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

Een van de grootste molenrestauraties tot nu toe is het completeren van 
de Kilsdonkse molen in Dinther-Beugt. Dat geldt niet alleen de molen op 
zich, maar ook de waterstaatkundige biotoop. In dit nummer is een foto-
reportage opgenomen die laat zien hoe het allemaal geworden is. 
Het hoofdartikel hangt er enigszins mee samen. Nadat de watermolens in 
Beugt het loodje legden begon de olieslagerij een nieuw bestaan bij een 
molen in Stroobos, eerst op wind, later ook op stoom. Ter plaats herinnert 
vrijwel niets meer aan het drukke molenleven, maar in dit nummer wordt 
het in een artikel van Dick Kenbeek uit de doeken gedaan, met name het 
bedrijf van Popke Drieuwes Kooi, de man die het oliewerk uit Beugt naar 
Friesland haalde.
Op 7 maart werd in Amsterdam de jaarvergadering van de Vreniging De 
Hollandsche Molen gehouden. Daarom mag i dit nummer een verslag in 
woord en beeld van de ‘alma mater’ op molengebied niet ontbreken.

En Balie Kluiver is jaloers.
JSB
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Uw mooiste molenfoto ook in kleur op de achterpagina van de 
Molenwereld? De achterpagina reserveren wij voor lezers die hun 
mooiste molenfoto’s graag met anderen willen delen. Inzending kan 
zowel per post als per e-mail. In het laatste geval is wel een voldoend 
hoge resolutie vereist: minimaal 300 dpi. Inzending kan geen plaatsing 
garanderen. Er zijn per jaar immers maar elf mogelijkheden en 
bovendien streeft de redactie naar spreiding per regio en molentype. 
U kunt uw foto (‘s) insturen of mailen naar de redactie van Molenwereld.

Bij de omslag voorzijde: De Kilsdonkse Molen in Beugt is van een schim 
uit het verleden veranderd in een landschapssieraad nu (foto J. Vendrig, 
22 maart 2009).

Bij de omslag achterzijde: Voorjaarsstemming bij de Benninkmolen in 
IJzevoorde bij Doetinchem (foto A.J.C. Diepenbroek, 22 april 2005). 
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Na zeventig jaar prijkt weer een molen 
in het (beschermde) dorspbeeld van 
Onderdendam. Op 18 april is molen 
Hunsingo feestelijk geopend door burge-
meester Everts van de gemeente Bedum. 
Aansluitend zijn er diverse feestelijk-
heden geweest rond de molen. Tijdens de 
officiële handeling is uiteraard stilgestaan 
bij de fondsen en instellingen die het werk 
van de molenstichting financieel hebben 
gesteund. In de persoon van J. Knegt 
(voormalig molenaar van de Achterste 
Molen bij Hellouw) heeft de stichting een 
eerste molenaar gevonden. Als onderdeel 
van de officiële openingshandelingen 
is het contract tussen Knegt en de 
molenstichting getekend. Molenbouwer 
Doornbosch uit Adorp heeft zorg gedragen 
voor de uitvoering van de restauratie. Bijna 
twee jaar nadat met de tweede fase werd 
begonnen is de molen gereed en siert 
hij, net als 70 jaar terug, de skyline van 
Onderdendam. De restauratie van deze 
tweede fase is mogelijk gemaakt door 
financiële bijdragen van: RACM, gemeente 
Bedum, Stichting J.B. Scholtenfonds, 
Dinamo Fonds, BankGiro Loterij, Stichting 
TBI, Prins Bernhard Cultuurfonds, St. Dr. 
Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, 
pro vin cie Groningen, Rabobank Noord-
Groningen Stimuleringsfonds en het 
VSBfonds.

Nieuwe spil voor Welgelegen te 
Heerenveen

Op 7 april was het zover dat molen 
Welgelegen te Heerenveen kon worden 
voorzien van een nieuwe koning. Om de 
spil te kunnen plaatsen is door de rietdek-
ker een gat in de kap gemaakt. Nadat 
de bonkelaar en spoorwiel waren losge-
maakt, is eerst de oude spil uitgenomen. 
Het nieuwe exemplaar heeft vijf jaar te 
drogen gelegen bij molenmaker Hiemstra 
te Tzumarrum. In nog geen twee uur tijd zat 
de nieuwe spil op zijn plek.

Op 18 april is de hernieuwde 
korenmolen Hunsingo in bedrijf gesteld. 
Vaf de sloop in 1939 hield alleen de 
onderbouw de herinnering aan de molen 
levend. (foto H. Noot, 18 april 2009). 

Heropening molen Hunsingo te 
Onderdendam
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De verstoming van molens, het 
plaat sen van een stoommachine 

bij een molen die de kracht van de wind 
geheel of gedeeltelijk vervangt, is een 
van de eerste stappen op weg naar de in-
dustrialisatie van Nederland geweest. In 
augustus 1837 levert de Nederlandsche 
Stoombootmaatschappij te Rotterdam 
een stoommachine voor een oliemolen 
in Groningen. Zo zouden nog vele olie-
molens verstoomd worden. Bijna een 
halve eeuw later ondergaat ook de in 
1802 voor ene Klaasens gebouwde olie-
molen De Eendracht in Tjamsweer, ge-
meente Appingedam dit lot en wel in 

1884. Aanvankelijk bleef de windmolen 
nog intact, maar werd in of rond 1900 
tot op de onderbouw afgebroken zodat 
het bedrijf een zuivere stoomolieslagerij  
annex korenmalerij werd. In 1918 werd 
de koren- en oliemolen verkocht aan 
Jan Rietema, die daarvoor zijn molen 
Woldzigt in Roderwolde in de steek liet. 
Het olieslagersbedrijf werd later beëin-
digd maar de Rietema’s oefenden er in 
1951 nog een veevoederbedrijf uit. Een 
Jaspers cycloonloze hamermolen herin-
nerde er tot voor kort ook nog aan. 
Alle stoomolieslagerijen zijn verdwenen. 
Alleen De Eendracht in Tjamsweer bleef, 

zij het dat van de technische installatie 
al sinds mensenheugenis niets meer over 
is. Het exterieur bleef evenwel zeldzaam 
gaaf over: de molenonderbouw, de 
schuren, de woning, het ketelhuis met de 
schoorsteen; een schitterend complex. 
Er is wel over gesproken om de molen op 
zijn minst uitwendig te completeren en 
zelfs aan gewerkt. Voor dat doel werd 
in 1992 het achtkant van de molen van 
Golstein, later Vaheco in Teuge verwor-
ven. Tot uitvoering kwam het niet. Op 10 
november 1992 brandde de molen in 
Teuge af, nog voordat het tot transport 
naar Tjamsweer kon komen. Wel bleef 

Verstoomde 
oliemolen 

in Tjamsweer 

afgebrand
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de eigenaar van de molen in Tjamsweer, 
de heer Stobbe, aan verbetering van het 
complex werken, nu al achttien jaar. In 
2005 werd het schitterende complex op 
de rijksmonumentenlijst geplaatst. Maar 
alle moeiten en inspanningen van de 
eigenaar zouden op een wrede manier 
teniet worden gedaan.
Vrijdagmorgen 17 april, half tien: brand-
alarm: De Eendracht staat in brand. 
Vrijwel meteen wordt groot alarm afge-
geven. Als de brandweer op de plaats 
van de brand is slaan de vlammen al de 
molen uit. In feite is het houten bouw-
werk reddeloos. Naast het brandweer-

korps van Appingedam, rukken ook 
de korpsen van Delfzijl, Loppersum en 
Groningen uit. Het mag voor de mo-
len niet baten. Een uur later is men de 
brand meester maar daarna wordt er 
nog geruime tijd nageblust. Persoonlijke 
ongelukken hebben zich gelukkig niet 
voorgedaan, maar de schade is groot. 
De eigenlijke molen is geheel verloren 
gegaan, de aangebouwde woning zeer 
zwaar beschadigd. Ook het ketelhuis 
liep zware schade op. De oorzaak is nog 
onbekend. 
Uiteraard is de brand ronduit een trage-
die voor de eigenaar, de direct betrok-

kenen, zeker in het licht van de inspan-
ningen die men zich jarenlang heeft ge-
troost voor dit unieke complex: in goed 
een uur is het teniet gedaan. Het is ook 
een verlies voor het Nederlandse mo-
lenbestand, al was de molen niet meer 
compleet. Zo zijn er de laatste maanden 
twee uitzonderlijke molenrestanten door 
brand verloren gegaan: deze en de 
zaagmolen Weltevreden in Krimpen a/d 
Lek, in feit beide onherstelbare verliezen. 
jsb.

Alle foto’s: H. Noot respectievelijk 
26 april 2004 en 17 april 2009.

- M O L E N S A C T U E E L -
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Uitreiking van de Drentse jubileumvlag (foto: G. Luten, 4 april 2009). 

Voorbereidingen voor de 
vijfentwintigste Drentse 
molendag in Noord Drenthe

Tijdens een leerlingenexcursie naar 
Noord Drenthe en Groningen reikte 
Meint Noordhoek aan enkele molenaars 
alvast de jubileumvlag voor de Drentse 
Molendag op 22 augustus 2009 uit. In 
Noord Drenthe zijn de voorbereidingen 
hiervoor overigens al in volle gang. Twee 
molenaarsvrouwen: Adri Jager uit Norg 
en Margreet Versteeg uit Roderwolde 
fietsten alvast de molenfietsroute 
Noordenveld voor. De route zal voor die 
gelegenheid aangekleed zal worden 
met vragen, die alleen iemand die een 
molen goed bekijkt kan beantwoorden. 
De fietsroute doet niet alleen de vier 
achtkante molens in Noordenveld aan, 
maar gaat met een prachtige omweg 
door natuurgebied de Peizermaden 
langs de windmotor in Peize. Ook biedt 
de molenroute cultuurhistorische door-
kijkjes naar de Margathakerk in Norg, zo-
dat ook voor molenliefhebbers met een 
bredere interesse genoeg te genieten is!

Restauratie Windesheimer Molen 
in de eindfase

De laatste maand van de restauratie van 
De Windesheimer Molen te Windesheim 
is in april 2009 ingegaan. Steeds meer 
wordt zichtbaar dat de molen opknapt. 
Hoewel veel restauratiewerk buiten het 
directe gezichtsveld gebeurt, zijn de 
nieuwe balken, het schilderwerk en het 
vernieuwde riet op de kap niet te mis-
sen. Een volgend hoogtepunt was het 
terugplaatsen van de kap. Op 8 april is 
de noodkap afgenomen en aansluitend 
is de gerestaureerde kap op de molen 
teruggeplaatst. De begane grond moet 
nog van een nieuwe pleisterlaag wor-
den voorzien. Om dat goed te kunnen 

doen, wordt de hele benedenverdie-
ping leeggemaakt.

Plan De Molenpol te Lunteren 
definitief

Het bestemmingsplan voor woning-
bouwproject De Molenpol in Lunteren 
is definitief (Molenwereld 2008-10-384), 
aangezien tegen de laatste versie geen 
bezwaren zijn ingediend. Dit betekent 
dat de gemeente Ede kan beginnen 
met de sloopwerkzaamheden en vanaf 
2010 kan starten met de bouw. Het pro-
ject omvat ruim negentig woningen, die 
worden gebouwd in de nabijheid van 
molen De Hoop. Door de aanwezigheid 

van de molen en bezwaren op eerdere 
plannen, is het plan naar aanleiding 
hiervan ten gunste van de molen gewij-
zigd. 

Provincie steunt plan herstel 
Cannenburchermolen

De provincie Gelderland is bereid een bij-
drage te leveren van 65.250 euro voor de 
restauratie van de Cannenburchermolen 
in Vaassen (Molenwereld 2008-5-181). 
Dit subsidiegeld komt uit het fonds van 
de zogenoemde Belvoir-gelden, die 
zijn bestemd voor het behoud van de 
cultuurhistorie in de provincie. De to-
tale kosten van het project worden ge-

Plaatsing van de kap op de molen van Windesheim (foto: B. Evers, 8 april 2009). 
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Na de molen ondergaat nu de boerderij naast de Concordia in Ede een grote restauratie (foto Karin Noot, 17 maart 2009).

raamd op 237.650 euro. De restauratie 
van de Cannenburchermolen is een 
initiatief van de Veluwse Bekenstichting 
die met lede ogen aanzag hoe de wa-
termolen dreigde te verpauperen. De 
Bekenstichting kreeg eigenaar en mo-
lenaar Te Riele mee in een poging een 
restauratieplan van de grond te krijgen 
en de gemeente Epe besloot in novem-
ber 2008 al 27.500 euro bij te dragen. De 
turbinemolen zal overigens ook met een 
waterrad worden uitgerust (Molenwereld 
2009-2-57/58). De in 1943 na het afbran-
den van de houten voorganger nieuw 
gebouwde molen bezat overigens nooit 
een waterrad en werd van meet af aan 
aangedreven door een turbine zodat dit 
waterrad in strijd met de geschiedenis 
van de molen is.

Luilak op ‘t Pink in 
Koog a/d Zaan

De Zaanse luilaktraditie wordt voortge-
zet in de nacht van vrijdag op zaterdag 
voor Pinksteren: vrijdagavond 28 mei 

- zaterdagnacht 29 mei 2009. In de mo-
len geurt het naar warm lijnzaad en turf. 
Als de wind het niet laat af weten ma-
len de kantstenen een ‘lopie’ lijnzaad. 
Dof dreunen de stampers in de met 
voorslagkoeken gevulde stamperpot-
ten. Op de vuisterplaat wordt het meel 
verwarmd terwijl de hei met een harde 
klap op de slagbeitel valt. Langzaam 
stroomt de schuimende olie in de bek-
kens. De schemering valt in. Het molen-
interieur wordt als de zon onder gaat. 
Het is weer luilaknacht in oliemolen het 
Pink. De grote trekpleister is natuurlijk 
weer de Westfriese Poffertjeskraam van 
de familie Smit. U vindt deze buiten op 
de kraangang, achter de molen. Daar 
is er ook iets te drinken te krijgen. Het 
geheel wordt opgeluisterd met accor-
deonmuziek van Hans Metsch. In de tim-
merschuur worden filmpjes gedraaid uit 
het roemruchte ‘Zaansche’ verleden. 
Uiteraard is onze raapolie en rauwe lijn-
olie ook te koop. De opbrengsten van de 
avond komen uiteraard geheel ten goe-
de aan het behoud van de molen. Kom 
ook ruiken en proeven van de eeuwen 

oude oliemolensfeer! Molen is ‘s avonds 
vanaf 18 uur tot vroeg in de morgen 
geopend. De toegang is speciaal voor 
deze avond gratis. 
Voor meer info: http://pink.molens.org. 
Molenaars ‘t Pink.

Deelname aan ‘Restauratie’ 
moet De Nachtegaal redden

‘Laat de Nachtegaal weer zingen’ is 
de slogan waarmee de Stichting tot 
Behoud van molen De Nachtegaal in 
het strijdperk is getreden om te pro-
beren subsidies bij het Rijk, overige 
Overheidsinstanties en diverse fondsen 
los te peuteren voor het behoud van 
de enige molen, die de Beemster nog 
‘rijk’ is. Nu krijgt de Stichting de kans om 
door mee te doen aan het televisie-
programma ‘Restauratie’ van de AVRO 
BankGiroloterij in samenwerking met 
John de Mol producties een miljoen in 
de wacht te slepen. Op korte termijn 
wordt bekend of De Nachtegaal tot de 
genomineerde projecten zal behoren. 
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Als dat het geval is, dan wordt mede-
werking en enthousiasme bij de bevol-
king en anderen die de molen voor de 
ondergang willen helpen behoeden, 
noodzakelijk. In de aanloop op de finale 
uitzending, die in het laatste kwartaal 
van 2009 plaatsheeft, moet een grote 
campagne gestart worden. In het kader 
daarvan werd op donderdag 5 maart 
in Agrarisch Museum Westerhem een 
brainstormavond gehouden met verte-
genwoordigers van diverse Beemster or-
ganisaties. Stichting Behoud Nachtegaal 
Beemster. 

Voorwaarden voor de bouw van 
Snevertmolen Schagen

Er is onder voorwaarden toestem-
ming verleend om een nieuwe mo-
len te bouwen aan de Snevert in 
Schagen (Molenwereld 2009-2-60). 
Een van deze voorwaarden is dat het 

De vervallen Nachtegaal in Middenbeemster (foto G. Barendse, 6 juli 2008).

Hoogheemraadschap haar medewer-
king moet verlenen en dat de nieuwe 
molen kan functioneren als een be-
drijfsvaardige poldermolen in de water-
huishouding. De kosten voor de aanleg 
van waterwegen naar de molen zijn 
voor rekening van de initiatiefnemer die, 
naast de gebruikelijke leges, ook een 
vergoeding moet betalen voor het op-
stellen van een bestemmingsplankaart. 
Tenslotte zal door een erkend bureau 
een planschadeanalyse opgesteld 
moeten worden. Wanneer aan alle voor-
waarden is voldaan zal de gemeente 
pas een procedure starten om het be-
stemmingsplan te wijzigen.

Plannen voor redding molenkolk 
Schellinkhout

De provincie Noord-Holland en het 
Hoogheemraadschap willen samen 
proberen de historische molenkolk bij 

Schellinkhout te behouden. Het plan is 
de molen en de kolk op de monumen-
tenlijst te plaatsen en er wordt onder-
zoek gedaan naar herstel. De oude kolk 
zou lek zijn geraakt door verzakkingen, 
en dit bedreigt tevens de funderingen 
van de poldermolen. Naast werkzaam-
heden tijdens de ruilverkaveling in de 
jaren tachtig is het huidige graafwerk 
aan de Zuiderdijk debet hieraan. De 
plaatselijke politiek heeft de provincie 
gevraagd om actie te ondernemen en 
te onderzoeken wat de gevolgen zijn 
van de werkzaamheden, aangezien de 
Omringdijk een provinciaal monument 
is. Momenteel wordt de uitwateringsluis 
tussen de kolk en het buitendijks gebied 
vernieuwd.

Souburgse molen kan 
bouwproject vertragen

Op 16 maart zijn tijdens een com-
missievergaring van de gemeente 
Alblasserdam de consequenties bespro-
ken van de mogelijke gevolgen van de 
economische recessie op de in de ge-
meente lopende bouwprojecten. Met 
name het project Waterhoven fase 2, 
nabij de Souburgse molen baart de ge-
meente zorgen. Vooralsnog worden er 
geen concrete stappen genomen om 
vertraging tegen te gaan. Eerst worden 
de werkelijke cijfers van 2008 afgewacht. 
De kans dat Waterhoven fase 2 wordt 
vertraagd is aanwezig, aangezien het 
plan ter goedkeuring bij de provincie 
ligt. De gemeente vreest dat de provin-
cie opnieuw een verband legt met de 
Souburgse molen en dat vooraleerst res-
tauratie plaats dient te vinden van deze 
molen alvorens er verder mag worden 
gebouwd (zie Molenwereld 2009-1-7). 
 

KNNV voor behoud gemaal 
Nootdorp te Delft

Het Hoogheemraadschap Delfland 
zet de sloop van het gemaal Nootdorp 
in Delft door, maar de oude instroom-
ruimte van het gemaal blijft behouden. 
Natuurvereniging KNNV Delft en omstre-
ken is blij met het behoud van de droog-
staande instroom, maar zal zich tegelij-
kertijd blijven verzetten tegen de sloop 
van de rest van het gemaal. Delfland 
wil het oude gemaal, dat al sinds 2002 
buiten dienst is, slopen aangezien het 
geen kerntaak is om niet-werkende ge-
malen in stand te houden. Het KNNV ziet 
echter een alternatieve toekomst voor 
het gebouw als informatiecentrum over 
de waterstaatkundige geschiedenis van 
het gebied. Men onderzoekt nu of het 
gebouw als gemeentelijk monument 
kan worden aangemerkt en men een 
subsidie kan verkrijgen. Samen met het 
voor de sloop vrijgemaakte bedrag, zou 
men dan het totaalbedrag kunnen heb-
ben voor herstel en behoud van het ge-
maal. Het belangrijkste onderdeel van 
de renovatie is het herstel van een ver-
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zakking van een deel van het gebouw, 
die veroorzaakt is door het dempen van 
een waterloop. 
Het gemaal is het alleroudste nog be-
staande gebouw van een stoomgemaal 
van Nederland, gebouwd in 1841, nog 
ingericht met balansstoommachines, 
als laatste in Nederland. De inrichting is 
uiteraard niet meer die van 1841, maar 
het casco van het gemaal wel. Het be-
maalde trouwens de eerste droogmake-
rij in Nederland die volledig met stoom is 
drooggelegd. Dat unieke gemaal wordt 
gesloopt, maar de pomp en de aandrij-
ving uit 1985 (!) zullen worden verwijderd 
en bewaard als cultureel erfgoed!!!!!!  

Restauratie Oudendijkse molen

Begin april is begonnen met de res-
tauratie van de Oudendijkse Molen 
te Hoornaar. Een van de belangrijkste 
werkzaamheden is het vervangen van 
de binnenroede; de oude was een 
Bremerroede uit 1970 die op sommige 
plaatsen is doorgeroest. Op dit moment 
wordt een Vaags roede met nummer 190 
gemaakt ter vervanging, ook wordt het 
oud-Hollandse systeem vervangen door 
het systeem van Bussel, alleen op de 
binnenroede. De molen kreeg eerder, 
in 1941, ook al het systeem van Bussel. 
Verder worden de kokerstijlen, windpe-
luw en achterzomer, en mogelijk nog 
andere verbindingsbalken in de kap 
met kunsthars versterkt. De verbinding 
staart met slof wordt versterkt en goed 
gehangen. De molen wordt geteerd en 
geverfd waar nodig. De werkzaamhe-
den gaan zeker enkele maanden duren. 
W. Meerkerk.

Omwonenden willen de 
Munnikkenmolen op huidige 
plek houden

Met nagenoeg alleen emotionele argu-
menten hebben diverse omwonenden 
van de Munnikenmolen te Leiderdorp 
hun kritiek tijdens de commissievergade-
ring Ruimte van 30 maart hun kritiek ge-
uit op de verplaatsing van de molen. De 
emoties liepen extra hoog op, aangezien 
veel plannen al vast bleken te staan. Het 
College van B en W is van mening dat 
met de verplaatsing van de Munniken-
molen, de Meerburgermolen en de Kalk-
poldermolen, deze de molens weer een 
goede plek in open landschap krijgen. 
De Rijnlandse Molenstichting en de pro-
vincie Zuid-Holland zijn grote voorstan-
ders van de verplaatsing van de molens, 

Het voormalige bovengemaal van de 
polder van Nootdorp langs de A13 
bij Delft, het alleroudste bestaande 
stoomgemaal van Nederland, 
desondanks onbeschermd en met 
sloop bedreigd (foto E.G.M. Esselink, 
24 december 2006).

De in restauratie zijnde Oudendijkse Molen te Hoornaar 
(foto: F. Klijn, 3 april 2009).
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tot stand gekomen door samenwerking 
tussen de gemeenten Leiderdorp, Zoe-
terwoude, en Kaag en Braassem. De 
omwonenden van de Munnikkenmolen 
zijn niet blij met deze plannen van de 
gemeente, doch hun argumenten zijn 
zuiver van emotionele aard. De sprekers 
van de grote delegatie voerden aan dat 
het een mooi uitzicht is dat men niet wil 
missen.

Start verhoging Nooit Gedacht 
te Spijkenisse

Op 16 april is een start gemaakt met 
de voorbereidingen voor de ophoging 
van molen Nooit Gedacht te Spijkenisse 
(Molenwereld 2009-2-80/2009-3-108). 
Om de verhoging uiteindelijk mogelijk te 
maken zullen meerdere aanbouwen van 
de molen gesloopt worden. Hieronder 

onder andere het pand waarin een 
winkel gevestigd was. Op 16 april zijn de 
roeden uitgenomen en is de stelling ver-
wijderd. De molen zal worden losgehakt 
en wordt wat meer naar voren en meer 
naar rechts geplaatst. Na de verhoging 
wordt er rechts een pannenkoekenhuis-
je aangebouwd ter vervanging van de 
voormalige winkel. Ook zal de fundering 
van de molen aangepakt worden, die te 
lijden heeft gehad onder het vrachtver-
keer en de in gang zijnde nieuwbouw. 

Herbouw Wipkorenmolen Vianen 
in de Buitenstad

De inspanningen van de Stichting 
Herbouw Wipkorenmolen Vianen wor-
den na ruim tien jaar beloond: er is een 
geschikte locatie beschikbaar voor de 
herbouw van de Viaanse wipkoren-

molen. In het kader van het overheids-
project ‘Ruimte voor de rivier’ heeft de 
Stuurgroep Ruimte voor de Lek (waarin 
de provincie Utrecht, de Waterschappen 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijn-
landen en Waterschap Rivierenland 
en de gemeenten IJsselstein, Houten, 
Nieuwegein en Vianen zijn vertegen-
woordigd) een variantenstudie laten 
opstellen. Een van de varianten (de 
gekozen voorkeursvariant van de stuur-
groep) behelst het plan om in de uiter-
waarden bij de zogeheten Buitenstad de 
zeventiende eeuwse haven weer in ere 
te herstellen, en daarbij ook een plaats 
voor de molen te reserveren(dankzij 
de bijzondere inzet van de wethouder 
mevrouw M. Stolk van de gemeente 
Vianen). De molen komt daarbij op een 
terp komen te staan om eventuele hoge 
waterstanden in de rivier de Lek het 
hoofd te bieden. De nu te herbouwen 
wipkorenmolen zal een reconstructie zijn 
van de wip- en walkorenmolen met stel-
ling die tot 1838 aan het einde van de 
Molenstraat te Vianen stond, binnen de 
omwalling. Van de oorspronkelijke molen 
is nog het complete bouwbestek uit 1691 
bewaard gebleven, dat ook nu weer 
de basis wordt voor de herbouw. Een 
reconstructierapport en tekeningen zijn 
reeds vervaardigd, mede dankzij de en-
thousiaste medewerking van ing. J. den 
Besten. De verwachting is dat de bouw 
van de molen in 2012 zal beginnen. Tot 
die tijd moet het benodigde geld voor 
de herbouw bijeen worden gebracht 
via diverse wervings- en sponsoracties. 
De stichting Herbouw Wipkorenmolen in 
Vianen wil dat de molen, naast zijn oor-
spronkelijke functie, een cultureel edu-
catief centrum zal huisvesten, mogelijk 
in samenwerking met een zorginstelling. 
Stichting Herbouw Wipkorenmolen. 

In Schiedam wordt niet alleen gewerkt aan de nieuwbouw van De Kameel, 
maar ook de restauratie van de Babbersmolen maakt vorderingen 
(foto E.G.M. Esselink, 21 maart 2009).
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Korenmolen Windlust in 
Westmaas feestelijk heropend

De restauratie van de korenmolen 
Windlust te Westmaas is kort geleden vol-
tooid. Met het voortschrijden van de op 
28 maart 2008 gestarte werkzaamheden 
werd de molen langzaam maar zeker 
weer een visitekaartje voor Westmaas. 
Nadat er eind vorig jaar reeds kon wor-
den proefgedraaid, was het op 4 april 
dan eindelijk zover dat de molen offici-
eel kon worden heropend. 
De officiële en feestelijke (her)inge-
bruikname werd verricht door mr. drs. 
A.J. Borgdorff, burgemeester van de 
gemeente Binnenmaas, die samen met 
de heer P. Leeuwenburgh de noodza-
kelijke officiële handelingen verrichtte. 
De heer Leeuwenburgh is de zoon van 
de voorlaatste eigenaar van de molen 
en is geboren en getogen in de oude 
molenaarswoning achter de molen. 
Aansluitend op het officiële gedeelte 
vond een optreden plaats van het 
jeugdorkest van de plaatselijke muziek-
vereniging en was er voor genodigden 
en belangstellenden een drankje met 
een feestelijke traktatie. De bezoekers 
werden in de gelegenheid gesteld 
om de molen te bezichtigen, en kre-
gen daarbij uitleg van molenaar J. van 
Steensel. Met de restauratie was een be-
drag gemoeid van bijna 500.000 euro. 
Dit werd mogelijk gemaakt door o.a. bij-
dragen van de RACM, de provincie Zuid-
Holland, de gemeente Binnenmaas, 
het Prins Bernhard Cultuurfonds, de J.E. 
Jurriaanse Stichting, het Stichting Elise 
Mathilde Fonds, de BankGiro Loterij, de 
Van der Mandele Stichting, het Dinamo 
Fonds, het Gemeenschapsfonds van 
de Rabobank Hoeksche Waard, de 
‘Vrienden van de Windlust’ en de vrij-

willigers van de Stichting Molens Binnen-
maas.

Zestiende Westlandse Molendag 
op 27 juni 2009

Op zaterdag 27 juni 2009 organiseren de 
Westlandse molenaars van 09.00-17.00 
uur de zestiende Westlandse Molendag. 
Op deze dag is het mogelijk acht koren 
- en zes poldermolens in werking te zien 
en te bezichtigen. De korenmolens zijn: 
De Hoop te Maassluis, De Korpershoek 
te Schipluiden, De Roos te Delft, Wind-
lust te Wateringen, De Korenaer te 
Loosduinen, De Vier Winden te Monster, 
De Korenmolen te ’s Gravenzande en De 
Drie Lelies te Maasland. De poldermo-
lens zijn: De Wippersmolen te Maassluis, 
De Dijkmolen te Maasland (gesloten 
in verband met renovatie gemaal), 

De Nieuwlandsche Molen te Hoek van 
Holland, De Groeneveldse Molen te 
Schipluiden, De Schaapweimolen te 
Rijswijk, De Oude Liermolen te De Lier.
De molenaars die deze soms eeuwen-
oude werktuigen bedienen, geven u 
op verzoek graag uitleg over hoe de 
molen het meel maalt of het overtollige 
water uit de polder maalt. Evenals voor-
gaande jaren doet ook de Crossley die-
selmotor van de Oude Lierpolder te De 
Lier weer mee. Voor de geïnteresseer-
den in oude motoren een unieke kans. 
Ter hoogte van de Oostgaag nummer 
23 is het mogelijk om de fundering van 
de Kleine Kralingermolen te bezichtigen. 
Er kan gestart worden bij elke deelne-
mende molen en een aanbevolen fiets-
route met stempelkaart is te koop voor 
5 euro. Bij het behalen van minimaal vijf 
stempels (molens) komt u in aanmerking 
voor een leuk aandenken aan die dag. 
De Westlandse Molenaars.

Zo moet de nieuwe wipkorenmolen het gezicht op Vianen vanaf de Lek gaan 
bepalen (artist impression A. Enkelaar). 

De werkzaamheden voor de 
verhoging van der korenmolen 
van Spijkenisse zijn begonnen 
(foto G. Barendse, 16 april 2009).
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Eind herstel De Hoop te 
Sint Philipsland in zicht

Molen De Hoop in Sint-Philipsland staat 
weer in de steigers. Het is inmiddels 
twee jaar geleden dat het gevlucht en 
de kap van de molen zijn verwijderd 
voor restauratie. De opknapbeurt heeft 
sindsdien flinke vertraging opgelopen 
(Molenwereld 2008-10-390), omdat de 
molen in slechtere staat bleek te zijn dan 
gedacht. Om alle werkzaamheden uit 
te voeren, waren nieuwe offertes nodig 
en moest er nieuwe goedkeuring van de 
RACM komen. Het houtwerk wordt op 
verschillende plaatsen vervangen van-
wege houtrot. Daarna wordt de romp 
geverfd en worden kap en gevlucht te-
ruggeplaatst. In augustus moet De Hoop 
weer helemaal de oude zijn, aldus een 
woordvoerder van de gemeente Tholen. 

Opnieuw pappen en nathouden 
Boekelse standerdmolen

De verf van de Boekelse standerdmolen 
bladdert almaar verder af en de molen 
komt optisch steeds schever te staan. 
Het noodzakelijk onderhoud wordt schrij-
nend en de gemeente Boekel heeft in 
afwachting van uitkomsten met betrek-
king tot verplaatsing toch besloten voor 
56.000 euro aan herstelwerkzaamhe-
den te laten verrichten. Dit bedrag zal 

de komende zes jaar worden besteed, 
onder andere aan schilderwerkzaam-
heden. Het is niet te hopen dat de mo-
len daarna opnieuw slachtoffer wordt 
van de verdere besluiteloosheid van de 
gemeente, want zelfs de schilderbeurt 
kan dan wel eens kapitaalvernietiging 
zijn geweest op de lange termijn. Een 
uitspraak rond de mogelijke opties staat 
al enige tijd niet meer boven aan op de 
agenda. 

Toren en vijzel windmotor te 
Genderen geplaatst

Op 25 maart is de toren van de Hercules 
Metallicus te Genderen gearriveerd van-
uit het Friese Sloten. Terwijl de regen met 
bakken naar beneden kwam, kostte het 
heel wat kruim om het laatste stukje van 
de tocht met het ‘convoi exceptionelle’ 
te voltooien. De plek waar de windmotor 
komt te staan is namelijk niet gemakkelijk 
bereikbaar. Dat de molen er uiteindelijk 
komt is mede te danken aan de inspan-
ningen van de molenaars van De Witte 
Molen te Meeuwen (Aartjos Hak en Jan 
van Gelder). Uiteraard waren de moge-
lijk toekomstige molenbeheerders aan-
wezig om het schouwspel gade te slaan. 
Nadat in de ochtend de vijzel is ge-
plaatst, stond iets na tweeën ook de on-
dertoren fier overeind. In dezelfde week 
is ook een omloop rond de toren aange-

bracht. Het windrad zal later volgen en 
de gemeente Aalburg verwacht dat de 
onthulling en opening in juni plaats zal 
vinden. 

Sponsoractie ‘Geef de 
Keldonkse molen ‘n 10!’ zeer 
succesvol

Meer dan honderd nieuwe donateurs 
ondersteunen stichting korenmolen De 
Hoop Keldonk. De stichting organiseer-
de 31 maart een sponsoractie onder 
het motto: ‘Geef de Keldonkse molen ‘n 
10!’. Tijdens de huis-aan-huis actie werd 
bij elk gezin in Keldonk aangebeld. Veel 
nieuwe donateurs koppelde hun bijdra-
ge aan een deelname aan de Sponsor 
Bingo Loterij. Zo’n 75% van de nieuwe do-
nateurs kozen voor het vaste donateur-
schap. De actie loopt de komende week 
gewoon door, om zo ook de mensen te 
bereiken die dinsdagavond niet thuis 
waren. Stichting korenmolen De Hoop 
is bijzonder blij met de eerste resultaten 
van de actie. De nieuwe donateurs zor-
gen er voor dat de stichting ook in de 
komende jaren mag rekenen op vaste 
financiële ondersteuning. De kantine 
van de Keldonkse voetbalclub RKVV-
Keldonk fungeerde dinsdagavond even 
als coördinatiecentrum voor de sponsor-
actie ‘Geef de Keldonkse molen ‘n 10!’. 
Het was een komen en gaan van men-

De toren verrijst op zijn plek (foto: A. Hak, 25 maart 2009).

De overbrenging op de nieuwe vijzel voor de windmotor te Genderen (foto: A. Hak, 25 maart 2009). 
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sen die zich allemaal inzetten voor dit 
goede doel. In een tijdsbestek van drie 
uur belden 25 vrijwilligers bij elk gezin in 
Keldonk aan met de vraag vaste dona-
teur te worden van stichting korenmolen 
De Hoop Keldonk. “Door eerdere ac-
ties en het prachtige resultaat van van-
avond krijgt de stichting inmiddels de 
ondersteuning van 150 vaste donateurs. 
De komende dagen zal dat aantal nog 
zeker toenemen.”, met deze woorden 
geeft voorzitter Joan Hanegraaf aan 
dat nog niet alle adressen in Keldonk 
zijn bezocht. “Hoe is het met de molen?; 
het is een regelmatig gestelde vraag 
in Keldonk. Een vraag waaruit blijkt dat 
velen zich betrokken voelen bij de her-
bouw van de Keldonkse molen en wach-
ten op het moment dat er met de bouw 
gestart wordt. Toch is het zover nog niet. 
Aanvankelijk was voorzien dat de nood-
zakelijke wijziging van het bestemmings-
plan begin 2009 zou worden afgerond. 
Binnenkort komt bestemmingsplan ‘Kom 
Keldonk’ ter inzage, zodat we nu ver-
wachten in het voorjaar 2010 met de 
herstelwerkzaamheden van de stenen 
onderbouw te kunnen beginnen”, zo 
schetst Jan van de Vossenberg namens 
de stichting de actuele stand van zaken.

Archeologisch onderzoek naar 
locatie Antelse watermolen

De gemeente Boxtel wil graag de 
Antelse watermolen in Liempde her-
bouwen (Molenwereld 2009-3-111). De 
Antselse watermolen wordt onderdeel 
van een ecologische verbindingszone 
aan de Groote Waterloop, een beekje 
dat stroomt van landgoed Velder rich-
ting de Dommel in Kasteren. Tal van 
instanties hebben financiële steun toe-
gezegd, zoals Waterschap De Dommel 
dat als kartrekker opereert en de plan-
nen verder uitwerkt. Het woord is nu aan 
het bestuur van de Stichting Liempdse 
Watermolen, dat voor begin juni onge-
veer 100.000 euro moet inzamelen bij 
particulieren en bedrijven om het plan 
rond te krijgen. Ter voorbereiding hierop 
zijn archeologen van de RACM in april 
begonnen met het doen van opgravin-
gen. Tot heden zijn er weinig belangwek-
kende zaken aangetroffen, behoudens 
wat vergane resten die erop zouden 
kunnen duiden dat er een brugje lag 
over de inmiddels verlengde Groote 
Waterloop. Het archeologisch onder-
zoek zou meer helderheid kunnen geven 
over de precieze plek van de voor het 
eerst in 1371 genoemde watermolen, 
van oorsprong in gebruik als runmolen. 

Restauratie van molen van 
Nispen dit jaar van start

Na jaren van wachten en enkele tus-
sentijdse hersteloperaties, krijgt de grote 
restauratie van de korenmolen in Nispen 
naar verwachting nog dit jaar zijn beslag 
(Molenwereld 2008-12-478). De benodig-

de vergunningen zijn binnen, en nu is het 
nog wachten op een subsidiebeschik-
king. De belangrijkste werkzaamheden 
die worden verricht zijn herstel van de 
berg, verbetering van de trappen en het 
aanbrengen van leuningen, herstel van 
ramen en deuren, restauratie van het 
voegwerk, het met epoxy verstevigen 
van rotte vloerbalken, herstel luiwerk, 
herstel steenkuipen en koningsspil, het 
leggen van nieuwe molenstenen, ver-
vanging van het wieksysteem. De totale 
kosten worden inmiddels geraamd op 
350.000 euro. 

Gemeente draagt bij in 
onderhoud St. Petrus te Venray

Eigenaar Stoks krijgt van de gemeente 
Venray een subsidie van 8.651 euro voor 
het in stand houden van de St. Petrus.
De nieuwe verordening voor Venrayse 
monumenten en cultuurhistorische 
waar   den is per 1 maart 2009 in werking 
getreden. De eigenaar van een rijks-
monument kan een gemeentelijke bij-
drage krijgen van 10 procent (met een 
maximum van 10.000 euro) van de door 
de RACM goedgekeurde subsidie. Het 
maximale bedrag is 10.000 euro. De 
restauratiekosten voor de periode van 
2007 tot 2012 zijn vastgesteld op 86.508 
euro. De RACM draagt 30.000 euro bij in 
de restauratie. De molen heeft de sta-
tus van rijksmonument en is voor Venray 
gezichtsbepalend, vooral vanuit de rich-
ting van Deurne.

In ‘t kort

- Op 15 april 2009 zijn de roeden van 
molen Het Fortuin te Noordhorn weer 
gestoken, nadat deze in november 2008 
(Molenwereld 2009-1-3) waren uitgeno-
men vanwege de slechte staat. 
- De Slochter molenstichting heeft een 
subsidie van ruim 10.000 euro van de 
provincie Groningen gekregen ten be-
hoeve van herstel van de vijzel van mo-
len de Ruiten in Slochteren. 
- Stichting Het Drentse Landschap neemt 
dit jaar de molen te Gieterveen over 
voor een symbolisch bedrag. 
- De kosten voor noodzakelijk groot 
onderhoud aan Den Olden Florus te 
Terschuur zijn begroot op ruim 100.000 
euro, waarvan de gemeente ruim 20.000 
euro bijdraagt. Het onderhoud wordt 
naar verwachting dit jaar uitgevoerd. 
- De korenmolen in Waardenburg wordt 
door gemeente Neerijnen in erfpacht 
afgestaan aan de stichting Geldersch 
Landschap en Geldersche Kasteelen, 
die daarvoor de komende vijftig jaar het 
symbolische bedrag van 1 euro betaald. 
- Het vernieuwbouwde restant (Molen
wereld 2007-6-206) van molen De 
Spiering te Muiden is inclusief aan-
bouwen te koop voor een bedrag van 
1.750.000 euro.
- Op 24 maart zijn de oude Potroeden 
uitgenomen van De Bonte Hen te 
Zaandam, terwijl de nieuwe roeden op 7 
april zijn gestoken.
- Restauratiebedrijf Steijnhof heeft de 
het metsel- en stucwerk van de romp 

De molen van Nispen omstreeks 1970 met het nu weer te vernieuwen 
wieksysteem-Van Riet.
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Molenkaart VLAANDEREN

In het verleden werd er regelmatig een Vlaamse Molengids uitgegeven. De infor-
matie die daarin over onze molens wordt verstrekt, is grotendeels gebaseerd op 

gegevens uit het data-bestand ‘Belgisch Molenbestand’ van Molenzorg Vlaanderen 
vzw (www. molenechos. org), stichtend lid van Molenforum-Vlaanderen.
Voor degenen die een molen wilden bezoeken bleef er echter een leemte: een dege-
lijke, overzichtelijke kaart waarop de wind-, water- en rosmolens staan ingeplant. Die 
Molenkaart is er nu ! In samenwerking met het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) 
bracht het Molenforum-Vlaanderen de nog bestaande Vlaamse wind-, water- en ros-
molens in kaart, tesamen met de verschillende molenmusea. In totaal 310 molens en 8 
molenmusea. Het Molenforum nam het inhoudelijke aspect voor zijn rekening, voor de 
vormgeving en het kaarttechnische gedeelte werd een beroep gedaan op de exper-
tise van het NGI. Het resultaat van deze samenwerking, de ‘Molenkaart Vlaanderen’, 
liep onlangs van de drukpersen. Op 21 april heeft Molenforum-Vlaanderen de 
Molenkaart Vlaanderen gepresenteerd in samenwerking met het gemeentebestuur 
van Sint-Gillis-Waas in de windmolen van Sint-Pauwels: een toepasselijker plaats is nau-
welijks denkbaar. De Molenkaart Vlaanderen zal de weg tonen naar deze dynamische 
getuigen uit het verleden, die dank zij de onbaatzuchtige inspanningen van vele mo-
lenvrienden voor het nageslacht in ere worden gehouden. De weg vinden kan nu ook 
via GPS gezien de adressen van de molens en de musea op de kaart voorkomen. 

Aan de realisatie van deze kaart werd steun verleend door Triodos Fonds vzw en de 
provinciebesturen van de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams- 
Brabant. De eerste oplage van de Molenkaart Vlaanderen, 2000 exemplaren formaat 
120 cm op 52 cm, zal worden verspreid via de verkooppunten van het Nationaal 
Geografisch Instituut, de Standaardboekhandel en de verschillende molenverenigin-
gen die deel uitmaken van Molenforum-Vlaanderen voor de prijs van € 5.

Vanuit Nederland is de kaart te bestellen door het overmaken van € 5,- + € 2,70 ver-
zendkosten, in totaal € 7,70 op het rekeningnummer IBAN-code BE07 7330 5271 3466; 
BIC/SWIFT-code KREDBEBB t.n.v. Molenforum Vlaanderen, Kerkstraat 3, 2890 Sint-
Amands. Molenforum-Vlaanderen.

van De Windhond te Woerden grondig 
onderhanden genomen, om zo lekka-
ges tegen te gaan. 
- In maart is korenmolen De Hoop te 
Bavel voorzien van een nieuwe lange 
spruit. 
- Op 13 maart is B. Wijten uit De Moer op 
61-jarige leeftijd overleden. Wijten was 
voormalig eigenaar en kartrekker achter 
de restauratie van De Couwenbergh te 
Kaatsheuvel.
 

De Bonte Hen in Zaandam bij het 
vervangen van de roeden met op 
de voorgrond de te steken nieuwe 
middelbalk (foto M.C.J. Bus (foto 
M.C.J. Bus, 7 maart 2009).

Het ‘interieur’ van een oude Potroede van De Bonte Hen 
(foto M.C.J. Bus, 7 maart 2009).

Molenkalender 2009

9 en 10 mei 2009: Nationale Molen- en 
Gemalendag.
28 mei/29 mei 2009: Luilak molen Het 
Pink Koog a/d Zaan.
13 en 14 juni 2009: Groninger Molen-
weekend.
27 juni 2009: Westlandse Molendag.

Molenkalender buitenland 2009 

23 mei 2009: Zwitserse Molendag.
1 juni 2009: Duitse Molendag.
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Jaloers
Jaloersheid staat als karakter eigen-

schap niet hoog aangeschre ven. 
Maar het komt voor en is vaak begrijpe-
lijk ook. Dezer dagen, met de molendag 
in het vooruitzicht, heb ik er zelf flink last 
van. Dat is toch de dag bij uitnemend-
heid om de molen te laten zien. Daar 
gaat het toch om? Of zie ik het verkeerd? 
Volgens mij heb je voor alle heftig ge-
proclameerde neventoeters als oude 
ambachten, pannenkoeken, olie bollen 
en kleurplaten en wat dies meer zij hele-
maal geen molen nodig. Het is natuurlijk 
allemaal erg leuk, maar het leidt eigen-
lijk alleen maar af. Ik heb al eens eerder 
geschreven over de molen als decor. Ik 
begrijp nu mijn oude wiskundeleraar. Hij 
vond zijn lokaal al ruimschoots versierd 
met een passer en twee tekendriehoe-
ken aan de wand. Al het andere leidt 
alleen maar af, zo zei hij als er commen-
taar was op zijn sober ingerichte lokaal. 
Op molendag moet mijn molen, ijs en 
weder dienende (lees afhankelijk van 

weer en wind) dus echt malen. En met 
echt malen bedoel ik ook echt malen. 
Niet zo maar met een miezerig straaltje 
meel en haast krijsende stenen, maar 
een stroom meel die de zak in gulpt, zo-
als in de tijd van vader, die als alles vol 
en zoet was, wel dagen had  waarin hij 
anderhalve ton in een uur maakte. Dat is 
het echte molenleven van weleer.
Dat is niet te realiseren; niet vanwege mij 
of vanwege mijn molen, maar vanwege 
het graan. Anderhalve ton, dat is 30 ou-
derwetse zakken van 50 kg. Ik zal u en mij 
het uitrekenen maar besparen als ik een 
hele dag zo wil malen. Dat is praktisch 
onmogelijk te regelen of het moet aan 
mij liggen. 
Toen ik dit allemaal zat te overdenken 
werd ik stikjaloers op mijn collega-water-
molenaars. Collega’s zijn het natuurlijk 
helemaal niet, al noemen ze zich ook 
molenaar. Het is alsof je de bestuurder 
van een fiets op één lijn zet met die van 
een tram. Zijn dat ook collega’s? 
Nee, ik ben te veel meelmuis. En toch 
werd ik jaloers. Waarom dan? Wel ander-
halve ton maïs of een veelvoud daarvan 

kost een flink bedrag en het meel moet 
ik dan ook nog zien te slijten. Dat ligt met 
polderwater anders. Dat hoef je niet te 
kopen als het de molen ingaat en niet 
te verkopen als het de molen uitgaat. Te 
organiseren hoef je niks, want de molen 
trekt het water naar zich toe en gooit 
het er zelf weer uit. Als het een beetje 
wil bewijs je de gemeenschap nog een 
dienst ook. Je hoeft de molen dan niet 
af te knijpen om maar zo lang mogelijk 
met het water te doen. Als het weer er 
naar is kun je alle registers van het orgel 
open trekken. Dan is het echt malen ge-
blazen en hoost het water de molen uit, 
ah...!. Die watermolenaars zijn daarom 
een bevoorrecht soort mensen, zeker 
wanneer ze uit het echte molenhout zijn 
gesneden.
Voor mij als meelmuis in hart en nieren 
wacht tien tegen een de frustratie.  Of 
zou het zo zijn dat al die toeters en bellen 
bewust in het leven worden geroepen 
om dit soort frustraties te verbergen. Als 
je molen nauwelijks aandacht eist kun 
je het publiek uitstekend vermaken. Als 
je zo maalt ‘dat je geen tijd hebt om je 
neus op te halen’ zoals een broer van 
mijn vader placht te zeggen dan lukt dat 
niet. Kortom, die toeters en bellen zijn lis-
tig bedacht; grote klasse: geen afleiding 
maar zingeving; hulde!
Een fijne molendag allemaal!
    
       Balie Kluiver

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

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
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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

De laatste tijd hebben we voornamelijk 
aan de molen van Rockanje gewerkt. In 
1988, voor de restauratie, had deze mo-
len twee buitenroeden. Een ervan was 
niet meer te repareren en is vervangen 
voor een nieuwe gelaste binnenroede. 
Op kosten van de eigenaar is de binnen-
zijde van deze roede in de epoxyteer 
gespoten, wat niet subsidiabel was. Nu 
blijkt dat de binnenzijde haast nog niet 
is aangetast door roest. De potroede is 
door ons gerepareerd. Dit hebben we al 
vele malen op diverse molens gedaan. 
Er zijn er bij van 25 jaar terug welke nog 
draaien. We hebben hier in de midden-
stukken nieuwe platen op de hoeklijnen 
ingelast zodat er weer een sterk geheel 
ontstaat. (De roeden te restaureren door 
middel van klinken zou een betere optie 
zijn.) Hierna zijn beide roeden aan de 
binnenkant ingespoten met waxoil, een 
product wat ver in de naden dringt en er 
niet na verloop van tijd door het draaien 
of warmte uit gaat. Het verdient wel aan-
beveling de behandeling na een jaar of 
vier te herhalen, iets wat heel simpel is 
uit te voeren en geen hoge kosten met 
zich mee brengt, zeker op alle oude, on-

Het optafelen van de 
nieuwe roeden voor 
De Bonte Hen 
(foto M.C.J. Bus, 
1 april 2009).

Reparatie van de 
potroede uit Rockanje 
in de werkplaats in 
Spijkenisse (foto 
Herrewijnen, 26 
januari 2009).

der andere potroeden moeten we heel 
zuinig zijn! 
Op 26 Maart zijn de roeden gestoken 
en de staart aangehangen. Inmiddels 
heeft de molen weer gedraaid en is hij 
op molendag te bezoeken.
Aan diverse molens wordt ook onder-
houdswerk uitgevoerd. In de werkplaats 
liggen de nieuwe lange spruit en een 
lange schoor gereed voor De Eendracht 
te Dirksland welke, als alles volgens plan-
ning is verlopen, op 24 April gestoken 
gaan zijn.

De Noorderschuur weeg van oliemolen 
Het Pink is vernieuwd. Na het slopen van 
het weeghout bleken alle stijlen, binten 
en spantpoten zo slecht dat het gehele 
schot is vervangen. Ook is een gedeelte 
van het dakhout vernieuwd. De muurtjes 
die achter het weeghout zaten vielen 
als los zand uit elkaar. Deze zijn opnieuw 
opgemetseld. Alle molens van familie 
Honig (nu nog Het Pink en De Ooievaar) 

hebben of hadden deze muurtjes waar-
schijnlijk tegen het doorvreten van het 
weeghout door ratten en muizen!!
Voor papiermolen De Schoolmeester 
zijn twee nieuwe iepenhouten rollen ge-
maakt voor de papiermachine (het ko-
perdoek rolt hier overheen).
Oliemolen De Bonte Hen is voorzien van 
een nieuwe windpeuling, middelbalk en 
een stel nieuwe roeden. De oude roe-
den komen uit de in 1964 verbrandde 
Koperslager. De roeden zijn de oudste 
van Nederland 130 jaar geleden ge-
maakt door de firma Pot uit Kinderdijk. 
De nieuwe roeden zijn opgetafeld op 
het bekende (voor Zaankanters) mo-
lenschiereiland De Hemmes. Ooit ston-
den daar vele molens: De Poelsnip, 
De Roggebloem, De Zaadzaaier, De 
Prolpot, De Koopman, De Zeemeeuw, 
De Kogmeeuw, De Oude Zwan en aan 
het Krengelgat De Oranjeboom en Het 
Vergulde Kalf. Nu in de 21e eeuw zijn er 
roeden gemaakt voor De Oude Knegt, 
Het Jonge Schaap en tot slot De Bonte 
Hen. Toch een triest gevoel dat op De 
Hemmes geen molen meer staat! Eén 
voordeel, een hoop, zij het winderige 
werkruimte!

Het steken van de roeden in de 
molen van Rockanje 
(foto Herrewijnen, 26 maart 2009).
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Een herboren 
Kilsdonkse Molen!
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- M O L E N S A C T U E E L -

Het ging met de Kilsonkse molen in Dinther-Beugt meer dan een 
eeuw bergafwaarts. Hij had zijn tijd uitgediend; deze koren- en 

oliemolen. Tevens wind- en watermolen. De waterkracht, geleverd 
door de Aa, moest in 1880 vaarwel worden gezegd. Dat beteken-
de het einde voor de oliemolen waarvan het oliewerk verhuisde 
naar Stroobos (zie elder in dit blad), al bleef het gebouw staan. De 
windmolen, gedurende lange tijd een kettingkruier, bleef tot 1939 



- M O L E N S A C T U E E L -
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in bedrijf en daarna volgde verval, uitmondend in sloop. Alleen 
een deel van de romp bleef staan, maar ook daarvan ging de 
staat zienderogen achter uit. De eindbestemming tekende zich 
af. Het pakte anders uit. Op 8 september 2003 werd de Stichting 
De Kilsdonkse Molen opgericht die zich sterk ging maken voor 
de restauratie van de unieke molencombinatie. Dat lukte won-
der boven wonder. In 2005 worden de restanten van de molens 
verworven en in 2007 wordt de restauratie aanbesteed, waar-
van het molenmakerswerk wordt uitgevoerd door Adriaens uit 
Weert. Op 8 mei is het zo ver. Dan stelt Prins Friso de molen in 
bedrijf. Bijgaande fotoreportage van Joop Vendrig laat zien hoe 
het geworden is.  jsb. 
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De heer Ruurd Jakob Nauta uit 
Ysbrech tum brengt de ‘Zoeker’ in 

Molenwereld 125 van april 2009 thuis als 
de Rote Mühle te Emden, ‘welke op 1 no-
vember 1913 door brand verwoest werd. 
De foto is van voor 1913, want in 1914 
werd de Rote Mühle tijdens de herbouw 
voorzien van een windroos, terwijl de 
molen voor de brand in 1913 nooit een 
windroos heeft gehad, maar altijd met 
een staart was uitgevoerd. Overigens is 
de in 1914 herbouwde Rote Mühle op 16 
augustus 1916 opnieuw in vlammen op-
gegaan. De stenen onderbouw bestaat 
nog steeds.’ 
Ook de heer L. van der Drift uit Den Haag 
komt op Emden uit, maar volgens hem 
gaat het om een andere molen. ‘We zien 
één van de molens van de stad Emden, 
namelijk koren- en pelmolen “De Goede 
Verwachting” aan de Kattewal, gelegen 
nabij de noordwesthoek van de Emder 
stadswal.
Oorspronkelijk stond op deze plek een 
standerdmolen, die in 1533 uit veilig-
heidsoverwegingen van buiten de stad 
naar deze plek werd overgebracht. Op 
5 december 1810 brandde de standerd-
molen af, waarna er op dezelfde plek 
een achtkante stellingmolen met ste-
nen onderbouw werd opgetrokken. Bij 
die gelegenheid kreeg de molen haar 

naam. De bovenbouw van deze molen 
ging verloren bij een brand in de nacht 
van 26 op 27 oktober 1888. De schade 
werd echter hersteld en op de overge-
bleven stenen onderbouw verrees een 
nieuw achtkant, dat op voorschrift van 
de stad Emden werd bedekt met brand-
werende metalen platen. Waarschijnlijk 
zag de molen er toen uit zoals op de 
onbekende afbeelding, dus met zelf-
zwichting en staart. Later is de staart ver-
vangen door een windroos. Het precieze 
jaar waarin dit gebeurde is niet bekend, 
maar het moet in elk geval vóór 1919 zijn 
geweest. Lang heeft de molen daarna 
niet meer op windkracht gewerkt, want 
in 1923 werd het gevlucht verwijderd, 
ondanks pogingen van het stadsbestuur 
om dit te verhinderen. In de Tweede 
Wereldoorlog, om precies te zijn op 11 
december 1943, raakte de molen tijdens 

een bombardement zwaar beschadigd 
en ging de bovenbouw verloren. De ste-
nen onderbouw verdween in 1955.
De molen wordt uitgebreid beschreven 
in het boek Emder Mühlengeschichte 
van Dietrich Janssen (Emden, 1985, pp. 
19-29), waaraan ook bovenstaande ge-
gevens zijn ontleend.’
De situatie van beide molens lijkt heel 
veel op elkaar, maar volgens de heer 
Van der Drift zijn er verschillen zoals ‘de 
plaatsing van de vensters in de onder-
bouw en de dubbele toegangsdeur in 
de onderbouw, die zich bij De Goede 
Verwachting in het veld recht voor de 
straat die naar de molen loopt bevindt, 
terwijl de toegangsdeur bij de Rode 
Molen zich één veld verder naar links be-
vindt.’
In ieder geval danken wij beide heren 
voor hun reactie.
 

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’: het betreft een Duitse ansichtkaart, maar het is zeker 
niet uitgesloten dat het om een Nederlandse molen gaat; maar waar precies? 
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

- A D V E R T E N T I E 
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DE NEGEN LEVENS 
       van 
     De Veldkat 

A.M.H. Smit

BBakker & Molenaar Verpakkingen BV (v.h. Papierwarenfabriek 

Jan Bakker Cz.) te Westzaan behoort tot de oudste bedrijven 

in de Zaanstreek. In papiermolen De Veldkat werd de basis 

gelegd voor het bedrijf. Wouter Veenis, de directeur/eigenaar 

van de papierwarenfabriek, vroeg mij of ik de oorsprong van 

zijn bedrijf èn van de molen wilde achterhalen. Dat laatste 

bleek geen eenvoudige zaak. In het verleden kwamen Zaanse 

historici bij hun onderzoek naar deze molen er niet helemaal 

uit. Men dacht dat er tegelijkertijd twee molens met de naam 

De Veldkat in Westzaan hadden gestaan. Ron Couwenhoven 

was de eerste die tot de bevinding kwam dat het om een en 

dezelfde molen ging. Een aaneensluitende levensloop was er 

nog niet. Na intensief en langdurig onderzoek kon uiteindelijk 

in belangrijke mate het levensverhaal van De Veldkat 

achterhaald worden.

Op 3 december 1665 kochten de West-
zaners Claes Jansz. en Sijmon Jacobsz. 
voor 51 gulden een stuk grond groot 50 
roeden in het Zuideinde van Westzaan. 
Daarop lieten zij een molen bouwen 
die, zoals uit de blaffert (register) van 1 
januari 1729 blijkt, “uijt den banne van 
Assendelft aldaar is vervoert”. Ondanks 
intensief speurwerk in het oudrechterlijk 
archief van de banne Assendelft kon 
niet achterhaald worden welke molen 
dat is geweest.
Claes Jansz. en Sijmon Jacobsz. kregen 
op 11 augustus 1666 de windbrief voor 
de hennepklopper De Veldkat waar-
voor jaarlijks aan windrecht 2 pond en 

De Veldkat was een vrij kleine 
molen met naar schatting een 
18 à 19 m vlucht. Zoals meer Zaanse 
molens had hij een geschilderd 
naambord, waarop -bij deze molen- 
een zittende kat was afgebeeld.
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DE NEGEN LEVENS 
       van 
     De Veldkat 

Gerrit Mol uit Wormerveer tekende de Veldkat voor deze ansichtkaart, 
uitgegeven in een serie molenkaarten door Spaander in Wormerveer, 

serie C no. 655.

Westzaan met zijn molens, waaronder 
- speciaal aangegeven - De Veldkat. 
In werkelijkheid stond de molen ten 
zuiden van de Weelsloot. Volgens 
Boorsma telde Westzaan in totaal niet 
minder dan 106 molens, waaronder 
10 papiermolens.

10 schelling moest worden betaald. 
Uit de hoogte van dit bedrag valt af te 
leiden dat het geen grote molen was 
en voordien waarschijnlijk een hennep-
koeksmolen (oliemolen) geweest zal zijn.
Nog binnen het jaar, op 21 juli 1667, ver-
kocht Sijmon Jacobsz. zijn halve bezit 
in de “d’Velt Kat” aan zijn compagnon 
Claes Jansz. Ouwerijcx (zoals diens vol-
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ledige naam verder in de stukken wordt 
vermeld) voor 350 gulden. De waarde 
van de molen werd dus gesteld op 700 
gulden. Na het overlijden van Claes 
Jansz. Ouwerijcx verkochten zijn zoons 
Pieter en Jan op 16 mei 1680 de hennep-
kloppersmolen met erf, gereedschap-
pen en een schuit voor totaal 550 gulden 
aan tien verschillende participanten. De 
molen werd vanaf toen in rederij gedre-
ven. In de daarop volgende 25 jaren 
werden veelvuldig parten in De Veldkat 
verhandeld en steeg de molen geleide-
lijk aan in waarde. Onder de partenko-
pers kwamen ook rolreders (handelaren 
in hennep en zeildoek) voor. Op 6 april 
1707 werd 1/6e part in De Veldkat voor 
151 gulden verkocht waarmee de waar-
de van de molen op meer dan 900 gul-
den kwam. Daarna brachten de parten 
bij verkoop steeds lagere prijzen op. Jan 
Claesz. Witt kocht op 16 oktober 1721 
van de overige deelnemers alle parten 
(9/12e) in De Veldkat voor 350 gulden. 
De goede jaren voor de hennepklopper 
waren voorbij.

Houtzaagmolen

De houtzaagmolens echter beleef-
den in die jaren hun grootste bloei. Jan 
Claesz. Witt liet De Veldkat afbreken en 
op korte afstand van zijn standplaats in 
het Zuideinde als houtzaagmolen her-
bouwen. Dit blijkt o.a. uit de verkoop 

op 1 februari 1742 van 101 roeden land 
“gelegen in het Zuideinde te Westzaan, 
een kamp bewesten de weg, achter 
Jan Dirksz. waar de Oude Veldkat heeft 
gestaan”. Op 7 januari 1740 verkocht 
Steijntje Jans, de weduwe van Jan 
Claasz.Witt , aan haar zoon Claas Jansz, 
Wit voor 1200 gulden “Een Veersagers 
moolen genaamt D’Velt Kat met sijn erff, 
schuuren en gereedschappen daaron
der een boeijertje met desselfs toebe
hooren”. De zoon leende de koopsom 
van zijn moeder tegen 3% per jaar. Zij 
had in de verkoopakte verder de bepa-
ling laten opnemen dat op het molenerf 
niets gebouwd mocht worden dat het 
uitzicht van de verkoopster op “’s Heren 
weg” zou belemmeren. Aan de bloeitijd 
van de zaagindustrie was inmiddels ech-
ter een eind gekomen. Na 1735 volgde 
er een langdurige periode van terugval 
waarin talloze zaagmolens werden af-
gebroken. Deze ontwikkeling was ook 
voor De Veldkat funest. Op 18 januari 
1745 bracht Claas Jansz.Wit in veiling: 
De Hegte Houtzagers mole sijnde zeer 
bequaam tot het veeren latte zagen 
genaamt de Veldkat, staande en gele
gen te Westzanen int zuijdent …”. In de 
aanbieding waren o.a. de volgende 
voorwaarden opgenomen: “den Coper 
zal gehouden zijn de voors. mole op de 
eerst comende reghtdag te ontvangen 
en te betalen met gereet en vrij gelt en 
voor Primo Meij deselve mole met schuu-
ren bij de grond af wegtehalen”.

Schelpzandmolen

Pieter Brandaris uit Westzaandam kocht 
de molen voor 400 gulden. Op 4 febru-
ari 1745 werd de koop door de Schout 
en Schepenen van de banne Westzaan 
vastgelegd echter zonder dat in de akte 
de bepaling werd opgenomen dat de 
molen vóór 1 mei 1745 afgebroken dien-
de te worden. Pieter Brandaris ging geen 
hout zagen maar richtte de molen in tot 
het vermalen van schelpen. Na ruim drie 
jaar, op 16 mei 1748, verkocht hij “de 
schulpsants mole genaamt de velt kat 
met sijn erff en gereetschappen, staan
de en gelegen tot westzanen int suijd 
ent, belent ten suijden Claas Wit en ten 
noorden Willem Kuijser” voor 550 gulden 
aan Maarten Dirksz Wit. 

Snuifmolen

Laatstgenoemde liet de molen afbre-
ken en als snuifmolen herbouwen in de 
Krabbelbuurt (tegenwoordig de J.J. 
Allanstraat), bewesten de weg, ten zui-
den van de Weelsloot en beoosten de 
Korte Reef. Het toegangspad naar De 
Veldkat liep vanaf zijn huis Krabbelbuurt 
282 (nu: J.J. Allanstraat 441) over het erf 
van de mosterdmolen De Herder. De 
vrijgekomen molenwerf in het Zuideinde 
verkocht Maarten Wit op 2 mei 1754 
voor 70 gulden aan Claas Wit, de eige-
naar van het aangrenzende perceel 

Fragment van de kadastrale minuutkaart van omstreeks 1830 waar De Veldkat 
staat aangegeven op kadastraal perceel no. 505.
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grond. Na het overlijden van Maarten 
Wit zette diens weduwe Trijntje Pieters 
Waagmeester de zaken voort met haar 
twee zoons Cornelis en Claas. Op 26 juni 
1771 werd de firma Wed. Maarten Wit & Zn 
in het “Verf- en Snuifmalerscontract van 
1739” opgenomen waarin De Veldkat 
verzekerd werd voor 1400 gulden. Na 
het overlijden van hun moeder zetten de 
zoons op 16 juni 1774 de activiteiten voort 
onder de naam Firma Cornelis en Claas 
Wit. Op 1 januari 1781 werd de firma op-
geheven en enkele maanden later werd 
de nalatenschap van hun ouders als-
nog verdeeld. Cornelis kreeg o.a. mos-
terdmolen De Herder en een huis terwijl 
Claas snuifmolen De Veldkat en een huis 
in eigendom kreeg en “een stukje land 
aan het Zuideinde op welke eertijds De 
Veldkat heeft gestaan”. 

Conflict

In die jaren was Cornelis Jansz.de Vries 
molenaarsknecht op De Veldkat. Hij 
moest zich op 25 juni 1786, samen met 
de vrachtschipper Poulus Schouten, ver-
voegen bij notaris Simon Jongewaard in 
Westzaan om namens zijn baas Claas 
Wit een verklaring af te leggen. De Vries 
bevestigde daarin dat hij op 20 april 1784 
vier vaten snuif had gebracht in de schuit 
van Schouten die bestemd waren voor 
de Amsterdamse snuifhandelaar A.H. 
Reynard & Wollenis & Comp. Schipper 

Schouten voegde daaraan toe dat hij 
deze vier vaten de volgende dag aan 
Pieter Bottillon, een knecht van Reynard, 
had afgeleverd. Ongetwijfeld was er 
een geschil tussen de leverancier in 
Westzaan en de afnemer in Amsterdam. 
De afloop hiervan is onbekend geble-
ven. Waarschijnlijk is de verklaring af-
doende geweest voor de oplossing van 
het conflict.

Boedelscheiding

Claas Wit overleed op 22 mei 1798. Uit 
zijn huwelijk met zijn eerder gestorven 
vrouw Neeltje Meijn waren twee doch-
ters geboren: Trijntje, die gehuwd was 
met Cornelis Jansz. Dekker, en Engeltje 
die getrouwd was met Jan Gorter. De 
boedelscheiding van de nalatenschap 
van Claas Wit, groot 14.200 gulden, 
vond plaats op 18 februari 1802 . Cornelis 
Jansz.Dekker en zijn vrouw Trijntje kregen 
hiervan de helft toebedeeld bestaande 
uit het woonhuis in de Krabbelbuurt, ta-
baksmolen De Veldkat met het apart 
staande pakhuis en 4 akkers land groot 
ca. 1100 roeden. De totale waarde van 
dit onroerend goed werd getaxeerd op 
3.240 gulden. Verder kregen zij toebe-
deeld de waarde van de in de molen 
aanwezige voorraad bewerkte en on-
bewerkte goederen die op ƒ 3.884,20 
was getaxeerd. Deze goederen waren 
in de akte in 21 soorten en kwaliteiten 

gespecificeerd en bestonden voor een 
groot deel uit tabaks- en snuifsoorten 
maar ook uit verf, turfmolm en schelp-
zand. Het totale bedrag van die losse 
goederen overtrof dus verre de waarde 
van het geërfde onroerend goed. Ruim 
vijf jaar later, op 20 augustus 1807, ver-
kocht Cornelis Jansz. Dekker de tabaks- 
en snuifmolen De Veldkat met het apart 
staande pakhuis voor 1.060 gulden aan 
Jan IJff & Comp. te Westzaan. Voor de 
losse goederen, gereedschappen en 
verdere aanhorigheden werd 200 gul-
den betaald. Het was midden in de 
Franse tijd en de economische situatie 
in Nederland was erbarmelijk. Ruim an-
derhalf jaar later, op 22 januari 1809, 
verkocht IJff de “snuif en schilpzandmo
len” De Veldkat met het achterstaande 
pakhuis en erf groot 117 roeden voor 
900 gulden aan Cornelis de Jager uit 
Westzaan. In de nog steeds moeilijke 
periode na de Franse bezetting moest 
Cornelis de Jager regelmatig geld le-
nen om het hoofd boven water te kun-
nen houden. Op 22 januari 1818 leende 
hij van Adriaan Tip 720 gulden tegen 5% 
rente en een aflossing van 50 gulden 
per jaar. Waarschijnlijk vanwege het uit-
blijven van de aflossingen verkreeg Tip 
twee jaar later een belang van 50% in 
de molen en kort daarna het volledige 
eigendom. Het verwerken van tabak en 
het produceren van snuif was inmiddels 
beëindigd. Met de molen werd nog uit-
sluitend schelpzand gemalen. Op 1 juli 
1823 verkocht Adriaan Tip de “schulp
zandmolen” De Veldkat met schuiten-
huis en erf maar zonder het apart staan-
de pakhuis voor 1500 gulden aan de 34 
jarige Jan Cornelisz. Bakker, arbeider te 
Krommenie. De aanwezige voorraad 
schelpen leverde 420 gulden op en de 
gereedschappen en overige aanhorig-
heden 112 gulden. De totale koopsom 
kwam hiermee op 2.032 gulden. 

Mosterd en papier

Waarschijnlijk is Jan Cornelisz. Bakker di-
rect na de aankoop van de molen ge-
stopt met het vermalen van schelpen. 
Zijn beroep wordt na die datum, zoals 

De Schoolmeester in Westzaan is de 
enige nog bestaande windpapiermolen 
ter wereld. De molen was sinds 
1852 eigendom van de familie De 
Jong. Ondanks dat het bedrijf zich 
specialiseerde in de fabricage van 
papieren zakken bleef men de molen 
in ere houden. In 1960 werd Gebr. De 
Jong NV overgenomen door het Van 
Gelderconcern, maar eerder, in 1957, 
was de molen overgenomen door 
de Vereeniging van Nederlandsche 
Papierfabrikanten, maar bleef wel in 
gebruik bij Gebr. De Jong. In 1976 
nam de Vereniging De Zaansche 
Molen, de huidige eigenaar, De 
Schoolmeester over. 
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in het “Kohier van het PatentRegt van 
1832” vermeld als mosterd- en papierfa-
brikeur. Het is niet uitgesloten dat, nadat 
de vlakbij De Veldkat staande mosterd-
molen De Herder die begin 1829 was ver-
brand, Jan Bakker Cz. de productie van 
De Herder in zijn molen heeft voortgezet. 
Cornelis de Jager, inmiddels schipper 
geworden, verkocht op 14 september 
1834 zijn woonhuis in de Krabbelbuurt 
nr. 282 (nu: J.J. Allanstraat 441) voor 700 
gulden aan Jan Cornelisz. Bakker wiens 
beroep in de akte wordt vermeld als 
“Papier en Mostaard Fabrikeur”.! 
Het bijzondere hiervan is dat hij papier 
begon te maken in een periode dat 
de fabricage van dat product door 
windmolens begon terug te lopen. Van 
Pieter Bruntink te Zaandam leende hij 
op 7 december 1855 het in die tijd niet 
onaanzienlijke bedrag van 2.000 gulden 
tegen 5% per jaar. Als onderpand dien-
de zijn huis en, zoals in de akte stond, 
Papiermolen De Veldkat. Het is niet on-
denkbaar dat zijn bedrijf floreerde en 
Jan Bakker geld nodig had voor wellicht 
een uitbreiding van de droogschuren 
of voor de aanschaf van grondstoffen. 
Na het overlijden van zijn vrouw Trijntje 
Daan, waarmee hij in gemeenschap 
van goederen was getrouwd, kwam bij 
de vererving Papiermolen De Veldkat 
en 2 woonhuizen voor de ene helft in het 
bezit van Jan Bakker Czn. en de andere 
helft (ieder 1/4e) werd eigendom van 
zijn zoon Cornelis en dochter Jannetje. 
Cornelis had al eerder, in 1862, pakhuis 
De Vrede aan het Watermolenpad ge-
kocht en in vennootschap met Adriaan 
Tip in dat pakhuis de fabricage van 
vermicelli begonnen. Op 11 maart 1873 
kocht Cornelis Bakker Jzn. het erfdeel 
van zijn vader en dat van zijn zuster voor 

2250 gulden. Hij verzekerde op 1 juni 1873 
de papiermolen voor 6000 gulden in het 
Papiermakerscontract. De derde gene-
ratie, Jan Bakker Corneliszoon, erfde, 
na het overlijden van zijn vader in 1874, 
als enig kind papiermolen De Veldkat 
en pakhuis De Vrede. Verder nog een 
tweede pakhuis met onbekende naam 
waar papieren zakken werden geplakt 
plus twee woonhuizen, drie percelen 
weiland en het woonhuis Krabbelbuurt 
277 beoosten de wegsloot. Dit mooie 
huis, thans J.J. Allanstraat 360, werd in 
1959 gesloopt. Op 11 september 1880 
zegde Jan Bakker de verzekering in het 
Papiermakerscontract op. Dat bete-
kende echter niet dat hij stopte met de 
papierfabricage. Eigenaren van wind-
molens schakelden in die periode hun 
verzekeringen vaak over op zogenaam-
de beurspolissen. De Firma Jan Bakker 
Czn. produceerde met De Veldkat nog 
steeds grauw papier en leverde, zoals 
uit rekeningen van 1905 blijkt, o.a. klein 
en groot pak, grutters 8 ponds en derge-
lijke. Voor alle soorten werd één prijs ge-
rekend n.l. 25 cent per kilogram. Tot 1912 
is met De Veldkat verpakkingspapier ge-
fabriceerd. Hoewel laat begonnen was 
de molen, op De Schoolmeester na, de 
laatste actieve papiermolen. 

Cacaoafval

De Veldkat werd verkocht aan W. 
Spreeuw die een petroleummotor in de 
molen liet plaatsen en cacaoafval en 
doppen ging verwerken. Spreeuw ging 
kort daarna een compagnonschap aan 
met Slop onder de naam Firma Spreeuw 
& Slop. Aanvankelijk maalden zij bij gun-
stig weer op de wind en bij windstilte met 

de petroleummotor maar na 1915 werd 
uitsluitend nog de motor als krachtbron 
gebruikt. Deze modernisering mocht 
echter niet baten. De firma Spreeuw 
& Slop kon zich niet handhaven en in 
1919 werd De Veldkat, na een bestaan 
in Westzaan van meer dan 250 jaar, ge-
sloopt.

Zonder molen verder

De activiteiten van de Firma Jan Bakker 
Czn. werden in 1912 onder dezelfde 
naam voortgezet door Simon Grootes 
Cz., de zwager van Jan Bakker. Hij had 
de productie, na de verkoop van de 
molen, overgebracht naar het pakhuis 
aan het Watermolenpad. De firma fa-
briceerde geen papier meer maar ging 
wel door met de handmatige produc-
tie van papieren zakken. Er waren toen 
nog twee andere zakkenplakkerijen in 
Westzaan namelijk die van Gerbrand de 
Jong Pz., die met een stoommachine van 
6 pk werkte en van Jelle Molenaar die bij 
het fabriceren van papieren zakken ge-
bruik maakte van een gasmotor. Verder 
produceerde Simon Grootes een aantal 
jaren ook nog vermicelli, macaroni en 
griesmeel. In 1920 verkocht hij zijn zak-
kenplakkerij aan Gerrit van Zanen. Deze 
richtte tien jaar later, op 3 oktober 1940, 
met Klaas Swart, grootaandeelhouder 
van P. Molenaar & Co’s Meelfabrieken 
N.V., een naamloze vennootschap op 
genaamd N.V. Papierwarenfabriek Jan 
Bakker Cz. gevestigd te Westzaan. Het 
geplaatste en volgestorte aandelen-
kapitaal bedroeg 25.000 gulden waar-
in Van Zanen voor 10.000 gulden en 
Molenaar voor 15.000 gulden deelnam. 
Mogelijk was Molenaar een belangrijke 
klant van Jan Bakker en wilde eerst-
genoemde het voortbestaan van het 
verpakkingsbedrijf waarborgen. Gerrit 
van Zanen overleed kort na de oprich-
ting van de NV. Zijn weduwe, J.A.J. van 
Zanen-Mozer, was als directrice samen 
met de heer Klaas Swart vertegenwoor-
digd op de eerste algemene aandeel-
houdersvergadering van 11 mei 1942. 
Een jaar later werd de heer J.J. Allan van 
Drukkerij Van Dijk & Allan tot mededirec-
teur benoemd. Na de oorlog gingen de 
zaken voorspoedig. Er werd geïnvesteerd 
in zowel de uitbreiding van de fabriek 
aan het Watermolenpad als in nieuwe 
machines. Op 2 maart 1956 traden me-
vrouw Van Zanen en de heer Allan uit de 
directie. Per 1 januari 1955 aanvaardde 
de heer Wouter Veenis de functie van 
directeur bij N.V.Papierwarenfabriek Jan 
Bakker Cz. Hij bleef tot het einde van 
dat jaar medefirmant bij de Westzaanse 
Papierwarenfabriek J. Molenaar. Onder 
Veenis leiding kwam Jan Bakker Cz. tot 
grote bloei. Hij werd medeaandeelhou-
der en bracht de productie in februari 
1957 over van het Watermolenpad naar 
de nieuwgebouwde fabriek aan de 
Vaartdijk in Westzaan. Inmiddels groot-
aandeelhouder van het bedrijf kwam W. 
Veenis op 13 december 1968 voortijdig te 

Maalbak of hollander in De Schoolmeester; De Veldkat zal ongetwijfeld ook over 
een dergelijk werktuig hebben geschikt.
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De fabriek van Bakker & Molenaar Verpakkingen BV aan de Nauernasevaart, het bedrijf waarvan de wortels in molen 
De Veldkat liggen.

Satellietfoto van Westzaan met 
daarop aangegeven de fabriek van 
Bakker & Molenaar Verpakkingen BV 
aan de Nauernasevaart en de plaats 
waar tot 1919 de molen De Veldkat 
stond (foto Google Earth).

overlijden. Zijn zoon Cees, die al eerder in 
de zaak was opgenomen, werd in 1969 
tot directeur benoemd. Het aandelen-
pakket werd ondergebracht bij de Erven 
W. Veenis. Op 13 november 1968, precies 
een maand voor het overlijden van zijn 
vader, was Wouter Veenis Jr. in de zaak 
gekomen. In 1975 kochten beide broers 
het pakket aandelen dat P. Molenaar 
& Co’s Meelfabrieken BV nog in hun be-
drijf had. Tot 30 juni 1981 leidden Cees 
en Wouter jr. de Papierwarenfabriek Jan 
Bakker Cz. waarna Cees zich terugtrok 
uit de zaak. Wouter kocht in dat jaar 
alle aandelen van de Erven W.Veenis 
en van zijn broer Cees. Op 9 oktober 
1993 kocht hij het aandelenpakket van 
Papierwarenfabriek J. Molenaar en 
voegde in 1994 beide zaken tot één 
bedrijf samen onder de naam Bakker & 
Molenaar Verpakkingen BV. Inmiddels 
is het meer dan 185 jaar geleden dat 
Jan Bakker Corneliszoon molen De 

Molen 
De Veldkat
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Veldkat kocht en als papierfabrikant de 
grondslag legde voor het nog steeds 
florerende bedrijf Bakker & Molenaar 
Verpakkingen BV. in Westzaan. 

Bronvermelding:
 Gemeente Archief Zaanstad:Oud 

Rechterlijk Archief, Oud Notarieel 
Archief, Nieuw Notarieel Archief, 
Transportregister Ambachtsheerlijkheid 
Westzaan, Archief Zaanlandsche 
Kamer van Koophandel.

 Stichting Archief Ron Couwenhoven
 Archief Vereniging De Zaansche 

Molen
 G.J. Honig, De Zaende 1948, blz. 317
 J. Goudsblom. De Zaende 1949, 

blz.54/55
 Dr. G.J. Schouten, De Zaende 1951, 
 blz. 346
 S. Lootsma, Historische Studiën over de 

Zaanstreek, 2e bundel, 1950, blz. 106
 P. Boorsma, Duizend Zaanse Molens, 

1950
 H. Voorn, Papiermolens in de provincie 

NoordHolland, 1960
 H.J. Heermans, Aantekeningen over 

BV Papierwarenfabriek Jan Bakker Cz., 
1982

 W. Veenis jr., Familiearchief 
Papierwarenfabriek Jan Bakker Cz.

De negen levens van molen De Veldkat te Westzaan:

1. Oliemolen (Hennepkoeksmolen) in de banne van Assendelft tot ca.  1666
2. Hennepklopper 1666 - 1726
3. Houtzaagmolen (lattenzager) 1726 - 1745
4. Schelpzandmolen 1745 - 1753
5. Tabaksstamper/snuifmolen/verfmolen 1754 - 1802
6. Schelpzandmolen/snuifmolen 1802 - 1823
7. Mosterdmolen (?) 1823 - 1832
8. Papiermolen 1832 - 1912
9. Poeier- en doppenmolen (cacaoafvallen) 1912  - 1919

Papier scheppen omstreeks 1900 in de verdwenen Holthuizer molen in 
Apeldoorn. Het zal er in De Veldkat niet veel anders aan toe zijn gegaan.

- A D V E R T E N T I E 
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Korenmolen ’t Roode Hert in Alkmaar is een molen in vol bedrijf. 
Op de werkplaats molen/winkel/magazijn worden volwassenen met een 
verstandelijke beperking begeleid. Er wordt gewerkt vanuit zorgvisie geïnspireerd 
op het antroposofisch mensbeeld. Korenmolen ’t Roode Hert is onderdeel van Fer-
mento bestaande uit banketbakkerij/lunchroom en een broodbakkerij in het cen-
trum van Alkmaar. Fermento maakt deel uit van de Raphaëlstichting. 
Een koepel die met name in Noord-Holland aan ca. 700 cliënten zorg verleent. 

Wij vragen per direct;

Molenaar 100%
De functie biedt zelfstandigheid in de zin van het operationeel houden van de 
molen. Daarnaast draagt ook de molenaar bij aan begeleiding van cliënten.

Gedacht wordt aan:
- een volslag (meester) molenaar òf een aspirant molenaar. 

Voor de 1e optie geldt het volgende profiel:
 Gediplomeerd vrijwillig molenaar in bezit van 

 het certificaat malen met stenen.

 Iemand die aantoonbare competenties heeft op 

 het gebied van zelfstandige bedrijfsvoering.

 Bereid op wisselende tijden te werken.

 Woonachtig in omgeving Alkmaar.

 Affiniteit met de op de molen werkzame doelgroep.

Voor de 2e optie geldt het volgende profiel:
 Iemand die aantoonbaar bereid is om in zo kort 

 mogelijk tijdbestek het molenaarsvak eigen te maken 

 met als resultaat het behalen van het certificaat vrijwillig 

 molenaar met als verlengstuk het certificaat malen met stenen.

 Bereid op wisselende tijden te werken.

 Woonachtig in omgeving Alkmaar.

 Affiniteit met de op de molen werkzame doelgroep.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-Gehandicaptenzorg.

Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar Fermento: Klara Volwerk, coördinator. 
Laat 123, 1811 ED  Alkmaar. Voor informatie: www.fermento.nl 
of Klara Volwerk tel. 072-5275050 of 06-46276144.
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Over Stroobos, 
          molens en een molenaar (1)

Dick Kenbeek

Stroobos 

Stroobos is in twee opzichten het vermel-
den waard. In de eerste plaats omdat de 
grens tussen de provincies Groningen en 
Friesland tot het eind van de vorige eeuw 
het dorp in twee delen splitste. Daardoor 
bestond er een Groninger Stroobos en 

Stroobos in 1927 op een 
topografische kaart van dat jaar. 
Van de molens was toen alleen nog 
maar de in 1829 gebouwde molen van 
Welt, later van Kooi over die evenwel 
in hetzelfde jaar werd onttakeld.

De zeskante oliemolen van Ritsema 
aan de oostkant van Stroobos.

IIn Molenwereld 2008-114 heeft de lezer kennis kunnen maken met Popke Driewes Kooi, 

de man die in 1882 het oliewerk van de Kilsdonkse Molen kocht en het overbracht naar 

zijn molen in Stroobos. Bij verder onderzoek zijn er veel gegevens boven water gekomen 

die geresulteerd hebben in de hierna volgende bijdrage. Hierin zullen we Popke Kooi le-

ren kennen als een zeer ondernemend man. Met toestemming van de auteur is voor het 

schrijven van dit verhaal dankbaar gebruik gemaakt van een uit 1994 daterend artikel in 

De Utskoat.
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Stroobos nu op een satellietfoto met daarop zo goed mogelijk aangegeven de plaatsen van de molens. Het Hoendiep werd in 
Stroobos meer en een meer grote f lessenhals in de drukke scheepvaartverbinding Lemmer-Groningen. Deze vaarweg werd 
verbeterd, waarbij omstreeks 1940 een omleiding aan de zuidkant van Stroobos gereed kwam. 
De molens: (1) De op 17 juli 1912 afgebrande zeskante korenmolen van Ritsema; (2) De in 1927 onttakelde zeskante pel- en 
korenmolen van Welt, later van Popke Kooi; (3) De in 1853 gebouwde achtkante pel- en korenmolen. Van Berghuis; 
(4) De in 1877 gebouwde oliemolen met stelling met een onderbouw van steen; (5) De in 1871 gebouwde pel- en korenmolen 
die later werd uitgerust met het oliewerk uit Kilsdonk.

een Friesch Stroobos. Natuurlijk zal dit de 
nodige ongemakken gegeven hebben 
maar pas op 1 januari 1993 is de splitsing 
door wijziging van de provinciegrens on-
gedaan gemaakt en het hele dorp ligt 
nu in de provincie Friesland. 
Daarnaast heeft Stroobos een flink aan-
tal industriemolens gekend, haast onge-
kend voor een dorp van een dergelijke 
omvang. Stroobos heeft thans ruim drie-

honderd inwoners en dat zullen er in de 
tweede helft van de 19e eeuw niet veel 
meer geweest zijn. 

De aanwezigheid van zoveel molens 
zal ongetwijfeld te maken hebben 
met de ligging aan (groot) vaarwater. 
Oostwaarts loopt het Hoendiep, ook 
wel de Trekvaart genoemd. Ten westen 
van Stroobos, richting Bergumermeer, 
heet dat water het Kolonels- of Caspar 
de Roblesdiep . Zo was er een goe-
de verbinding met zowel Groningen 
(stad) als het Friese achterland. De 
Dokkumertrekvaart bood een vaarweg 
naar het noorden en naar het noord-
oosten richting Visvliet had men de 

Aldfeart. Eén en ander zal de aanvoer 
van grondstoffen en de afvoer van ge-
reed product zeker bevorderd hebben 
maar verondersteld mag worden dat er 
ook in de omgeving een goed afzetge-
bied was. En natuurlijk waren er voor het 
laten bouwen en exploiteren van deze 
industriemolens mensen met onderne-
mingszin nodig.

Molens

Van oost naar west treffen we de vol-
gende molens aan:
1. Aan de noordzijde van het Hoen-

diep, stond een betrekkelijk kle-
ine zeskante korenmolen met een 
vlucht van circa 17,5 meter. De mo-
len stond op een houten onder-
bouw en het lijf was met horizontale 
planken gedekt. Het bouwjaar is on-
duidelijk. Op 17 juli 1912 brandde hij 
af en werd niet meer herbouwd.

2. Hier tegenover aan de zuidzijde 
stond de zeskante pel- en korenmo-
len van Welt, later van Popke Kooi. 
Hierover wordt verderop bericht.

3. Even ten westen van Stroobos aan 
de noordkant van het Kolonelsdiep 
bouwde Sybolt Berghuis uit Pieterzijl 

Advertentie in de Leeuwarder 
Courant van 9 april 1932 met 
betrekking tot de verplaatsing van 
de gortpellerij van Stroobos naar 
Groningen.

Advertentie in de Leeuwarder 
Courant van 27 november 1878 over 
het in bedrijf komen van de oliemolen 
van Berghuis. 
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De oliemolen van Sybolt Berghuis zonder riet op de romp. Ook deze molen is 
voorzien van een stoommachine, maar met een hoge ijzeren schoorsteenpijp. 
De stoommachine staat in de aanbouw.

De oliemolen gezien vanaf het diep. De scheepswerf is de bestaande, bekende 
scheepswerf van Barkmeijer. De molen staat in de vreugd met en vlag op de kap, 
maar er wordt wel gewerkt. Er komt rook uit de ijzeren schoorsteenpijp. 
De plaats van de molen moet men nu op het terrein van de scheepswerf zoeken.

in 1853 een achtkante pel- en kore-
nmolen. Deze was met riet gedekt 
en bezat een stenen onder- en een 
houten tussenstuk. Toen Sybolt om-
streeks 1907 overleed werd zijn zoon 
Hermannus eigenaar. Op zijn beurt 
deed hij de molen in 1920 over aan 
zijn zonen Hendrik en Anne. Enkele 
jaren later werd deze afgebroken.

4. Op de zelfde hoogte maar nu 
ten zuiden van het Diep bouwde 
Hermannus Berghuis in 1877 een 
met riet gedekte achtkante oliemo-
len met stelling met een onderbouw 
van steen. In 1920 worden zijn zoons 
Hendrik en Anne ook hier eigenaar. 
Afbraak volgde in de twintiger jar-
en. Deze molen is in de molenwereld 
vooral bekend doordat hij het jaren 
zonder rietdek heeft moeten doen 
in een poging meer rendement uit 
windkracht te halen. 

5. Nog verder naar het westen bou-
wde Popke Kooi in 1871 een pel- en 
korenmolen die later werd uitgerust 
met het oliewerk uit Kilsdonk. Ook 
hier komen we later in deze bijdrage 
op terug.

6. Volgens het archief van de bek-
ende Groningse molenkenner B. 
van der Veen heeft er in Stroobos 
nog een pelmolen gestaan. Deze 
wordt voor het eerst vermeld in 1680 
maar brandde in 1690 al weer af. In 
1718 duikt de naam van de bouwer 
weer op bij de oprichting van een 
andere pelmolen in Stroobos. Deze 
werd in 1752 mogelijk weer afge-
broken. Waar deze molen precies in 
Stroobos heeft gestaan is niet bek-
end.

In een dorp met zoveel molens heeft men 
ook een molenmaker nodig. Omstreeks 
1850 is dat de in 1814 in Ten Boer gebo-
ren Jan Friedus Ritsema. Vanaf 1852 is hij 
bewoner van de onder 1) genoemde 
korenmolen en combineert waarschijn-
lijk het molenaarsschap met de molen-
makerij. Zijn in 1839 in Kantens geboren 
zoon Friedus Jan, ook molenmaker en 
mogelijke opvolger, overlijdt helaas op 
7 januari 1858 op 19-jarige leeftijd. Jan 
Ritsema overlijdt op 1 juni 1895. 

Molenmaker Holman

Het meeste onderhoudswerk aan de 
molens van Stroobos wordt dan al van 
voor 1880 uitgevoerd door molenmaker 
Noorderwier uit het Groningse Niezijl en 
in het bijzonder door zijn in 1846 geboren 
knecht Derk Holman. Bij spoedeisende 
reparaties is de afstand Stroobos-Niezijl 
een belemmering en daarom doen de 
molenaars van Stroobos aan Holman 
het verzoek zich ter plaatse te vestigen. 
Daartoe aangespoord door een loons-
verhoging van 11 naar 14 cent per uur 
treedt Derk Holman omstreeks 1880 in 
dienst van aannemer Siebe Haaijema 
te Stroobos die in het vervolg het molen-
makerswerk aan de plaatselijke molens 
voor zijn rekening mag nemen. In 1905 
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overlijdt Haaijema en word het bedrijf 
overgenomen door Derk Holman junior 
(geboren in 1873 in Niezijl) en Hendrik 
(1879, idem), zoons van Derk Holman se-
nior. Hendrik verlaat het bedrijf een aan-
tal jaren later en word opgevolgd door 
zijn jongere broer Ubelenes, geboren in 
1883 in Stroobos. 
In de periode van 1908 tot 1944 steekt de 
firma Holman zeker 23 Potroeden in mo-
lens in de omgeving van Stroobos. Van 
een bestelling gedaan op 26 april 1944 
weten we dat de geleverde Potroede 
nummer 2814 kreeg en dat dit de laat-
ste door de Gebr. Pot gefabriceerde ro-
ede was. Deze werd gestoken in de nog 
bestaande molen van Surhuisterveen 
maar was maar een kort leven bescho-
ren. Een storm vernielde in januari 1946 
de kap met staart, stelling en gevlucht.

In 1944 overleed Derk en Ubelenes zette 
het molenmakersbedrijf nog tot 1958 
voort. 

Loevert Welt en Popke Kooi en 
hun molens

Loevert Sikkes Welt werd in 1800 gebo-
ren in het Groningse Usquert. Evenals zijn 
vader Sikke Loeverts was hij daar pel- en 
korenmolenaar, waarschijnlijk op de vo-
organger van de nog bestaande mo-
len Eva. Deze werd na brand op 29 de-
cember 1890 in opdracht van K.E. Welt 
in 1891 herbouwd door molenmaker D. 
Bremer uit Middelstum. De Eva is vooral 
bekend geworden doordat bij de her-
bouw de molen als één der eersten in 
Nederland uitgerust werd met zelfzwich-
ting. Bovendien werd er ook zelfkruiing 
aangebracht.
Het jaar 1829 zou voor Loevert Welt er 
één van hoogte- en dieptepunten wor-
den. In januari treedt hij in het huwelijk 
met Hindrikjen Freerks de Boer en ver-
trekt naar Groninger Stroobos om een 
pel- en korenmolen te laten bouwen 
met gebruikmaking van een zeskant uit 
Wadwerd bij Usquert. De daar aan de 
Oude Dijk staande molen van de familie 
Bosman werd in Stroobos neergezet op 
een stenen voet van 25 voet hoog (7,08 
meter). De vlucht bedroeg 20,94 meter.
In de huwelijksakte wordt als beroep van 
de moeder van de bruidegom opge-
geven ‘molenaarsche’ en voor dat van 
de moeder van de bruid ‘landbouwer-
sche’. Een zeer vroeg geval van eman-
cipatie? 
Op 10 december van dat jaar wordt zijn 
zoon Sikke geboren maar negen dagen 
later overlijdt zijn vrouw Hendrikje, oud 30 
jaar. Vijf jaar later zal hij hertrouwen met 
de 22-jarige Trijntje of Trientje Gerardus 
Meier, dochter van een predikant. Uit 
dit huwelijk wordt op 23 oktober 1838 
dochter Sietske geboren, voor zover na 
te gaan hun enig kind. Loevert Sikkes 
Welt overlijdt op 11 april 1867 en is dan al 
weduwnaar.
Popke Kooi wordt op 1 juli 1836 in het 
Friese Oudwoude bij Kollum geboren als 

De molen van Welt in Usquert niet lang na de bouw: met staart en een dubbele 
windroos. 

De molen van Oudwoude,, waar Popke Kooi ongetwijfeld bij zijn vader de eerste 
beginselen van het molenaarvak heeft geleerd.
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oudste zoon van Driewes Kooi, timmer-
man, en Antje Feitsma. Driewes laat in 
1858 in Oudwoude aan het Huisternoord 
een achtkante met riet gedekte koren- 
en pelmolen op stenen voet bouwen. In 
augustus 1864 en mei 1870 vraagt L.D. 
Kooi een onderknecht. Waarschijnlijk is 
dit Louwe (Driewes) Kooi, een op 12 ok-
tober 1842 geboren jongere broer van 
Popke. De molen is in het voorjaar van 
1941 onttakeld. Een deel van het stenen 
onderstuk was volgens de verdwenen 
molens database in 2004 nog aanwezig.
Ook zijn moeder Antje, afkomstig uit 
Grijpskerk, kwam uit een molenaars-
familie. De Feitsma’s hadden een mo-
len in Kollum dus toen Popke Kooi op 
een gegeven moment vertrok naar het 
oostelijker gelegen Stroobos om mole-
naarsknecht te worden op de pel- en 
korenmolen van Loevert Welt zal hij op 
dat moment niet onbekend zijn geweest 
met het ambacht van molenaar.
Op 28 juli 1864 trouwt Popke Kooi met 
Sietske, de dochter van zijn baas, en 
vestigt zich in Stroobos. Men kan dit 
huwelijk wat oneerbiedig als het begin 
van zijn ondernemersschap beschou-
wen. Sietske is ten tijde van het huwelijk 
24 jaar oud en uit dit huwelijk zullen tot 
1879 zes dochters en twee zoons gebo-
ren worden. De eerste zoon overlijdt al 
na drie maanden en de tweede zoon, 

tevens het jongste kind, wordt net als 
zijn overleden broer Loewert Sikke geno-
emd.
Wellicht veelzeggend is dat in de hu-
welijksakte als beroep van Popke Kooi 
‘koopman’ opgegeven wordt en niet 
‘molenaar’. In ieder geval neemt hij na 
het overlijden van Welt in 1867 het bedrijf 
over waarna een periode van expansie 
aanbreekt. Dat begint in 1871 met de 
bouw van een tweede pel- en korenmo-
len, nu in Friesch Stroobos. Wellicht werd 
de bouw financieel mogelijk door een 
erfenis na het overlijden van zijn 66-ja-
rige vader Driewes op 28 december 
1870. Er is een acte van successie met de 
aantekening dat er onroerend goed is 
(molen in Oudwoude?).

Nieuwe molen

De nieuwbouw gaat niet helemaal van 
een leien dakje. De gemeente geeft 
weliswaar op 21 maart 1871 aan geen 
bezwaar te hebben maar bericht ‘dat 

De molen van Popke Drieuwes Kooi na de onttakeling in 1927.

het ons inziens in het belang der open
bare veiligheid nodig is, dat de te stich
ten molen op niet minder dan 30 meter 
afstand van den trekweg van Stroobos 
naar Dockum worde gebouwd ber
ekend vanaf de buitenkant van den 
Zuiderschen berm van dien weg; dat de 
trekvaart gelegen tusschen gemelden 
trekweg en het perceel, waarop de mo
len zal gebouwd worden, eene breedte 
heeft van omstreeks 15 meters, zoodat 
de molen zou komen te staan op on
geveer 15 meters vanaf genoemde 
trekvaart, en wij beschouwen, adressant 
daartegen geen bezwaar zal hebben.’ 
Het ‘COLLEGIE van HEEREN GEDEPUTEER
DE STATEN der PROVINCIE FRIESLAND’ 
denkt daar echter nog wat anders over. 

Trouwadvertentie van Popke Kooi en Sietske Welt in de Leeuwarder Courant van 
5 augustus 1864. 

Plankaart bij de vergunningaanvrage 
voor de plaatsing van de olieslagerij 
uit de Kilsdonkse molen bij De 
Hooiberg.
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Zij hebben ‘den heer hoofdingenieur 
van den waterstaat in het 2e district’ ger-
aadpleegd en nemen in hun resolutie 
van 20 april 1871 zijn advies over dat ‘ter 
voorkoming van schaduw en daardoor 
mogelijke ongelukken voor rijvoertui
gen aan de te verleenen vergunning de 
voorwaarde zal worden verbonden, dat 
de molen, welke van de grootste soort 
wordt, met zijn as of midden op geen 
mindere afstand dan van één honderd 
meter uit het midden van de trekweg 
worde opgerigt’. En als toevoeging volgt 
nog ‘welke afstand ook voor den molen 
van des adressants vader ten oosten 
van het Huister Noord onder Oudwoude 
bij resolutie dezerzijds van 14 april 1857 is 
bepaald.’ 

Het zal duidelijk zijn dat het hier om door 
paarden getrokken ‘rijvoertuigen’ gaat 
die mogelijk kunnen schrikken van de 
draaiende molenwieken, een bekend 
probleem. Het is echter enigszins merk-
waardig dat Gedeputeerde Staten 
daar, in vergelijking met de gemeente, 
zo zwaar aan tillen. We hebben het hier 
tenslotte over een stellingmolen en er ligt 
ook nog een vaart tussen molen en weg.
In ieder geval wordt tegen dit besluit 
bezwaar aangetekend en al op 5 mei 
1871 berichten GS, weer na raadpleging 
van de Hoofdingenieur, dat de afstand 
verminderd wordt tot 40 meter. De molen 
moet dan wel voor 1 mei 1872 in bedrijf 
zijn en dat zal wel het geval geweest zijn.
Van de molen zelf is niet veel bekend. Uit 
een latere plattegrond valt af te leiden 
dat de voet een diameter had van 10 
meter. Dat is voor een Groninger pel-
molen niet gering en sluit aan bij de op-
merking hierboven dat de molen van de 
grootste soort wordt. Een gegeven waar 
later in dit verhaal op terug gekomen zal 
worden.

Uitbreiding

In 1882 dient Popke Kooi een aanvraag 
in om bij deze pel- en korenmolen een 
olieslagerij te mogen oprichten. De ver-
gunning wordt op 10 juni van dat jaar 
zonder problemen verleend. De gebrui-
kers van omliggende percelen hebben 
geen bezwaren, op het op de gebruikeli-
jke wijze ter visie gelegde verzoekschrift 
is niemand opgekomen om bezwaren in 
te brengen en er ‘bevinden binnen den 
afstand van 200 meter zich gene ge

bouwen of lokalen bestemd tot zieken
verpleging, uitoefening van den open
bare eeredienst of scholen.’ Zo wordt er 
dan besloten onder de bepaling ‘dat 
de inrigting zal moeten zijn voltooid en 
in werking gebragt binnen zes maanden 
na heden.’
We weten inmiddels dat voor de bouw 
van de olieslagerij gebruik gemaakt 
is van het oliewerk uit het watermo-
lengedeelte van de Kilsdonkse Molen.

Kilsdonk

In Dinther staat aan het eind van de 
19e eeuw een windkorenmolen gecom-
bineerd met een door water aange-
dreven oliemolen die eigendom is van 
de familie Van Aart. Het water is afkom-
stig van de Brabantse Aa die dan nog 
niet gekanaliseerd is. Dat zal pas in 
de dertiger jaren van de vorige eeuw 
plaatsvinden. Het door de molen opges-
tuwde water geeft regelmatig overlast 
in het bovenstrooms gelegen Veghel en 
de gemeente zint op maatregelen.
In januari 1880 informeert notaris J. van 
Beverwijk burgemeester V. de Kuijper 
van de gemeente Veghel dat de molen 
te koop is voor een vraagprijs van ƒ 8250. 
De burgemeester vindt de prijs te hoog 
gezien de ligging in een onbewoonde 
streek, de hoge onderhoudskosten, de 
staat waarin de molen verkeert en het 
ontbreken van een woning en biedt 
ƒ 7000. De notaris waarschuwt dat er 
meer gegadigden zijn en er wordt ste-
vig onderhandeld. Uiteindelijk wordt tot 
koop besloten.
Volgens de koopakte van 10 juli 1880 

Van de Kilsdonkse molen was niet veel meer over dan de romp van de 
korenwind- en watermolen plus het gebouw van de oliewatermolen. 
Recent zijn beide molens gerestaureerd en weer bedrijfsvaardig; een in 
meer dan een opzicht merkwaardig complex, resultaat van een immense 
krachtinspanning (foto J. Vendrig, 22 maart 2009).
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koopt jonkheer Victor de Kuijper, burge-
meester, de wind- en waterkorenmolen 
en wateroliemolen met weiland, tuin 
en rijweg te Dinther ten behoeve van 
de gemeenten Veghel en Erp voor een 
bedrag van ƒ 7750. Men kan nu het wa-
terwerk laten verwijderen om de afvoer 
van de Aa te verbeteren en dat lijkt 
spoedig gebeurd te zijn. Uit de notulen 
van de gemeenteraadsvergadering 

van 17 maart 1882 blijkt: Omdat de op-
schutting van het water van de Aa hij de 
Dintherse molen is opgeheven, kan de 
wateroliemolen niet in beweging wor-
den gebracht. De beide gemeenten Erp 
en Veghel willen het gangwerk van de 
oliemolen verkopen. Het gebouw van 
de oliemolen kan dan als woning wor-
den gebruikt bij de windmolen, waarbij 
tot nu toe een woning ontbreekt. Hoewel 

het gangwerk door twee deskundigen 
is getaxeerd op 790 gulden heeft men 
het onderhands verkocht aan P. Kooi te 
Stroobos voor 700 gulden. 

Burgemeester Victor de Kuijper was 
bewoner van het op een steenworp 
afstand van de molen gelegen land-
goed Zwanenburg. Een Van Bouwdijk 
Bastiaanse, nazaat van de Kuijper en 
waarvan de familie nog steeds op 
Zwanenburg woont, is penningmeester 
van de Stichting De Kilsdonkse Molen die 
het complex weer in oude glorie heeft 
hersteld. Wat de voorouder heeft laten 
verwijderen wordt dus met hulp van een 
latere generatie weer ongedaan ge-
maakt!
Rest de vraag hoe het gangwerk uit het 
watermolengebouw is verwijderd. Wie 
gezien heeft hoe de nieuwe onderdelen 
met behulp van een kraan met de no-
dige moeite naar binnen zijn getakeld 
denkt er het zijne van. Uit een aantal 
sporen op het gebouw valt het nodige 
af te lezen.
De wentelas is verwijderd door de kop-
gevel aan de zijde van de windmolen. 
Het daar aanwezige luik (herkenbaar 
door een rollaag) is toen zijdelings uitge-
hakt om de as eruit te krijgen. Het laat 
zich raden dat indertijd de windmolen 
(door middel van roede of walpen) als 
hulpmiddel gebruikt is voor het hijswerk. 
De kantstenen zijn uitgenomen door 
een raam aan de waterzijde uit te hak-
ken tot deur. Hierdoor konden stenen en 
andere onderdelen tot circa 1,7 meter 
doorsnede afgevoerd worden. Het bet-
reft een raam nabij de kopgevel terwijl 
aan de landzijde even ver van het doo-
dbed een dubbele deur naar de straat 
was. Dit rechtvaardigt de conclusie 
dat alles over water afgevoerd is richt-
ing Den Bosch en daar vandaan verder 
naar Stroobos. Het raam en het luik zijn 
naderhand weer aangeheeld met met-
selwerk.

Wordt vervolgd.

A L M E N U M
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Van het oliewerk in De Hooiberg in Stroobos zal wel totaal niets zijn 
overgebleven. De ‘leverancier’ van het het oliewerk, de Kilsdonkse oliemolen 
in Dinther daarentegen is sinds dit jaar weer een oliewerk rijk, zodat 
daar nu weer te zien is hoe de olieslagerij in Stroobos heeft gewerkt 
(foto J. Vendrig, 22 maart 2009). 

- A D V E R T E N T I E S 
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Roevak
In het artikel over roevakken in het 

vorige nummer van Molenwereld 
ging ik er van uit dat deze vakken eigen-
lijk voorbehouden waren aan streken 
waar borstroeden de dienst uitmaakten. 
Uitzonderingen bevestigen de regel, zo 
blijkt ook nu weer. De heer G. Barendse 
uit Poeldijk wijst er op dat ook de door 
hem bemalen molen, De Vier Winden in 
Monster ook zo’n smal vak aan de weg-
kant heeft. Het vak is met de vernieuwing 
van de balie in de tachtiger of negenti-
ger jaren van de vorige eeuw wederom 
aangebracht.
Op de foto’s blijkt de positie ten opzichte 
van de weg.
Daar blijft het niet bij. De heer R. van Zijll, 
molenaar van de Groeneveldse molen 
bij Schipluiden zag ook een dergelijk, 
nog smaller vak bij de korenmolen d’ 
Onvermoeide in Raamsdonksveer. Deze 
molen heeft na oorlogsschade enige 
tientallen jaren onttakeld gestaan, zodat 
dit vak pas bij de restauratie van 1974 is 
aangebracht. Of dit op basis van de oor-
spronkelijke situatie is gedaan, dan wel 
‘omdat het zo uitkwam’ is mij niet be-
kend. Dat in 1974 om praktische redenen 
een dergelijk vak is aangebracht lijkt mij 
uitgesloten. jsb.

Het smalle balievak van de molen in Monster aan de kant van de weg 
(foto’s G. Barendse, 25 oktober 2008).

Het smalle vak van de korenmolen d’Onvermoeide in Raamsdonksveer 
(foto R. van Zijll, 22 maart 2009).

Vittoriano
De heer Martin E. van Doornik uit 

Den Andel, fervent molen- en 
fietsliefhebber wijst op een onjuistheid 
in de tekst bij de kleurenfoto van Rome 
op pagina 172 in Molenwereld van april 
2009. Hij schrijft: ‘Het grote witte gebouw 
op de achtergrond is niet het paleis 
van Mussolini (il Duce), maar een groot 

monument gewijd aan koning Vittorio 
Emanuel II. Italië bestond vroeger uit 
kleinere koninkrijkjes en is in 1861 tot 
één land verenigd. Florence was toen 
de hoofdstad, maar Rome werd in 1873 
tot op heden de Italiaanse hoofdstad. 
Het grote witte monument is tevens het 
Altaar van de Natie, in de volksmond 
‘Vittoriano’ genoemd. Voor de enorme 
trappen staat het ruiterstandbeeld van 
Vittorio Emanuel II. Hier bevindt zich ook 
het Graf van de Onbekende Soldaat. 

De toegangshekken worden door agen-
ten van de „carabinieri” bewaakt (mili-
taire politie, herkenbaar aan de rode 
streep op hun broeken). Wat de Arc de 
Triomphe voor Parijs is, is de Vittoriano 
voor Rome. Het 83 meter (!) hoge ge-
bouw van geheel wit marmer is van 
1885 t/m 1911 gebouwd. Door zijn vorm 
wordt hij gekscherend de ‘suikertaart’, 
‘typemachine’ of ‘de grootste pisbak 
van Italië’ genoemd. Bovenop het ge-
bouw, aan de rechter- en linkerzijde, 
staan twee Quadriga-beelden van de 
godin Victoria, die rijdt op een vierspan. 
Een andere Quadriga-beeld ziet men 
bijvoorbeeld op de Brandenburger Tor in 
Berlijn. Het statige witte gebouw grenst 
aan het plein Piazza Venezia met aan 
de overkant het 15e eeuwse Palazzo 
Venezia. Van 1929 tot 1943 nam Mussolini 
zijn intrek in dit prachtige paleis. Vanaf 
het balkon, grenzend aan de werkka-
mer waar il Duce (‘de leider’) dagelijks 
achter zijn bureau zat, hield hij toespra-
ken en redevoeringen voor het volk, dat 
dan massaal naar de Piazza Venezia 
was getrokken. Mussolini liet speciaal 
voor de parades van de zwarthemden, 
en ten koste van een deel van het oude 
Forum Romanum, een brede laan aan-
leggen. Dit is de Via dei Fori Imperiali, 
welke bij het Colosseum eindigt. Nog 
steeds worden bij de Vittoriano jaarlijks 
op 2 juni, de „dag van het republiek” of-
tewel de Italiaanse nationale feestdag, 
militaire parades en toespraken van de 
Italiaanse premier gehouden.’

De voorkant van de Vittoriano met rechts mijn (M.E.v.D.) f iets op 3 juni 2006, 
tijdens mijn f ietsvakantie door Italië. 
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Jaarvergadering van 
      DE HOLLANDSCHE MOLEN
J.S. Bakker

ZZaterdag 7 maart werd de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vereniging 
De Hollandsche Molen gehouden in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te 
Amsterdam. Als gebruikelijk kwamen ‘s morgens de huishoudelijke zaken van 
de vereniging aan de orde. Van het zittende bestuur was de heer Rijnders, de 

secretaris, aftredend en werd herbenoemd. Verder werd de heer H.C. Kromhout, 
oud medewerker van de ANWB, benoemd tot lid van het bestuur.

Uiteraard stonden de bijdragen aan het 
molenbehoud zeer hoog in het vaandel. 
De zorg voor de molenbiotoop blijft on-
verminderd groot. Dit werd weerspiegeld 
in een speciale molenbiotoopworkshop 

die op 12 september 2008 in Breukelen 
werd gehouden, mede in het kader van 
de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening.
In het belang van de molens werd op al-
lerlei manieren aan de weg getimmerd. 

Zo wordt de website gemoderniseerd 
en blijkt de jeugdwebsite moleneduca-
tief.nl in een behoefte te voorzien. De 
Nationale Molen- en Gemalendag werd 
een weekend en blijft een publiekstrek-
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Jaarvergadering van 
      DE HOLLANDSCHE MOLEN

ker bij uitnemendheid. Er werden 430 
deelnemende molens geregistreerd met 
naar schatting ruim 17.000 bezoekers.
Verder werd in 2008 de molencanon ge-
lanceerd met ruim veertig vensters op 
de molengeschiedenis. Ook wordt er 
gewerkt aan een jeugd-molencanon. 
De jaarlijkse excursie, sinds 1955 een 
klassieker van de Vereniging, kreeg een 
gewijzigde opzet. Geen bustocht meer 
van een dag, maar een bezoek aan het 
Molenmuseum in Koog en enkele mo-
lens plus een rondvaart.
Alle goede bedoelingen en inspannin-
gen ten spijt liep het ledenaantal weder-
om terug: het daalde weer, weliswaar 
licht, van 5036 per 1 januari 2008 tot 4896 
aan het begin van 2008, een verlies van 
140. Gelukkig steeg het aantal donateurs 
van 588 tot 649. De ontwikkeling van het 
ledental blijft een zorgelijk zaak, zeker 

wanneer men beseft dat het aantal le-
den een twintig jaar geleden rond de 
7000 schommelde. De ‘Colenbrander-
curve’ - wie kent die nog - zou geen vro-
lijk beeld geven. 
In juni 2008 is de restauratieregeling Rrwr 
2008 gepubliceerd, waarbij vijf miljoen 
euro beschikbaar werd gesteld voor 
molenrestauraties tussen de 100.000 en 
250.000 euro.
Ook werd het ARBO-project weer op-
gepakt. De vereniging besloot in sa-
menwerking met het Ambachtelijk 
Korenmolenaarsgilde en het Gilde van 
Vrijwillige Molenaarseen arbo-catalogus 
op te stellen voor de totale molenbran-
che.
De BankGiro Loterij schonk in 2008 weer 
een bijdrage van 400.00 euro aan de 
vereeniging voor het molenbehoud. 
Toekenningen werden o.a. gedaan voor 
molens in Nijetrijne, Dreumel, Winterswijk, 
Westmaas, Sint Annland en Beugt. Uit 
het budget van de Gravin van Bylandt 
Stichting, 26.000 euro, werden even-
eens toekenningen gedaan. De vereni-
ging adviseerde daarnaast een aantal 
fondsen over verschillende aanvragen. 
Steeds meer wordt De Hollandsche 
Molen de spil bij het inzetten van geld 
van culturele fondsen voor molenbe-
houd.
De vereniging zelf kampte in 2008 met 

problemen rond de personeelsbezet-
ting hetgeen uiteraard zijn weerslag 
niet moste. Biotoopmedewerker Rolf 
Steenbergen ging met pensioen en 
werd opgevolgd door Mark Ravesloot. 
Het tijdelijk dienstverband met Wouter 
Pfeiffer werd na het aflopen van zijn con-
tract niet verlengd.
Voor 5 van de 12 eigen molens werd 
in het kader van de Rrwr 2007 subsidie 
aangevraagd, welke toegekend werd 
voor de molens in Delft, Oud-Vossemeer, 
Overschie en Wijk bij Duurstede, maar 
afgewezen voor de molen in Zuurdijk.
De Roos in Delft gaat in verband met 
de bouw van de spoortunnel over naar 
Pro Rail om naar voltooiing van de werk-
zaamheden in erfpacht terug te keren. 
Verder werd er gewerkt aan de vier 
Noord-Hollandse molens van de ver-
eniging. Het bijgebouw van de Rijn en 
Lek in Wijk bij Duurstede is verhuurd aan 
Abrona, een zorgkoepel voor mensen 
met een verstandelijke beperking en 
wordt ingericht voor dagbesteding van 
de cliënten van Abrona als molenwinkel 
en lunchruimte.
Gelukkig weet de vereniging zich in 
haar streven gesteund door tal van or-
ganisaties en personen, financieel en 
daadwerkelijk. Zonder die hulp zou het 
onmogelijk zijn om alles in goede banen 
te leiden.

De geslaagde vrijwillige molenaars met hun diploma. 

De bestuurstafel; v.l.n.r.: mevr. Kaag, de heren Brok en Endedijk, 
mevr. Van Diepen, de heren Rijnders en Braaij, mevrouw De Vries.

De grote zaal van het Koninklijk Instituut voor de Tropen is altijd weer een 
bijzondere ambiance.

Foto’s: H. Noot
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Stichting Molendocumentatie

De Hollandsche Molen heeft zich altijd 
voor alles ingezet voor het molenbe-
houd. Dat betekent niet dat men geen 
oog had voor andere aspecten zoals 
het opbouwen van documentatie over 
molens. Al vrij snel werd in de persoon 
van ir. Ten Bruggencate de eerste archi-
varis van de vereniging benoemd. De 
vereniging verwierf in de loop der jaren 
een steeds grote en steeds waardevoller 
wordende collectie die beheerd wordt 
door de vrijwilligers van de Stichting 
Molendocumentatie. Erik Stoop van 
deze stichting lichtte tijdens de verga-
dering de werkwijze en de betekenis van 
de stichting toe.

Certificaten van Verdienste 

Tijdens de jaarvergadering werden drie 
Certificaten van Verdienste uitgereikt 
aan personen die zich op bijzondere 
manier onderscheiden hebben bij de 
zorg voor molens, te weten aan de he-
ren G. van Leeuwen, molenaar/eige-
naar molen Korpershoek te Schipluiden, 
H. Nengerman, molenmaker te Lochem 
en W. Adriaens, molenmaker te Weert. 
Gerard van Leeuwen is sinds 1958 ei-
genaar van molen Korpershoek te 
Schipluiden. Als enige particuliere mo-
leneigenaar in het Westland heeft hij 
ervoor gezorgd dat deze korenmolen in 
goede staat is gebracht én gebleven. 
Maar ook de zorg voor de omgeving 

rekende Van Leeuwen tot zijn taak. Met 
hulp van anderen wist hij hoogbouw bij 
zijn molen te voorkomen, waardoor de 
windvang van molen Korpershoek veilig-
gesteld werd.
Henk Nengerman is dit jaar 25 jaar mo-
lenmaker in dienst van Molenmakerij 
Groot Wesseldijk te Lochem. In die jaren 
heeft hij zich ontwikkeld tot een allround 
vakman. Hij kreeg het vak onder de knie 
dankzij de bekende molenmakers Hans 
Weerheijm en Jan Melchers. Na het over-
lijden van deze twee molenmakers nam 
Nengerman de rol van leermeester over. 
Vele molens in Nederland en Duitsland 
werden door hem gerestaureerd. Zijn 
visitekaartje gaf hij af bij de molen 
Geertruida Cornelia van de familie Ten 
Have te Gorssel. De restauratie van deze 
grondzeiler was zo goed geworden, dat 
de molen alsnog op de monumentenlijst 
kwam te staan.
Wim Adriaens is een telg uit een mo-
lenmakersgeslacht dat teruggaat tot 
de 18de eeuw. Hij leerde het vak van 
zijn vader Sjors. Een van de eerste res-
tauratieprojecten was de herbouw van 
molen Overwaard 2 te Kinderdijk. Eind 
jaren tachtig nam hij met zijn broer en 
zwager het bedrijf over van zijn vader 
en oom. Een directeur kan men Wim 
Adriaens eigenlijk niet noemen; hij is in 
de eerste plaats een teamspeler. Na de 
Overwaard passeerde een keur aan res-
tauraties de revue, in alle zuidelijke pro-
vincies van Nederland, maar ook België. 
Opvallend is het grote aantal gerestau-

De Marmeren Hal van het Koninklijk Instituut voor de Tropen, molenmarkt en 
ontmoetingspunt.

Meerdere molenorganisaties gaven op de ‘molenmarkt’ acte de présence, zoals 
hier TIMS NL/Vl.

Jos van Schooten uit Haarlem weet 
ieder jaar weer bewondering af te 
dwingen met schaalmodellen van 
molens in de hoogst mogelijke 
graad van perfectie; in dit geval 
met de in aanbouw zijnde paltrok-
wagenschotzager Het Amsterdamse 
Wapen (zie ook www.penterbak.nl). 
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reerde standerdmolens. De reconstruc-
tie van De Kilsdonkse Molen te Beugt 
mag als voorlopig hoogtepunt gelden 
in de carrière van Adriaens. Dit com-
plex omvat een grote oliewatermolen 
en een unieke watervluchtmolen, waar 
zowel met wind- als waterkracht ge-
malen kan worden. Met het Certificaat 
van Verdienste wordt niet alleen Wim 
Adriaens geëerd, maar ook het bedrijf 
Adriaens Molenbouw met alle collega’s.

Vernuft en volharding

Ook werden tijdens de vergadering de 
gebruikelijke jaarprijzen van de Stichting 
Molengiftenfonds voor Vernuft en 
Volharding. Deze stichting ontstond uit 
de wens om mensen of instellingen te on-
derscheiden die op een bijzondere wijze 
vernuft en volharding getoond hebben 
ten behoeve van molens. Daarom wor-
den eens per jaar tijdens de jaarverga-
dering van De Hollandsche Molen enige 
jaarprijzen door deze stichting uitgereikt. 
Zij werden nu toegekend aan de heren 
Jan van Woezik uit Helenaveen, Ton 
Neuhaus uit Zaandijk en mevrouw Nel 
van Leijen uit Goes.
Jan van Woezik woont in Helenaveen, 
aan de rand van de Peel op de grens 
van Noord-Brabant en Limburg. Hij is al 
vanaf beginjaren ‘70 actief op molens. 
Als vrijwillig molenaar/beheerder heeft 
hij de bergmolen te Roggel (L) weer op 
authentieke wijze als een eerste-helft 
20e eeuw windmolenbedrijf hersteld. In 
windstille periodes drijft een uit een oud 
poldergemaal afkomstige Thomassen-
dieselmotor een maalstoel aan en zijn 
een ‘karreschop’ (open schuur voor 
werktuigen) en mechanische weegbrug 
door verplaatsing van elders bewaard 
gebleven.

Als actief bestuurslid van de Peellandse 
Molenstichting raakte Van Woezik be-
trokken bij het reddingsplan van de tot 
sloop gedoemde bergmolen te Deurne 
(N-B). Tussen midden jaren ‘90 en 2008 
werd Holten’s Molen weer gecomple-
teerd tot graan-, olie- en zaagmolen. 
Van Woezik wendde daarbij al zijn tech-
nisch vernuft en doorzettingsvermogen 
aan om zowel het olieslagwerk als – re-
cent nog – de zaaginstallatie in bedrijf 
te krijgen. Onder zijn technische leiding 
heeft een groep vrijwilligers ook de wa-
ter-/oliemolen in het Limburgse Leudal 
na jaren van stilstand (en vergeefse 
pogingen) weer tot een ‘slagvaardige’ 
oliemolen hersteld.
Als iemand Vernuft en Volharding heeft 
getoond, dan is het wel Ton Neuhaus. 
Veertig jaar is hij als vrijwillig bestuurder 

en museumconservator bij De Zaansche 
Molen actief. Hij heeft bij tal van hoog-
tepunten een belangrijke rol gespeeld. 
Neem de overname van de schuur van 
oliemolen De Bonte Hen aan de Zaanse 
Kalverringdijk en de daarop volgende 
renaissance in 1975. Denk aan alle ver-
bouwingen en uitbreidingen van het 
schitterende Molenmuseum in Koog 
aan de Zaan. Het unieke molenpano-
rama van Frans Mars, ooit gemaakt in 
de schuur van oliemolen Het Pink, werd 
van een gewisse ondergang gered door 
het over te brengen naar een speciaal 
daarvoor ingerichte panoramazaal. 
Verder is te noemen het digitaliseren van 
de gehele archief over de Zaanse mo-
lenhistorie. En dan zijn er nog de talrijke 
exposities die georganiseerd werden, 
daarbij geholpen door een gedreven 
ploeg vrijwilligers.
Ook maakte hij deel uit van de bouw-
commissie van houtzaagmolen Het 
Jonge Schaap wat resulteerde in een 
fantastische aanvulling op het molen-
beeld van de Zaanse Schans. Een zaag-

De ontvangers van de Certif icaten van Verdienste (v.l.n.r) de heer Adriaens, 
de heer en mevrouw Van Leeuwen en de heer Nengerman.

molen bovenkruier ontbrak nog in het 
pallet van molens die ooit het landschap 
hier domineerden. Dat de verdiensten 
van Ton Neuhaus in het verleden niet 
onopgemerkt zijn gebleven blijkt wel uit 
de diverse onderscheidingen die hem 
al ten deel vielen. De uitreiking van de 
Zilveren Anjer in het Paleis op de Dam 
in Amsterdam door Prins Bernhard blijft 
echter een onuitwisbaar hoogtepunt. 
Toch meent het Molengiftenfonds dat 
de waardering in de vorm van een on-
derscheiding na veertig jaar passie voor 
Zaanse molens met de daarbij beho-
rende inzet, gebaseerd op vernuft en 
volharding, op z’n plaats is.
De molenaarscarrière van Nel van 
Leijen begint bij de Berkmeermolen bij 
Heerhugowaard. Ze solliciteert op een 
advertentie en wordt aangenomen. 

De laureaten van de Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding 
(v.l.n.r) mevrouw Van Leijen en de heren Van Woezik en Neuhaus.
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Haar oom leert haar draaien en ma-
len met de molen. Na de oprichting 
van het Gilde van Vrijwillige Molenaars 
haalt ze haar getuigschrift. Ze verhuist 
naar Zeeland en weer solliciteert ze 
op een advertentie voor molenaar. In 
Wemeldinge wordt ze tweede molenaar 
van de Aeolus. Hier leert ze van Jaap 
Wagenaar koren malen. Als er mole-
naarsexamens in Wemeldinge gehou-
den worden, regelt zij alles rondom het 
examen. Aan de opleiding in Zeeland 
is dan nog veel te verbeteren, dus richt 
Nel het afdelingsbestuur voor Zeeland 
op. Na een tijd in Middelburg gedraaid 
te hebben, komt ze als molenaar bij de 
Buiten Verwachting in Nieuw- en Sint 
joosland. Ook hier besteedt ze veel tijd 
aan de opleiding voor molenaars. Vele 
Zeeuwse molenaars zijn bij haar hun mo-
lenaarscarrière begonnen. Ondertussen 
is Nel ook bij de vereniging De Zeeuwse 
Molen actief voor de verplaatsing van 
standerdmolen De Hoed, die ook wordt 
gerealiseerd. Nel van Leijen is al ruim 25 
jaar molenaar in Nieuw- en Sint joosland 
en ze heeft daarnaast veel betekend 
voor de molens en molenaars in Zeeland.

Middagprogramma

Aan het begin van de middag heette 
ir. J.J. de Zeeuw, de voorzitter van de 
Hollandsche Molen de aanwezigen 
welkom. In zijn toespraak, de gebruike-
lijke jaarrede, stond hij stil bij de situatie 
van de molens en uiteraard ook de ver-
eniging. Van de laatstgenoemde om-
schreef hij de financiële situatie als zor-
gelijk. Voor wat betreft de situatie van de 
molens was hij positiever gestemd. ‘Na 
jaren van grote zorg over de achteruit-
gang van de technische staat van onze 
molens wordt er nu weer volop gerestau-
reerd. Vorig jaar kregen ruim 80 molens 
een restauratiesubsidie en dit jaar staat 
hetzelfde voor 40, 50 of misschien wel 60 
molens te gebeuren.’ De Vereniging wil 
zich sterk maken voor de molens die nu 
buiten de boot vallen. De Zeeuw wees 
ook op de demotiverende papieren 
rompslomp waarmee moleneigenaren 

te kampen hebben. De toekomst van 
het molenbehoud vraagt bezinning. De 
Hollandsche Molen heeft hieraan bijge-
dragen met een eigen visiedocument. 
De Zeeuw wees op de verschillende op-
vattingen die er leven, maar stelde na-
drukkelijk dat de vereniging molens als 
maalvaardige, historische werktuigen 
in stand wil houden. Dit in samenhang 
met de biotoop, het gebruik van de mo-
len en de rol in de samenleving. Hij wees 
ook op verschillende visie die er leven en 
vond dat die benaderingen een plaats 
moeten hebben binnen de vereniging. 
Ook wees hij op de door minister Plasterk 
ingezette MoMo, de modernisering die 
de molendeur niet voorbij zal gaan. Dat 
zal wel voetangels en klemmen opleve-
ren, met name voor molens die niet in 
het gestelde ‘ideaalbeeld’ passen. 
De heer De Zeeuw wees ook op de nood-
zaak van draagvlakverbreding en de 
daartoe gehanteerde middelen. Naast 
draagvlakverbreding ‘worden voor de 
vereniging de rollen belangenbehar-
tiger en adviseur steeds belangrijker. We 
zijn bezig dat steeds meer te structureren. 
Moderne hulpmiddelen zijn daarbij on-
misbaar, maar vooral ook enthousiaste 
en professionele medewerkers. Of het nu 
gaat om de biotoop, de wet- en regel-
geving, aanpak van restauratie en on-
derhoud, ondersteuning door fondsen, 
bij de vereniging moet u terecht kunnen 
voor deskundige hulp.’ 

Visiedocument

‘Tempora mutantus, nos et mutamus in il-
lis’; de tijden veranderen wij met hen. De 
molens zij gelukkig gebleven, maar ver-
der is alles anders. Het molenleven van 
weleer is per definitie verleden tijd. Hoe 
gaan we in deze sterk veranderende 
samenleving met molens om. Wat ac-
cepteren we, wat niet. Hoe benaderen 
we molens en wanneer worden grenzen 
gepasseerd. Het begon in ruim een jaar 
geleden met uitspraken en artikelen van 
prof. Jos Bazelmans, hoofd sector Kennis 
Erfgoed van de RACM. Velen zagen 
hierin een aanval op het traditionele 
molenbehoud, ook in het licht van de 
functie van Bazelmans. De ophef die het 
baarde was niet mis. Het vroeg om een 
antwoord, wat op zijn beurt leidde tot 
het opstellen van een visiedocument De 
toekomst van de molens door de heer 
L.M. Endedijk, de directeur van de ver-
eniging. Dit visiedocument werd tijden 
deze jaarvergadering gepresenteerd. In 
een volgend nummer van Molenwereld 
hopen we met een inhoudelijke bespre-
king te komen.

Molens in beeld

Molens mogen een doel in zichzelf zijn; 
ze doen het ook goed als decor. Dat 
bis ook weer gebleken in de laatste 
vorstperiode waarbij molens vaak de 
achtergrond vormden van het ‘echte 

Hollandse wintervermaak’. Tijdens de 
vergadering werd dit ‘Hollandse’ beeld 
weer teruggeroepen in een presentatie 
met foto- en filmbeelden.

Bouwhistorisch onderzoek molen 
De Roos

Molen De Roos in Delft is sinds 1926 ei-
gendom van de Vereniging. De molen 
is met zijn zeskante onderbouw en ronde 
bovenbouw een unicum. Mede door 
zijn ontwikkelingsgeschiedenis is hij con-
structief niet overtuigend gebleken. Een 
kleine eeuw geleden zei de toenma-
lige molenaarsknecht Klaas de Vreede 
van ‘mijnheer Van Rhijn’ al: “Als ik de 
Roosmolen zo laat gaan als De Papegaai 
of De Groenmolen dan maal ik hem de 
vest in”. Het overkwam zijn zoon op een 
haartje na. Rond het verleden van de 
molen leefden tal van onopgehelderde 
vragen. Nu er onder de molen door een 
spoortunnel moet komen was dit mede 
de aanleiding voor een bouwhistorisch 
onderzoek waarvan Paul Groen van het 
gelijknamige adviesbureau in Montfoort 
een presentatie verzorgde.

Getuigschriften

Het uitreiken van de diploma’s aan de 
in het afgelopen jaar geslaagde vrijwil-
lige molenaars is altijd weer een hoog-
tepunt van de vergadering; dit keer zelfs 
de afsluiting ervan. Het is dan ook een 
belangrijk moment, niet alleen voor de 
betrokkenen, maar eigenlijk voor ieder-
een die het wel en wee van de molens 
ter harte gaat: zonder molenaars geen 
draaiende molens! 
In 2008 werd 54 kandidaten het exa-
men afgenomen voor windmolens en 
4 kandidaten voor watermolens. Van 
deze 58 personen, konden er 53 (49 voor 
windmolens en 4 voor watermolens) in 
Amsterdam hun diploma in ontvangst 
nemen. Dat is 7 minder dan vorig jaar 
toen in totaal 60 vrijwillige molenaars het 
examen behaalden.

Paul Groen met zijn presentatie over 
het bouwhistorisch onderzoek van 
molen De Roos.

Erik Stoop geeft inzicht in het 
doen en laten van de Stichting 
Molendocumentatie.



   I N H O U D                            p a g i n a

BON

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

   en
MOLENAARSVERLEDEN cadeau! ! !
   en
nog korting toe!!! 
Al tien jaar is Molenwereld het blad bij uitstek op molengebied voor honderden 
molenliefhebbers met veel nieuws, reportages en allerhande artikelen, rijk geïllustreerd en goed verzorgd. 

Meer dan 120 nummers en ELF JAAR MOLENWERELD dat vieren we! 
Als u nog nooit abonnee bent geweest en zich nu opgeeft dan krijgt u eenmalig bij uw abonnement het boek Molenaarsverleden 
ter waarde van € 12,50 cadeau! Molenaarsverleden is een bundel van veertig interessante artikelen over molens en telt 96 pagina’s. 

Bovendien kost u een abonnement over 2009 geen € 47,50 maar € 38,50 indien u alle elf nummers van die jaargang wenst te ontvangen. 
Wilt u er minder dan kunt u voor ieder nummer dat u niet wenst € 3,50 aftrekken.
Als u bijvoorbeeld alleen de laatste drie nummers wenst, dan is de prijs € 38,50 - 8 x € 3,50 = € 10,50. 

MOLENWERELD  iedere maand per post thuis kan op drie manieren:

1. Door het nemen van een abonnement. 
Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment ingaan en worden automatisch verlengd tenzij een abonnement uiterlijk 1 december van het 
lopende abonnementsjaar schriftelijk wordt op gezegd.

Abonnementsprijs: Nederland: € 47,50 per jaar (incl. 6% BTW). 
  Overig Europa: € 65,- per jaar (incl. 6% BTW). 
  Overige landen op aanvraag. 
  De abonnementsprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2. Door u aan te melden als donateur.
Donateurs van de Stichting Molenwereld in Nederland ontvan gen het blad gratis bij een minimum-donatie van € 62,50.

3. Door een cadeau-abonnement.
U kunt ook een abonnement cadeau doen. U geeft dan via onderstaande bon aan wie u de ‘MOLENWE RELD’  wilt toesturen en met ingang van 
wanneer. Na ontvangst van het abonnementsbedrag sturen wij u een cadeaubon voor de ontvanger. 

Een cadeau-abonnement kan voor een heel of voor een half jaar aangegaan worden. 
De prijs voor een heel jaar is € 49,-, voor een half jaar € 24,50. Na afloop van de periode wordt het cadeau-abonnement 
automa tisch door ons beëindigd. 

B O N
“JA1, ik meld mij aan als abonnee op de ‘MOLENWE RELD’ .
“volgens bovenstaande aanbieding van € 38,50 voor alle nummers van 2009 en ontvang het boek Molenaarsverleden gratis. 
“volgens bovenstaande aanbieding en ontvang het boek Molenaarsverleden gratis, maar wens van 2008 alleen de nummers ...................... te ontvangen.

“JA1, ik meld mij aan als donateur van de Stichting Molenwereld tegen een donatie van € ........ Ik maak mijn donatie over op Postbankrek. 4506935 of 
Rabobankrek.no 3750.30.867 t.n.v. de Stichting Molenwereld.

“JA1, ik wil graag een cadeau-abonnement aanvragen voor:

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

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

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

met ingang van ........................................................... voor een periode van een half/heel2 jaar

Als / ❑ molenliefhebber / ❑ beroepsmolenaar / ❑ molenmaker / ❑ vrijwillig molenaar3 ben ik speciaal geïnteresseerd in:

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

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

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

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

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

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

❑

✂




