien jarig bestaan van De Hoop in Harderwijk luister bij te zet-
ten, organiseert men op 8 en 9 mei een draaimarathon van 24 uur.
-Nadat op 6 februari het houten achtkant met kap op de stenen on-
derbouw zijn geplaatst, zijn op 18 maart de nieuwe roeden en de staart 
aangebracht van De Gouden Engel te Koedijk.
-In Krimpen a/d Lek is definitief het doek gevallen voor de zaagmolen 
Weltevreden (zie Molenwereld 2009-1-14). Er zijn offertes gevraagd voor 
sloop en afvoer voor de op 8 december 2008 uitgebrande onderbouw.
-Na voltooiing van het metselwerk is Adriaens Molenbouw uit Weert op 
2 maart gestart met het aanbrengen van de nieuwe stelling van De 
Verwachting te Tholen. 
-25 februari is oud-molenaar Frans van Riel op 78-jarige leeftijd 
overleden ; molen De Hoop te Bavel heeft hiertoe in de rouw gestaan.
-De gemeente Margraten wil de Windmolen van Banholt, waarvan 
thans alleen een klein deel van de romp resteert, opnieuw opbouwen. 

Molenkalender 2009

9 en 10 mei 2009: Nationale Molen- en Gemalendag.
13 en 14 juni 2009: Groninger Molenweekend.
27 juni 2009: Westlandse Molendag.

Molenkalender buitenland 2009 

26 april 2009: Molendag Vlaanderen (B).
23 mei 2009: Zwitserse Molendag.
1 juni 2009: Duitse Molendag.

Mensen
Molenboeken, daar ben ik nu wer-

kelijk weg van en niet te vergeten 
molentijdschriften. Ze liggen altijd onder 
handbereik. Ik lees ze altijd helemaal 
door, ook al groeit in drukke tijden de 
stapel te lezen tijdschriften zorgwekkend. 
Wel geldt de stelregel dat die stapel niet 
boven de vensterbank mag uitgroeien. 
Overigens weet mijn slimme zoon daar 
wel een oplossing voor: “Dan begin je er 
gewoon toch een stapel naast”. 
Molentijdschriften; ik verslind ze. Het 
klepperen van de brievenbus erdoor 
klinkt me als vreugdegeschal in mijn 
oren. Toch bekruipt mij bij het lezen er-
van - ondanks het grote genot - een ge-
voel van onbehagen. Weet u waarom ik 
dit soort tijdschriften lees? Om de molens 
natuurlijk, wat dacht u anders. De verha-
len over de molens boeien me mateloos. 
Eenkennig ben ik niet. Of het nu gaat 
over de techniek, de geschiedenis, het 

bedrijf, de molenaars; een goed verhaal 
gaat er altijd in. Ik ben op molengebied 
een regelrechte omnivoor. 
Nu lijkt dit in conflict te raken met een 
nieuwe trend in sommige molentijd-
schriften. Ik durf het haast niet te zeg-
gen maar soms lijkt het er in sommige 
tijdschriften op alsof de molens ingeruild 
zijn voor mensen. De molen komt nau-
welijks meer aan het woord en in plaats 
daarvan wordt ik vergast op verhalen 
van mensen of over mensen die mij wei-
nig of niets zeggen; niet eens zozeer de 
mensen, maar hun verhalen. Ik heb niks 
tegen verhalen, een stevig molenver-
haal gaat er altijd in; als koek. Dat is dan 
ook het punt niet. Mensen die een goed 
verhaal vertellen over molens of het mo-
lenaarsleven kunnen bij mij een potje 
breken. Wat mij tegenstaat is dat het 
soms lijkt alsof het verhaal over de molen 
is ingeruild voor het verhaal waar men-
sen in centraal staan. Mensen die uitleg-
gen waarom zij molens leuk vinden en 
bij molens terecht gekomen zijn. Nu ben 
ik daar helemaal niet in geïnteresseerd. 

De oplossing is natuurlijk heel simpel: 
gewoon niet lezen; dus dat doe ik dan 
ook niet - of in sneltreinvaart. Ook ben 
ik mij er van bewust dat anderen daar 
anders over denken. Dat mogen ze van 
mij en ik wens ze er veel plezier mee. Dat 
zo’n persoonlijke noot een smaakmaker 
is zal ik niet ontkennen. Daar wringt hem 
de schoen allemaal niet. Wel heb ik er 
veel moeite mee als tegenover dit soort 
verhalen en andere toeters en bellen 
de molen niet echt meer aan het woord 
komt. En met echt aan het woord bedoel 
ik in kwaliteit. 
Terwijl ik dit schrijf slaat de schrik mij om 
het hart: het zal toch niet zo zijn dat 
het wegvallen van de echte molenver-
halen uit sommige molentijdschriften 
het gevolg is van juist een gebrek aan 
kwaliteit? De goede bedoelingen van 
scribenten, redacteuren en allen die bij 
molenbladen betrokken zijn staan voor 
mij als een paal boven water. Anders 
begin je er niet aan. Het is per slot toch 
voor vrijwel iedereen ‘liefdewerk-oud 
papier’. Maar als er nu al problemen zijn, 
wat moet dat dan in de toekomst niet 
worden? Sommige mensen maken zich 
zorgen over het aantal vrijwillige mole-
naars: te weinig, te oud. Molens kijken is 
leuk, met molens draaien ook, zeg maar 
een hobby met een zekere aantrekkings-
kracht. Maar waar blijven goede ‘produ-
centen’ of bekwame ‘orgeltrappers’ op 
andere molenaandachtsvelden? Of is 
dat soms helemaal geen probleem? Ben 
ik gewoon een zwartkijker?

Balie Kluiver

Op 18 maart werden de roeden gestoken in de 
nagelnieuwe korenmolen De Gouden Engel in Koedijk 
(foto G. Barendse).
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de eerste Nederlandse postzegels, gemaakt door de firma 
Erven Dirk Blauw in Wormerveer, waarbij de schepramen zelfs 
werden bewaakt om fraude te voorkomen!
In Het Molenmagazine publiceerde Couwenhoven al vele aan-
vullingenen op het boek Duizend Zaanse Molens van P. Boorsma.  
Boorsma noemt 990 Zaanse windmolens met name. In 2001 
publiceerde Couwenhoven er daar nog 29 door Boorsma niet 
genoemde molens bovenop. Daar voegt hij er in dit boek nog 
eens 32 aan toe, zodat nu het bestaan van 1051 Zaanse molens 
zeker is. Een aantal van hen is eerder al in Het Molenmagazine 
genoemd. 
Een minpuntje is de kwaliteit van sommige molenfoto’s, terwijl 
het omrekenen van de guldens naar hedendaagse waarden in 
euro wat al te kritiekloos is gebeurd. Het is volslagen ongeloof-
waardig dat een boedel ter waarde van 15.427 gulden (pag. 
19) nu 149.184 euro zou vertegenwoordigen, gelet op de samen-
stelling ervan.
Al met al is Zaanse verhalen 2008 een waardevolle bijdrage 
aan het openbaar maken van de Zaanse molengeschiedenis, 
zeker als het gaat om minder bekende aspecten.

Het boek is te bestellen per e-mail bij de Stichting Archief Ron 
Couwenhoven: info@duizendzaansemolens.nl  jsb.

Ron Couwenhoven:  
Zaanse verhalen - berichten uit het rijke molenleven 2008 
(Zaandam 2008).  
Het boek is gebrocheerd, geïllustreerd  en telt 154 pagina’s. 
De prijs bedraagt € 18,50 inclusief verzendkosten.

Van 2002 tot 2007 verscheen Het Molenmagazine, een vier-
maandelijks tijdschrift, gewijd aan de historie van Zaanse 

molens. In het laatstgenoemde jaar, zette auteur en uitgever 
Ron Couwenhoven er in deze vorm een punt achter. In plaats 
ervan werd een jaarlijkse uitgave op stapel gezet onder de titel 
Zaanse verhalen - berichten uit het rijke molenleven.
Inmiddels is daarvan de uitgave 2008 verschenen en gevuld 
met artikelen over Zaanse molens, ja meer dan dat: ook over 
de mensen die deze molens in bedrijf hielden. 
Het boek opent met een levensbeschrijving van de machtige 
koopman Nicolaas Kalff en zijn activiteiten op velerlei terrein. 
Hij onderhield nauwe betrekkingen met de roemruchte tsaar 
Peter en was ook dienst gastheer bij het tweede bezoek aan 
de Zaanstreek in 1716. Het artikel geeft een mooi beeld van de 
levensstijl van zo’n rijke doopsgezinde Zaanse koopman met be-
langen in allerlei ondernemingen en uiteraard molens.
Ook andere moleneigenaren passeren de revue als Jan 
Carel van Wessem, Trijntje Veen, Vasterd Vas en de familie 
Couwenhoven.  Vas had bij zijn overlijden in 1808 niet minder 
dan zestien molens vrijwel geheel in eigendom plus uiteraard 
de bijbehorende koopmansgoederen. 
Deze bijdragen belichten een zeker bij de meeste molenliefheb-
bers de vrijwel onbekende economische kant van het Zaanse 
molenleven en dat terwijl dit soort mensen de motor achter de 
molens was. Zij lieten ze bouwen en hielden ze gaande. 
Uiteraard komen ook de afzonderlijke molens aan bod, zoals de 
molens aan de Noordervaldeursloot te Zaandam-O, met name 
De Zeef, alias Het Huis te Muiden, eigendom van de olieslagerij 
J.C. van Wessem & Co. Dankzij het feit dat delen van de admi-
nistratie van dit bedrijf bewaard zijn gebleven is een kijkje in de 
keuken van de bedrijfsvoering mogelijk.
Een heel ander aspect is de vervaardiging van het papier voor 

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

ZAANSE molengeschiedenis

- A D V E R T E N T I E -
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In het vorige nummer van Molenwereld was een fotoreportage 

opgenomen van de demontage van het Dekkermolentje in 

Rijnsaterwoude. In dit nummer kunnen we al het plaatsen van de 

molen op de werkplaats van molenmaker Verbij in Hoogmade 

meenemen. Op 18 maart kreeg het bovenhuis dankzij een grote 

kraan zijn nieuwe plaats, werd de buitenroe gestoken en de trap 

aangehangen. Molenmaker Willem Waltman, die ook bij zijn 

vorige werkgever in Rijnsaterwoude met de molen heeft gewerkt, 

ging direct daarna voortvarend aan de slag met de verdere 

afwerking, zodat die molen diezelfde dag al kon draaien!  jsb.

Alle foto’s: Dick Kenbeek.

D E K K E R M O L E N T J E
  draait
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Duits land/ Nordrhein-Westfalen

De molen van Ochtrup           160  jaar     

Bernhard Fritsche

met een elektromotor gewerkt. De achteruitgang van het mole-
naarsbedrijf ging de deuren van de bergmolen niet voorbij. Zo 
werd in 1955 het molenaarsbedrijf opgeheven.
Evenwel waren verenigingen in Ochtrup, in het bijzonder de 
Heimatverein, geïnteresseerd in het behoud van de molen en 
zo werd in 1972 met herstel begonnen. Van 1988 tot 1992 is de 
molen grondig gerestaureerd. De kosten werden gedragen 
door de deelstaat Nordrhein-Westfalen, de stad Ochtrup en de 
eigenaarsfamilie Nobbenhuis.
In het jaar 2006 werd de Förderverein Bergwindmühle Ochtrup 
e.V. opgericht. De leden hadden en hebben zeer onderschei-
den oogpunten om de vereniging op te richten dan wel lid te 
worden. Ze zijn het er wel allemaal over eens dat het behoud 
van de molen niet op de schouders van een enkeling mag 
rusten. En ze zijn allemaal trots op ‘hun’ molen. De leden heb-
ben verschillende achtergronden als dakdekker, douaneamb-
tenaar en pedagoog. Hun eerste theoretische en praktische 
opleiding als windmolenaar kregen ze allemaal van Hermann 
Nobbenhuis. Daarnaast zijn er ook drie die in Nederland op-
geleid zijn voor alle windmolentypen. Hermann Nobenhuis was 
ook de initiatiefnemer voor de oprichting van de steunstichting 
met de speciale bedoeling om op die manier het voortbestaan 
van de molen veilig te stellen.
De nu volledig maalvaardige molen met twee koppel stenen 
kreeg in de winter van 2006/2007 nieuwe stalen roeden nadat 
een roe tijdens een storm was gebroken. De bergmolen is regel-
matig geopend en de constructie en de werking ervan wordt 
dan deskundig toegelicht. Meer informatie over de bergmolen 
en openingstijden kan men vinden onder http://wallhollaen-
der.nobbenhuis.de. En niet te vergeten: vanaf de kapzolder 
heeft men een fantastisch uitzicht over Ochtrup! 

De molen met zijn omgeving vanuit de lucht (foto Skytouch-Ochtrup, R. Winter).

Ochtrup is een plaats in de kreis Steinfurt, twintig kilometer 
ten oosten van Enschede. Afgelopen september vierde 

de Förderverein Bergwindmühle e.V. met een groot molenfeest 
het 160-jarig bestaan van de molen. Het Westfälische Amt für 
Denkmalpflege beschrijft de molen in een waardestelling als 
cultuurgoed onder andere als ‘mooie, markant gelegen wind-
molen en als belangrijk getuigenis van de economische ge-
schiedenis van de stad Ochtrup met kenmerkend karakter.’
De bergmolen in Ochtrup werd in het jaar 1848 door molen-
maker Johann Elfering uit Graes (bij Ahaus) ontworpen en 
door het molenmakersbedrijf Münstermann uit Heek gebouwd. 
Münstermann bouwde destijds ook de windmolen van Eilers bij 
Emsdetten.
De Bergwindmühle in Ochtrup is waarschijnlijk een van de 
laatste in Hollandse stijl gebouwde beltmolens in Duitsland ge-
weest. Deze beltmolens volgden de in Westfalen gebruikelijke 
standerdmolens op.
Op de met twee koppel maalstenen en een pelsteen uitge-
ruste molen werd voor loon gemalen. In 1856 werd de molen 
aan twee boeren verkocht. Als molenaar werd Johann Leusing 
uit Haaksbergen aangesteld. In het jaar 1876 werd de molen 
weer verkocht en in 1889 werd de damilie Hermann en Louise 
Nobbenhuis eigenaar voor 2000 taler. Sindsdien is de molen 
eigendom van de familie Nobbenhuis gebleven. Ook nu nog 
wordt de molen met grote persoonlijke inzet onderhouden 
en verzorgd door Hermann Nobbenhuis, de kleinzoon van 
Hermann en Louise Nobbenhuis. 
In het jaar 1927 werd de molen door een orkaan zwaar bescha-
digd, waarbij de kap met alles wat er op en aan vast zit van de 
romp af geworpen.
Om niet meer afhankelijk te zijn van de wind werd sinds 1938 ook 
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De Bergmolen van Ochtrup op een ansichtkaart uit 1935; nog een 
werkpaard oude stijl. 

Hermann Nobbenhuis met de kneushamer aan het werk 
(foto: Bernhard Fritsche). 

Om het maalproces te verduidelijken is het hout van de kuip van
een der stenen vervangen door plexiglas (foto: Bernhard Fritsche).

De molen in 2008 (foto: Bernhard Fritsche).

Bronvermelding:

-Informatieblad van de stad Ochtrup: 
Ochtruper Bergwindmühle.
-Schwarz/Fritsche: Alte Mühlen im Münsterland, 
1991, Aschendorff Verlag Münster.
-Hermann Ketteler: Technische Denkmäler im 
Kreis Steinfurt, 1987, Herausgeber Kreis Steinfurt.
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De polder Souburg in Alblasserdam dankt zijn naam aan de uit Zeeland afkomstige Nicolaas van Souburg die in de 13e eeuw als 
baljuw van Zuid-Holland een machtig potentaat was. In september 1280 kocht hij het ambacht Alblas. Volgens de verhalen zou 

er ook een kasteel gesticht zijn, het Hof te Souburg. De landen rond dit hof werden ingepolderd en zo ontstond de polder Souburg, 
een kleine polder van 32 ha binnen een kronkel van de Alblas. Het hoge, oostelijke deel van de polder, was beplant met boomgaar-
den, het westelijk werd akkerland en het lage noordwestelijke weiland. Het is dan ook logisch dat daar de molen voor de polder 
werd gebouwd, laatstelijk in 1860 vervangen door een stenen molen. Die bleef tot in de oorlog in bedrijf, maar raakte daarna toch in 
de versukkeling. In 1997 volgde onttakeling: de roeden gingen eruit. Nadat de molen buiten bedrijf was gekomen verdween ook de 
noodzaak voor vrije wind. Het Hof te Souburg heeft een monumentaal inrijhek vlak bij de molen. Bij een inrijhek hoort een oprijlaan. Bij 
een oprijlaan horen bomen en zo werden er omstreeks 1950 bomen geplant langs de laan. De bomen benamen de molen de wind, 
want die had hij toch niet meer nodig. De bomen deden het prima, zodat de molen steeds meer uit het beeld raakte. Aan het eind 
van de twintigste eeuw wil Alblasserdam bouwen aan de Lange Steeg, waardoor de biotoop van de molen nog verder zou worden 
aangetast. Het brengt het gesprek over de toekomst van de molen op gang. De zaken komen in een stroomversnelling wanneer eind 
2006 het Hof te Souburg een nieuwe eigenaar krijgt in de familie Broere. De gemeente Alblasserdam en de familie Broere maken 
afspraken die o.a. moeten leiden tot de restauratie van de zwaar vervallen molen. Als voorschot (?) hierop worden in januari van dit 
jaar, waardoor de molen weer frank en vrij in beeld komt; nu de rest nog.  jsb.

De oprijlaan is na zestig jaar weer kaal 
(foto Jan Althof, 28 januari 2009). 

Het totaal andere beeld: met ‘platte’ bomen 
(foto Jan Althof, 27 januari 2009).

De molen staat sinds decennia weer vrij langs 
de Alblas (foto Jan Althof, 27 januari 2009). 

De oprijlaan van het Hof te Souburg met het monumentale hek en 
links de molen omstreeks 1950. De bomen zijn nog jong en iel.

Omstreeks 1969 lijken de bomen het van de molen te winnen.

In februari 1990 verdwijnt de molen haast tussen de bomen.

  De 
Souburgse
    molen 

K O M T  V O O R  D E  D A G

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

- A D V E R T E N T I E -
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A C T I E F

Door ons zijn in de laatste tijd ondr meer de werk-
zaamheden verricht aan de navolgende molens:

    Doeshofmolen – Leiderdorp en Stommeermolen – 
    Aalsmeer
Van beide molens is door rietdekkersbedrijf Gebr. 
Visser het riet van de kap vervangen. Tegelijkertijd is er 
het nodige timmerwerk aan beide kappen uitgevoerd 
aan spantring, roosterhouten, gordingen, spruitkisten, 
rietplanken etc.

    Klaas Hennepoelmolen - Warmond
Op weg naar een maalvaardige molen is een nieuw 
bovenschijfloop gemaakt en geplaatst. Ook is er een 
spilkalf met wervel gemonteerd en is de spil draaibaar 
gemaakt.

    De Zwaan – Ouderkerk a/d Amstel
Van deze molen is de windpeluw vervangen en is het 
voorkeuvelens gerestaureerd. Tevens is er herstelwerk 
uitgevoerd aan roosterhouten, spantring, spruitkisten 
en zijn de rietlatten voor een deel vervangen. Ook bij 
deze molen brengen de Gebr. Visser een nieuw riet-
dek op de kap aan.

    De Hoop – Sint Philipsland
In de werkplaats is de nieuwe kap zo goed als gereed 
gekomen. Ook het staartwerk ligt klaar, de kruilier met 
de gedeeltelijk rondgaande ketting is gereviseerd. 
Het bovenwiel is gerestaureerd door herstel van kruis-
armen, vastzetten van de kammen en het aanbren-
gen van een nieuwe voering. Van de vang zijn twee 
stukken vervangen, de oude vangbalk en ezel zijn na 
herstel weer geplaatst in de nieuwe kap.

Meul f rans

spantring: de rand van de kap waar de 
kapspanten op staan.

roosterhouten: de balkjes die de spantring 
 dragen.
gording: de horizontale verbindingen 

tussen de kapspanten.
spruitkisten: de kozijnen waardoor de lange 

spruit uit de kap steekt.
spilkalf: dwarsbalk die de spil draagt.
wervel: zijdelings beweegbare balk op 

het spilkalf met het lager voor 
 de spil.
ezel: drager van de vangbalk
voering: bekleding van het bovenwiel 

waarop de vang klemt.

De rietdekkers aan het werk op De Zwaan in Ouderkerk a/d Amstel 
(foto Verbij Hoogmade).
De nieuwe windpeluw voor De Zwaan op weg naar zijn plaats 
onder de as (foto Verbij Hoogmade).
De nieuwe kap voor de molen van Sint Philipsland in aanbouw 
in de werkplaats (foto Verbij Hoogmade).
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De heer Esselink uit Delft weet de 
‘Zoeker’ uit het vorige nummer thuis 

te brengen. De veronderstelde fantasie 
blijkt toch werkelijkheid te zijn. De heer 
Esselink schrijft dat het volgens hem de 
molen van Lok te Eefde is. ‘De eerste 
molen op deze plek wordt al genoemd 
in 1559. Hij behoorde tot de bezittingen 
van het huis De Voorst, dat gelegen is 
tussen Zutphen en Deventer, ongeveer 
een kilometer ten zuiden van de molen. 

De molen staat daarom bekend als de 
Voorstermolen, ook wel Eefsche Molen. 
De molen was een standerdmolen en 
is op een 18e eeuwse prent van huis De 
Voorst als zodanig aangegeven. In 1745 
wordt de molen verkocht. Op de oudste 
kadastrale kaart van ca. 1832 staat de 
molen met een vierkantje aangegeven. 
Op dat moment is Lammert Bast eige-
naar. Hij wordt later opgevolgd door zijn 
zoon Cornelis Antoni Bast. Deze komt 
in 1854 tragisch aan zijn einde. Op 13 
juni van dat jaar slaat de bliksem in de 
Voorstermolen en treft de molenaar en 
een boer, die ook in de molen was, al-
lebei dodelijk. Een broer van Cornelis 
Antoni, ook in de molen, blijft onge-
deerd. In het bericht over deze brand in 
de Zutphense Courant is te lezen, dat de 
molen tot op het muurwerk afbrandde. 
Verder bevond de broer van de mole-
naar zich op een wagen in de molen. 
Hieruit kan afgeleid worden, dat de mo-
len toen al geen standerdmolen meer 
was.

De molen wordt weer herbouwd, waar-
schijnlijk als achtkante stellingmolen, zo-
als bekend van foto’s. De weduwe van 
Cornelis Antoni Bast hertrouwt in 1855 
met Pieter Lok, molenaar, geboren in 
Kampen in 1815. Rond 1880 wordt er een 
stoommaalderij bij de molengebouwd, 
die tot na de Eerste Wereldoorlog dienst 
heeft gedaan. Pieter overlijdt in 1892 en 
wordt opgevolgd door zijn zoon Jan Lok. 
In mei 1900 slaat opnieuw de bliksem in 
de molen. Jan Lok en zijn knecht worden 
tegen de grond geslagen, maar blijven 
ongedeerd. De molen loopt wel schade 
op aan de kap, maar er onstaat geen 
brand. Jan wordt later opgevolgd door 
zijn zoon Herman. Hij zou de laatste mo-
lenaar worden van de Eefsche Molen, 
dan beter bekend als de molen van Lok. 
Ondertussen is men van stoomkracht 
overgeschakeld op electriciteit, maar 
de windmolen blijft volop in bedrijf. Op 4 
april 1945 is de molen, evenals de andere 
molen van Eefde ‘De Hoop’, door de te-
rugtrekkende Duitsers in brand gestoken 
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Achttiende-eeuws gezicht vanaf Huis de Voorst naar het noorden. Op de achtergrond de torens van de Lebuïnuskerk en de 
Bergkerk van Deventer. Rechts staat de Voorstermolen als standermolen aangegeven.

Het witte huis op deze foto is ook links op de zoeker te zien.

Negentiende eeuws schilderij van Gradus ten Pas. De molen heeft nog schuine stellingschoren en het molenaarshuis is 
uitgevoerd als krukhuis.

Kruilier van de molen van Lok: op de foto zijn de vertikale schoortjes te zien, die deel uitmaken van de 
kruilierconstructie. 

Het Twentekanaal liep op korte afstand van de molen van Lok. Door de sluis is de waterstand in het kanaal hoog, 
waardoor het water op de Zoeker-foto ook duidelijk te zien is.

Hierbij een nieuwe  ‘Zoeker’, een oude ansichtkaart van 
een molen, ongetwijfeld net over de grens in Oost-Friesland, 
maar waar? Reacties a.u.b. te richten aan de redactie van 
de Molenwereld, Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle, 
fax 079-5931303, e-mail: redactie@molenwereld.nl

en verwoest. Het muldershuis uit 1683 is blijven staan. Oorspronkelijk 
was dit een krukhuis, later verbouwd tot dwarshuis. In de 19e eeuw 
schilderde Gradus ten Pas (1833-1899) de molen met het muldershuis 
in zijn oude vorm. De molen had toen nog schuine stellingschoren.
Op de tekening in Molenwereld lijkt het alsof de molen een kruilier 
heeft, die met vertikale schoortjes verbonden is aan de staartbalk. 
Dat blijkt bij uitvergroten van een foto inderdaad te kloppen. Deze 
constructie kwam met name voor in de Gelderse Vallei en het aan-
grenzende deel van Utrecht en wordt toegeschreven aan molenma-
ker Wijnveen. Of deze ook aan de molen van Lok gewerkt heeft is mij 
niet bekend. Het water op de achtergrond zou het in de jaren ‘30 ge-
graven Twentekanaal kunnen zijn. Wat verder opvalt is, dat beide roe-
den oudhollands zijn opgehekt. Op oude foto’s is te zien, dat de mo-
len zelfzwichting had op de binnenroede, waartoe de as doorboord 
was. Een verklaring hiervoor kan zijn, dat de tekenaar de zelfzwichting 
inclusief bediening heeft weggelaten, of dat de zelfzwichting in de 
oorlog al niet meer aanwezig was.
Van de molen is nu niets meer over en de plek waar de molen stond 
is niet meer als zodanig herkenbaar. De Molendijk, Stoomdijk en het 
molenaarshuis herinneren nog aan het molenaarsbedrijf, dat hier 
honderden jaren werd uitgeoefend.’
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Het R O E VA K
In Molenwereld 2008-10-393 staat een foto van de in restauratie zijnde molen van Dreumel, 

waarbij wordt gewezen op de merkwaardige constructie van de balie met een opvallend smal vak. 
Het waarom van deze bepaald niet zo fraaie constructie laat naar zich raden. 

Een bezoek aan de molen van Deerlijk in West-Vlaanderen wierp licht op de zaak.

DDe molen Ter Geest en Ter Zande aan de 
Waregemsestraat in Deerlijk is in- en uit-
wendig een van de bijzonderste molens 
van Europa. De authenticiteit is zo goed 
bewaard gebleven dat zelfs de raggen 
beschermd zouden moeten worden. Als 
hier iemand de molen onderhanden 
neemt met allerlei prullaria dan zou hij bij 
wijze van spreken er met een werkstraf 
van tien jaar graffiti verwijderen bij de 
spoorwegen nog goed vanaf komen; 
om over erger maar te zwijgen. Al is er 
in deze molen verschrikkelijk veel te zien, 
ook aan allerlei meer en minder in het 
oog lopende, daar gaat het nu niet om. 
Het gaat om de balie, een ijzeren balie 
om precies te zijn. Dat komt in Nederland 
ook nog wel voor, maar die balies heb-
ben hier allemaal een planken dek. In 
West-Vlaanderen staan nog steeds een 
aantal molens, waar het dek ook van 
ijzer is, bestaande uit op concentrisch 

De molen van Dreumel voor de 
onttakeling. Het roevak is het smalle 
vak boven de deur.

rondgaande stroken op hun kant. Het 
is een heel merkwaardig gezicht, zowel 
van boven naar beneden, als van be-
neden naar boven vanwege de grote 
doorzichtigheid.

Roevak

Nu viel het op dat in deze balie een smal 
uitneembaar vak zat. Het was hier niet 
moeilijk om naar het doel te raden. Als er 
een roe of een as gestoken moest wor-
den dan verwijderde men simpel dit vak 
en na afloop werd het even simpel weer 
terug gelegd. Een ander detail nam ie-
der spoor van twijfel weg. Zoals bij meer 
Vlaamse molens zat net boven de bega-
ne grond en boven de balie een zware 

ijzeren ring, bedoeld om het voetblok 
van een takel aan vast te zetten. Die ring 
zat onder het weg te nemen vak, waar-
door als het ware het doel van het vak 
werd onderstreept. Zeker in de tijd dat 
molens nog houten roeden en assen 
waren met een relatief korte levensduur 
zal dit vak meerdere malen van pas zijn 
gekomen.

Dreumel

Bij een ijzeren balie als in Deerlijk zal zo’n 
uitneembaar vak haast een must zijn 
geweest. Een houten balie sloop je on-
getwijfeld makkelijker dan een ijzeren. 
Voor het steken van een roe en zeker 
voor het plaatsen van een rechtmast 

J.S. Bakker
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Van andere kanten loopt het smalle vak nauwelijks in de gaten; het is hier links 
nog net te zien (foto G. Barendse, 21 oktober 2008).

Het smalle vak bij de molen in restauratie komt op deze foto door de manier van 
fotograferen wel goed tot uiting (foto H. van Steenbergen, 14 september 2008).

moeten ook vaak delen van de balie 
tijdelijk gesloopt worden. Maar al sloopt 
de molenmaker nog zo netjes en secuur; 
de kans op brokken is en blijft aanwezig. 
Hoe veel te meer er wordt gesloopt, des 
te meer kans op brokken. En brokken kos-
ten nu eenmaal geld. Er is dus alles voor 
te zeggen om de schade zo miniem mo-
gelijk te houden. Als er voor het steken 
van een roe een groot vak (gedeeltelijk) 
gesloopt moet worden dan is de kans 
op schade groter dan bij een klein vak. 
Een klein vak is dan een remedie. Bij een 
echt veelzijdige balie is dat geen pro-
bleem. Maar als het gaat om een acht-
zijdige dan kan het letterlijk en figuurlijk 
erin hakken. Door op een strategische 

plaats nu één smal vak te maken wordt 
de sloop en daarmee het herstel tot een 
minimum beperkt. Mooi is anders, maar 
praktisch is het wel. 

Borstroeden

Nu gaat dit verhaal alleen maar op bij 
een rechtmast of bij de mogelijkheid om 
de te steken roe vrijwel rechtstandig om-
hoog te laten gaan. Dat betekent dat 
deze constructie eigenlijk alleen echt zin 

Het uitneembare vak in de balie van 
de molen van Deerlijk 

(foto jsb, 11 oktober 2008).

heeft bij borstroeden die immers uit drie 
delen bestaan. Die delen kunnen vrijwel 
recht omhoog onder de askop. Bij een 
doorgaande roede lukt dit vanwege de 
lengte niet. Het betekent wel, dat men dit 
soort roevakken alleen maar echt prak-
tische zin heeft in streken waar borstroe-
den algemeen voorkwamen. Dat gold 
zeker voor het Gelders rivierengebied, 
al werden zij daar ook later verdrongen 
door ijzeren doorgaande roeden. 

Zeldzaamheid

Deze roevakken lopen bij houten balies 
alleen in de gaten bij hooguit achtzijdige 

balies. Ook zijn ze mij alleen bekend bij 
stenen molens. Wilde men bij achtkante 
molens de symmetrie niet verstoren? Er is 
al gewezen op de relatie tussen roevak-
ken en borstroeden. Maar zelfs dan nog 
is voorkomen ervan zeer beperkt. Bij de 
molen van Dreumel loopt het wel heel 
sterk in de gaten. 
Bart Dooren uit Hoogmade atten-
deerde mij erop dat ook de molen De 
Twee Gebroeders in Roosendaal een 
dergelijk smal vak had en versterkte 
mijn veronderstelling over het nut van 

dergelijke smalle vakken. Het roevak in 
Roosendaal is helaas exit, want bij de 
grote restauratie van 1984 is de balie van 
de molen geheel vernieuwd en moest 
het roevak ‘genormaliseerd’ worden 
op ordonnantie van de Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg en verdween dit 
roevak; jammer. Des te lovender is het 
dat men in Dreumel gekozen heeft het 
herstel van de historische situatie, ook al 
verdient de constructie om te zien geen 
schoonheidsprijs. 

De ‘doorzonbalie’ van de Deerlijkse 
molen. (foto jsb, 11 oktober 2008).
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De Hoop aan de Coolsingel in Rotterdam; links het brede vak van de balie.

Deze foto van het ‘verroeden’ van de verfmolen De Valk in Zaandijk maakt 
duidelijk dat bij doorgaande roeden een smal ‘roevak’ weinig zin heeft.

Oude ansichtkaart met de molen 
van Devillers in Roosendaal. Van het 
baliehek hebben alle vakken van het 
baliehek drie tussenstijlen, het rechtse 
heeft er maar twee.

Bij een borstroe kunnen de lassen en 
de borststukken vrijwel rechtstandig 
omhoog zals blijkt bij deze foto van 
de onttakeling van de molen in het 
West-Vlaamse Westkerke circa 1946. 
Een roevak is dan bij een baliemolen 
wel makkelijk.
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Een breed vak

Het omgekeerde komt ook voor. De bekende Rot ter-
damse korenmolen De Hoop aan de Coolsingel, ge-
sloopt in 1920, had aan de noordkant juist een breed 
vak. Bas Koster attendeerde mij daarop: Ieder vak had 
twee tussenliggers. Zodoende had ook het baliehek 
per vak twee tussenstijltjes op de uitzondering aan de 
noordkant na. Daar was een vak met vier tussenstijlen. 
De balie zelf en het baliedek lopen op die plaats ook 
recht en volgen niet de bijna cirkelvorm van de veel-
zijdige balie met zijn smalle vakken; foutje? Toch valt 
de ligging van dit vak wel op. Het zit vrijwel voor de 
Leeuwelaan, een zijstraat van de Coolsingel, dan wel 
in het verlengde van de walkant van de Coolsingel. 
Heeft het soms toch ook iets te maken met het steken 
van een roe? Het hoe is dan niet duidelijk, te meer daar 
men bij dergelijke hoge molens als De Hoop met een 
baliehoogte van ca. 22,50 m hoogte (zie Molenwereld 
2001-11-290) ook met doorgaande roeden nauwelijks 
problemen had. Een klein gat in de balie volstond. Is 
het dus toch een foutje? We zullen het wel nooit weten. 

Een ding staat wel als een paal boven water. De nog 
niet voltooide molen van Dreumel zal een unicum zijn 
in Nederland; een mooi voorbeeld van een verdwenen 
constructie die door reconstructie weer tot leven is ge-
bracht. 

In de zomer van 1929 kreeg De Noord op het 
Oostplein in Rotterdam een nieuwe roe. Omdat de 
molen zo hoog was (baliehoogte 16,2 m) kon voor 
de lange roe (lengte 28,24 m) toch met een klein gat 
in de balie worden volstaan.

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



Molenwereld 170  | 12e jaargang 2009 nr. 4

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

N

Turbulenties
en een 

turbulente discussie

Nico Jurgens

Mijn artikel over turbulenties in het januarinummer van Molenwereld 
heeft wat stof doen opwaaien. Op zich geen ongewoon fenomeen bij turbulenties. 

Reacties kwamen binnen via de redactie van dit tijdschrift, via mijn e-mail 
(ook fanmail) en telefoon, via het molenprikbord en in persoonlijke gesprekken. 

Al diegenen die gereageerd hebben: hartelijk dank!

Na enkele schampere opmerkingen 
veranderde de sfeer van de reacties en 
bleek dat er vooral bezorgdheid bestaat 
over de molentoekomst en dat er be-
hoefte is aan nieuwe ideeën. Ik heb het 
artikel niet geschreven om het molenbe-
houd af te schaffen, maar om te zoeken 
naar oplossingen. De reacties waren 
van buitengewoon uiteenlopende aard, 
waar ik nog een schepje bovenop heb 
gedaan door me ook in te laten met 
discussies over het smeren met reuzel en 
wonderolie. De schuifijzers van Borkel zijn 
terecht. Dat even voor de insiders. Er zijn 
veel ideeën naar voren gebracht. We 
kunnen nog altijd meer ideeën gebrui-
ken. Om die reden verzocht de redactie 
van dit tijdschrift me om een samenvat-
ting van de reacties te schrijven. Ik zal in 
dit artikel refereren aan een aantal re-
acties en daarbij soms noemen van wie 
die reactie komt. In de meeste gevallen 
zal ik de reacties echter anoniem hou-
den. Ik wil personen en argumenten ge-
scheiden houden. Daarom bij voorbaat 
excuses als ik de naam van iemand niet 

noem. De veelheid aan reacties maakt 
het onmogelijk alles in dit artikel te be-
spreken, maar de diverse discussies zijn 
op het prikbord nog terug te vinden.
Alles hangt met alle samen. Daardoor 
zal ik in dit artikel regelmatig van de hak 
op de tak springen. Niets aan te doen, 
hier en daar zal ik dwarsverbanden aan-
leggen, maar het zal niet overal zijn. Ik 
heb ook maar beperkt tijd.

Het aantal mensen dat gereageerd 
heeft zal een orde van grootte hebben 
van één procent van de molenliefheb-
bers. De reacties zullen daardoor waar-
schijnlijk niet representatief zijn. Voor dit 
moment zal ik het moeten doen met wat 
er is. Om dit artikel leesbaar te houden 
zal ik het gebruik van ‘waarschijnlijk’, 
‘misschien’, ‘kennelijk’ etc. trachten te 
vermijden. Dat betekent niet dat ik ab-
solute standpunten inneem. Ik zal af en 
toe, zoals ik dat ook op het prikbord wel 
eens gedaan heb, chargeren. Ik pro-
beer vooral naar oplossingen te zoeken 
en niet naar problemen. Je kunt pas 

naar een oplossing zoeken zodra je het 
probleem onderkent en daardoor zal ik 
die problemen vaak toch proberen te 
benoemen. Er blijft, ook na dit artikel, 
ruimte voor discussie.

De wereld verandert

Bij de meerderheid van de reacties be-
staat het besef dat de wereld verandert 
en dat wij mee zullen moeten verande-
ren, of we dat nu leuk vinden of niet. In 
de wereld is in tienduizenden jaren men-
selijke evolutie een evenwicht ontstaan. 
Elke verandering leidt ertoe dat het 
evenwicht iets verstoord wordt en dus 
ook weer iets moet worden bijgesteld. 
Alleen al op de schaal van Nederland re-
sulteert dat in vele afwegingen en beslis-
singen per seconde. Eén van die even-
wichten is dat tussen het gebruik van de 
ruimte en de molenbiotoop (die ik hier 
even vereng tot ‘vrije windvang’; de wer-
kelijke biotoop is veel ruimer. Daarover 
straks meer). Windbelemmering speel-
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De afgelopen eeuw stond het 
‘echte’ Hollandse landschap door 
verstedelijking en meer onder steeds 
groter wordende druk, vooral in de 
Randstad. Deze foto van de in 1909 
gesloopte Eendracht in Nieuwendan, 
gemeente Amsterdam, spreekt 
boekdelen en vormt een complete 
tegenstelling met de foto van De 
Kievit op pag. 174. Qua tijd ontlopen 
de foto’s elkaar niet zo vreselijk veel. 
Het resultaat is voor beide evenwel 
molens hetzelfde: ze zijn gesloopt 
en hun plaats c.q. omgeving is 
volgebouwd. Maar Nederland heeft 
dan ook nu 16,5 miljoen inwoners; 
toen deze foto gemaakt werd 5 
miljoen.

De wereld verandert. In Spijkenisse worden voorbereidingen getroffen voor de 
bouw van een woontoren en een theater. De nabijheid van de molen leidde tot 
veel discussie en een dure oplossing.

de soms al tijdens de Middeleeuwen, 
maar in zijn algemeenheid was het 
tot in de jaren zestig van de twintig-
ste eeuw nergens een echt probleem. 
In de Middeleeuwen was de wind het 
persoonlijke eigendom van graven, 
hertogen en andere machthebbers. Zij 
waren bovendien de enigen die molens 
mochten oprichten of daar toestem-
ming voor konden verlenen. Zij konden 
ook bepalen of er bomen of gebouwen 
voor een molen gezet mochten worden. 
Het middeleeuwse windrecht was één 
van de feodale rechten en als iemand 
vergunning kreeg om een molen te bou-
wen verkreeg hij geen recht op vrije wind 
maar ontheffing van het alleenrecht van 
de rechtshebber om gebruik te ma-
ken van diens bezit. In de loop van de 
eeuwen daarna zijn de scherpe kantjes 
daar wat van afgesleten en Napoleon 
heeft alle feodale rechten in één keer 

resoluut naar de prullenbak verwezen. 
Zoals iedereen toen het recht kreeg om 
molens te bouwen, kreeg iedereen toen 
ook het recht om een hoog gebouw pal 
voor de molen van de buurman te zet-
ten. Nederland is niet alleen één van de 
meest volle landen maar ook één van 
de meest vreedzame landen ter wereld 
en zo waren de meeste mensen wel be-
reid om met hun bouwactiviteiten een 
beetje uit de buurt van molens te blijven. 
Alleen in polders lag het anders: de be-
maling was gemeenschappelijk belang 
en om dat belang te beschermen tegen 
het individuele belang waren er regels 
die de vrije windvang van de watermo-
lens moesten garanderen.

Tempus fugit

In mijn jeugd kon je vanuit het ouderlijk 
huis in Strijp over de braakliggende vel-
den de bebouwing van het centrum van 
Eindhoven zien. Vlakbij, in de tegenover-
gestelde richting, in Lievendaal, zat boer 
Faassen die toen nog een boerenbedrijf 
had. Eindhoven bestond toen nog her-
kenbaar uit vijf tot aan de oorspronkelijke 
stad uitgegroeide dorpen die onderling 
van elkaar gescheiden waren. Nu is de 
bebouwde oppervlakte van Eindhoven 
ongeveer twintig maal zo groot als toen 
terwijl het inwonertal nog niet is verdrie-
voudigd. In 1960 is een agglomeratie-
plan ontwikkeld waarin de omliggende 

Zo vrij als in 1902 was de omgeving 
van de molen van Zeelst tijdens mijn 
jeugd ook niet meer. Reproductie 
Stichting Historisch Erfgoed 
Veldhoven. 

dorpen tot groeikern werden aangewe-
zen om het surplus van de bevolking van 
Eindhoven te huisvesten. Tot 1970 kon ik 
vanaf een plaats juist buiten Strijp de 
molen van Zeelst zien, over een afstand 
van drie kilometer. Nu is het gebied tus-
sen Strijp en Zeelst, ondanks de nabij-
heid van vliegveld Welschap, helemaal 
vol gebouwd. De enige windmolen die 
in de agglomeratie Eindhoven nog rond-
om vrije windvang heeft is die tussen 
Nuenen en Gerwen, hoewel ook daar 
de huizen al sterk opgerukt zijn in de rich-
ting van de molen. De druk op de ruim-
te neemt voortdurend toe en daarom 
wordt het evenwicht tussen de ruimte en 
de molenbiotoop ook voortdurend op-
nieuw afgewogen. Praktisch gezien: de 
molens komen steeds meer in de knel. 
Zolang Nederlanders steeds meer ruimte 
eisen, een proces waar het einde nog 
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niet van in zicht is, zal de molenbiotoop 
in enge zin in het verdomhoekje blijven 
zitten. Dat is een pijnlijke realiteit die we 
onder ogen moeten zien.

De esthetische waarde van de 
omgeving

Je kunt de omgeving van De Otter als 
totaal verloren beschouwen. Je kunt 
de omgeving ook beschouwen als een 
prachtig voorbeeld van de ruimtelijke 
ontwikkeling in een stedelijk gebied van-
af de zeventiende eeuw. Wat van Rome 
zo’n vanzelfsprekende en prachtige his-
torische stad maakt is de natuurlijkheid 
waarmee bouwwerken uit ruim twee-
duizend jaar door elkaar heen staan. 
Vergelijk het met Openluchtmuseum 
Bokrijk waar het jaar 1700 als ijkpunt 
gekozen is. Leuk om een dag rond te 
wandelen als ontspanning, maar nog 
afgezien van het feit dat het zelfs niet 
gelukt is om het ijkjaar consequent door 
te voeren, zou zo’n landschap ook nooit 
meer kunnen groeien. Leerzaam, niet 
alleen om er kennis te nemen van de 
bouwstijl van drie eeuwen geleden (van 
een aantal objecten: de bouwstijl zoals 
de hedendaagse mens vindt dat men-
sen in 1700 dat gedaan hadden moeten 

Rome heeft zijn aantrekkingskracht grotendeels te danken aan de ‘organisch’ 
gegroeide stad waar bouwwerken uit 20 eeuwen broederlijk door elkaar staan. 
Op de foto centraal het Forum Romanum met op de achtergrond het paleis van 
il Duce (ook wel de suikertaart genoemd) van omstreeks 1930 
(foto: T.M. van Engers).

hebben) maar ook omdat je er ziet dat 
een landschap waar niets gemoderni-
seerd mag worden zo dood is als een 
pier. Daar is een museum ook voor, maar 
de maatschappij kan daar echt niet in 
verder. Ons land zou onleefbaar worden 
als we voor het landschap een ijkjaar 
kiezen. Bovendien: welk jaar zouden we 
dan moeten kiezen?
Betekent dit dat we dan alles maar moe-
ten goedpraten? In de meeste gevallen 
wel, ja. We leven in één van de meest 
democratische landen ter wereld en 
elke beslissing wordt hier pas genomen 
na langdurig overleg en inspraakronden 
waarin elk belang zorgvuldig wordt afge-
wogen. We spreken niet voor niets over 
‘het poldermodel’. Als de vrije windvang 
het dan verliest, dan komt dat doordat 
wij er niet in geslaagd zijn de waarde 
van de molen voldoende aan te tonen. 
Het gaat er niet om om uit te leggen dat 
windmolens wind nodig hebben, maar 
om sympathie van de gemeenschap te 
winnen.

Argumentatie

Alle argumenten om de molens meer 
ruimte te geven zijn al uitgesproken. Er 
zijn geen nieuwe te bedenken. In het 

zoeken naar nieuwe argumenten zijn 
zelfs teveel drogredenen uitgesproken 
waardoor we onze geloofwaardigheid 
hebben verloren. In de strijd om De Otter 
is als argument aangevoerd dat een 
stilstaande molen binnen vijftien jaar in 
elkaar zakt. Dat moet je nou juist daar 
gaan vertellen…
We hebben dus geen nieuwe argumen-
ten meer. Oude argumenten kunnen 
soms meer gewicht krijgen (bijvoorbeeld 
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Zelfs nu heeft de molen tussen 
Nuenen en Gerwen waar Mario 
Collombon vrijwillig molenaar is 
nog een redelijk ongeschonden 
windvang. Deze foto is ruim 
veertig jaar oud.

door het toenemende belang van toe-
risme), maar verder houdt het op. De 
enige kans die we nu hebben is het win-
nen van sympathie waardoor de oude 
argumenten een hogere emotionele 
waarde krijgen. Mensen zijn emotioneel, 
dus dat zou misschien kunnen helpen. 
Tegelijk zit daar het gevaar. Omdat het 
emoties zijn, kunnen ze ook omslaan in 
de verkeerde richting. Als we willen win-
nen met drogredenen en doordrammerij 

Brabants dorp omstreeks 1900. Moet alles bij het oude blijven? Welk ijkjaar 
kiezen we dan?

keert de gemeenschap zich tegen ons. 
Daarom ben ik voorstander van een 
goede wettelijke regeling van de bio-
toop en groot tegenstander van de 1 op 
30 regel.
Vandaar mijn pogingen om resultaat 
voor de molens te bereiken zonder on-
redelijke eisen aan de gemeenschap te 
stellen en vandaar mijn suggestie om het 
probleem eens vanuit de fysica te bekij-
ken. Stedenbouwers en projectontwik-
kelaars zijn geen syndicaat van misdadi-
gers die zoveel mogelijk molens de wind 
uit de zeilen willen nemen. Er zal er best 
wel eens een tussen zitten die alleen 
naar zijn eigen belang kijkt, maar de 
meeste hebben plezier in hun werk en 
willen alleen maar iets moois maken. Een 
aantal projectontwikkelaars heeft Elco 
Brinkman, de voorzitter van Bouwend 
Nederland in een vliegtuig meegeno-
men om hem te laten zien waartoe de 
deregulering geleid heeft. In de visie 
van projectontwikkelaars past best een 
molen. Door de gemeenschap alleen 

maar als vijand te zien, zetten we een 
hek om het molenerf. Een hek waardoor 
niemand binnen kan komen, en, even 
ernstig, waardoor wij niet meer buiten 
kunnen komen. Door de molenbiotoop 
te verengen tot ‘vrije windvang’ begint 
dat hek ons steeds meer te verstikken.

Hoe win je sympathie?

Doordat het eigenlijk heel slecht gaat 
met het draagvlak voor het molenbe-
houd zijn verschillende manieren be-
dacht om aan die constatering te ont-
snappen. Elke bezoeker van een molen 
wordt als molenliefhebber geteld. Op 
het prikbord gaf ik een voorbeeld van 
de negatieve ervaring van een mede-
werkster van een provinciale afdeling 
voor cultuur. Zij is het hek binnen ge-
weest, maar zodra ze weer buiten het 
hek stond dacht ze: ‘niets voor mij’. Ook 
vroeg ik me af of De Hollandsche Molen 
een ‘Certificaat van verdienste’ gaat 
uitreiken aan elke pyromaan die een 
molen in de fik steekt omdat een mo-
lenbrand zoveel kijkers trekt. Ik heb de 
suggestie gedaan om niet creatief te 
tellen, maar om het aantal leden van De 
Hollandsche Molen als graadmeter voor 
het draagvlak te nemen. Dat ledental 
daalt nog steeds.
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De Kievit aan het Noordelijk 
Zaagmolenpad in Amsterdam, waar 
nu de Gerard Doustraat loopt. Evenals 
de omgeving van De Otter toont 
deze foto een prachtig voorbeeld van 
de ruimtelijke ontwikkeling in een 
stedelijk gebied vanaf de zeventiende 
eeuw. De Kievit volgde de natuurlijke 
weg van bijna alle Amsterdamse 
molens: hij werd gesloopt in 1883. 

Om de benamingen niet te vergeten, 
heeft de vrijwillige molenaar de 
onderdelen maar van papiertjes met 
de benamingen voorzien. Het is niet 
zeker dat de benamingen de eerste 
belangstelling van de bezoekers 
hebben. 

Het lijkt wel werk

Ik ga nu een grote sprong maken. Op 
het prikbord ontspon zich ook een dis-
cussie over het malen van consumptie-
meel. Waarmee we tegelijk in de buurt 
komen van de vraag van Jos Bazelmans: 
moeten alle molens malen? Ik stelde: 
‘bezint eer gij begint’. Andreas de Vos 
vond dat een te negatieve benadering. 
Mario Collombon, één van de vrijwillige 
molenaars die elke zaterdag op die mo-
len tussen Nuenen en Gerwen te vinden 
is omdat er consumptiemeel gemalen 
en verkocht wordt, schreef: ‘het lijkt wel 

werk’ (wat hier zonder negatieve bij-
klank is uitgesproken; werk is leuk). Het 
lijkt geen werk, het is werk. Daar moet 
je zelf voor kiezen en de meeste men-
sen kiezen ervoor om de verplichting om 
elke zaterdag op de molen te zijn niet op 
zich te nemen. Hoe bereik je dat mensen 
besluiten om wél een zware verplichting 
op hun schouders te nemen? Ik merkte 
al op dat de vrijwillige molenaars die 
echt willen malen zich concentreren op 
een beperkt aantal molens. Dat heeft 
voor hen het voordeel dat ze ook wel 
eens een zaterdag kunnen verzuimen. 
Voor de molens heeft dat het voordeel 

dat niet alle molens hoeven te malen. 
Het betekent dat er ook ruimte is voor 
mensen die zich niet verdiepen in de 
praktische facetten van het fabriceren 
van goed consumptiemeel maar in an-
dere facetten van het molenbehoud.

Schriftgeleerden

Vanaf de jaren zeventig van de twin-
tigste eeuw, juist in de periode dat de 
laatste molens wettelijke bescherming 
kregen, is het molenbehoud verengd 
tot de technische facetten. In dezelfde 
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Werk is leuk.

Oliemolen Woldzigt in Roderwolde, het domein van Margreet Versteeg, is ook 
bij stilstand een interessante en enorm sfeervolle molen. 

tijd werd dankzij een Portugees initi-
atief The International Molinological 
Society (TIMS) opgericht. De heer C. 
van Hees noemde de leden van TIMS 
‘schriftgeleerden’. Als de heer Van Hees 
dat zegt, dan klinkt dat voor mij als een 
geuzennaam en zo is het wellicht ook 
bedoeld, maar er klinkt ook wel iets in 
door dat mensen die niet uitsluitend 
praten over kammen, staven en zachte 
bodemsels eigenlijk geen echte molen-
liefhebbers zijn. Waarom niet? Margreet 
Versteeg schreef dat op de Woldzigt in 
Roderwolde vele groepen worden rond-

geleid, dat die groepen hun enthousi-
asme tonen, terwijl de molen meestal stil 
staat. Ik noemde zelf enkele positieve er-
varingen die ik opdeed als gastdocent 
waarbij ik helemaal niets vertelde over 
molentechniek en vrije windvang en 
waarbij alle jongeren (leeftijden 15 tot 
18 jaar) één en al oor waren. De waarde 
van molens reikt veel verder dan de rand 
van het molenerf. Alles hangt met alles 
samen. Er is geen grens te trekken. De 
schriftgeleerden bedienen een ander 
deel van de markt dan de molenaars 
die meel leveren of water uitslaan. De 

gemeenschap vraagt ook om meer in-
formatie en meer gedifferentieerde in-
formatie. De belangstelling voor cultuur-
historie neemt enorm toe. Kammen en 
staven beantwoorden daar niet aan. Er 
circuleren lespakketten over molens die 
bedoeld zijn voor de basisschool. Een 
lespakket waarin wordt uitgelegd dat de 
molenaar meel maalt waar de bakker 
brood van bakt is geschikt voor de kleu-
terschool. Daar moet je niet mee aanko-
men op een basisschool en al helemaal 
niet op het voortgezet onderwijs. De 
molentypen idem dito. Kinderen van zes 
jaar krijgen nu al meer informatie over 
de wereld aangereikt dan de vorige ge-
neratie op volwassen leeftijd en gigan-
tisch veel meer dan de mensen die een 
eeuw geleden leefden. Om jongeren te 
boeien moet je met informatie aanko-
men die kan concurreren tegen de infor-
matie die ze continu aangereikt krijgen. 
Laat het samenstellen van lespakketten 
voor de basisschool en zo mogelijk het 
voortgezet onderwijs nou eens over aan 
de schriftgeleerden. ‘Ja maar dat zijn 
niet de ware molenliefhebbers!’ (want ze 
zouden niets van techniek weten). Laten 
we het hek om de molens nou eens niet 
steeds enger maken, maar opruimen of 
op zijn minst verruimen. Overigens: wie 
de schoen past, trekt hem aan. Ik char-
geer niet om mensen te beledigen en er 
zijn ook molenliefhebbers die wel dege-
lijk verder kijken.

Begrip kweken

Er bestaat duidelijk besef dat het molen-
behoud een breder draagvlak kan ge-
bruiken en daardoor is er behoefte aan 
nieuwe ideeën. De 1 op 30 regel is geen 
oplossing maar toont juist het gebrek 
daaraan door het ontbreken van goede 
ideeën. Dat de molenbeweging zich wil 
vastklampen aan ‘wapens’ en ‘stokken 
achter de deur’ wijst er op dat de mo-
lenbeweging met de rug tegen de muur 
staat. In 1874 werd de Vestingwet aan-
genomen, die beter ‘Antivestingwet’ 
had kunnen heten, want die wet hief de 
vestingstatus van de steden op. Vrijwel 
alle stedelijke vestingwerken zijn toen 
geslecht. Veel gemeentebesturen heb-
ben de gelegenheid aangegrepen om 
zich te ontdoen van de windmolens die 
op de wallen stonden. Meel werd gele-
verd door meelfabrieken, dus vonden 
de gemeentebesturen die windmolens 
niet meer nodig. Dat de windmolenaars 
daardoor van hun brood beroofd wer-
den, daar hadden de stedelijke over-
heden geen boodschap aan. In wezen 
wordt er nu nog net zo gedacht; het ver-
schil is dat de laatste molens gekoesterd 
worden als cultuurhistorische monumen-
ten, maar malen, daar ziet niemand de 
noodzaak van in. Bram Verzijl schreef dat 
hij “binnen gemeentelijke organisaties 
vaak heel moeizame discussies [heeft] 
gevoerd waarbij er amper begrip is voor 
de molen, laat staan de molenbiotoop-
regeling; economische motieven zijn 
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De in 1991 verplaatste molen van 
Rijsoord (foto J.L.J. Tersteeg, 
14 september 1996).

De onderbouw van de Oostermolen in Nijkerk kon, al dan niet gecompleteerd, 
geen genade vinden in de ogen van de gemeente en de projectontwikkelaar 
waarmee zijn lot was bezegeld; dit ondanks verzet vanuit de plaatselijke 
bevolking (foto H. van Steenbergen, 12 april 2008). 

veel belangrijker, om over politieke am-
bities van een wethouder maar te zwij-
gen”. ‘Begrip kweken’ vergt heel andere 
bekwaamheden dan het bedienen van 
een windmolen. Daarom verlangen 
molenliefhebbers naar een wet die de 
omgeving van de molens voor eens en 
voor altijd vrij houdt. Maar omdat de ge-
meenschap er niet bij gebaat is om kost-
bare ruimte onbebouwd te laten, zal die 
wet er nooit komen. Margreet Versteeg 
merkte op dat het gaat om “het besef 
dat erfgoed van ons allemaal is; ons al-
lemaal aangaat, dat anders dit stukje 
verhaal van menselijk vernuft, wat ons 
gebracht heeft waar we nu zijn, verloren 
gaat. Een biotoop bestaat niet alleen uit 
platliggende bomen, maar ook uit men-
sen”.
Zouden we kans zien om het draagvlak 
voor het molenbehoud te verbreden, 
dan snijdt het mes aan meerdere kan-
ten. Een breder draagvlak leidt hoe dan 
ook tot meer steun voor het biotooppro-
bleem. En hoe meer mensen er bij het 
molenbehoud betrokken zijn, hoe meer 
creatieve ideeën er binnenkomen, voor-
al als meer mensen uit andere disciplines 
bij het molenbehoud betrokken raken en 
om hun ‘afwijkende gedrag’ gewaar-
deerd worden.

Molens aan het infuus

De eerste bestuursleden van De Hol-
landsche Molen waren cultuurbewuste 
mensen uit de bovenlaag van de maat-
schappij. We kunnen natuurlijk scham-
pere opmerkingen maken over ‘regen-
ten’ maar door hun posities en hun net-
werk hebben ze veel bereikt. 
Gerrit Keunen zei: “alle molens hangen 
aan het infuus”. Die situatie duurt nu al 
zolang dat die blijkbaar té vanzelfspre-
kend is geworden waardoor sommigen 
denken dat de molens sterk genoeg zijn 
om het nu weer zonder infuus te kunnen 

stellen. Ik hoef hier niet uit te leggen hoe 
het werkelijk zit. Om te voorkomen dat 
dat infuus gaat haperen hebben we cul-
tuurbewuste mensen op sleutelposities 
hard nodig. Regenteske leiders worden 
anno 2009 niet meer geaccepteerd 
maar wat geïnspireerd leiderschap 
kan betekenen zien we nu in Amerika. 
Ook de mensen die nu sleutelposities 
bekleden willen iets terugkrijgen voor 
hun inspanningen, al was het maar het 
maken van goede sier. Maar het mo-
lenerf is enorm verengd tot technische 
aspecten en schermutselingen om vrije 
windvang te behouden. Daar kun je als 
notabele niet mee voor de dag komen. 
Als we denken dat molens ‘op eigen 
benen kunnen staan’ moeten we niet 
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verongelijkt doen als blijkt dat dat niet 
zo is. Doordat de molens decennia lang 
ontdaan zijn van hun cultuurhistorische 
waarde, voelen de meeste mensen op 
sleutelposities zich niet meer thuis in het 
molenbehoud. Dat is een ernstig verlies 
voor het molenbehoud. Nu we die steun 
moeten ontberen, grijpen we naar ‘wa-
pens’, ‘stokken achter de deur’, ‘rechts-
zekerheid’ en wat er nog meer aan ne-
gatieve reacties te bedenken valt, waar-
door we de laatste restjes sympathie in 
de waagschaal stellen. Zelfs Job Cohen 
zou de bebouwing rond De Otter niet 
tot 500 meter afstand laten afbreken, 
maar zo’n man in het bestuur van De 
Hollandsche Molen zou beslist meer be-
grip winnen bij stedenbouwers en pro-
jectontwikkelaars dan wat we met de 1 
op 30 regel ooit zouden kunnen berei-
ken. Nederland wordt steeds democra-

tischer. Dan moeten wij die democratie 
omarmen. ‘Wapens’ etc. zijn een uiterste 
en zeer ondemocratisch middel waar-
van het gebruik te allen tijde ontraden 
moet worden. Als burgemeester kun je je 
niet identificeren met zulke activiteiten.
Na de oprichting van De Hollandsche 
Molen werd deze vereniging alleen ge-
dragen door mensen die de waarde 
inzagen van het behoud van het cultu-
reel erfgoed. Van vrijwillige molenaars 
was nog helemaal geen sprake; als een 
molenaar zijn pet aan de wilgen hing, 
werd de molen afgebroken. Nu is dat 
precies andersom. Het zijn niet alleen de 
‘regenten’ die we kwijt zijn geraakt, ook 
de mensen met dezelfde algemene be-
langstelling die geen hoge maatschap-
pelijke functies bekleden, komen slecht 
aan hun trekken binnen de molenbewe-
ging.

Provinciaal molenbeleid

Ik word door enkele volhouders telkens 
weer om de oren geslagen met die mo-
lens waar het tot nu toe wel goed ging. 
Ik ga er even aan voorbij dat het ‘goed’ 
hier alleen een kwaliteitsoordeel is van 
de 1 op 30 liefhebbers. Daar wordt dan 
aan toegevoegd: ‘soms is het niet goed 
gegaan’. Bedenk: Nederland veran-
dert, het zal steeds vaker verkeerd gaan 
en tenslotte zal het nooit meer goed 
gaan. Zuid-Holland en Gelderland wor-
den steeds geroemd om hun molenbe-
leid. Staan de molens van Pendrecht, 
Rijsoord, Rijnsburg, Spijkenisse, Con-
cor dia in Ede, Venemansmolen in 
Winterswijk, Wadenoijen, Vaassen en 
in een wat verder verleden een aantal 
verplaatste en verhoogde molens in 
deze provincies (waarvan ondermeer 
de verplaatste De Vlieger in Voorburg 
op zijn huidige plaats evenmin een voor-
beeldige biotoop heeft) dan niet in die 
provincies? Leiderdorp dat alle molens 
kocht en pico-bello in orde maakte om 
elke kritiek op de omgeving in de kiem 
te smoren? Dat was allemaal allang voor 
de aanleg van de HSL. Is de romp van 
de Pauwmolen in Delft niet afgebroken 
omdat een complete molen een claim 
op de omgeving zou leggen? Idem de 
romp van de Oostermolen in Nijkerk? De 
romp van de Nijverheid in Sassenheim 
waarvoor nu ook een andere locatie ge-
zocht wordt? Gerelateerd aan het aan-

De molen van Verbruggen in de Notel bij Oirschot een halve eeuw geleden toen 
het landschap nog open was.

Kameren aan de Putgang in 
’s-Hertogenbosch. Oorspronkelijk 
bestonden deze arbeidershuisjes uit 
slechts één kamer; vandaar de naam. 
Niet alleen het aantal mensen neemt 
toe, maar ook de ruimtebehoefte 
per inwoner.
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tal molens in Zuid-Holland en Gelderland 
kun je het nu nog incidenten noemen, 
maar de frequentie van deze incidenten 
neemt wel toe. En dan maak ik nog niet 
eens een opsomming van al die molens 
waar de windbelemmering is toegeno-
men, maar waar dat nog niet geleid 
heeft tot verhoging of verplaatsing. Met 
alle respect voor de inzet van het be-
stuur en de betreffende afdelingen van 
die provincies, maar op het moment dat 
het middel juist een bedreiging wordt 
van het doel moet je dat ter discussie 
durven stellen.

Nederland bouwt

Dat is een onwrikbaar gegeven dat bui-
ten elke discussie staat. Burgemeester 
Jongmans van Waterland wil niet dat 
er in het IJmeer en het Markermeer ge-
bouwd wordt omdat de skyline van die 
bebouwing vanuit Waterland te zien 
zal zijn. Emotioneel is er wel wat voor 
dat argument te zeggen. In Zutphen 
bestaat grote ophef over de plannen 
van het gemeentebestuur dat op de 
tegenoverliggende oever van de IJssel 
een uitbreidingsplan wil realiseren. De 
tegenstanders roemen het magnifieke 
uitzicht op de middeleeuwse stad en de 
negentiende-eeuwse kade en, vanuit 
de stad gezien, de uitzonderlijke brede 
uiterwaarden van de IJssel. Dan maar 
niet bouwen? De consequentie is dat 
die bouwactiviteiten ergens anders ge-
realiseerd zullen moeten worden. Waar? 
Als wij alleen maar het middel (1 op 30) 
heilig verklaren en het doel (behoud van 
cultuurhistorische waarde, waarvan ma-
len een facet is) uit het oog verliezen, 
dan heeft straks elke provincie een 1 

op 30 regel. Het bouwen gaat gewoon 
door, zoals juist genoemd, en het bou-
wen boven de 1 op 30 regel zal ook 
gewoon doorgaan. De gemeente Epe 
waartoe Vaassen behoort, was er heel 
duidelijk over dat het algemeen belang 
zwaarder weegt dan het belang van de 
molen, terwijl Vaassen toch echt geen 
wereldstad is. Het gaat hier niet om uit- of 
inbreidingsplannen; het betreffende be-
stemmingsplan behelst een gebied met 

bestaande bebouwing. De vastgestelde 
bouwhoogte is gekozen om verhoging of 
vervanging van bestaande bebouwing 
mogelijk te maken. Bij het ter inzage leg-
gen van het bestemmingsplan met 1 op 
30 regel werd de gemeente bedolven 
onder de bezwaarschriften van de in-
woners. Gemeentebesturen zijn wettelijk 
verplicht bestemmingsplannen regel-
matig te herzien. Niets ligt vast voor de 
eeuwigheid. Omdat de gemeente de 
Provinciale Molenverordening (inclusief 
1 op 30 regel) niet aan z’n laars kon lap-
pen, restte er niets anders dan de molen 
verhogen.
Er is een ouder en veel extremer voor-
beeld. Veertig jaar geleden stond de 
molen in de Notel bij Oirschot vrij temid-
den van de roggevelden, zoals op oude 
ansichtkaarten en topografische kaar-
ten te zien is. Zelfs de molenaar, toen 
nog de vader van Wim Verbruggen, 
woonde op grote afstand van de molen. 
Ongeveer dertig jaar geleden, nadat 
Wim Verbruggen heel veel eigen geld 
had geïnvesteerd in de restauratie van 
de molen, werd een nieuwbouwwijk 
rond de molen gerealiseerd, waarvan 
sommige huizen tegen het molenerf 
aan staan. Vervolgens gingen de be-
woners van die nieuwe huizen klagen 
over overlast van de bedrijvigheid in 
en om de molen. De rechter heeft de 
omwonenden in het gelijk gesteld. Hier 
is Wim Verbruggen op ernstige wijze in 
zijn economische belangen geschaad. 
Die economische belangen wegen voor 
een rechter veel zwaarder dan een 1 op 
30 regel, maar het algemeen belang 
woog nog zwaarder. Dat het molenbe-
drijf daar de oudste rechten had, bood 
geen enkele rechtszekerheid.

Knechtenkamertje in een Betuwse hooiberg, direct onder de pannen. Behalve 
de nu grotendeels verdwenen stropoppen waren er geen comfortverhogende 
maatregelen genomen. Hoeveel knechts zouden tegenwoordig genoegen nemen 
met een dergelijke verblijfsruimte?
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Pyrrusoverwinning

Laat ik eens een vergelijking maken. Op 
snelwegen mogen alleen voertuigen 
komen die sneller kunnen dan 70 km/u. 
Je zou dus voor secundaire wegen kun-
nen bepalen dat daar alleen voertuigen 
mogen komen die sneller kunnen dan 
50 km/u. Wettelijk mogen tractoren niet 
sneller dan 30 km/u. Met de voorgestel-
de regeling kunnen de boeren niet meer 
op hun land komen. Dan moeten er ont-
heffingen verleend worden waardoor 
de boeren over de kortste weg op hun 
land kunnen komen. Er zijn tractoren die 
met gemak 50 km/u kunnen; die moeten 
dus ontheffing van de beperking tot 30 
km/u krijgen. Andere tractoren moeten 
ontheffing krijgen van de minimumsnel-
heid van 50 km/u. Als tenslotte alle boe-
ren hun ontheffing gekregen hebben, is 
er in de praktijk niets veranderd: ieder-
een rijdt even snel als vóór de regeling 
van kracht werd. Het enige verschil is dat 
er een enorm ambtenarenapparaat in 
het leven is geroepen om ontheffingen 
te verlenen en om de naleving van de 
wet én de ontheffingen te controleren. 
De overheid wil juist van een heleboel 
nutteloze regels af in plaats van er nog 
meer te gaan bedenken.
Als de 1 op 30 regel ooit wettelijk geïm-
plementeerd zou worden, zullen onthef-
fingen tot de dagelijkse routine gaan 
behoren en de molenbeweging zal 
mankracht en geld tekort komen om 
alle rechtszaken te voeren. De rechter 
geeft de molenbeweging gelijk en de 
gemeente moet de verhoging van de 
molen betalen. Voor de gemeente zijn 
dat peanuts vergeleken bij de belangen 
die op het spel staan; een bedrag dat 

je ergens tegenkomt in de tweede de-
cimaal. Overheid en sponsors zullen zich 
gaan afvragen waarom een recalci-
trante beweging financieel ondersteund 
moet worden als dat geld alleen maar 
gebruikt wordt om rechtszaken te voeren 
om maatschappelijk noodzakelijke eco-
nomische ontwikkelingen plat te kunnen 
leggen (zoals er hevige kritiek bestaat 
op alle milieuorganisaties die nota bene 
een véél breder draagvlak hebben dan 
het molenbehoud). De implementatie 
van de 1 op 30 regel wordt dan in meer-
dere opzichten een Pyrrusoverwinning: 
het feitelijke doel (het behoud van cul-
tuurhistorische waarde) wordt niet be-
reikt en de molenbeweging verliest de 
sympathie van de maatschappij.

Middel of doel

Het vastleggen van het middel in plaats 
van het doel maakt de regeling on-
werkbaar; nog afgezien van het feit dat 
ik denk dat de regeling daardoor juist 
weinig kans maakt om geïmplemen-
teerd te worden. In het bouwbesluit zijn 
doelen vastgelegd zoals belastbaarheid 
van vloeren, sterkte tegen winddruk en 

minimale tijdsduur waarin een gebouw 
weerstand biedt tegen brand. Het maakt 
niets uit of je een gebouw ontwerpt van 
gewapend beton of golfkarton: je moet 
kunnen aantonen dat aan de gestelde 
doelen voldaan is. Waarom de molen-
omgeving dan niet omschreven met een 
doel, maar met een middel?
Waarom een simplificatie? Het bouwbe-
sluit is gesimplificeerd door doelen vast 
te leggen. Het is aan de constructeurs 
om ervoor te zorgen dat ontwerpen aan 
de gestelde doelen voldoen. Door een 
doel vast te leggen in plaats van een 
middel sluiten we dus ook beter aan bij 
de normale werkwijze. Of is de simplifica-
tie juist nodig voor de molenbeweging 
zelf? Expertise kost geld, maar in mijn 
voorstel is het de verstoorder die betaalt. 
Wie wil bouwen moet kunnen aantonen 
aan alle doelen te kunnen voldoen. 
Natuurlijk moet de molenbeweging ook 
eigen expertise bezitten, maar niet elke 
vrijwillige molenaar hoeft expert te zijn 
op het gebied van de verstoring van de 
wind.

Bedreiging of kans

Waarom krampachtig vasthouden aan 
één middel als er vele andere zijn die 
minder schade aan het doel veroorza-
ken? Meest merkwaardige is dat zelfs 
de fanatiekste voorstanders van de 1 op 
30 regel geen enkel argument hebben 
aangedragen waarom een meer op het 
doel gericht biotoopbeleid verkeerd zou 
zijn, terwijl ik niet alleen een alternatief 
heb aangedragen, maar ook beargu-

Alle molens hangen aan het infuus. 
Ondanks onbelemmerde wind kan 
de molen van Strynø niet in zijn 
eigen onderhoud voorzien. De molen 
is ingericht als vakantiewoning; de 
complete staart en de zelfzwichting 
ontbreken.

Tjaskers in natuurgebieden profiteren van de bescherming van het landschap. 
Hier geeft Yolt IJzerman les in de bediening van een tjasker in natuurgebied 
De Deelen.
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menteerd heb waarom de 1 op 30 regel 
in toenemende mate schade aan de 
molens gaat berokkenen. Gedane za-
ken nemen geen keer. De voorstanders 
van de 1 op 30 regel stellen voorbeel-
den van plaatsen waar het (op korte 
termijn) goed is gegaan tegenover de 
voorbeelden die ik geef waar het fout is 
gegaan. Waar het fout is gegaan, komt 
het nooit meer goed. De cultuurhistori-
sche waarde is daar definitief verloren. 
Waar het goed is gegaan, kan het over 
tien jaar alsnog fout gaan want bestem-
mingsplannen moeten zoals genoemd 
regelmatig herzien worden. Zo raken we 
langzaam maar zeker alle cultuurhistori-
sche waarde kwijt. Pas als de bevolking 
sneller afneemt dan de ruimtebehoefte 
per inwoner toeneemt, zullen de kansen 
keren. Voorlopig groeien beide nog.
Je kunt je onheus uitlaten over de koers-
verandering van de RACM die door Jos 
Bazelmans is ingezet, je kunt het ook 
als een kans zien. De koersverandering 
opent de mogelijkheid het draagvlak 
te verbreden waardoor de molenbewe-
ging zich niet hoeft te ontwikkelen tot 
actiegroep. Die kansen liggen ook op 
het terrein van de bescherming van de 
omgeving.

Instandhouding kost geld

Westelijk van het Deense Langeland 
ligt ondermeer het eilandje Strynø, 2 km 
breed van west naar oost en 3 km van 
noord naar zuid, met centraal gelegen 
een schattig Hans-en-Grietje plaatsje. Bij 

gebrek aan een vaste-oeververbinding 
heeft de grootschaligheid er nog geen 
voet aan wal gezet. Aan de westkant 
staat op enkele voetstappen vanaf de 
zee een windmolen. Niks geen gezeur 
over 1 op 30 of 1 op 100; in de meest 
voorkomende windrichtingen wordt zelfs 
de 1 op 1000 regel niet overschreden. 
Toch is die molen ingericht als vakantie-
verblijf omdat het maalbedrijf het zelfs 
daar economisch niet meer kan red-
den. Met zoveel wind! Toen ik er was, 
stond de molen erbij als een geplukte 
kip. Restaureren kost geld. We zullen het 
infuus echt moeten koesteren. ‘Public 
Relations’ is niet hetzelfde als reclame 
maken. Reclame kan wel eens een 
onderdeel zijn van PR, maar het gaat 
uiteindelijk om het onderhouden van 
relaties. We zullen moeten zien dat we 
weer ‘regenten’ in het bestuur van De 
Hollandsche Molen krijgen zodat we 
weer goede contacten kunnen opbou-
wen met de mensen die het land inrich-
ten. We zullen moeten zorgen voor ver-
breding van het draagvlak. Verbreding 
is niet alleen meer van hetzelfde, maar 
ook en vooral: het aantrekken van an-
dere groepen belangstellenden. Het 
eerste wat daar voor nodig is, is open-
staan voor de wensen en meningen van 
anderen. Als we het molenbehoud ver-
smallen tot wij-zij denken, zie ik de mo-
lentoekomst somber tegemoet.
De doelgroep van de molenbeweging 
zou de groep in cultuurhistorie geïnteres-
seerde mensen moeten zijn. Hoe groot 
die groep is, is niet bekend, maar uit-
gaande van de belangstelling voor de 

Monumentenshow zullen het er zeker een 
half miljoen zijn. Bij de meeste mensen 
komt die belangstelling voor cultuurhis-
torie voort uit belangstelling voor de om-
geving. Veel van die mensen zijn dus lid 
van de Vereniging Natuurmonumenten. 
Vereniging De Hollandsche Molen is 
haar leven begonnen als dochter van 
wat toen nog voluit de Vereniging tot 
Behoud van Natuurmonumenten in 
Nederland heette. Dat de navelstreng is 
doorgesneden is normaal, maar dat het 
beleid van De Hollandsche Molen zover 
is afgeraakt van dat van de Vereniging 
Natuurmonumenten dat de leden van 
de ene vereniging zich niet thuis voelen 
bij de andere stemt tot nadenken. Zou 
het nou geen goed idee zijn om artike-
len waarin de relatie van molens met 
hun natuurlijke omgeving wordt uiteen-
gezet, aan te bieden voor plaatsing in 
het kwartaalblad van de Vereniging 
Natuurmonumenten? Zodat de verloren 
dochter weer kan worden verwelkomd 
door de moedervereniging?

Molens en landschaps-
bescherming

Andreas de Vos vroeg zich af of meer 
aansluiting gezocht kan worden bij ande-
re vormen van landschapsbescherming. 
Daar zullen ongetwijfeld mogelijkheden 
zijn. De omgeving van de meeste tjaskers 
en weidemolentjes geniet op die manier 
al bescherming. Op sommige plaatsen 
zou musealisering van het landschap 
acceptabel zijn, zolang het om heel 

Er zijn plannen om een aantal landschappen langs Neerlands snelwegen te beschermen. Dit stukje Linge bij Beesd is één van 
de nominaties. Foto Gert de Kruijff, Beesd.



12e jaargang 2009 nr. 4 | 181 Molenwereld

- F O R U M -

kleine gebieden gaat. Er is een voorstel 
gedaan om een aantal landschappen 
langs de snelwegen te beschermen. Eén 
van die voorgestelde plekjes is de plaats 
waar de A2 de Linge kruist, de plaats 
dus waar de molen van Beesd staat. Als 
contrast met het iets zuidelijker gelegen 
industriegebied van Zaltbommel lijkt me 
dat wel een goed idee. De boerenstand 
loopt ook in de Betuwe hard terug. Veel 
Randstedelingen kochten in de Betuwe 
een vrijgekomen boerderijtje als twee-
de woning. Vervolgens wilden ze de 
vooruitgang in de Betuwe tegenhou-
den met het argument dat dit gebied 
juist zo mooi was zonder vooruitgang. 
Konden de inwoners van de Betuwe net 
aan de armoede ontsnappen, komen 
de Randstedelingen even vertellen hoe 
zaligmakend die armoede is… Als die 
Randstedelingen de inwoners van de 
Betuwe financieel compenseren, lijkt me 
dat ze best hun zin zullen krijgen.

Doelgroepen

De doelgroep wordt ondermeer ook 
bereikt door het tijdschrift ‘National 
Geographic’. Ik kan mij eerlijk gezegd 
niet voorstellen dat het de komende ja-
ren gaat lukken om in dat tijdschrift een 
artikel over molens op te laten nemen 
of het zou een heel sterk internationaal 
artikel moeten zijn, maar wat te den-
ken van ‘Vitruvius’? Het is toch wel heel 
triest dat de artikelen die in dat tijdschrift 
over molens gepubliceerd zijn, laten 
zien dat de eerste beginselen van de 
restauratiefilosofie nog niet tot de mo-

lenbeweging zijn doorgedrongen. Het 
Bulletin van de Koninklijke Nederlandse 
Oudheidkundige Bond valt op de deur-
mat van academisch geschoolde krin-
gen. Hoewel dat niet dezelfde groep is 
als de cultuurbewuste bovenlaag waar 
we het van zullen moeten hebben, 
zouden goed doorwrochte artikelen in 
Bulletin KNOB een goed visitekaartje 
zijn. En een heel andere doelgroep: 
‘Landleven?’ Maar dan moeten we af 
van het idee dat molens alleen maar uit 
techniek bestaan. Dan moeten we geen 
artikelen publiceren over de onderwer-
pen waarvan wij vinden dat de lezer die 
interessant moet vinden, maar moeten 
we naar de lezers toegaan. Daartoe kan 
een marktonderzoek gedaan worden. 
Dat hoort allemaal tot ‘Public Relations’. 
Margreet Versteeg legt de werking van 
de olie- en korenmolen aan de bezoe-
kers uit, maar zou ze niet ook heel graag 
vertellen over het leven van vroeger en 
de plaats die de molenbedrijvigheid in 
het dorp innam?

Bezemschoon

Een aspect waar diverse reacties aan 
werden gewijd, is de manier waarop en 
de mate waarin de nieuwsgierigheid 
van bezoekers wordt bevredigd. Voor 
een deel is dat natuurlijk een kunst die 
niet iedereen van nature heeft meege-
kregen, maar dat is niet het enige. Om 
molens het hierboven genoemde cul-
tuurhistorische verhaal te laten vertellen, 
zou het begrip ‘bezemschoon opleve-
ren’ iets minder absoluut geïnterpreteerd 
moeten worden. Na restauraties is de 
bezem zelf meestal ook verdwenen. Het 
zijn juist al die grote en kleine ‘roerende’ 
attributen, ‘onroerend door bestem-
ming’ (namelijk onlosmakelijk deel van 
het monument; zelfs een bezem zou dus 
rijksbescherming moeten genieten), die 
een prachtig hulpmiddel zijn om bezoe-
kers meer over het werken met de mo-
len te vertellen. Een leerling op de mo-
len werd meteen aan het vegen gezet. 
Hoe leg je dat uit als je geen bezem op 

Wat moet je bezoekers nog uitleggen 
in een ‘bezemschoon’ opgeleverde 
molen? Zelfs de bezem was niet meer 
te vinden. 

Veel zaken die bij een korenmolen horen zijn vrijwel volledig verdwenen zoals 
deze koekkisten in de molen van Roderwolde.
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de molen hebt? Nog afgezien van het 
feit dat het me reuze onhandig lijkt om 
graan te malen op een molen waar zelfs 
geen graan- of meelschep te vinden is, 
zoals mij vele malen overkomen is. En 
bleef het maar bij graan- en meelschep-
pen, want die maakte de mulder vroe-
ger zelf, en dat lukt mij ook wel. Meestal 
is echt helemaal alles verdwenen en 
kunnen de bezoekers alleen ‘genieten’ 
van mooi wit gepleisterde muren en 
splinternieuwe vloerdelen. Zo’n lege mo-
len nodigt dan weer uit om allerhande 
artikelen de molen binnen te dragen die 
daar niets te zoeken hebben en die de 
bezoekers een wel erg vreemde kijk op 
het molenaarsbestaan bieden. Ik doel 
hier niet alleen op koelkasten en televi-
sies in korenmolens.
Het kan ook anders. Ga eens kijken in 
één van de weinige molens waar nog 
steeds een beroepsmolenaar actief is. 
De meest bekende daarvan is de molen 
van Brasser in Biggekerke. Een bezoeker 

die daar binnenkomt, zit meteen op de 
goede golflengte.

Museumconservator

Tijdens het platform voor molenad-
viseurs was geopperd dat de vrijwil-
lige molenaar ‘eindgebruiker’ is. Ik heb 
daarop gereageerd dat ‘eindgebrui-
ker’ veronderstelt dat een molen ge-
consumeerd wordt. Wellicht is de bonte 
knaagkever (de grote klopkever voor 
onze Zuiderburen) eindgebruiker, maar 
niet de vrijwillige molenaar. Ik heb de 
suggestie gedaan om de vrijwillige mo-
lenaar te vergelijken met de conservator 
van een museum. Die vergelijking klopt 
ook niet precies. Een museum heeft een 
eigenaar, een directeur, een conserva-
tor en suppoosten. Beschouw een molen 
als museum, dan ligt de rol van een vrij-
willige molenaar het dichtst bij die van 
de conservator. Een conservator is ech-

ter ook verantwoordelijk voor het aan-
koopbeleid, en dat is een vrijwilliger niet. 
Maar ik zou de vrijwilligers zeker niet met 
suppoosten willen vergelijken. Een sup-
poost kan meestal geen enkele inhou-
delijke vraag beantwoorden.
De functie van conservator vergt kennis 
die verder gaat dan de kennis die voor 
het behalen van het diploma ‘vrijwillig 
molenaar’ vereist is. Kun je de eis van 
nog meer kennis op de schouders van 
vrijwillige molenaars leggen? Nee. Maar 
hoe dan? Ik kan en mag me niet met 
het beleid van het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars of de Examencommissie be-
moeien; ik kan hoogstens suggesties 
doen. Op veel molens zijn meerdere 
vrijwillige molenaars actief. Soms leidt 
dat tot taakverdeling. Ik ken zelfs een 
molen waarvan één van de vrijwilligers 
de ‘voorlichting en PR’ op zich genomen 
heeft. Dat zal maar op weinig molens 
lukken. Toch zou het een deel van de 
oplossing kunnen zijn, maar hoe kunnen 
we meer mensen actief betrekken bij het 
Gilde van Vrijwillige Molenaars? Zou hier 
geen mogelijkheid liggen voor de vrij-
willige molenaars die door hun leeftijd 
minder in staat zijn tot zware lichamelijke 
arbeid? Waarmee we weer terug zijn bij 
een eerder bericht: hoe bereik je meer 
jonge mensen?

Babyboomers

Frank Terpstra verwijst naar de individu-
alisering van de maatschappij die zal 
leiden tot afname van het aantal men-
sen dat vrijwilligerswerk doet. Dat geldt 
dus niet alleen voor het molenbehoud. 
Hij stelt terecht dat we ook naar de wat 
verdere toekomst moeten kijken en er 
eens over na moeten denken hoe het 
verder moet als er helemaal geen vrij-
willige molenaars meer zijn. Zo extreem 
zal het niet gauw worden, maar als je 
naar het buitenland kijkt, dan lijkt het 
reëel om op termijn met een stevige da-
ling van het aantal vrijwillige molenaars 
te rekenen. In elk geval minder dan er 
molens zijn. Het valt bijvoorbeeld op dat 
de groep ‘babyboomers’ erg sterk verte-
genwoordigd is onder de Nederlandse 
vrijwillige molenaars. Nu lijkt dat logisch 
omdat die mensen veelal vervroegd zijn 
uitgetreden, maar 35 jaar geleden wa-
ren de meeste vrijwillige molenaars ook 
al ‘babyboomers’. Blijkbaar is het vrijwil-
lig molenaarschap vrij sterk gebonden 
aan één generatie. In het buitenland is 
dat niet zo. Als de ‘babyboomers’ straks 
te oud worden om een molen te be-
dienen, zal ook het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars terugvallen tot een ledental 
dat vergelijkbaar is met buitenlandse or-
ganisaties.

Ladders

Nog even praktisch met de wind door of 
over de wieken. Via de e-mail ontving 
ik een reactie van molenaar Jef Druyts 

In de molen van Brasser in Biggekerke zitten bezoekers direct op de goede 
golf lengte. Volop malen kan niet op elke molen; de sfeer zo goed mogelijk 
behouden wel. Er is wel iets te zeggen voor de vrijwillige molenaar als 
museumconservator. 
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over de zeeg van de Vlaamse windmo-
lens. Er zijn volgens hem weinig Vlaamse 
architecten die zorg besteden aan dat 
aspect. Jef Druyts merkte op dat hij de 
holle zeeg van de Hollandse molens 
mooier vond dan de vlakke zeeg van 
veel Vlaamse molens. Volgens sommige 
oude molenaars zouden de wieken met 
zo’n vlakke zeeg alleen maar geschikt 
zijn om naar de askop te klimmen.
Naar mijn mening moeten molens vooral 
hun cultuurhistorische verhaal vertellen 
en moeten ze, als het even kan, goed 
functioneren. Een gevlucht met ‘pol-
dermolenzeeg’ en een gevlucht met 
‘ladders’ hebben allebei hun specifieke 
voor- en nadelen. Onze voorouders heb-
ben de keuze voor een bepaalde wiek-
vorm vooral laten afhangen van het ka-

rakter van de wind ter plaatse. De vlakke 
zeeg van veel Vlaamse molens is histo-
risch en geen product van een architect 
die geen verstand van molens had. Er is 
nauwelijks verschil in rendement van een 
‘poldermolenzeeg’ en ‘ladders’, maar 
de eerste loopt heel gemakkelijk aan 
en de tweede loopt heel hard. Je kunt 
de zeeg van een gevlucht dus niet on-
gestraft veranderen. Onze voorouders 
waren afhankelijk van de molens zodat 
ze wel wisten wat ze deden. Een molen 
werd zo ontworpen dat die, over lange 
tijd gemeten, de hoogste productie gaf. 
Het ‘mooi’ mag hier nooit de overhand 
krijgen. Als een molen normale wind-
vang heeft, dan functioneert die meest-
al het beste als we alles maken zoals het 
in het verleden geweest is.

Hekstand

Andreas de Vos veronderstelde op het 
prikbord dat ik het achterhek van de 
molenwieken aan de Spitfire te schuin 
omlaag getekend had. Ik heb uitgelegd 
hoe ik de stand bepaald had en dat ik 
die stand eerder te vlak dan te schuin 
had getekend. De tekening was ook al-
leen maar bedoeld om visueel te ma-
ken waar ik anders een aantal formules 
voor nodig zou hebben, waardoor de 
problematiek ook te begrijpen is door 
lezers die geen natuurkunde gestudeerd 
hebben. De tekening maakt in één keer 
duidelijk dat een traditionele molenwiek 
allerbelabberdst werkt. Maar onze voor-
ouders hadden niets beters en ze heb-
ben de molens zo gebouwd dat ze met 
zulke wieken perfect functioneren. Als 
een molen vrij staat, hoef je daar dus 
ook helemaal niets aan te veranderen. 
Ik heb met de molen van Moergestel 
(de oude molen, vóór de restauratie van 
1992; zie de foto in de Molenwereld) een 
keer gemalen op een uitzonderlijk regel-
matige oostenwind. In die richting was 
de omgeving toen nog helemaal vrij. 
Oostenwind is altijd regelmatig, maar 
deze was zelfs buitengewoon regelma-
tig vergeleken met andere oostenwind. 
Onvoorstelbaar hoeveel werk een mo-
len dan verzet. Maar er hoeven maar 
een paar turbulenties in de wind te zit-
ten, en de molen valt al een enorm end 
terug.
Geen vraag op het prikbord: waarom 
gebruikte ik een Spitfire als proefobject? 
Daar waren verschillende redenen voor, 
waaronder een technische. Traditionele 
molenwieken halen maar 10% van het 
vermogen uit de wind. Dat betekent 
dus dat er het negenvoudige van dat 
vermogen nodig is om molenwieken 
door de lucht te sleuren. Op andere 
wijze wordt dat geïllustreerd door onze 
Oosterburen die soms de merkwaardige 
eigenschap hebben om molenwieken 
aan te drijven met een elektromotor. 
Een zware elektromotor slaagt er niet in 
de wieken met redelijke snelheid rond 
te laten draaien. Om met molenwie-
ken aan een vliegtuig te gaan vliegen 
is dus ontzettend veel vermogen nodig. 
Een modern Extra 300 stuntvliegtuig met 
‘krachtige motor’ van 300 pk lijkt me veel 
te krap. Daardoor had ik maar weinig 
keuze, en bovendien moest ik dan ook 
nog een geschikt plaatje hebben om te 
bewerken. Misschien lukt het met ruim 
meer dan 1000 pk, maar ik ga niet zelf 
aan de stuurknuppel zitten. We weten nu 
precies wat er gebeurt als een vliegtuig 
overtrokken wordt. Dat is niet goed voor 
je gezondheid.

Bevoorrechte positie

In mijn reacties had ik de bevoorrechte 
positie van molens in het monumenten-
behoud genoemd. Het was wederom 
Andreas de Vos die daar later op terug-
kwam en de veronderstelling uitsprak 

De Vlaamse (standerd-) molens hebben over het algemeen een veel vlakkere zeeg 
dan in Nedeland; de Stokerijmolen in Kuurne.
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dat molens juist altijd aan de achterste 
mem gelegen hebben. Ik moet eerlijk 
bekennen dat ik niet gezocht heb naar 
cijfers om de financiële steun aan de di-
verse categorieën monumenten te ver-
gelijken. Belangrijkste aanleiding dat ik 
niet naar die cijfers gezocht heb, is dat 
de mededeling mij gedaan werd door 
Fons Asselbergs, één van de vroegere 
directeuren van de RDMZ. Als argument 
noemde hij dat het gemeenschapsgeld 
aan molens goed besteed was door het 
vele vrijwilligerswerk, waardoor met het-
zelfde geld meer gedaan kon worden 
dan bij monumenten die niet door en-
thousiaste vrijwilligers werden beheerd 
en molens bovendien dankzij die vrijwil-
ligers vaak voor publiek opengesteld 
waren. Ik kom in veel meer monumen-
ten dan alleen in molens en ik ken geen 
enkele categorie waarvan een zo groot 
percentage op de Rijkslijst staat, zo goed 
onderhouden is en waarvan zoveel res-
tanten met rijksgeld gereconstrueerd 
zijn. Kom daar eens voor bij historische 
boerderijen en middeleeuwse woonhui-
zen.

Slotbeschouwing

Beschermen van de vrije windvang is 
een wens die alleen leeft bij vrijwillige 
molenaars. Dat een vrijstaande molen 
véél meer vermogen kan ontwikkelen 
dan een ingebouwd exemplaar is een-
voudig hard te maken. De noodzaak om 
een molen veel vermogen te laten ont-
wikkelen is echter zo zacht als gesmolten 
boter. Het is daarom zeer wenselijk dat 
er een wettelijke regeling komt die het 
functioneren van een molen als doel 
heeft. Ook na deze turbulente discussie 
blijf ik ervan overtuigd dat het vastleg-

gen van een doel op meer welwillend-
heid van de gemeenschap kan rekenen 
dan het vastleggen van een middel. 
Dat het in het verleden gehanteerde 
middel vaak niet beantwoordt aan het 
doel is iets dat de gemeenschap niet al-
tijd weet, maar daar dankzij projectont-
wikkelaars en onderzoeksbureaus wel 
achter komt. Wij, als insiders, weten het 
in elk geval. Laten we daarom met de 
gemeenschap rond de tafel gaan zitten 
om tot oplossingen te komen. In verschil-
lende reacties werd me verweten oude 
schoenen weg te gooien vóór we nieu-
we hebben. Inderdaad doe ik dat. Die 
oude schoenen knellen en gaan steeds 
harder knellen. Daar kunnen we al lang 

niet meer op lopen. Maar zolang we die 
oude schoenen koesteren, voelt kenne-
lijk niemand de noodzaak om nieuwe 
aan te schaffen. Een nieuwe visie op 
molenbehoud zal niet alleen het draag-
vlak vergroten en daardoor bijdragen 
aan het beschermen van het functione-
ren van molens, het zal ook een nieuwe 
dimensie toevoegen aan het molenbe-
houd waardoor er voor onszelf ook een 
nieuwe wereld opengaat. Zoals Frank 
Terpstra het uitdrukt: “De gelaagdheid 
en verscheidenheid aan waarden die 
de molens dragen leer je wellicht juist 
kennen door de molens eens bewust ge-
heel los te laten”.

Ik was van 1993 tot 1996 vrijwillig molenaar van de molen van Borkel. Ondanks een weinig geschikte biotoop toch nog goed 
voor ruim tweehonderdduizend omwentelingen per jaar.

Bevolkingsdichtheid van Nederland in 2000, driedimensionaal weergegeven 
per viercijfering postcode gebied. De kaart maakt in een oogopslag duidelijk 
waar het beslag op de ruimte voor woningen het grootst is en waarschijnlijk 
ook de vraag naar meer woningen (en bedrijfsruimte) het meest zal groeien. 
Conf licten tussen ruimtegebruik en molen zijn voorspelbaar. De Randstad 
springt er uit, uitgerekend één van de meest molenrijke gebieden van Nederland. 
(Bevolkingsatlas van Nederland (Rijswijk 2003)-CBS).
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Voor wie zich afvraagt of er nog wel 
iets origineels te publiceren valt over 

molens; voor wie denkt dat hij of zij alles 
al eens ergens gelezen heeft, is hier een 
boek waar je wijzer van wordt! De auteur 
is Ron Tousain, een historicus en geen mo-
lendeskundige, die verschillende passies 
in deze publicatie bundelt: zijn passie 
voor archeologie en voor de plaatselijke 
geschiedenis van Berkel en Rodenrijs. Dit 
is werkelijk een molenpublicatie uit een 
onverwachte bron en van een uitste-
kend niveau! Verwacht geen uitgebrei-
de technische informatie over de ver-
schillende korenmolens, maar de gege-
vens die vermeld worden zijn functioneel 
en accuraat, hoewel de fotobijschriften 
wel eens wat onnauwkeurig zijn. Waar 
het boek in uitblinkt, is de weergaloze in-
kijk die het biedt in het leven van de ko-
renmolenaars over een tijdsbestek van 
ongeveer 300 jaar. Van de 169 pagina’s 
tekst zijn er 78 gewijd aan de bespreking 
van representatieve archeologische 
vond sten op het voormalige molenter-
rein aan de Raadhuislaan. Veel mensen 
verbinden archeologie met droge op-
sommingen van nietszeggend vondst-
materiaal. Ron Tousain is er echter in 
geslaagd door een voortreffelijke keuze 
en indeling van gevonden scherven en 
voorwerpen je bijna letterlijk een kijkje in 
de keuken van de molenaars te geven. 
Daarbij plaatst hij het gevonden mate-
riaal in een duidelijke beschrijving van 
de historische omstandigheden, waar-
door politieke voorkeuren, maar ook rijk-
dom en armoede een gezicht krijgen. 
Wellicht heel ontnuchterend voor mo-
lenliefhebbers is om te constateren dat 
korenmolenaars geen bijzonder soort 
mensen waren! Er komt in feite geen en-
kel voorwerp ter sprake waarvan je zou 
kunnen zeggen: dat is nu typisch voor 

Berkelse korenmolenaars en grutters
een molenaarshuishouden. Zeer fraai is 
de wijze waarop hij de ontwikkeling van 
het molenerf met zijn bebouwing door 
de eeuwen heen inzichtelijk heeft ge-
maakt! Archiefonderzoek, waaronder 
genealogisch, leverde bijvoorbeeld in-
teressante informatie over het, om het zo 
maar eens te zeggen, geringe enthousi-
asme van menige molenaar om mee te 
werken aan de inning van de impost op 
het gemaal. Deze zware belastinghef-
fing op meel, bedroeg in sommige tij-
den (bijvoorbeeld bij tarwe) 50% van de 
kostprijs! In het algemeen is de invloed 
die de impost op het gemaal had op 
zowel de molenaars als de consumen-
ten een nog bijna onontgonnen terrein. 
Ook Tousain heeft hier mijns inziens niet 
diep genoeg voor gespit. Zijn uitleg over 
de grutterij gaat voorbij aan de strenge 
regelgeving van de overheid om koren-
molenaars en grutters strikt gescheiden 
te houden. De opheffing in 1856 van de 
impost op het gemaal betekende een 
liberalisering van de markt, met als ge-
volg een snelle industrialisatie en bran-
chevervaging, korenmolenaars gingen 
boekweit malen en grutters plaatsten 
een stoommachine en gingen ook tar-
we en rogge malen. Dat verklaart een 
deel van de ontwikkelingen in de twee-
de helft van de 19e eeuw. De vele foto’s 
en illustraties van een prachtige kwaliteit 
maken het boek ook tot een boeiend 
kijkboek. Het past uitstekend in de wijze 
waarop de geschiedbeoefening in ons 
land zich in de 20e eeuw heeft ontwik-
keld, een ontwikkeling die in de wereld 
van de molenkunde hopelijk nu ook echt 
gaat doorbreken. Dat kan veel toevoe-
gen aan de cultuurhistorische betekenis 
van molens wanneer ze beschouwd wor-
den als kinderen van hun tijd, met veel 
nadruk op ‘tijd’!

Het boek eindigt met een verantwoor-
ding van de gebruikte (archief-)bronnen 
en illustraties, jammer is het ontbreken 
van een register op personen en zaken, 
dat zou in deze tijd van electronische 
dataverwerking niet meer hoeven voor 
te komen. 

A.N. Peereboom.

Ron Tousain: Granen en Grutten - 
Korenmolenaars en grutters in Berkel 
en Rodenrijs (Berkel 2008), 184 blz., 
geb., formaat A4. Het boek is een eigen 
uitgave van de auteur, te bestellen via 
Archeologische vereniging De Wende; 
per e-mail: dewende@live.nl 
schriftelijk: p/a Bernhardstraat 3, 
2712 CP Zoetermeer, 
prijs incl. verzendkosten e 25,50

A L M E N U M
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BON

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

   en
MOLENAARSVERLEDEN cadeau! ! !
   en
nog korting toe!!! 
Al tien jaar is Molenwereld het blad bij uitstek op 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.

❑
❑

❑

❑

✂




