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

Het zomernummer en daarom ook met artikelen die met de zomer in re-
latie staan. 
Zomertijd is vakantietijd. Frankrijk scoort hoog als het om vakantiebestem-
mingen gaat. Vandaar, dat in dit nummer een wat bijzonder artikel is op-
genomen, gewijd aan Franse watermolens. U kunt kijken naar een tiental 
oude ansichtkaarten in combinatie met satellietopnamen met de situatie 
nu. In de tekst wordt op diverse aspecten van de molens ingegaan. Zo 
komt u door Frankrijk van noord tot zuid en pikt een hap en een snap van 
Franse molens mee, ook van hun ontwikkeling; van één zelfs tot de grootste 
meelfabriek van Europa.
Voor de Nederlandse polderwatermolens was de zomer een echte rusttijd. 
Over het hoe en waarom kunt in dit nummer lezen.
In het meinummer was het eerste deel over de molens van Stroobos en 
in het bijzonder die van Popke Kooi opgenomen. In dit nummer dan het 
tweede en laatste deel.
Wie niet sterk is moet slim zijn. In de molen zitten nauwelijks te hanteren on-
derdelen op lastig te bereiken plekken. Molenmakers weten dat al eeuwen 
vernuftig op te lossen, ook in een tijd waarin geen sterk hijsmateriaal ter be-
schikking stond. Aan de hand van een aantal foto’s wordt het vervangen 
van een lange spruit duidelijk gemaakt.
Al met al is dit nummer een dik en afwisselend nummer geworden, maar 
het geldt dan ook voor twee maanden. 

En Balie Kluiver vervreemdt       JSB
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Bij de omslag voorzijde: In februari 2006 kreeg molen 5 van de Overwaard 
in Kinderdijk een nieuw lange spruit. Het uithalen van de oude en het ste-
ken van de nieuwe spruit ging nog op de klassieke manier: met de hand, 
waarbij het kruis als kraanmast functioneerde. Zo gaat het ook en komt 
een ervaring van eeuwen nog te pas (foto J. de Vries).
Bij de omslag achterzijde: Zonsondergang bij de molen van Arkel (foto 
G. Barendse, 27 februari 2008).

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 moge-

lijkheden en bovendien streeft de redactie naar spreiding per regio en molentype. U kunt uw foto 

(‘s) insturen of mailen naar de redactie van Molenwereld.
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Poldermolen Eolus weer 
maalvaardig

Al enige tijd was het niet meer ver-
trouwd om met de Eolus te Aduard te 
draaien. De eigenaar Molenstichting 
Westerkwartier liet de molen stil zetten, 
aangezien de roeden waren doorge-
roest en de staart verrot was. Op 28 april 
zijn het gevlucht en de staart vernieuwd 
en beschikt de molen weer over een 
goed functionerende vijzel.

Restauratie molen De Hoop te 
Haren rond 

De restauratie van de beeldbepalende 
koren- en oliemolen De Hoop in Haren is 
zeker gesteld. Door het ontvangen van 
een forse subsidie van de RCE en een 
gift van Emmaplein Foundation kan van-
af deze zomer het volledige herstel van 
het rijksmonument worden aangepakt. 
Naar verwachting zal de restauratie me-
dio 2010 worden voltooid. Het bestuur 
van Stichting Molen De Hoop kreeg be-
gin juni van de RCE 177.000 euro. Het Rijk, 
het VSB-fonds, het J.B. Scholtenfonds, 
het Prins Bernhardfonds, de provincie 
Groningen en de gemeente Haren stel-
den eerder al middelen beschikbaar. 
De Emmaplein Foundation garandeert 
300.000 euro als sluitpost van de restau-
ratie. 

Widde Meuln Ten Post voorzien 
van personenlift

Vanaf het begin van de restauratie 
van de Widde Meuln in 2003 heeft het 
bestuur van de Stichting Widde Meuln 
steeds als doelstelling gehad om de 
molen ook toegankelijk te maken voor 
mensen die slecht ter been of rolstoel-
gebonden zijn. De voorbereidingen 
hiervoor zijn in 2006 gestart. Het jaar 
2007 stond vooral in het teken van het 
ontwerp en de fondsenwerving. Vooral 
het ontwerp kostte nogal wat hoofdbre-
kens, aangezien het uitgangspunt was 
dat de cultuurhistorische waarde van 
de molen niet mocht worden aangetast. 
Daarnaast werd ook als voorwaarde 
gesteld dat zowel op de begane grond 
als op de stellingzolder weinig van de lift 

Molen De Hoop in Haren voor het begin van de restauratie. 
(foto H. Noot, 14 november 2005). 

te zien mag zijn. Samen met Van Bussel 
Engineering uit Franeker werd uiteindelijk 
een ontwerp vastgesteld dat aan alle 
eisen voldoet. In het midden van de mo-
len bevindt zich vanaf de begane grond 
tot en met de stellingzolder een ijzeren 
kolom waarlangs de liftkooi zich om-

hoog en naar beneden kan bewegen. 
Als de lift niet gebruikt wordt staat de lift 
op de eerste zolder geparkeerd in een 
zogenaamde buitenkooi. De buitenkooi 
maakt een integraal onderdeel uit van 
het informatiecentrum op deze verdie-
ping. Op de wanden van de kooi kun-
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nen informatiepanelen worden beves-
tigd. Zowel de lift als de buitenkooi zijn 
voorzien van glazenwanden waardoor 
een mooi ruimtelijk effect wordt bereikt. 
De lift is voor rolstoelgebruik geschikt en 
is voorzien van een roldeur. Gebruikers 
kunnen met de lift de eerste zolder, de 
stellingzolder en de stelling bereiken. 
De lift is speciaal voor de Widde Meuln 
ontworpen. De molen is de enige koren-
molen met een dergelijke voorziening 
en het is aan de bezoeker om vast te 
stellen in hoeverre de stichting in haar 
doelstellingen aangaande behoud cul-
tuurhistorische waarden geslaagd is.  

Rolder molen draait weer 

Na een langdurige stilstand is de molen 
van Rolde sinds april 2009 weer draai-
vaardig. In het najaar van 2008 werd 
de molen stilgezet aangezien het als 
gevolg van een breuk in de bovenas 
niet langer verantwoord was om met 
de molen te draaien. Reden voor de 
gemeente Aa en Hunze om onderzoek 
naar de staat van de as en roeden uit te 
voeren. Gedurende het afgelopen half 
jaar heeft de molenmaker een nieuwe 
bovenas gestoken en hebben herstel-
werkzaamheden aan de roeden plaats-
gehad. Vrijwilligers hebben de kleinere 
noodzakelijke klussen ter hand geno-
men. De komende tijd worden nog en-
kele werkzaamheden aan en bij de mo-
len uitgevoerd. Zo zal de kapconstructie 
een nieuwe verflaag krijgen en worden 
de trappen in de belt naar de molen 
vernieuwd. De oude Sallandia-bovenas 
krijgt een mooie en prominente plaats bij 
de molen. 

Herstel De Leeuw te Oldehove 

Op 3 juni is ten overstaan van wethou-
der Oomkes (portefeuille Monumenten) 
van de gemeente Zuidhorn en molenaar 
Reitsema in Amersfoort door de RCE be-
kend gemaakt, dat de RCE 127.500 euro 
voor het achterstallige onderhoud van 
molen De Leeuw in Oldehove beschik-
baar heeft gesteld. Ook de gemeente 
doet een behoorlijke geldelijke injectie. 
De bedoeling is dat er direct wordt be-
gonnen met de restauratie. Deze bevat 
het van een geheel nieuwe ondervloer 
voorzien van de eerste zolder, waarna 
de oude vloer er weer overheen zal wor-
den gelegd. De groepvloer wordt ge-
heel vernieuwd en de pelkuipen waar 
nodig ook. Verder worden werkzaam-
heden aan de elevator, elevatorband 
en elevatorvoet uitgevoerd alsmede 
het waterdicht maken van de kelder. 
De binnenroede wordt eruit gehaald 
en voorzien van nieuwe aluminium klep-
pen (zelfzwichting) en nieuwe aluminium 
beplating en nieuwe neusremkleppen 
(Dekker).

Molenaarswoning Concordia 
toont haar oorspronkelijke 
gezicht

De restauratie van de monumentale 
molenaarswoning van de Concordia 
te Ede vordert gestaag (Molenwereld 
2009-5-195). Het hoogste punt is bereikt 
en rond de bouwvakvakantie moet wo-
ning in ere zijn hersteld. Kelderman Bouw 
uit Ede restaureert het monument mo-
menteel onder auspiciën van de RCE, 
Bureau Monumentenzorg & Archeologie 

De lift in de Widde Meuln van Ten Boer (foto: H. Noot, 17 mei 2009).

van de gemeente Ede en de provincie 
Gelderland. Het pand was enorm ver-
waarloosd, maar krijgt nu al haar au-
thentieke details weer terug. Het dak 
is onder meer volledig ontmanteld en 
weer opnieuw opgebouwd. Zo ontstaat 
er een prachtige molenaarswoning die 
aansluit op de gerestaureerde molen 
en de aanpalende historische gebou-
wen die Kelderman Bouw later dit jaar 
grondig gaat renoveren. Het voorhuis 
van de molenaarswoning zal inclusief 
een fraaie zolder (samen 200 vierkante 
meter) worden verhuurd als kantoor- of 
praktijkruimte. 

Lunterse molen De Hoop moet 
weer gaan draaien 

Als alles volgens plan verloopt dan staat 
molen De Hoop in Lunteren er aan het 
eind van 2010 weer als nieuw bij. De ge-
meente Ede gaat werk maken van de 
restauratie, nu de RCE op 3 juni bekend 
heeft gemaakt 128.000 euro subsidie te 
verlenen. De complete restauratie vergt 
ongeveer 200.000 euro, waarvan de ge-
meente de rest bijlegt. De bedoeling is 
om molen De Hoop niet alleen te restau-
reren, maar ook om het rijksmonument 
weer in bedrijf te stellen.

De koren- en pelmolen De Leeuw 
in Oldehove is in- en uitwendig een 
indrukwekkende molen en beheerst 
met de andere molen De Aeolus het 
dopsbeeld. Molenaar Piet Reitsma 
is de enige door het AKG erkende 
pelmolenaar in Nederland.) 
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  Restauratie 
MAALLUST AMERONGEN 
     vordert

De sierlijk uitgevoerde kraag 
aan de bovenkant van de romp. 
De klossen dienen om de 
kruivloer op zijn plaats te houden 
(foto D. Kenbeek, 8 juni 2009).

Het bovenste deel van het 
metselwerk is vernieuwd. 
Dit loopt nauwelijks in de gaten 
(foto D. Kenbeek, 8 juni 2009). 

De nieuw gemetselde toog 
(foto D. Kenbeek, 8 juni 2009).

De romp in de steigers met 
links en rechts de nieuwe togen 
(foto D. Kenbeek, 8 juni 2009).

Het is een tijd wat stil geweest 
rondom de romp van Maallust 

in Amerongen maar de restauratie tot 
maalvaardige molen is nu goed op 
gang. De balklagen van de zolders zijn 
waar nodig hersteld of vernieuwd en 
de metselaar heeft veel werk verzet. 
Waarschijnlijk door een slecht of zwaar 
werkend kruiwerk gedurende de laatste 
jaren van zijn werkzame bestaan ver-
keerde het metselwerk van het bovenste 
deel van de romp in slechte staat. Dit is 
opnieuw opgemetseld varië rend van 40 
cm tot ter plaatse wel ruim een meter. 
Waar nodig is de romp hersteld. Met het 
opmetselen van de verdwenen inrijpoor-
ten en gewelven van deze bergmolen 
heeft de metselaar een mooi stuk vak-
werk geleverd. Hiervoor zijn zo’n 50.000 
nieuwe stenen gebruikt van een heden-
daags model. De muren zijn gemetseld 
in kruisverband en afgewerkt met ‘boe-

renvlechtwerk’ dat een beter verband 
geeft dan een rollaag.
Er zijn ook enkele tegenvallers. Een groot 
aantal blinde muurankers (ter hoogte 
van de zolderbalken) blijkt ernstig ge-
corrodeerd te zijn waardoor het aanlig-
gende metselwerk naar buiten gedrukt 
wordt en onthechting optreedt. Waar 
nodig zullen deze ankers vervangen wor-
den. Op advies van de RCE wordt 150 m2 
metselwerk aan de regenkant opnieuw 
gevoegd. Voor de financiering van deze 
tegenvallers zal een beroep op de BRIM 
gedaan worden.
De voet van de nog aan te brengen mo-
lenberg zal rondom opgevangen wor-
den door een lage ringmuur die al ge-

deeltelijk aangelegd is. Aan de straat-
zijde wacht dit op het verleggen van 
kabels en leidingen.
Het molenmakerswerk bij de molen zelf 
begint in augustus na de bouwvakva-
kantie. Molenmakerij De Jongh zal dan 
de in de werkplaats gemaakte kap in 
Amerongen opbouwen waarna plaat-
sing op de molen spoedig kan volgen.
Op het voormalige molenterrein is de 
woningbouw intussen ver gevorderd. 
Ook de bij de molen behorende nieuwe 
bijgebouwen hebben vorm aangeno-
men waardoor er al een goede indruk 
van de toekomstige situatie kan worden 
verkregen. 
                                              D. Kenbeek
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Op 29 mei werd de nieuwe korenmolen van Bunschoten officieel in bedrijf 

gesteld (foto J. Vendrig, 29 mei 2009).

Inbedrijfstelling molen De 
Gouden Engel te Koedijk

Op 19 juni zijn molen De Gouden Engel 
en de molenschuur te Koedijk officieel 
geopend. De molen werd met het lichten 
van de vang officieel in gebruik gesteld 
door locoburgemeester Alsemgeest. 
De afgelopen jaren is in opdracht van 
de Stichting Johannes Bos een drietal 
boerderijwoningen en een dijkwoning 
gebouwd, naar ontwerp van architec-
tenbureau Cornelis de Jong. De ope-
ning van de nieuw gebouwde molen 
De Gouden Engel met de bijbehorende 
molenschuur is het sluitstuk van dit bij-
zondere project. Nadat op 15 mei 2008 
(Molenwereld 2008-6-239/240) de eerste 
paal werd geslagen is de molen ruim 

een jaar later compleet en een blikvan-
ger voor Koedijk. De molen is gebouwd 
door de Gebr. Poland uit Oterleek, terwijl 
de schuur is gebouwd door Pronk Bouw 
uit Warmenhuizen. In totaal is het een 
mooi ogend complex, waar in de mo-
lenschuur door de Historische Vereniging 
Koedijk een tentoonstelling is ingericht.

Nieuwe duiker voor molen 
Schellinkhout 

Uitvoerig onderzoek heeft uitgewe-
zen dat de historische duiker van de 
Schellinkhoutermolen niet meer te red-
den is. Ondanks het verlies van de dui-
ker gaat het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier samen met 
de provincie diverse acties onder-
nemen voor de historische molen en 
de molenkolk (Molenwereld 2009-5-
196). Tijdens werkzaamheden aan de 
Schellinkhoutermolen is gebleken dat 
de historische duiker in zeer slechte staat 
verkeert. In opdracht van de provincie 
Noord-Holland heeft archeologisch en 
bouwkundig onderzoek plaatsgevon-
den om te bepalen of behoud mogelijk 
is. De historische duiker die nu in de dijk 
ligt, wordt vervangen door een beton-
nen duiker. Naast het vervangen van de 
duiker worden werkzaamheden verricht 
om de molen te restaureren. Zo wordt de 
ingang van de duiker aan de molenkant 
van de dijk, weer in de oorspronkelijke 
staat teruggebracht. Hierdoor wordt het 
historische karakter hersteld en zal er 
niets te zien zijn van de nieuwe duiker. De 
molenkolk ligt tussen de dijk en de mo-
len en is al jaren lek. Nadat de dijkver-
sterking is afgerond worden de scheuren 
hersteld. De natuurstenen dragers van 

De duikersluis in de Westfriese 
Omringdijk bij de Grote Molen van 
Schellinkhout. Door deze sluis vloeit 
het water uit de molenkolk naar het 
IJsselmeer en daarvoor de Zuiderzee 
(foto Nico Jurgens, 30 november 
1999).

- M O L E N S A C T U E E L -
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de vloeddeuren, die door bouwkundi-
gen ‘prachtwerk’ worden genoemd, 
gaan naar het provinciaal depot en er 
wordt gezocht naar een locatie om deze 
in de regio voor publiek op te stellen. Tot 
slot zal de monumentprocedure worden 
opgestart om ook de molenkolk op de 
monumentenlijst te plaatsen. Alleen de 
molen en het gemaal zijn op dit mo-
ment beschermde monumenten. De 
Schellinkhoutermolen, beter bekend als 
de Grote Molen, staat aan de Westfriese 
Omringdijk bij Schellinkhout. Deze tus-
sen 1603 en 1638 gebouwde poldermo-
len is de laatst overgebleven molen die 
onderdeel uitmaakt van de historische 
Westfriese Omringdijk. De duiker is waar-
schijnlijk gemaakt toen de molen werd 
gebouwd en is meerdere keren gerepa-
reerd en verstevigd. De restanten van de 
huidige duiker dateren overwegend uit 
de 18e eeuw. Het onderzoek heeft uit-
gewezen dat het metselwerk niet alleen 
vol zit met scheuren en breuken, maar 
dat ook de samenhang van het met-
selwerk gering is. Hierdoor is de duiker 
helaas niet te behouden. De molen en 
het daarnaast gelegen gemaal zijn rijks-
monument. De Omringdijk is een provin-
ciaal monument. Momenteel wordt er 
druk gewerkt aan de dijkversterking van 
de Omringdijk, zo ook bij deze historische 
molen. De aankomende tijd wordt de 
duiker verder onderzocht. De resultaten 
van het onderzoek aan de duiker wor-
den op de website van de provincie en 
van het Hoogheemraadschap Holland 
Noorderkwartier geplaatst

Expositie restauratie Het 
Prinsenhof

De Westzaner fotograaf Wim Giebels 
heeft van de restauratie van de pelmo-
len Het Prinsenhof in zijn woonplaats in-
drukwekkende foto’s gemaakt. Daarvan 
hebben er niet alleen plaats gekre-
gen in het in het vorige nummer van 
Molenwereld besproken boek maar zijn 
ook te bewonderen op een op 9 juni ge-
opende expositie in het Molenmuseum 
te Koog a/d Zaan. Deze expositie duurt 
t/m 17 augustus a.s. Het Molenmuseum 
- dat ook om andere redenen een be-
zoek meer dan waard is - is te vinden 
aan Museumlaan 18, 1541 LP Koog a/d 
Zaan. Het is van dinsdag t/m vrijdag van 
11.00 tot 17.00 uur en in het weekend van 
13.00 tot 17.00 uur geopend. 

De in 1930 gesloopte korenmolen 
van Bos in Koedijk, de voorganger 
van de nieuwe molen.

De nieuwe molen De Gouden Engel 
in Koedijk is qua vorm een juweel van 
een molen en een verrijking van zijn 
omgeving, die hij aanzienlijk meer 
domineert dan zijn voorganger (foto 
G. Barendse). 
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Sloop gemaal aan de 
Tweemolentjesvaart in Delft 
uitgesteld

De aangekondigde sloop (zie Molen
wereld 2009-5-196) van het gemaal van 
de polder van Nootdorp aan de rand 
van de Delftse Hout, het oudste nog 
bestaande stoomgemaal van Neder-
land (!), is voorlopig uitgesteld, zo meldt 
de natuurvereniging KNNV Delft. Tot 
ongenoegen van de KNNV wilde het 
Hoogheemraadschap Delfland het ge-
maal slopen, aangezien het geen dienst 
meer deed en tot een bouwval verwor-
den was. Op 3 juni heeft de Verenigde 
Vergadering van het hoogheemraad-
schap besloten dat de sloop voorlopig 
is uitgesteld. Dit maakt de weg vrij voor 
de KNNV om particuliere investeerders 
te vinden die geld willen steken in de 
renovatie van het pand en dit voor de 
toekomst te behouden als permanent 
ingerichte regionale tentoonstellings-
ruimte. Wanneer de KNNV er in slaagt 
een haalbaar plan te presenteren, wil 
de gemeente het pand een monumen-
tale status geven en is de Algemene 
Waterschapspartij Delfland bereid een 
bijdrage te verstrekken. 

Restaurantmolen Geervliet in de 
gevarenzone?

Het bekende restaurant Bernisse Molen in 
Geervliet onder de rook van Rotterdam 
is failliet. Het restaurant, dat zich bevindt 
in de ombouw en begane grond tot en 
met de stellingzolder, werd in 2006 door 
het Algemeen Dagblad nog uitgeroe-
pen tot winnaar van de culinaire prijs De 
Gouden Pollepel. De eigenaren André 
Bernard en Ingrid Buikema hebben de 
restaurantdeur gesloten vanwege terug-
lopende inkomsten. Verdere toekomst 
omtrent herinvulling of herbestemming 
van de in het bezit van een horecaont-
wikkelaar zijnde molen is nog ongewis. 
Het is te hopen dat de molen niet af-
glijdt, zoals bijvoorbeeld de eens flore-
rende Hellemolen te Reek. 

Officiële start restauratie 
molencomplex Goidschalxoort 

Op vrijdag 12 juni is de officiële start van 
de restauratie van het molencomplex 
Goidschalxoort gemaakt. Er wordt op dit 
moment hard gewerkt aan de herbouw 
van de machinekamer van het complex 
en er worden voorbereidingen getroffen 

voor de restauratie van de molen. Eind 
2009 moet de molen - gebouwd in 1718 - 
opgeleverd zijn in de staat zoals die was 
in zijn hoogtijdagen rond 1890. 

Vaart in restauraties molens 
Kinderdijk

Op grond van de positieve beschik-
king op de aanvragen bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed in het ka-
der van de Rijksregeling Wegwerken 
Restauratieachterstand 2008 kan het 
wegwerken van de restauratieachter-
stand bij twee molens in de Nederwaard 
in Kinderdijk van start gaan. In het kader 
van de Rijksregeling 2007 is vorig jaar 
begonnen met de restauratie van elf 
molens waarvan de werkzaamheden 
op 1 januari 2011 gereed dienen te zijn. 
Op dit moment zijn de waterlopen van 
vijf Overwaardmolens klaar evenals het 
molenmakerswerk aan twee molens van 
de Nederwaard. Naast deze restauraties 
is onlangs begonnen met het herstel van 
de waterlopen van molen no. 4 van de 
Overwaard, de vroegere contramolen. 
Van 1740 tot 1800 maalde deze molen in 
natte tijden het water van de lage naar 
de hoge boezem en in droge tijden in 
omgekeerde volgorde.

Herstel korenmolen Nieuw-
Lekkerland van start

De Stichting Herstel Molen De Regt is 
de afgelopen maanden druk bezig 
geweest met sponsorwerving en de 
aanbesteding van de restauratie van 

De Haan uit Benningbroek staat nu aan de andere kant van de A7 in 

Abbekerk te wachten op zijn nieuwe toekomst als blikvanger bij een te 

bouwen restaurant. Achter de molen de spoorlijn EnkhuizenMedemblik (zie 

Molenwereld 20096240; foto G. Barendse, 9 juni 2009).

De Bernissemolen in Geervliet 
(foto H. van Steenbergen, 19 juli 
2008).
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Korenmolen van De Regt in Nieuw-
Lekkerland. Uit de aanbesteding is aan-
nemer Den Toom Heikoop uit Gorinchem 
met molenmaker Van der Wal uit Oud-
Alblas als laagste inschrijver uit de bus 
gekomen. Begin juni werd in het voorma-
lige molenaarshuis naast de molen de 
opdrachtverstrekking officieel getekend 
door het stichtingsbestuur en de aanne-
mer. In het najaar worden de restauratie-
werkzaamheden gestart. Deze fase van 
de restauratie zal op 1 november 2010 
worden afgerond. De ontwikkelingen 
met betrekking tot de restauratie zijn te 
volgen via www.molenderegt.nl

Molendag in Leiden

Op zondag 20 september 2009 van 10:00 
uur tot 17:00 uur wordt er een Leidse mo-
lendag georganiseerd. Zeven van de 
negen molens die Leiden telt zijn deze 
dag geopend voor publiek. Een fiets-
route leidt u langs alle molens. De fiets-
route is te koop bij de opengestelde mo-
lens. Met zijn negen molens kan Leiden 
ook wel molenstad genoemd worden. 
Bijzonder is de verscheidenheid aan mo-

lentypes en de functies die de molens 
hebben. Leiden heeft twee rietgedekte 
achtkantige stellingmolens, één ronde 
stenen stellingmolen, twee wipmolens, 
één standerdmolen en een aantal ron-
de stenen grondzeilers. Eén van de ste-
nen grondzeilers is in een bijzonder fles-
model gemetseld. Alle molens hebben 
ieder hun eigen functie, zoals het zagen 
van bomen tot planken, het malen van 
graan tot meel of het wegpompen van 
overtollig polderwater. Bij de openge-
stelde molens zijn er ook diverse oude 
ambachten te bewonderen. Zo zijn er 
een smid, een klompenmaker, een zeil-
maker en een molenmaker aanwezig. 
Ook is er een palingroker waar u vers ge-
rookte paling kunt proeven. De touwsla-
ger laat zien hoe touw gemaakt wordt 
en bij de imker kunt u alles te weten ko-
men over bijen en hun producten. Alle 
ambachtslieden vertellen graag over 
hun ambacht. Bij iedere opengestelde 
molen is één van de ambachten te zien. 
Al deze ambachten zijn op één of an-
dere manier verbonden met de molens. 
Weten hoe? Dat zult u op deze dag zelf 
te weten komen.
Wilt u dit alles met eigen ogen aanschou-

wen en te weten komen hoe de oude 
techniek heden ten dagen nog steeds 
functioneert in en rond de stad Leiden, 
bezoek dan de Leidse molendag!
Voor meer informatie zie www.molensin
leiden.nl

Completering De Nijverheid in 
Sassenheim onmogelijk?

De kans is groot dat de complete-
ring van de molen De Nijverheid in 
de Sassenheimse Postwijk, gemeente 
Teylingen, niet zal worden voltooid op 
de huidige plek (Molenwereld 2009-1-6). 
De papieren voorbereiding, de vergun-
ningenprocedure, zal stranden bij de 
Raad van State, althans dat is de over-
tuiging van een meerderheid van de 
Teylingse politci. Aan het College van 
B en W is gevraagd te onderzoeken of 
de molen elders herbouwd kan worden. 
Het bestuur van de stichting die zich met 
de herbouw bezig houdt, is bereid aan 
verplaatsing mee te werken. Reeds in 
1990 werd door de gemeenteraad be-
sloten de molen op te bouwen op de 
huidige locatie,maar bijna 20 jaar later 
is alleen de fractie van het CDA hier nog 
voorstander. De overige partijen vinden 
dit plan achterhaald, nu in 1999 een be-
stemmingsplan voor de Postwijk werd 
vastgesteld met op de plek van de mo-
len een goothoogte van niet meer dan 
15 meter, terwijl de molen 23 meter hoog 
zou moeten worden. Deze fout werd pas 
later ontdekt, en omwonenden hebben 
laten weten naar de rechter te zullen 
stappen wanneer het bestemmings-
plan toch wordt gewijzigd. Aanleiding 
hiervoor zijn gevreesde geluidsoverlast 
(?) en schending van privacy wanneer 

De Hellemolen in Reek die na zijn glorietijd als restaurant begin juni ook 

de laatste lange schoor verloren (foto: 15 juni 2009). Hopelijk blijft de 

Bernissemolen een dergelijk lot bespaard.
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mensen vanaf de stelling in hun tuin 
kunnen kijken. Het zal duidelijk zijn dat 
verplaatsing neer komt op afbraak en 
nieuwbouw. Alleen al om die reden zal 
Monumentenzorg vermoedelijk weige-
ren om mee te werken aan een derge-
lijke ‘verplaatsing’ en wanneer het zo ver 
mocht komen de molen waarschijnlijk 
schrappen van de Rijksmonumentenlijst. 
Mogelijk kan de Stichting of de gemeen-
te dan ook hiervoor naar de Raad van 
State.

Provincie staat verplaatsen 
Munnikenmolen niet in de weg

De gemeente Leiderdorp mag haar 
voornemen om de Munnikkenmolen 
een paar honderd meter te verplaat-
sen tot uitvoering brengen. Wanneer 
het aan de provincie Zuid-Holland ligt 
althans. De provincie heeft aangege-
ven niet met de gemeente te praten 
om de gemeente er toe te bewegen de 
molen te laten staan. Dit blijkt uit reac-
ties op door de SP gestelde vragen aan 
het College van B en W (Molenwereld 
2009-7-197/198). De partij vond de molen 
sfeerbepalend op de huidige plek en 
vreest voor aantasting van dat uitzicht. 
De provincie stelt dat de molen beter tot 
zijn recht op de nieuwe plek, waar de 
molen minder windbelemmering kent. 

De molen blijft ook na verplaatsing in de 
Munnikenpolder staan.

De Hoop en De Verwachting op 
Tholen weer compleet

Op 26 mei zijn in de gemeente Tholen 
twee molens weer voorzien van hun kap. 
De een na een lange restauratie met 
tegenvallers en de andere na een hele 
lange periode van kaploos bestaan. Het 
betreft respectievelijk De Hoop te Sint 
Philipsland en De Verwachting te Tholen. 
De Verwachting is na ingrijpend herstel 
na 79 jaar weer compleet en later op de 
dag zijn ook de roeden en staartcon-
structie aangebracht. 
De herstelde kap van De Hoop is in de 

ochtend vanuit Hoogmade naar Sint-
Philipsland getransporteerd. Na wat 
voorbereidende werkzaamheden is de 
kap in de middag geplaatst. Ten behoe-
ve van laatstgenoemde werkzaamhe-
den werd het havenplateau afgesloten. 

Oprichting stichting en comité 
van aanbeveling Koeveringse 
Molen 

Een plaatselijk comité is druk bezig met de 
oprichting van de Stichting Koeveringse 
molen die zich sterk wil maken voor de 
reconstructie van de in de oorlog ver-
woeste standerdmolen. Inmiddels zijn de 
doelstellingen uitgewerkt en is men bij 
de notaris geweest om de voorbereidin-
gen voor de stichting op te starten. Een 
afvaardiging van het comité is onlangs 
op bezoek geweest bij een succesvolle 
molenstichting om navraag te doen hoe 
zij alles aangepakt hebben. Het streven 
van het comité is om meteen vanaf het 
begin over een voltallig bestuur van mi-
nimaal vijf personen te kunnen beschik-
ken. Vanuit het comité zullen Jos Wijn, 
Frans Schuurbiers en Mari van Kasteren 
in het stichtingsbestuur gaan zitten. Het 
comité is al enige tijd bezig met het aan-
zoeken van de ontbrekende twee be-
stuursleden. Ondanks dat het nog niet 

De locatie van de korenmolen in Sassenheim. Bij de ontwikkeling van de 
woonwijk is uitmuntend rekening gehouden met de aanwezigheid van de molen: 
laagbouw en straten in stervorm met de molen als middelpunt, zodat hij visueel 
maximaal tot zijn recht zou komen en biotooptechnisch werkelijk de wind in 
de zeilen zou hebben. De straten rond de molen zijn vernoemd naar vroeger 
molenaars. Er zijn vele tientallen korenmolens in Nederland waar de afstand van 
de molen tot de nabijgelegen huizen minder is dan in Sassenheim en waar nooit 
problemen zijn; sterker nog de molen als een verrijking van de leefomgeving 
ervaart. (tekening J. Hofstra).

De Verwachting in Tholen werd in 
1848 gebouwd en in 1930 onttakeld, 
zodat de molen bijna even lang met 
als zonder wieken heeft gestaan. Sinds 
mei is De Verwachting om te zien 
weer een echte molen. Opmerkelijk 
is dat op het eiland Tholen op 
Stavenisse na alle plaatsen twee 
korenmolens hadden of zelfs nog 
hebben. In de stad Tholen is nu die 
historische situatie weer hersteld 
(foto G. Barendse, 28 mei 2009).
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gelukt is om de twee ontbrekende be-
stuursleden te vinden heeft het comité 
er alle vertrouwen in toch binnen korte 
tijd een bestuur bestaande uit ten min-
ste vijf personen te kunnen vormen. Het 
streven is hoe dan ook de stichting zo 
spoedig mogelijk te kunnen oprichten. 
Inmiddels is vast komen te staan dat de 
burgemeesters van de drie gemeenten 
Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel in 
het comité van aanbeveling willen gaan 
zitten. Hiermee geven de gemeenten 
duidelijk aan achter de herbouwplan-
nen te staan. 

Subsidie onder voorwaarden 
voor molen Someren  

Vanwege de slechte staat van de 
standerd is standerdmolen aan de 
Einhoutsestraat in Someren eind 2008 stil 
komen te staan (Molenwereld 2009-1-
10/11). De gemeente heeft een subsidie 
voor herstel gekregen, met een daaraan 
gekoppelde voorwaarde. Die voorwaar-
de is dat de molen ook daadwerkelijk 
weer kan gaan draaien. Hiervoor zal de 
gemeente in oktober 575 vierkante me-
ter bos in het gebied rondom de molen 
kappen. De bomen die gekapt worden, 
worden op een andere plek in de ge-
meente gecompenseerd. Saillant detail 

De Hercules Metallicus slaat het eerste water weer uit ; opening 

naar verwachting op 10 juli (foto: A. Hak, 22 mei 2009). 

De romp van de na oorlogsschade gedeeltelijk gesloopte molen 

Sint Anthonius in Eerde heeft zijn oorspronkelijke hoogte weer 

(foto G. Barendse, 22 mei 2009).
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is dat de molen in 1978 naar deze plek 
dicht bij het bos werd verplaatst en dat 
nu de bomen op hun beurt moeten wor-
den verplaatst.

Herstel De Kapelse Meule te 
Roermond van start

Op 29 mei heeft wethouder Schreurs (por-
tefeuille Financiën) het startsein gege-
ven voor de restauratie van De Kapelse 
Meule aan de Herkenbosscherweg te 
Roermond (Molenwereld 2007-11-404). 
De karakteristieke molen met het lood-
recht opgemetselde stuk van ruim 4 
meter is een monument van nationale 
waarde, en kan met financiële hulp van 
het Rijk en de Provincie worden geres-
taureerd. Hiermee komt de wens van de 
Stichting Kepelse Meule die zich sinds 
1995 inzet voor completering tot vervul-
ling. De kosten van de restauratie be-
dragen bijna 400.000 euro, waarvan de 
gemeente circa 200.000 voor haar reke-
ning neemt. Het Rijk draagt 175.000 euro 
bij terwijl de Provincie Limburg de reste-
rende 25.000 doteert. De werkzaamhe-
den worden uitgevoerd door het bedrijf 
Verkoulen BV uit Roermond, met als be-
langrijkste onderaannemer Adriaens 
Molenbouw Weert BV. De restauratie zal 
circa een jaar in beslag nemen. De mo-
len is een van de laatste voorbeelden 
van een molen in ons land waarin de 
zowel de restanten van de windaandrij-
ving als de volledige elektrische installa-
tie nog aanwezig zijn. 

In ‘t kort

- In juni is het achtkant van de Entreprise te Kolham in elkaar gezet.
- Op 19 juni overleed op de leeftijd van 87 jaar de bekende oud-molenaar Frans 
Gunnewick te Vragender. In het volgende nummer hopen we nader hierop terug te 
komen.
- In de eerste week van juni is een start gemaakt met het herstel van de romp van De 
Vlijt te Wageningen. Ook zal de stelling onder handen worden genomen.
- Als alles volgens plan verloopt wordt op 21 augustus molen De Valk in Montfoort na 
de voltooide restauratie waarbij de molen weer compleet maalvaardig is gemaakt 
officieel in bedrijf gesteld.
- De restauratie van de Mallemolen in Gouda is half mei begonnen. Het werk is gegund 
aan molenmaker De Gelder.
- Op 12 juni zijn de roeden vervangen van De Brak te Sluis door molenmaker Jan Wilten. 
- Eigenaar Reesink is bezig om financiële middelen ten behoeve van de noodzakelijke 
restauratie van De Oliemolen te Heerlen te bekostigen. 

Molenkalender 2009

9 juni t/m 17 aug.: Expositie foto’s Wim Giebels restauratie molen Het Prinsenhof in Het 
Molenmuseum te Koog a/d Zaan.
11 juli 2009: Molendag Goerree-Overflakkee (ZH).
18 juli 2009: Molendag, Voorne-Putten en Rozenburg (ZH).
22 augustus 2009: Drentse Molendag.
20 september 2009: Leidse Molendag.

Molenkalender buitenland 2009 

30 augustus 2009: Molendag Provincie Antwerpen (B). 

De molen van Roermond-Kapel is een verhoogde beltmolen. De toog is na de 
verhoging intact gebleven. Links van de molen de bijbehorende maalderij; al met 
al een opmerkelijk geheel (foto jsb, 7 juli 1999).

De restauratie van de Mallemolen in Gouda is begonnen. De hoge torenf lats op 
korte afstand van de molen zijn gereed en steken boven de molen uit. Door hun 
vormgeving (zie het artikel van Nico Jurgens over turbulenties in Molenwereld 
2009-1-32 e.v. lijkt het misschien (en hopelijk) erger dan het is. De tijd zal het 
leren (foto E.G.M. Esselink, 6 juni 2009).
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Waardevol boekje over de 

STANDERDMOLEN 
VAN STRAMPROY

Jacques van de Winkel, zelf vrijwillig molenaar en net als 
zijn vader als instructeur betrokken geweest bij de oplei-

ding van nieuwe vrijwilligers, is de zoon van de laatste be-
roepsmolenaar van de standerdmolen van Stramproy, Lei van 
de Winkel. Toen in 1994 het boek De standerdmolen uitkwam, 
wees Jacques ondergetekende en zijn mede-auteurs erop 
dat er in het historische stukje over hun molen fouten stonden. 
Die fouten en vooral de overschrijverij die dergelijke fouten in 
stand hield, waren hem doornen in het oog.
Eindelijk heeft hij dan nu, aan de vooravond van Nationale 
Molendag 2009 en bij gelegenheid van het gereedkomen 
van groot herstel aan de molen, zijn visie op de geschiedenis 
van de molen waar hij en zijn voorouders zo nauw bij betrok-
ken waren, op schrift gesteld. De molenstichting Weerterland 
heeft het boekje uitgegeven.

Uit de tekst leert ondergetekende dat we destijds inderdaad 
fouten maakten. Zo is de molen van Stramproy nooit een 
banmolen geweest. Ook is de molen tot in de 20e eeuw 
toe verpacht geweest en waren de mulders dus geen ei-
genaars. Na het uitbreken van de achtermolen omstreeks 
1939 is er in de plaats daarvan ook geen mengketel in de 
molen gekomen, zoals dat elders soms wel het geval was, 
maar alleen een jacobsladder die het graan van de on-
derste zolder naar de bovenste en direct in het kaar van de 
stenen moest brengen, een verbetering die bij de eerste de 
beste ‘restauratie’ overigens weer werd verwijderd. 
Fundamentele kwesties over de (bouw)geschiedenis van de 
molen blijven echter ook na deze publicatie onopgelost. Er 
was immers een relatie met een tweede standerdmolen in 
Stramproy, die daar in de achttiende eeuw gestaan moet heb-
ben. De afbraak, verplaatsing of het hergebruik van materiaal 
uit die tweede molen is wellicht te koppelen aan twee jaartal-
len, 1783 en 1804, die in het hout van de nog bestaande molen 
gebeiteld staan. Hoewel die molen gezien zijn constructie uit 
de tweede helft van de achttiende of uit het begin van de 
negentiende eeuw moet dateren, is de precieze betekenis van 
die twee jaartallen onbekend. “Wat is er in 1783 en 1804 met de 
molen gebeurd?”, vraagt de auteur zich halverwege zijn ver-
haal af, maar ook hij kan op die vraag helaas geen antwoord 
geven.

Minstens zo belangrijk als de vroegste historische informatie 
over de molen(s) van Stramproy, is de informatie die gege-
ven wordt over het maalbedrijf dat er werd uitgeoefend in de 
nadagen van het molentijdperk, de eerste helft van de 20e 
eeuw. Die informatie is uniek, want hij komt uit de eerste hand. 
Jacques van de Winkel, inmiddels ook niet meer van de jong-
sten, put uit zijn eigen herinneringen, maar vooral uit die van 
zijn vader Lei (1895 – 1980). Op die manier komen er veel bijzon-
derheden van het Stramproyse molenbedrijf boven water, za-
ken die eigenlijk ook weer geen bijzonderheden zijn aangezien 
ze zeker voor een grotere regio van toepassing zijn geweest. De 
auteur waakt echter angstvallig voor generalisaties. Hij geeft 
slechts weer wat hij persoonlijk als kind en jongeling ervaren 
heeft, maar vooral wat zijn vader hem in zijn lange leven alle-
maal heeft verteld. Het hele boekje is daarmee een eerbetoon 

aan een verdwenen ambacht, maar vooral aan de persoon 
van die vader geworden.

Dat maakt de informatie in dit boekje niet minder waardevol. 
Molenliefhebbers lezen over onderwerpen die elders nauwe-
lijks beschreven worden, over het varen met de molenkar bij-
voorbeeld en over het denatureren van koren, over het open-
breken van de stenen en over de koekenbreker, die tussen de 
beide wereldoorlogen in hier en op vele andere plaatsen zo’n 
belangrijke hulpmachine was. En we lezen over talloze andere 
zaken die van belang zijn voor iedereen met interesse in het 
historische molenaarsbedrijf en de mensen daarachter.

Er kleven ook wel tekortkomingen aan het boekje. Een strenge 
eindredactie van de tekst was zeker op zijn plaats geweest, en 
de oude molenfoto’s hadden het verdiend om beter en gro-
ter te worden afgedrukt dan nu het geval is, een euvel dat in 
ons digitale tijdperk en bij dit soort uitgaven helaas vaker voor-
komt. Een prachtige opname van Rex Wailes (uit 1945) op het 
omslag maakt veel goed, maar laat tegelijkertijd zien wat we 
mogelijk tussen de kaften gemist hebben.

Het boek Onse Wintmoolen tot Stramproie (110 pagina’s) was 
enkele dagen na het verschijnen al uitverkocht. Bij voldoende 
belangstelling overweegt men een herdruk. 

Blijk geven van belangstelling kan via de website: 
www.molensinweert.nl 
of via het mailadres: info@molensinweert.nl
Het boek gaat in de tweede druk bij voorinschrijving 
15 euro kosten.

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

A C T I E F

De molen van Retz voor de 
restauratie (foto 11 augustus 2008). 

Het voorjaar stond in het teken 
van drie restauraties die in april 

en mei dienden te worden afgerond. 
De Windesheimer molen en molen De 
Hoop in Bunschoten zijn inmiddels opge-
leverd. Het werk aan de korenmolen in 
Retz (Oostenrijk) loopt uit omdat onder-
delen toch meer werk vragen dan oor-
spronkelijk was ingeschat. Het bovenwiel 
zag er eerst nog vertrouwenwekkend uit 
maar na controle van de kammen bleek 
van de kam-afstanden niet veel meer 
te kloppen waarna beslist is een nieuwe 
gang kammen aan te brengen. 
Ook het spoorwiel bleek te slecht om 
goed werkbaar te kunnen herstellen en 
wordt nu nieuw gemaakt. 
De bovenas is voorzien van een nieuwe 
azobé kop. De hals loopt in een halfron-
de gietijzeren schaal. 
Windpeluw en penbalk zijn vernieuwd, 
evenals een aantal kruirollen en alle la-
gerschalen van de kruirollen. 

De roeden en de askop van de molen in Retz. De lassen zitten zijdelings aan de 
borststukken bevestigd. De roeden zijn onderling met stutten verstevigd. Dit was 
ook zo toen de molen nog in bedrijf was (foto 18 november 2008).
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Nu de molen in mei niet kon worden op-
geleverd is in Retz iets de druk van de 
ketel en kan met minder tijdruk prettiger 
worden gewerkt. 
In Veldhausen, gemeinde Neuenhaus, 
net over de grens werken we aan de 
Veldhausener Mühle. 

De belangrijkste werkzaamheden zijn 
de nieuwe kap-bedekking in bitumen 
schaliën, nieuwe spruiten, schoren en 
staart. Herstel van de stelling. De staart 
wordt afgesteund op het muurwerk van 
zandsteen met een rollenkonstructie zo-
als deze ook te vinden is aan de molen 
van Gildehaus. 
In Veldhausen werken we evenals in 
Bunschoten samen met de molenma-
kers van Groot Roessink. 

Op zaterdag 2 mei brak bij het vangen 
van de Benninkmolen het voorste oog 
van het maanijzer van het buikstuk. De 
daarop volgende grote belasting op het 
achterste maanijzer deed de gesmede 
haak van de achterste koebout breken. 
De vang zat met de twee schommel-
ijzers nog zigzag verbonden aan de 
voorste koebout en aan het achterste 
maanijzer maar was zoveel langer ge-
worden dat de vangbalk op de kapzol-
der kwam te liggen en het wiekenkruis 
welliswaar langzamer werd maar niet 
meer kon worden gevangen. 
Kordaat optreden van de molenaar, die 
de molen uit de wind kruide voorkwam 
erger. Het kruis stond nu stil in overheks-
tand met voorgelegde zeilen en kon niet 
meer worden gedraaid. 
Dezelfde zaterdag middag werd een 
nood-reparatie uitgevoerd, het maan-
ijzer gelast, een nood-koebout gemaakt 
waarna de vang weer kon worden ge-
licht het zeil verwijderd en de molen vei-
lig kon worden achtergelaten. 
De oorzaak moet worden gezocht in het 
breken van de gesmede onderdelen 
waarbij het oude smidsijzer veel brosser 
lijkt dan het tegenwoordige construc-
tiestaal. De breuken lijken op gebroken 
gietijzer. 
De koebouten, schommelijzers en maan-
ijzers met de bijbehorende bouten zijn in 
opdracht van de gemeente Doetinchem 
allemaal vervangen door smeedwerk in 
constructiestaal in identieke vorm. 
Verder werd aan meerdere molens klei-
ner onderhoud verricht. In Almelo aan 
molen De Hoop wordt de ijzerbalk van 
de steenspil en het lichtewerk aange-
past en verstevigd. De Zwiepse molen 
krijgt een nieuwe lange schoor. Aan olie-
molen De Passiebloem in Zwolle werd 
potdekselwerk van de onderbouw en de 
loodsen vernieuwd. In Vorden zijn de Ten 
Havekleppen aan de Hackforter molen 
verwijderd. Deze worden de komende 
tijd door de molenaars onder handen 
genomen. Vooral de conservering van 
het houtwerk krijgt veel aandacht om de 
levensduur van deze dure molenonder-
delen maximaal te verlengen. 

De steen met - naar onze begrippen - een extreem groot kropgat. Hij is gemaakt 
door molensteenfabriek Fries, Burgholzer & Comp. uit Perg bij Linz. Dit in 1872 
opgerichte bedrijf bestaat nog steeds als bouwmaterialenbedrijf onder de naam 
Capatect) Via de ring met nokken boven de balanceerrijn wordt de inval van het 
graan geregeld. Een op de rijn bevestigde jager dwingt het graan onder de steen 
(foto 18 november 2008).

De oude aangelaste askop met veel te kleine roegaten. De hals 35 mm onrond en 
scheef aangezet t.o.v. het hart van de as. (foto 18 februari 2009). 

De molenas met een nieuwe, aangelaste azobé kop. Er zat een aangelaste eiken 
kop aan maar deze was aan zijn eind. De oude as is uit 1904, de aangelaste kop 
uit 1950. Achter de as de ‘kruiwagen’, de verplaatsbare kaapstander om de molen 
te kruien. Het is allemaal net iets anders dan men hier te lande gewend is. Ronde 
askop, doorgestoken kruisarmen, dunne pen (foto 24 maart 2009). 
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De Hoop - Sint Philipsland
Op dinsdag 26 mei is de kap weer ge-
plaatst, staart en schoren aangehangen 
en de roeden gestoken. ‘s Morgens om 
10.00ur vertrok de complete kap onder 
begeleiding vanuit Hoogmade naar 
Sint Philipsland. Zo rond 12.00 uur was 
de kap ter plaatse en is als eerste de 
lange spruit in de kap gelegd. Daarna 
is de kap geplaatst en is vervolgens het 
staartwerk aangebracht. Tegelijkertijd 
maakten twee mensen de vang etc. 
alvast in orde. Als laatste zijn de roeden 
gestoken. Ondanks de zo nu en dan ste-
vige wind verliepen de werkzaamheden 
voorspoedig en om 17.30 uur had Sint 
Philipsland weer een vrijwel complete 
molen.
Inmiddels is de restauratie zo goed als 
voltooid.

De Put - Leiden
Rond de molen is een steiger geplaatst 
voor het noodzakelijke herstel. De betim-
mering van de kast wordt waar nodig 
hersteld of vervangen, de planken van 
de kap zijn gedeeltelijk vervangen en 
op de kapplanken wordt EPDM aange-
bracht. Ook zal de gehele molen wor-
den geschilderd.

Broekzijdsche Molen - Abcoude
De molen is uitwendig vrijwel klaar. In de 
kap resteren, nu de molen weer draai-
baar en kruibaar is, de werkzaamheden 
aan het gaande werk. Aansluitend zal 
de tweede fase van de restauratie star-
ten, betreffende het verdiepen van het 
scheprad met bijkomende werkzaam-
heden. 

Het plaatsen van de kap op de molen 
van Sint Philipsland (foto Verbij 
Hoogmade).

De Put in de steigers (foto Philip Pijnnaken).De Broekzijdsche molen in Abcoude (foto Verbij Hoogmade). 
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Zomer
J.S. Bakker
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Het lijkt tegenwoordig hier en daar alsof het maal-

seizoen - als je daar al van kunt spreken - in het 

voorjaar begint en in de herfst afgelopen is. Dat lag vroeger 

anders, of zoals iemand eens zei: “Het is een omgekeerde 

wereld: nu malen molens wanneer ze vroeger stil stonden 

en staan ze stil wanneer ze vroeger maalden”. Als het al op 

gaat dan is dat zeker bij de watermolens. ‘s Z omers stonden 

ze meestal stil. Veel molenaars werkten dan als daggelders 

bij boeren - waar het dan juist druk was: hooitijd, oogsttijd 

- om hun schamele molenaarsinkomen aan te vullen. Daar 

kon geen fatsoenlijk mens van bestaan. 

Aan de overkant van de Rotte was 
alles net een beetje anders. Hun ‘ai’ 
klonk iets net anders (“De maide van 
Blaiswaik keke op de klok en ‘t was 
bai vaive”) en de molens waren er iets 
f leuriger. Onderscheid moet er zijn. 
Bij de Bleiswijkse molens werden als 
de molens in het kruis werden gezet 
ook de eindborden uitgenomen. 
Voor molen C1 van de polder 
Bleiswijk, erachter de C2 en rechts 
ervan twee bovenmolens van de 
Eendragtspolder, waarvan alleen 
de linkse, de Eendragtsmolen, 
nog bestaat.

nuttige gewassen wel hun vocht vragen. 
Het betekent dat de watermolens in de 
zomermaanden nauwelijks hoeven te 
malen, sterker nog, er wel water moet 
worden ingelaten om verdroging tegen 
te gaan. Natuurlijk zijn er uitzonderlijke 
omstandigheden, zowel de ene kant op, 
als de andere. De ene zomer is de an-
dere niet, zeker in dit land waar bij tijd en 
wijle vier seizoenen in één week mogelijk 
zijn.

Drijvende bonen 

Daar kwam bij dat ‘s zomers de wind het 
ook vaak laat afweten: goede, langdu-
rige maalwinden worden uitzonderlijk. 
Dat kon incidenteel veel ellende ver-
oorzaken, met name voor de boeren. 
Zo vertelde de oudste zus van mijn oma, 
tant Aals, hoe zij als jong meisje op de 
boerderij van oom Piet van Driel, een 
halfbroer van haar vader, ging werken. 
Dat moet omstreeks 1890 zijn geweest. 
Die boerderij stond in Bergschenhoek. 
Later kwam er het tanktransportbedrijf 
van Van Ruiten. Dat was in de polder 
Bleiswijk, toen nog bemalen door 27 
grote windmolens. Toen tante Aals daar 
verbleef was het in een zomer zo nat dat 
de bonen van het land naar het erf kwa-
men drijven! Dat lijkt misschien makke-
lijk, maar de keerzijde van deze medaille 
loog er niet om. 

De molen

Uitzonderingen daargelaten, werden 
de molens nadat het winterwater was 
weggemalen stilgezet. Als regel werden 
de zeilen, wanneer zij goed droog wa-
ren, afgehaald en opgeborgen tot het 
volgende maalseizoen. Toen de kruiket-
tingen nog kruitouwen waren gold daar 
hetzelfde voor. Op 8 mei 1780 stelde de 
polder Schiebroek een reglement vast 
voor de molenaars waarin ook het afha-
len van de zeilen en de ‘windreep’ werd 
geregeld. Het moment was niet ter be-
oordeling van de molenaars, maar van 
dijkgraaf en hoogheemraden van de 
polder. 

Oude boeren zeiden wel: “In het voor-
jaar wordt ieder grassprietje een molen-
tje.” De stijgende temperatuur zorgt voor 
meer verdamping. Het water verdwijnt 
dan zonder tussenkomst van de molen 
of een een gemaal uit de polder, al is de 
ene polder de andere niet. Natuurlijk re-
gent het in het voorjaar en in de zomer 
ook, maar in de maanden mei, juni en 
juli overtreft de verdamping als regel de 
neerslag, zodat er een negatief neer-
slagoverschot ontstaat (zie grafiek). Pas 
in augustus ontstaat er een ommekeer 
en begint de neerslag de verdamping 
te overtreffen, al blijven gras en andere 

Zomer aan de Rotte in 1939. De 
bovenmolen van de Tweemanspolder 
bij Zevenhuizen staat in het kruis 
met de kop op het westen. Het bargje 
van molenaar Jan Ottevanger sr. 
zit al knap vol. De windborden en 
voorzomen zijn nog geteerd, maar 
nu groen, respectievelijk wit. De 
Eendragtsmolen is de enige molen 
langs de Rotte die nog de vrijwel 
authentieke kleuren draagt. Bij de 
Prinsenmolen heeft de ‘verbonting’ 
helemaal toe geslagen (foto coll. 
G.H. Varwijk sr.).
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Ook de - een eeuw oudere  Artykelbrief 
Ende Instructie voor de Molenaars van 
de WIERINGERWAERT van 23 oktober 
1688 eist dat de molenaars: ‘Sullen ook 
gehouden zyn, als ’t Malen op-houd, 
hun Zeylen wel te droogen, af te slaan, 
ende op te rollen, mitsgaders tot geen 
andere dingen mogen gebruyken, maar 
deselve aan de Balken op-hangen, op 
de Boeten van Ses Stuyvers van yder 
Zeyl, dat op de eerste Schou niet op en 
hangt, ten ware hun-lieden by de aan-
nemer, Dyk-graaff, ende Heemraden, 
ofte Molen-meesteren, om Redenen an-
dere Ordre ware gegeven.’
Van de windreep is geen sprake, maar 
dat zal bij de binnenkruiers van deze pol-
der geen probleem zijn geweest.
Vaak werd de molen in het kruis gezet, 
met de kop op het (zuid-)westen. Bij som-
mige polders of molens gingen ook de 
eindborden eruit. 
Dat overhek zetten werd nog heel lang 
algemeen volgehouden in Rijnland, 
maar in andere streken raakte daar de 
klad in, want het was makkelijker, moge-
lijk ook beter om de molen recht te zet-
ten in verband met de bliksemafleider. 
Bij sommige molens die niet voorzien wa-
ren van een bliksemafleider werd een 
ketting vanaf de roe in de voorwater-
loop gehangen. 
Dit in het kruis zetten kan samenhangen 
met de overtuiging dat dit de kans op 
blikseminslag vermindert, al moet men 
gezien de toch al grote hoogte van de 
molens in een vlak polderland geen gro-
te verwachtingen van hebben. De wens 
om de vier einden gelijk te belasten kan 
net zo goed meespelen; zeker bij hou-
ten roeden. Ook is een zo weggezet ge-
vlucht beter bestand tegen vandalisme, 
zeker bij eenzaam gelegen molens.
Nu er juist zomers veel met molens wordt 
gedraaid ziet men weliswaar nog wel 
molens in het kruis staan, maar zelden 
met afgehaalde zeilen. De echte zomer-
stand is vrijwel geheel molenverleden 
geworden, zoals zoveel.

- B E D R I J F  E N  T E C H N I E K -

Grafiek met neerslag, verdamping en wind in de loop van het jaar in Hollandse 
situatie in ir. H.A.M.C. Dibbits: Nederland-Waterland, een historisch-technisch 
overzicht (Utrecht 1950).

Niet alleen in Zuid-Holland stonden watermolens in 
het kruis. Hier molens van de Vier Noorder Koggen bij 
Medemblik in het kruis en met afgehaalde eindborden. 

Niet alleen ‘s zomers werden molens in het kruis gezet. De 
in 1931 gesloopte molen van de Oudorperpolder staat wel-
iswaar in het kruis maar van een zomertafereel is absoluut 
geen sprake. Links van de molen ligt een roede in reserve.
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SLUISMOLEN STREEFKERK  in de l i f t

De polder Streefkerk werd bemalen door zes molens. Het maakte hem tot 
de grootste molenpolder van Zuid-Holland nadat grotere windgemalen 

het hadden moeten afleggen. De polder kon het water op twee manieren kwijt: 
direct op de Lek met drie molens en twee voormolens en met de Broekmolen 
op de boezem van de Overwaard. Uit overlevering is bekend dat het er op de 
Streefkerkse molen -als het kon en nodig was- zeer hard aan toeging. Volgens 
sommige watermolenaars kan een wip ook meer hebben dan een achtkant of 
een stenen molen. Helaas ging voor deze molens in 1951 toch ook de bel. Het eni-
ge positieve effect was dat het vervangen van de molens door een gemaal ook 
het sein werd voor de oprichting van de SIMAV, de Stichting tot Instandhouding 
van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden op 10 maart 1956. Voor 
de Streefkerkse molens haalde het aanvankelijk nog niet veel uit, ook al werden 
ze, op de Broekmolen na, in 1957 het eigendom van deze stichting. Ze raakten in 
sterk verval en tot overmaat van ramp brandde de Hoge Tiendwegmolen op 1 
februari 1962 af. De situatie werd zelfs zo nijpend dat in 1968 sloopvergunningen 
werden aangevraagd voor de Sluismolen en de Kleine Molen. Kort daarna kwam 
gelukkig een keer ten goede al ging de onttakelde en zeer vervallen Sluismolen 
in de nacht van 27 op 28 juni 1979 ook door brand totaal verloren. 
Toch bleef de wens voortleven om het Streefkerkse molencomplex te complete-
ren: het was te mooi, te goed geweest om in de geamputeerde staat te berus-
ten. In 2003 werd de fundering van de Sluismolen uitgegraven. In 2007 verstrekte 
(toen nog) de RDMZ vergunning om de ondertoren van de molen van de polder 
Quakernaak bij Nieuwland te verplaatsen naar Streefkerk. In 2008 werd de res-
tauratie van de onderbouw en de waterlopen van de Sluismolen gerestaureerd. 
Bijgaande foto’s van Jan Althof geven een beeld van de nieuwe situatie. Nu de 
rest nog ... (jsb).

De gerestaureerde onderbouw van de 
Sluismolen, afgedekt met een tijdelijk 
punt dak. De wateras, voorzien van het 
sintelstuk voor het scheprad ligt al klaar.

Deze foto maakt duidelijk dat de 
Sluismolen een boezemmolen was. Door 
de wisselende waterstanden op de Lek 
kunnen ook de waterstanden in de hoge 
boezem sterk wisselen: van ‘vol’ tot ‘leeg’. 
Dat heeft uiteraard consequenties voor 
de opvoerhoogte van de voormolens. Die 
kan variëren van bijna niets tot anderhalve 
meter en meer. Bij ‘bijna niets’ werkt 
en opleider meer tegen dan mee. Die 
ontbreekt dan ook nagenoeg. In plaats 
daarvan is er een hoge wachtdeur die 
bestaat uit een onder- en een bovendeur. 
Bij lage waterstanden ‘werkt’ alleen de 
onderdeur en bij hoge de bovendeur.

De achterwaterloop met een sluitsteen 
waarop de jaartallen 1769 en 2008.

De Sluismolen gezien vanaf het 
restant van de Hoge Tiendwegmolen.
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Ellebogenstoom

Met het zware en ingenieuze hijsmateriaal van 
nu lijkt geen hijsklus onmogelijk; zelfs complete 

molens worden van hun plaats getild. Het is nog niet zo 
lang geleden dat men daar slechts van kon dromen. 
Eeuwenlang werd de molenmakerij gedomineerd door 
spierkracht, onverschillig voor welke arbeid dan ook. 
Sommige timmerlieden hadden een kleine molen op hun 
werkplaats staan voor de aandrijving van een zaag, een 
draaibank of een boormachine. Het hijswerk ging ook op 
spierkracht, ellebogenstoom zogezegd. Het steken van 
assen en roeden beteken in een nog niet zo eens zo ver 
verleden eindeloos rondjes lopen in een kaapstander, la-
ter draaien aan een lier. Toen molenmaker Gerrit Dirkse 
in 1960 bij De Vier Winden in Terbregge de gerepareerde 
roeden stak werd de top van een roe met een mobiele 
kraan in de askop gelegd. Het vervolg ging met een lier, 
met de hand. Volgens molenaar Arie Kluit was dit een 
van de eerste gevallen dat bij het steken van een roe een 
kraan werd gebruikt. Natuurlijk had men wel eerder ge-
probeerd om aan het eentonige lopen en draaien te ont-
komen. De Zaanse molenmaker G. Husslage vertelt hoe 
men een roe trachtte te steken met een paard als trek-
kracht. Dat werd geen succes: het paard wilde wel voor-
uit, maar zodra het beest stil moest staan ging de last trek-
ken en rossinante achteruit! En zo kwam de roe weer op 
de grond. De Moerkapelse molenmaker Ottevanger stak 
voor de oorlog eens een nieuwe lange spruit in de molen 
van Breur in Zevenbergen. In plaats van een paard ge-
bruikte men een auto als trekkracht. Dat ging beter. Het is 
allemaal verleden tijd: de moderne mobiele kraan heeft 
volledig gezegevierd. Toch is dat niet helemaal waar. Er 
zijn plaatsen waar men met een hijskraan niet kan komen 
of slechts met heel veel moeite en kosten. 
Dan wordt er zelfs nu nog teruggegrepen op de ambach-
telijke werkwijze van weleer. In februari 2006 werd aan 
molen 5 van de Overwaard in Kinderdijk een lange spruit 
vervangen door molenmaker De Gelder. De Kinderdijkse 
molens zijn alleen via een smal voetpad te bereiken dat 
niet geschikt is voor een zware kraan. Zo herleeft daar 
dan weer het oude molenmakersambacht zoals het op 
bijgaande foto’s is vastgelegd door molenaar Jaap de 
Vries.

J.S. Bakker

- B E D R I J F  E N  T E C H N I E K -
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Het Prinsenhof ‘mooi gezet’

Het uiting geven van vreugde kan aan molens op velerlei manieren. Maar 
nergens gebeurde het zo uitbundig als in de Zaanstreek, met name wan-

neer er een huwelijk of een huwelijksjubileum was binnen het gezin van de mo-
leneigenaar. Het gebruik wordt tot vandaag aan de dag in ere gehouden, zij het 
niet meer alleen beperkt tot de moleneigenaar. Het is al een oud gebruik. Het 
oudste bericht dateert uit 1790 wanneer Kruyver, de molentimmerman van de fa-
milie Honig noteert: ‘In het jaar 1790 is getrouwt Gerrit klaase honing met leysbet 
Cornelis honing en de molens stonden versiert met kroonen en met kransen’. Ook 
is er een vermelding uit 1816 (in G. Johnston: Karakterschetsen, zeden enz. van de 
Nederlandsche Mannen en Vrouwen). J. Honig Jansz. Jr geeft in 1870 een uitvoe-
rige beschrijving (tijdschrift De Oude Tijd, 1870-351). Van de in 1906 gesloopt olie-
molen Het Windei in Zaandam-O is een vermoedelijk zeer oud stel mooimakers-
goed bewaard gebleven, gedateerd op omstreeks 1800. Tot hoever het gebruik 
daadwerkelijk terug ging is niet na te gaan.
Onlangs trouwde vrijwillig molenaar Gerrit Volkers van Het Prinsenhof in Westzaan met 
zijn vriendin Gerda. Vrienden van het bruidspaar waren de dag ervoor van drie uur 
‘s middags tot negen uur in de avond bezig om alles op te tuigen. 

Het resultaat was een super schitterende molen zoals bijgaande foto’s 
van Wim Giebels laten zien. jsb.

- T A A L  E N  C U L T U U R -
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De springbeugel is een beugel aan de penbalk over de pen van de as heen welke moet 

voorkomen dat de as dompt en - in het ergste geval - het kruis uit de molen valt. 

Toch is daarmee niet alles gezegd.

Een wiekenkruis is groot en zwaar. 
Dat hele gewicht hangt aan de as 

buiten de molen met in feite het lijf van 
de as met het bovenwiel als enig tegen-
wicht. De lengte en het gewicht van de 
as spelen hierbij letterlijk een gewich-
tige rol. Als de molen draait dan helpt 
de druk van de wind mee om het kruis 
op zijn plaats te houden. Dat is niet al-
tijd voldoende. Bij lichte en korte assen 
heeft het kruis altijd de neiging om te 
dompen. Omdat tegen te gaan zijn er 
twee mogelijkheden:
- de as is aan de penzijde gelagerd in 

een zware stoel waardoor dompen 
wordt voorkomen, een constructie die 
veelvuldig voorkomt bij zeer oude en 
korte assen.

- de as is aan de penzijde verzwaard. 
Ook wanneer de as geen of weinig ver-
zwaring behoeft dan is het nuttig om 
een beugel aan de penbalk over de 
pen te hebben die de as behoedt om 
uit de pensteen te springen; vandaar de 
naam springbeugel. 
Een goede springbeugel heeft menige 
molen en molenaar voor ernstige onge-
lukken behoedt en een slechte beugel 
molen en molenaars in de problemen 
gebracht zoals de Walderveense mole-
naar Mulder ervoer (Molenwereld 2006-
6-227).
De springbeugel bewijst zijn nut vooral in 
noodsituaties wanneer bijvoorbeeld de 
molen aan de haal gaat of - nog erger 
- wanneer deze achteruit gaat draaien.

Achteruit

Wanneer de wind achter op het wie-
kenkruis komt doordat de molen met zijn 
kont in de wind staat en het kruis is los 
of raakt los dan zijn de rapen echt gaar. 
Als de molen vooruit draait dan drukt de 
wind het gevlucht tegen de pensteen 
of de keertaats. Er is dan niets aan de 
hand: de wal (pensteen) keert het schip 
(as). Bij een achteruit draaiende molen 
gaat die vlieger niet op. De wind drukt 
het gevlucht niet de kap in maar de kap 
UIT! Het kruis schroeft zich als het ware 
naar buiten en daarmee schuift ook het 
zwaartepunt naar buiten. De neiging 
van de as tot dompen wordt dus steeds 
groter totdat op een fataal moment het 

J.S. Bakker

Over een 
 
     SPRINGBEUGEL 
 
                       en wat er bij hoort
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kruis uit de molen valt met alle gevolgen 
van dien.
Het is gelukkig geen frequent voorko-
mend ongeval, maar voorkomen is beter 
dan genezen; zeker dit soort ongeval-
len. Zo placht de Woerdense molenaar 
Hoogendoorn te zeggen dat de afstand 
tussen de voorkant van het bovenwiel en 
de achterkant van de lange spruit kor-

De met gietijzeren stukken 
verzwaarde as van de molen 
van het waterschap Garsten 
(foto Dick Kenbeek).

Het bovenwiel loopt maar ternauwernood vrij van de lange spruit 
(foto Dick Kenbeek).

ter moest zijn dan de afstand tussen de 
springbeugel en de achterkant van de 
pen. Als namelijk in zo’n situatie de as zich 
naar buiten werkt dan kan hij nooit dom-
pen. Het bovenwiel loopt dan namelijk te-
gen de lange spruit aan voordat de pen 
onder de springbeugel vandaan is.

Garsten 

De molen van het waterschap Garsten 
bij Nigtevecht heeft zelfs een dubbele 
springbeugel. Opvallend is dat deze 
molen een broek heeft zoals gebruikelijk 
bij de Zaanse molens. De as is kennelijk 
aan de lichte kant, want die is verzwaard 
met stukken gietijzer; een aanwijzing dat 
de as als voor dompen gevoelig werd 
geacht. Het merkwaardige is dat de as 
met twee beugels is uitgerust. Eén zit met 
bouten bevestigd aan de bovenzijde 
van de broekstukken, de andere zit aan 
de voorkant van de penbalk. Bij de ach-
terste is de afstand tussen de beugel en 
de achterkant van de pen kort. Wellicht 
achtte men het hierdoor wel mogelijk 
dat de as zich te veel naar voren zou 
werken en dompen. Om dat te voorko-
men zou dan een tweede beugel tegen 
de penbalk zijn aangebracht.
Overigens illustreert deze molen het 
verhaal van Hoogendoorn voortreffelijk 
want de afstond tussen het bovenwiel en 
de lange spruit is bijzonder kort. Voordat 
de pen onder de springbeugel uitkomt 
loopt is het bovenwiel allang vastgelo-
pen op de spruit.

Broek

De afwerking van de broek is bij de mo-
len van Garsten enigszins merkwaardig. 
Normaal bevinden zich in de broekstuk-
ken horizontale schotels als een soort wig 
en contrawig achter het achterbroekstuk 
met de tegel voor de pen. Dankzij deze 
schotels is het achterbroekstuk verstel-

De penstoel of broek voor de as 
met de dubbel uitgevoerde 
springbeugel. Het achterbroekstuk 
is verstelbaar met vericale wiggen 
(foto Dick Kenbeek).
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baar en kan men de as vooruit brengen 
als de de kammen te diep in de staven 
van het bovenschijfloop lopen. 
Bij de molen van Garsten is dit niet het 
geval en wordt gebruikt gemaakt van 
verticale wiggen. 
Opvallend aan de as zijn de zeer dun-
ne en lange vulstukken die vrijwel even 
hoog zijn als de ruggen van de as.

Meulfrans

broek steunconstructie tussen de achterzijde 
van de molenas, penbalk en korte spruit; syno-
niem: penstoel.
broekstuk steun tussen penbalk en korte spruit; 
zijkant van de broek.
broekstuk, achter- verstelbaar gedeelte tus-
sen beide broekstukken dat de druk van de 
bovenas opvangt.
spruit, lange horizontale balk die aan beide 
zijden uit de molenkap uitsteekt en deel uit-
maakt van de staart om de molen op de wind 
te kruien.
vulstukken houten opvulling rond de ijzeren 
bovenas, nodig om het bovenwiel vast te kun-
nen wiggen; synoniem: bosstuk (Zaans).

Broek in Penninga’s Molen te Joure, een gewezen Zaanse molen. Het 
achterbroekstuk met daarin gelaten de tegel voor de pen is verstelbaar met 
horizontale schotels.

Ve r v r e e m d i n g
Een plaatsgenoot bleek onlangs in de 
veronderstelling te leven dat meel in de 
meelfabrieken nog steeds op dezelfde 
manier gemalen werd als in een molen, 
“alleen gaat het nu natuurlijk met moto-
ren”. Het bleek dat de man geen flauw 
benul had van een meelfabriek en nog 
minder van het ingenieuze maalproces 
in zo’n fabriek. Al doorpratend bleek dat 
de man niet veel meer besef had van 
het malen van meel dan een kleuter 
van pakweg vier jaar. Eigenlijk vond ik 
dat schokkend. Brood is toch een dage-
lijkse levensbehoefte en er zullen weinig 
mensen zijn die nooit brood of andere 
meelproducten eten. Blijkbaar is ‘ons 
dagelijks brood’ voor velen iets wat je 
weggraait uit een vak in de plaatselijke 
supermarkt, liefst zo goedkoop mogelijk. 
Ik schrok er eigenlijk van. Als men al een 
infantiele voorstelling heeft van malen, 
hoe zit het dan met de bakker? Of met 
de boer? Ik weet zeker dat er in de ste-

den mensen zijn die geloven dat graan 
nog net zo gezaaid wordt als eeuwen 
geleden: met de hand volgens het klas-
sieke beeld van de zaaier. Of ze hebben 
er helemaal geen idee van en het inte-
resseert ze helemaal niets. Waarom zou 
je?
Natuurlijk hoef je niets te weten. Per slot 
zijn er ook kinderen die nog nooit echte 
koffiebonen gezien hebben. Koffie is per 
slot iets dat je schudt uit zo’n baksteen 
van de supermarkt. Daar hoeft ze niet 
minder om te smaken.
Nu is het aanbod aan informatie nog 
nooit zo overvloedig en dicht bij de 
hand geweest als in deze tijd. Denk maar 
eens aan internet. Als je het echt wil we-
ten kom je er wel achter. Dus misschien 
wil het gros van de mensen het niet eens 
weten. Waarvoor zouden ze? Als je maar 
kan kopen wat je hebben wilt, lekker is 
en de prijs je aanstaat.
Natuurlijk is dit een generalisatie. Toch 
vind ik het eigenlijk diep treurig. Het gaat 
hier niet om zomaar iets, maar om een 
basisvoorziening. Als dat ons al niet meer 

interesseert en we niet verder komen dan 
achteloos (?) consumeren. Het lijkt wel 
of de moderne 21e-eeuwer vervreemd is 
van de wortels van zijn bestaan. Dat zou 
je rustig een vloek kunnen noemen. 
Daar sta ik dan met mijn molen. Houd ik 
ook zulke sprookjes in stand door prach-
tige verhalen te vertellen over het zo ge-
zonde en voedzame ‘molenmeel’? En 
dat terwijl ik weet dat wat er op klassieke 
molens wordt gemalen in hoeveelheid 
absoluut verwaarloosbaar is. En dat ter-
wijl ik ook weet dat op het gros van de 
molens de molenaar de kost voorname-
lijk verdiende met het malen en verhan-
delen van veevoeders? (“U bent hier in 
de voorloper van de moderne varkens-
voederfabriek”.)
Vertel ik gewoon wat ik zelf graag zou 
willen geloven en de mensen graag wil-
len horen (en uiteraard ook willen ge-
loven)? Schep ik zo een beeld van het 
‘land waar het leven goed was’ of help 
ik het mee scheppen? Probeer ik op die 
manier aan die vervreemding te ontko-
men door te geloven in een droom. 
Ten diepste wil ik dat natuurlijk helemaal 
niet, want dat zo betekenen dat ik ook 
de ‘zegeningen’ van deze maatschap-
pij moet prijsgeven. Een hongerloon trekt 
mij niet en stoflongen evenmin. Dus blijft 
het mooie molenverhaal een prachtige 
ontsnappingsmogelijkheid uit de 21e–
eeuwse werkelijkheid. Escapisme heet 
zoiets met een duur woord.

Balie Kluiver



12e jaargang 2009 nr. 7/8 | 305 Molenwereld

De vorige ‘Zoeker’, die in het ju-
ninummer blijkt inderdaad een 

montage te zijn. De heer Esselink uit 
Delft schrijft: ‘De ‘Zoeker is inderdaad 
een fotomontage. De molen betreft 
namelijk de Zuiddammolen aan de 
Overgauwseweg hoek Delftsestraatweg 
in Pijnacker. Deze bemaalde oorspron-
kelijk met nog drie andere molens (de 
Noordmolen, de Noorddammolen en 
de Zuidmolen) de Oude of Hoge Polder 
van Pijnacker en werd in 1913 vervangen 
door een gemaal, dat nog steeds be-
staat.’

Ook de heer P.A.M. van den Berg uit 
Gouda komt tot dezelfde conclusie: 
‘Exact dezelfde opname komt voor op 
een andere kaart. Zelfs de opvallende 
verkleuringen in het rietdek en de man 
voor het hek (onderbreking in witte lijn) 
komen overeen.’

Hierbij rechts de nieuwe ‘Zoeker’; deze 
keer geen complete molen, maar een 
overduidelijk herkenbare molenlocatie 
met de vervallen voorboezem en bij de 
bomen ongetwijfeld de restanten van 
de molenfundering. Maar waar is het? 
Reacties a.u.b. te richten aan de redac-
tie van de Molenwereld, Moerdijkstraat 
39, 2751 BE Moerkapelle, fax 079-5931303, 
e-mail: redactie@molenwereld.nl

A L M E N U M
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De foto van de molens in Pijnacker die als basis diende voor de 
bollenstreekvariant; links de Zuiddammolen, rechts de Zuidmolen 
(foto coll. P.A.M. van den Berg).
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   Frankrijk:
vakantie- en molenland

Frankrijk is een populair vakantieland; 
een reden om ook eens op een spe-

ciale manier te kijken naar molens in dit 
land. Dat dwingt tot beperkingen, al was 
het maar vanwege het aantal molen dat 
er heeft gestaan. Zo stonden er in 1809 
- binnen de grenzen van toen - 15.857 
windmolens en lagen er 82.300 watermo-
lens, waarvan 48.544 met een verticaal 
rad en 33.756 met een horizontaal rad. 
Die speciale blik laten we dwalen via een 
aantal zeer oude ansichtkaarten en dan 
nog speciaal naar door waterkracht aan-
gedreven molens. Ze zijn minder populair 
dan windmolens, maar als maalwerktuig 
verdienen zij dit schaduwbestaan niet, 
eerder het tegenovergestelde. Daarom 
richten we de schijnwerper om uiteen-
lopende redenen op enige bijzonder 
interessante leden van de familie, in het 
besef dat het niet meer dan het topje 
van een ijsberg kan zijn. Sommige molens 

bestaan nog, andere hebben vakantie of 
zijn voorgoed op vakantie. 
Behalve de oude ansichtkaart is van ie-
dere locatie en satellietfoto (Google 
Earth) opgenomen zodat een vergelijking 
van vroeger en nu mogelijk is. Natuurlijk 
mag een korte beschrijving van de molen 
en de kaart niet ontbreken.

1. Béziers (34 Hérault)
De stad Béziers ligt aan de rivier de Orb. Deze rivier dreef een complex van vijf watermolens aan, de Moulins de Bagnols. Met de stad op de 
berghelling als achtergrond vormen ze, althans wat er van over is, een schilderachtig geheel. Hun geschiedenis gaat terug tot de twaalfde 
eeuw. Het water wordt niet opgestuwd achter een stuw met ophaalbare schuiven, maar achter een dam waar het water overheen 

1. Gezicht vanaf de Orb op de Moulin Cordier (met het torentje) en de stad 
Béziers; links een restant van een van de overige Moulins de Bagnols.

1. Satelietfoto, de afzonderlijke 
molenrestanten zijn goed herkenbaar.

J.S. Bakker
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2. Satelietfoto, in het midden de waterkracht-
centrale. De plaats van de molen is niet meer 
herkenbaar.

3. Satelietfoto, huidige situatie. 
Naast de grote scheepslosinstallatie het 
elevatorgebouw.

loopt. Dit soort ‘barrages’ komt in Nederland eigenlijk niet voor, maar in andere landen wel. Zo spreekt men in Duitsland van een ‘wehr’. 
De Moulins de Bagnols zijn al heel lang met vakantie, want na vernieling door het water kwam de laatste van de vijf molens al in 1748 tot 
stilstand. Aan de toen ontstane vakantie kwam een einde: er stond nog een nieuw leven te wachten, te danken aan de in Béziers geboren 
constructeur-waterbouwkundige Jean-Marie Cordier (1785-1859). Hij rustte in 1827 een van de Moulins de Bagnols uit met sterke pompen 
die de voortdurende problemen met de watervoorziening in de stad oplosten; vandaar ook dat men spreekt over de Moulin Cordier.

2. Van links naar rechts de waterkrachtcentrale, de watertoevoer voor de 
turbines, de molen en het laatste stukje van de Queue de Cheval.

2. Bourg-de-Sirod (39 Jura)
De rivieren in de Franse Jura leveren al eeuwenlang drijfkracht voor tal van bedrijven en industrieën. Aanvankelijk waren dat uiter-
aard de klassieke molenbedrijven als koren- en houtzaagmolens. Het verval is veelal groot en dat heeft ook weer extra mogelijkhe-
den gegeven. En het levert ook her en der schitterend natuurschoon op. Zo ontspringt in de Jura de rivier de Ain. Die is ongeveer 
190 km lang en heeft een verval van 500 m. Niet ver van de bron, bij Bourg-de-Sirod bevindt zich een van de mooiste watervallen 
van de Jura: de Cascade Queue de Cheval (Paardenstaart). Bij deze waterval werd ook een molen gebouwd. Zo simpel als het 
maar zijn kan: laat een buis een deel van het water van de Paardenstaart oppaken en naar een bovenslagrad leiden. Later kwam 
naast de molen een elektriciteitscentrale op waterkracht. Drie buizen voeren water naar turbines in een gebouw naast de molen. 
Zo ontstaat een merkwaardig samenspel van natuur en techniek. Enerzijds de moderne, strakke ‘usine hydraulique’ en anderzijds 
de romantische Queue de Cheval met daartussen de bovenslagmolen. De molen is helaas voorgoed en helemaal met vakantie. 
De elektriciteitscentrale is eigendom van de Elektricité de France en nog volop in bedrijf, goed voor een vermogen van 4600 kW.

3. Gezicht over de Seine heen op de Grands Moulins de Corbeil. Links, achter de 
schuiten, de uitmonding van de Essonne in de Seine met ernaast de ‘molentak’. 
Rechts het in 1893 gebouwde silopand met ervoor een watertoren/elevatorgebouw. 

3. Corbeil (91 Essonne)
Op de plaats waar de rivier de Essonne in de Seine stroomt staat een enorme meelfabriek die nog steeds volop in bedrijf is. Vakantie 
is er niet bij voor deze Grands Moulins de Corbeil. Een grote schoorsteenpijp maakt duidelijk dat omstreeks 1900 stoom de belang-
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rijkste krachtbron is, maar onder een van de gebouwen loopt een zijtak van de Essonne door, waaruit men kan afleiden dat nog 
lang waterkracht is gebruikt. De fabriek is ontstaan uit de oude koninklijke banmolens die hier lagen. Vanaf 1830 sloegen Auguste-
Rodolfe en Aimé-Stanislas Darblay nieuwe wegen in. De twee broers lieten twee nieuwe grote waterraderen maken die maar liefst 
dertien nieuwe koppel stenen in beweging brachten. Het was een hoogtepunt in de Franse molenbouw. In1881 richtte ene Erlanger 
de Société des Grands Moulins de Corbeil en nam de molen van de familie Darblay over. Er werd begonnen met een vernieuwings- 
en uitbreidingsproces dat duurde tot 1886. Haaks op de Seine kwam een gebouw van acht verdiepingen te staan, In 1893 werd een 
nieuwe betonnen, maar met baksteen bekleed, silopand gebouwd met ervoor een watertoren/elevatorgebouw. De fabriek is sinds 
1987 een beschermd monument.
De productie was er ook naar. In 1881 werd er 170 ton bloem per dag gemaakt, wat op liep tot 300 ton in 1887 en 700 ton in 1912. De 
fabriek is het grootste molencomplex van Europa en behoort nu tot de Groupe Soufflet. Deze holding ontstond in 1900 als locale 
graanhandel in Nogent-sur-Seine. In 1958 telde het bedrijf een twintig werknemers maar onderging daarna een stormachtige groei. 
In 1978 stapt men in de meelfabricage door overname van een fabriek in Aube. In 2007 telde het bedrijf negen meelfabrieken, 
waaronder die in Corbeil en drie in België (Ceres met vestigingen in Brussel, Gent en Harelbeke). Men produceerde toen met 674 
werknemers 1,1 miljoen ton meel per jaar waarvan 679.000 ton in Frankrijk en 424.000 ton in België. De Groupe Soufflet is een der 
grootste meelproducenten van Europa. 

4. Satelietfoto, huidige situatie, 
linksonder de molen en de barrage.

4. Op de ansichtkaart, afgestempeld in 1907, is links een silopand zichtbaar 
met rechts ervan de eigenlijke molen met de ‘barrage’ (stuw). Het peilverschil 
is niet groot, maar onder het molengebouw zijn de doorstroomopeningen 
duidelijk zichtbaar. Spoorwagons rechts van de molen wijzen op aanvoer 
per rail. Merkwaardig is de scheepslosinstallatie. 

4. Le Mans (72 Sarthe)
Le Mans, de hoofdstad van het departement Sarthe, zal bij autoraceliefhebbers veel bekender zijn dan bij molenliefhebbers. Ook de 
gotische kathedraal zal hoger scoren dan molens. Toch lagen op de Sarthe en diens zijrivieren als de Huisne bijzondere interessante 
molens en molencomplexen. Dat varieerde van ‘normale’ kleinschalige tot grote, industrieel aandoende molens. De ‘grandeur’ 
van de molens van Le Mans is definitief met vakantie. Toch is er wel het een en ander bewaard gebleven zoals deze Moulin Saint-
Georges op de Sarthe. De molen had omstreeks 1900 al meer het karakter van een fabriek dan van een molen. Toch maakt men 
dan ook nog gebruik van waterkracht. Het is een imposant gebouw en maakt nu deel uit van de grote Franse coöperatie Union Set, 
waarvan de wortels teruggaan tot 1932 toen de toen opgerichte Coopérative Agricole Départementale de la Sarthe (CADS) begon 
met het innemen en opslaan van graan. In 1950 startte men met de productie van veevoeders. In 2001 fuseerde de CADS met deCAT 
(Coopérative Agricole de Touraine) tot UNION SET. De coöperatie is actief in de departementen Sarthe, Indre-et-Loire en Orne. De 
hoofdvestiging is in Le Mans, waar men behalve het kantoor bij de Moulin Saint-Georges een grote productie- en opslageenheid 
heeft waar de molen haast in het niet valt. In totaal produceert Union Set zo'n 180.000 ton veevoeders in het jaar. De totale opslag-
capaciteit over vele vestigingen is 700.000 ton. 

5, 6. Meaux (77 SeineetMarne)
Meaux werd vroeger de graanschuur van Parijs genoemd. Het is dan ook geen wonder dat er in Meaux molens waren om van dat 
graan meel te malen. Daar maakt de Marne een grote bocht. In die boog lagen de Moulins sur Pilotis die helaas voorgoed met va-
kantie zijn. Dat is wel heel erg jammer, omdat dit wel een zeer uitzonderlijk complex watermolens is geweest en pal daarnaast nog 
een tweede gelijksoortige groep heeft gelegen, de Moulins de l’Échelle.
De Moulins sur Pilotis lagen pal tegen een brug aan, de nog bestaande brug, de Pont de Marché. De houten molens (in vakwerk-
bouw) lagen ten westen van de brug (links van de brug op de satellietfoto). Het ging om vijf, mogelijk zes, naast elkaar liggende 
molens, elk voorzien van een zeer breed houten onderslagrad, hoogstwaarschijnlijk in hoogte verstelbaar. Eeuwenlang deden ze 
hun werk en groeiden in de negentiende eeuw zelfs uit tot een toeristische bezienswaardigheid. Daar kwam een eind aan door een 
alles vernietigende brand in de nacht van 16 op 17 juni 1920: ze brandden tot op het water toe af.
De Moulins de l’Échelle waren al eerder door zo’n brand getroffen, maar dit complex van vier molens werd omstreeks 1845 in steen 
herbouwd. Deze molens lagen niet aan een brug, maar even ten oosten van een nog bestaande smalle voetgangersbrug, de 
Passerelle, vlakbij het stadhuis van Meaux (rechts van de brug op de satellietfoto). Deze molens werden in 1926 gesloopt, zodat nu 
beide molengroepen met vakantie zijn, alhoewel een paar jaar geleden in Meaux stemmen opgingen die pleitten voor een recon-
structie van de molens aan de Pont de Marché.
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5, 6. Satelietfoto, huidige situatie, rechts de 
Pont de Marché, links de smalle Passerelle.

7. Satelietfoto, huidige situatie. De barrage is 
goed zichtbaar. De brug is de Pont Lerouge.

5. De Moulins sur Pilotis, gezien vanaf het 
stadhuis met erachter de Pont de Marché. De 
foto verklaart de naam van de molens (pilot 
is ‘paalwerk’). Ook werd de naam Moulins 
Vieux wel gebruikt; de oude molens.

6. De Moulins de l’Échelle of Moulins 
Neufs; de nieuwe molens. De houten brug 
op de voorgrond is de Passerelle, terwijl 
links nog een stukje van het stadhuis 
zichtbaar is. Rechts van de Moulin Neufs, de 
Moulins Vieux, die wel zeer dicht bij elkaar 
stonden. Onder de molens ziet men nog heel 
vaag de waterraden.

7. Millau (12 Aveyron)
De naam Millau zal veel vakantiegangers naar het zonnige zuiden bekend in de oren klinken vanwege de enorme brug over de rivier 
de Tarn, de hoogste brug ter wereld; niet minder dan 343 m hoog. Hij werd in 2004 in gebruik genomen. In Millau zelf ligt een brug 
over de Tarn uit de twaalfde eeuw. Van die brug zijn maar twee bogen over gebleven. Op en aan deze brug is is in de 15e eeuw 
een molen gebouwd. Het overgebleven deel van de brug vormt in feite de verbinding tussen de molen en de oever. Natuurlijk heeft 
de molen ook verval nodig en daarom is er een ‘barrage’ waar de molen als het ware middenop staat, als op een steel. Vanaf de 
nabij gelegen brug, de Pont Lerouge, heeft men er een prachtig gezicht op. De molen was tot 1940 in bedrijf wordt nu in gebruikt als 
kunstgalerie. 

7. Links de Pont Lerouge uit 1821 met rechts ervan de molen. De barrage 
loopt - niet zichtbaar - aan de anderekant van de brug nog door. Aan het 
uit de molen stromende water is te zien dat er wordt gemalen. Aan de 
molen is rechts nog een restant te zien van een boog van de verdwenen brug. 
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8. Nogent-sur-Seine (10 Aube)
De geschiedenis van deze watermolen gaat terug tot de elfde eeuw. Natuurlijk is de molen op de Seine in die duizend jaar meerdere 
malen vernieuwd en gemoderniseerd. In 1840 telde hij maar liefst 15 koppel stenen. In 1880 werd hij het eigendom van Pierre Sassot 
die de molen ingrijpend moderniseerde met walsenstoelen, plansiften etc. Op 1 december 1907 brandde de molen af, behalve 
een in 1901 nieuw gebouwde, moderne, ronde silo. Er werd een nieuwe door waterkracht gedreven fabriek gebouwd op de basis 
van de oude molen naar ontwerp van architect Clément uit Romilly. De nieuwe molen was technisch en architectonisch een waar 
kunststuk. Met drie turbines, goed voor een vermogen van 450 pk, produceerde men 80 ton meel per dag. In september 1990 werd 
de productie - die toen was gegroeid tot 240 ton per dag - gestaakt. In 1994 werd de fabriek gekocht door de Groupe Soufflet (zie 
Grand Moulins de Corbeil) die het gebouw uitsloopte en inrichtte als kantoor. Desondanks is deze vakantie hebbende molen een 
kijkje meer dan waard. 

8. Satelietfoto, huidige situatie. Het 
molengebouw is opvallend smal.

8. De ansichtkaart - naar een tekening geeft een goed beeld van het hele 
complex. Uiterst links de rivier de Seine, dan volgt het ‘molenhuis’, de ronde 
silo uit 1901 die bij de brand van 1907 gespaard bleef en vervolgens de eigenlijke 
molen die op de fundering van de voorganger werd gebouwd; vandaar dat dit 
pand zo smal is. Ook de sluiswerken zijn nog van de voorganger met links twee 
‘lossluizen’ en rechts drie maalsluizen voor zover men daar van kan spreken.

9. Satelietfoto, huidige situatie. Rechts  -
onder de molens van de ansichtkaart.

9. Olivet (45 Loiret)
De Loirestreek is bij veel vakantiegangers geliefd en heeft naam gemaakt vanwege zijn imposante kastelen. Het is minder bekend 
dat in het gebied van de Loire zeer veel watermolens hebben gestaan. Aan de Loiret, een zijtak van de Loire, een riviertje van slechts 
tien kilometer lang hebben in en rond Olivet (bij Orléans) vele watermolens gelegen. De geschiedenis ervan gaat terug tot de zesde 
eeuw. In 1560 lagen er 17, veelal korenmolens, maar ook vol-, schors- en papiermolens. In hun bloeitijd voorzagen zij Orléans van 
meel. In de twintigste eeuw raakte de een na de ander buiten bedrijf, maar van vrijwel alle molens zijn de gebouwen overgebleven. 
Een enkeling heeft nog een waterrad zoals de bijzonder mooie Moulin des Béchets. Zeer bijzonder zijn de molens van Saint-Santin 
waar niet minder dan vijf molens als een snoer kralen over de Loiret liggen. 

9. De molens van Saint-Santin. De gebouwen van deze molens zijn nog 
aanwezig. Links, niet zichtbaar op de foto hebben nog meer molens gelegen. 
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10. Satelietfoto, huidige situatie met in 
het midden (wit) het water dat over de 
barrage stroomt.

10. De molen van Saint-Savin-sur-Gartempe valt haast niet op tegen de 
achtergrond van het kasteel. Rechts achter het kasteel de abijkerk die wel de 
‘Romaanse Sixtijnse kapel wordt genoemd. Rechts van de molen de ‘barrage’ 
waar het meeste water van de Gartempe overheen stroomt.

10. Saint-Savin-sur-Gartempe (86 Vienne)
Saint-Savin-sur-Gartempe is een trekpleister voor cultuur minnende vakantiegangers, vooral vanwege de Romaanse abdijkerk die 
evenals ‘ons’ Kinderdijk op de UNESCO-werelderfgoedlijst prijkt. Ook het kasteel mag genoemd worden. De waterkorenmolen naast 
het kasteel zinkt hierbij haast in het niet. Het is een merkwaardig gebouw dat met een punt stroomopwaarts in de rivier de Gartempe 
steekt. Het water van de rivier stroomt bij de molen zijwaarts over een brede barrage wat vooral op de satellietfoto goed is te zien. 
Bij de molen lijkt het wel als of het water zowel linkjs als rechts om de molen stroomt. Gelukkig is de molen in zijn wel heel bijzondere 
setting bewaard gebleven. Het departement Vienne bezat trouwens toch veel vaak schitterend gelegen watermolens. Helaas is 
veel hiervan voorgoed met vakantie, maar even zo goed kan de vakantieganger van nu er nog interessante ontdekkingen doen.

- A D V E R T E N T I E 
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Over Stroobos, 
          molens en een molenaar (2)

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 het hierna volgende tweede gedeelte van dit artikel. Hierin zullen 

we Popke Kooi nogmaals leren 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. 

molen tot de as van de trekweg naar 
Stroobos bedraagt 40 meter zodat aan 
de voorwaarde uit 1871 zal zijn voldaan.
Op 8 december 1883 plaatst Kooi een 
advertentie dat ‘Een ongehuwde MID
DEN KNECHT dadelijk geplaatst kan wor
den op den Oliemolen’ en op 18 februari 
1884 vermeldt de Leeuwarder Courant:
Stroobos, 15 Februarij. Heden morgen 
ontstond brand in den pelmolen, be
hoorende aan den heer P. Kooi alhier. 
Door spoedige en doeltreffende hulp 
mogt men er echter in slagen den brand 
in den aanvang te stuiten. Alleen eenig 
houtwerk en riet in de kap van den mo
len zijn vernield.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat 
het bericht weinig specifiek is en dat het 
ook kan slaan op zijn andere molen in 
Groninger Stroobos.
Op 27 september 1888 richt Popke Kooi 
een nieuw verzoekschrift aan de ge-
meente. Hij geeft daarin met verschuld-
igde eerbied te kennen dat hij voorne-
mens is een stoomolieslagerij op te rich-
ten bij zijn molen in Friesch Stroobos, dat 
hij daarvoor de toestemming van het 
Gemeentebestuur nodig heeft ‘waarom 
hij, onder overlegging van eene nau
wkeurige beschrijving in dubbeld van de 
plaats waar de stoomolieslagerij zal wor
den opgerigt, en eene platte grondteek
ening in dubbeld, de vrijheid neemt U te 
verzoeken, de bedoelde vergunning te 
willen verleenen.’ 
Het gaat hier om de plaatsing van een 
stoommachine bij de bestaande, door 
wind aangedreven olieslagerij. De ver-
gunning wordt op 15 oktober 1888 zonder 
problemen verleend onder bepaling 
dat de inrichting zal moeten zijn voltooid 
binnen vier maanden na heden en dat 
het te plaatsen stoomtoestel met ketel 
voor het inwerking brengen volgens de 
wet zal moeten zijn goedgekeurd. Op de 
bijbehorende plattegrond zien we een 
aanbouw en de aanduiding van een 
drijfriem die de wentelas zal aandrijven.
Als de olieslagerij in werking is blijkt de 
expansiedrift van Popke Kooi nog niet tot 
staan gebracht. Hij wil in zijn stoomolie- 
en pelmolen een eest (oven) oprichten 
voor het drogen van vlas. De gemeente 
architect wordt nu geraadpleegd, die 
heeft geen bezwaren en de vergunning 
wordt op 24 januari 1889 verleend. 

Brand

Niet lang daarna, op 27 november 1889 
brandt de molen af. De Leeuwarder 
Courant van 29 november meldt:
De koren en pelmolen van den heer P. 

Stroobos

Nu de maten van het oliewerk bekend 
zijn kan in Stroobos een aanbouw op-
gericht worden voor de door de molen 
aan te drijven olieslagerij. Volgens de bij 
de aanvraag behorende tekening zijn 
de afmetingen 6,95 bij 17,43 meter bu-
itenwerks. In Kilsdonk bedragen die 6,89 
bij 16,59 meter, eveneens buitenwerks. 
Wat vooral het verschil in lengte betek-
ent voor de opstelling van de wentelas 
is voor schrijver dezes niet duidelijk. Op 
het perceel bij de molen blijkt ook nog 
een woning van 8,90 bij 9 meter te staan 
en de afstand van het midden van de 

De molen van Popke Kooi aan de oostkant van Stroobos. De schoorsteenpijp 
wijst op de aanwezigheid van een stoommachine.

Dick Kenbeek
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Ook De Hooiberg kreeg een stoommachine die de wentelas van de oliemolen 
aandreef. Dankzij beide tekeningen is de situering van de olieslagerij bekend. 
Voor de plaatsing van de stoommachine zal hetoliewerk wel door een bijkoning 
zijn aangedreven. 

Kooi te Groninger-Stroobos is eergisteren 
in den vroege morgen eene prooi der 
vlammen geworden. De brand was ver 
in den omtrek te zien. Alles was tegen 
brandschade verzekerd.
Op 5 december verschijnt er een recti-
ficatie:
In een vorig bericht is gemeld, dat de 
rog- en pelmolen van den heer P. Kooi te 

Stroobos is afgebrand en dat alles tegen 
brandschade was verzekerd. Men meldt 
ons nader, dat niet de rog- en pelmolen, 
maar de pelmolen en stoomolieslagerij 
van den heer Kooi is afgebrand en dat 
voor een bedrag van ongeveer acht du-
izend gulden aan granen en zaden niet 
was verzekerd.
Het gaat dus wel degelijk om zijn molen 

in Friesch Stroobos maar het blijft een 
kort en zakelijk bericht en niets over de 
oorzaak. Schrijver dezes denkt er het 
zijne van. Een eest installeren in een 
(olie)molen voor het drogen van vlas 
lijkt haast vragen om moeilijkheden. 
Natuurlijk heeft men in de olieslagerij er-
varing met vuisters voor het verwarmen 
van het geplette zaad maar vlas lijkt qua 
brandbaarheid toch van een andere 
orde van grootte. Hoe dan ook, het is al-
lemaal speculatief.

Herbouw

De molen was verzekerd dus spoedige 
herbouw lijkt voor de hand te liggen. 
Toch duurt het bijna vier jaar voor er 
weer een molen staat. Een verzekering 
die onwillig is te betalen soms? Dat doet 
dan weer aan die eest denken.
Wel is er iets vreemds. In een advertentie 
van 15 september 1890 vraagt de firma 
Kooi een bekwame meesterknecht voor 
de stoomolieslagerij en op 6 maart 1891 
laat men weten:

Stoomolieslagerij STROOBOS
De Ondergeteekende heeft den prijs zij-
ner LIJNKOEKEN met 50 cent VERHOOGD
Vriendelijk aanbevelend, P. KOOI

De firma Kooi heeft dus nog steeds een 
olieslagerij in werking en dat vraagt om 
een verklaring. Dat deze bij de brand 
gespaard zou zijn lijkt gezien de omschrij-
ving van de brand in de Leeuwarder 
Courant, de gemelde schade en het 
ontbreken van een brandspuit in de 
gemeente nogal onwaarschijnlijk. Dat 
geldt ook voor herbouw. Waarom het 

Advertentie in de Leeuwarder Courant 
van 9 november 1877 voor de bouw 
van een oliemolen in Stroobos.
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ene wel en het andere niet? Meer voor 
de hand ligt dat Kooi elders in Stroobos 
nog een olieslagerij had.
Uiteindelijk koopt Popke Kooi in 1892 
een achtkante stellingmolen in de stad 
Groningen. Deze molen was in 1791 
aan het Winschoterdiep gebouwd 
voor Berend Doornbosch, heette ‘De 
Eendracht’ en had een vlucht van 25 

meter. Aanvankelijk bezat de molen al-
leen twee koppels pelstenen maar in 
1829 werd er onder eigenaar Jacobus 
Mees ook een stel kantstenen geplaatst 
om tufsteen tot tras te malen. De fami-
lie Mees bleef eigenaar tot de sloop in 
1892 waarbij het stenen onderstuk nog 
tot 1938 bleef staan.

Nogmaals brand

Kooi liet deze molen in Friesch Stroobos 
herbouwen als pel- en oliemolen op een 
stenen onderbouw met aangebouwde 
schuur en in 1893 was de molen weer 
gereed. De roeden werden voorzien 
van zelfzwichting en de bovenas was 
van gietijzer. Popke Kooi noemde de 
molen ‘De Hooiberg’. Ook deze molen 
was geen lang leven beschoren want hij 
brandde in november 1897 samen met 
de ernaast gelegen arbeiderswoning 
geheel af en werd niet meer herbouwd. 
Van zowel deze molen als zijn voorgang-
er zijn helaas geen foto’s bekend.
Over de precieze datum van de brand 
bestaat onzekerheid. In een oude ad-
vertentie in Het Nieuwsblad van Het 
Noorden staat het volgende:
 
Popke Kooi, uit Doezum, molen door 
blikseminslag geheel in vlammen op
gegaan, 22 juni 1897.

Nu woonde Popke Kooi niet in het dicht 
bij Stroobos gelegen Doezum (hij had er 
wel land) maar er heeft in Doezum ook 
geen industriemolen gestaan volgens 
o.a. Het Groninger Molenarchief. Het zou 
inderdaad zijn molen ‘De Hooiberg’ ge-
weest kunnen zijn.

Waarschijnlijk naar aanleiding van 
deze brand besloten de gemeentebe-
sturen van Achtkarspelen en Grootegast 
een jaar later een brandspuit aan te 
schaffen.

De Hooiberg?

Een dergelijke molennaam is niet zo ge-
woon en trekt haast onverbiddelijk de 
aandacht van onze hoofdredacteur uit 
Moerkapelle. De lezer moet het volgen-
de gedeelte dan ook beschouwen als 
een weergave van zijn gedachtegang.
‘Wie noemt er nu zijn molen De Hooiberg, 
zeker in die tijd? Meestal wordt in zo’n 
geval de naam van de voorganger ge-
bruikt. Dat is eerder regel dan uitzonder-
ing. Er zijn vele tientallen molens gewe-
est met continuïteit in de molennaam, 
vandaar het vermoeden dat de oude 
molen ook De Hooiberg heeft geheten, 
maar dat dit in het vergeetboek is ge-
raakt.’
Een Friese molenkenner droeg hier 
de oplossing aan. In de Leeuwarder 
Courant van 2 april 1887 komt bij een 
aanbesteding van het uitdiepen van 
enkele kanalen in Friesland onder het 
Kolonelsdiep punt 11-g de volgende 
tekst voor: ‘van 82 m1 ten westen van de 
molen ‘de Hooiberg’, westwaarts over 90 
m1.’
De voorganger heette dus wel degelijk 
De Hooiberg. Molen thuisgebracht, 
vraag opgelost, klaar. Of toch niet? De 
gedachten van Johan Bakker gaan 
echter nog een stap verder. De naam 
en andere gegevens lijken namelijk 
wel heel erg aan te sluiten bij die van 

De plaats van De Hooiberg in Amsterdam op het bolwerk Slotermeer naar 
de kadastrale minuutkaart van omstreeks 1830. De molen stond achter de 
Lijnbaansgracht, tussen de Egelantiers- en de Anjeliersgracht, niet ver van de 
Westerkerk. De Bloem, nu aan de Haarlemmerweg, was de zuidelijke 
buurmolen van De Hooiberg. 

Advertentie in de Leeuwarder Courant van 12 maart 1932 met betrekking tot de 
voortzetting van de gortpellerij van Stroobos.
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een Amsterdamse molen met dezelfde 
naam.

De Hooiberg!

Van deze Amsterdamse koren- en mout-
molen bestaan niet veel gegevens. 
De molen was volgens Van den Hoek 
Ostende in 1614 als wipstellingmolen ge-
bouwd en in 1750 vervangen door een 
achtkant. In 1867 werd de Amsterdamse 
eigenaren aangezegd de molen te laten 
verdwijnen. De molens op de bolwerken 
stonden op stadsgrond en het gemeen-
tebestuur zegde in dat jaar de huur van 
de grond op en eiste vervolgens ontrui-
ming. De eigenaren van De Hooiberg 
vroegen toestemming om de molen te 
laten staan om hem voor verplaatsing te 
verkopen. Dat werd hen toegestaan tot 
juli 1871. Op 17 mei 1871 schrijft eigenaar 
Hendrik Pouwels aan het gemeentebe-
stuur dat ‘De Hooiberg’ is geamoveerd. 
Het is redelijk aan te nemen dat hij dat 

De in 1931, 1932 gesloopte koren- en oliemolen in het Friese Kootstertille had waarschijnlijk ook de olieslagerij in de 
aangebouwde schuur omdat de plaats van de deur in de molen een olieslagerij in de molen zelf moeilijk maakt. De situatie 
bij De Hooiberg in stroobos moet er op geleken hebben. 

Kooi een molen van elders gebruikt is. 
Van een connectie tussen ‘Amsterdam’ 
en Ritsema kon echter niets gevonden 
worden.
Dat bij een verplaatsing van een molen 
de naam meeverhuisde kwam regel-
matig voor, zeker als op de nieuw locatie 
niet eerder een molen had gestaan.
Kortom, er zijn argumenten om aan te 
nemen dat de Friese molen van Popke 
Kooi de voormalige koren- en moutmo-
len ‘De Hooiberg’ uit Amsterdam is. Een 
echt bewijs is er natuurlijk niet en er zijn 
andere verklaringen denkbaar maar er 
zijn wel verplaatsingen op mindere gron-
den voor waar aangenomen.

Molenaar Popke Kooi

Zo weten we inmiddels het nodige van 
Popke Kooi als ondernemer of wellicht 
beter 'ondernemend molenaar'. Een 
vroeg voorbeeld van zijn handelszin 
is te vinden in een advertentie uit de 
Leeuwarder Courant van 6 januari 1871:

Uit de hand te koop:
Een voor weinige jaren nieuw gebouwde, 
welonderhouden ROG en PELMOLEN, 
uitmuntend beklant en gunstig voor 
den handel gelegen, met Woonhuis en 
Stalling voor twintig stuks vee;  te bev
ragen bij P. KOOI, Molenaar te Stroobos.

Het ligt voor de hand dat dit de molen 
in Oudwoude is van zijn kort daarvoor 
op 28 december overleden vader. Dan 
moet de erfenis wel erg snel geregeld 
zijn of is dit bedoeld om de afwikkeling 
te versnellen? En als dat het geval is dan 
is er zeer waarschijnlijk geen verkoop ge-
weest want zijn broer is er jaren later nog 
molenaar. En men kan zich afvragen of 
deze actie in de familiekring wel zo goed 
gevallen is.
Nog meer leren we uit een ingezon-
den brief in De Molenaar (1973-15-339) 
waarin het volgende over hem gezegd 
wordt:

‘Aan deze kant van de brug was het 
bedrijf van Pop Kooi, een groot peller 
die daar twee molens bezat en ook veel 
vee mestte met afvallen van de pellerij. 
Die had soms wel vijftig man personeel. 

niet onmiddellijk na de sloop geschreven 
heeft en dat de molen dan al enige tijd 
weg is. Op 5 mei 1871 krijgt Popke Kooi 
van Gedeputeerde Staten van Friesland 
toestemming voor de bouw van zijn 
nieuwe molen. Beide data sluiten dan 
wel heel goed op elkaar aan.
Een ander argument betreft de grootte 
van beide molens. Uit een kadastrale 
kaart van 1857 valt af te leiden dat de 
Amsterdamse Hooiberg een wijdte van 
circa 9 meter had. Molen ‘De Kraai’ 
uit Westbroek, van oorsprong ook een 
Amsterdamse molen heeft over het 
ondertafelement een wijdte van 9,07 
meter. De molen in Stroobos, ‘welke 
van de grootste soort wordt’ volgens de 
resolutie van GS van 20 april 1871, meet 
volgens de tekening over het grond-
vlak 10 meter. Tel daarbij op dat de 
Amsterdamse molens een zeer rechte 
onderbouw hadden en dat dit in het 
noorden veel minder het geval was, dan 
lijkt ook dit gegeven in de richting van 
de Amsterdamse molen te wijzen.
Volgens overlevering bood molenmaker 
Ritsema in 1871 een molen te koop aan 
en het ligt dan voor de hand dat voor 
de bouw van de ‘nieuwe’ molen van 
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Van Pop Kooi vertelde mijn vroegere mo
lenaar, C. P. van Rosendal: 'Zo Pop Kooi 
‘s morgens insloeg, zo draaide hij de ge
hele dag, zeil minderen was er bij hem 
niet bij en dan had hij nog kettingen aan 
de roeden’.
Ook hier word dus gehandeld naar een 
oud molenaarsgezegde, dat zegt, dat 
er beter aan hout is te komen dan aan 
wind, wat wil zeggen dat men de mo
lenmaker wel kan laten komen maar de 
wind niet, dus als er wind is moet hij ook 
volop gebruikt worden.

Voor de oudere lezers vermelden we dat 
dit stuk was ingezonden door J.G. de 
Beer uit St. Jacobi Parochie, die indertijd 
wel meer van zich liet horen.
Op de website van de gemeente 
Gerkesklooster/Stroobos vinden we over 
Popke Kooi:

‘De gerst die gebruikt werd voor het 
malen kocht hij meestal op de Beurs te 
Groningen. Het vervoer van deze gerst 
liet hij doorgaans uitvoeren door de 
plaatselijke beurtschippers. Het kaf van 
de gerst gebruikte hij als veevoer voor 
de ossen. Het is voorgekomen dat Kooi 
wel honderd ossen op stal had. Door het 
hoge slachtgewicht werden de ossen in 
de regel met behulp van een hijsjuk aan 
boord gehesen. Deze werden in het voor
jaar meest verkocht naar Amsterdam en 
Den Haag.’

Tussen 1890 en 1900 krijgt Kooi als olie-
slager en ondernemer te maken met 
een vorm van kwaliteitscontrole avant 
la lettre. Er zijn klachten over de kwalit-
eit van koeken in het algemeen en de 
Friesche Maatschappij van Landbouw 
neemt het initiatief tot een onderzoek. In 
een aantal afdelingen wordt een com-

missie ingesteld die op de meest on-
partijdige wijze aan het werk gaat. Op 
een door hen gekozen tijdstip worden bij 
verbruikers of verkopers drie lijnkoeken 
genomen en van iedere koek een stuk 
uit het midden, om als monster dienst te 
doen. Deze worden opgezonden naar 
het Proefstation in Groningen en ge-
analyseerd op eiwitgehalte, vetgehalte 
en zuiverheid, dat wil zeggen op de 
aanwezigheid van vreemde zaden. De 
resultaten worden gepubliceerd in de 
Leeuwarder Courant, soms als zodanig, 
soms met de aanduiding voldoende of 
onvoldoende. Criteria worden jammer 
genoeg niet gegeven zodat we niet 
weten op welke gronden de beoordel-
ing tot stand gekomen is.
Uiteindelijk is het doel dat de lijn- en ook 
de raapoliekoeken op een zeker ge-
halte worden gekocht of geleverd onder 
bijbetaling of korting voor meerdere of 
mindere waarde. 
Of het ooit zover gekomen is weten we 
niet maar het lijkt onwaarschijnlijk. Zoiets 
zou zeker voor die tijd een tijdrovend 
en dure organisatie hebben vereist van 
monstername, analyse en certificaten, 

iets wat pas in onze tijd gemeengoed 
is geworden in het kader van allerlei 
kwaliteitssystemen.
Tussen 1891 en 1897 komen we de firma 
Kooi acht keer tegen, niet bij de top 
maar ook niet als onvoldoende.
In 1894 wordt bij de koeken van enkele 
fabrikanten de aanwezigheid van ded-
erzaad als onzuiverheid gemeld. Zoiets 
roept vraagtekens op maar hier brengt 
de moderne tijd in de vorm van Google 
zeer snel uitkomst. Dederzaad of hutten-
tut is afkomstig van een aan koolzaad 
verwante plant (Camelina Sativa), een 
algemeen voorkomend onkruid bij de 
teelt van vlas. De zaden van vlas noemen 
we lijnzaad waaruit lijnolie gewonnen 
wordt en daarom is de aanwezigheid 
van dederzaad in lijnkoeken niet onbe-
grijpelijk maar kennelijk ongewenst.

De nieuwe eeuw

Na het voor de tweede keer afbran-
den van zijn molen in Friesch Stroobos 
vond Kooi het kennelijk welletjes want er 
volgde geen herbouw. In plaats daar-

Overlijdens advertentie van Popke 
Kooi in de Leeuwarder Courant van 
17 oktober 1913.

Advertentie in de Leeuwarder Courant van 18 februari 1932 voor de openbare 
verkoop van de olieslagerij van Kooi in Stroobos.

Verlovingsadvertentie van 
Hs. Berghuis en T. Kooi in de 
Leeuwarder Courant van 
23 januari 1891.
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van werd er bij de molen in Groninger 
Stroobos een olieslagerij met de naam 
‘Nooit Volmaakt’ gebouwd waarin een 
stoommachine geplaatst werd. 
In de Leeuwarder Courant van 30 janu-
ari 1905 wordt door notaris Bolt te Ezinge 
de publieke verkoop van het complex 
aangekondigd, te houden op 4 febru-
ari ten huize van de logementhouder 
Stuiveling te Stroobos. Het omvat 

‘Eene HEERENBEHUIZINGE en FABRIEKS
GEBOUWEN, zijnde een naar de eischen 
des tijds ingerichte Stoomolieslagerij, 
Stoompelmolen, Windpelmolen, VEESTAL
LEN, MACHINE RIEËN c.a., voorts met Erf 
en Grond, alles zeer gunstig staande en 
gelegen aan het Hoendiep te Stroobos, 
prov. Groningen, doende jaarlijks tot 
grondpacht ƒ 50.’

Verder worden nog elf stukken grond ter 
verkoop aangeboden. Op 13 februari 
verschijnt de advertentie nog een keer 
met de toevoeging ‘In bod gebracht op 
de zeer geringe som van ƒ 9890.’
Zeer waarschijnlijk is het in 1905 niet tot 
verkoop aan derden gekomen want lat-

er zijn zoon Loewert Sikkes en schoonzo-
on Harmannus Berghuis eigenaar. Deze 
Harmannus was afkomstig uit Pieterzijl 
en in 1892 getrouwd met Trientje Kooi, 
dochter van Popke Kooi en Sietske Welt, 
maar geen familie van de eerder geno-
emde moleneigenaren met dezelfde 
naam.
Intussen zullen ook voor Kooi de jaren zijn 
gaan tellen. Op 3 juni 1899 overlijdt zijn 
dochter Froukje, oud bijna 28 jaar en op 
9 april 1900 verliest hij na een ernstige 
ziekte van drie dagen zijn vrouw Sietske 
‘in den ouderdom van 61 jaren, na eene 
zeer gelukkige echtvereeniging van ruim 
35 jaren’. 
Een aantal jaren later wisselt hij ver-
scheidene keren van domicilie. Op 13 
mei 1907 vertrekt hij naar Groningen 
om op 26 mei 1911 vanuit de gemeente 
Achtkarspelen weer in Stroobos terug te 
keren. Vervolgens vertrekt hij op 17 mei 
1913 weer naar Achtkarspelen en is daar 
op 11 oktober 1913 op 77-jarige leeftijd 
overleden. 
In 1913 is de molen nog in bedrijf want 
op 15 januari vraagt de Firma P. Kooi te 
Stroobos op Mei a.s. ‘een bekwamen 

GORTPELLER, in staat den windmolen 
volkomen te beheeren’. Enkele jaren 
later, in de Eerste Wereldoorlog, kampt 
de firma met aanvoerproblemen want 
de Leeuwarder Courant vermeldt in mei 
1917: 

Stroobos, 7 mei. De Stroobosser oliesla
gerij “Nooit Volmaakt”, eigenaresse de 
firma P. Kooi, staat, wegens gebrek aan 
grondstof stil.

Met het windgemaal loopt het daarna 
af want in 1927 wordt de molen door mo-
lenmaker Th. Bremer uit Adorp van zijn 
roeden ontdaan. Deze waren voorzien 
van zelfzwichting en één daarvan was 
afkomstig van de oliemolen van Helder 
aan het Damsterdiep. 
In 1937 volgt een gedeeltelijke sloop. In 
het rietdek stond het jaartal 1873 en een 
gevelsteen vermeldde: L.S. WELT 1829.

Afbraak

Op het moment van afbraak is de firma 
Kooi al geen eigenaar meer. In een ad-
vertentie van 18 februari 1932 wordt voor 
1 maart de verkoop aangekondigd van

ALLE MACHINERIEËN, WERKTUIGEN EN 
DEN GEHEELEN VERDEREN INVENTARIS 
VAN DE OLIESLAGERIJ DER FIRMA P. KOOI 
TE STROOBOS.
w.o. 1 prachtige horizontale stoomketel 
met 1 gegolfde stookgang, jaartal 1915, 
12.4 atm, 35 M2, v.o.v. met een horizon
tale compoundtandemstoomachine 
systeem Schmidt, cap. 75100 P.K., 165 
toeren.

Daarnaast zullen op 23 februari bij inzet 
en op 1 maart na bovengenoemde 
verkoping bij toeslag publiek worden 
verkocht:

DE FABRIEKSGEBOUWEN, GORTPELMOLEN, 
KANTOORGEBOUW, HEEREN, BURGER EN 
ARBEIDERSBEHUIZINGEN.

Opvallend is dat de molen, ondanks 
de gedeeltelijke onttakeling nog als 
zodanig genoemd wordt. Dat doet 
vermoeden dat de voormalige wind-
pellerij dan nog in bedrijf is, zij het met 
mechanische aandrijving. Of moet men 
hieronder de in de advertentie uit 1905 
genoemde stoompelmolen verstaan? 
En voor wie het zien wil, is er een duidelijk 
standsverschil in ‘behuizing’.

Bericht over de brand van de molen van Kooi in de Leeuwarder Courant van 
5 december 1889. 

Advertentie in de Leeuwarder Courant 
van 6 januari 1871 waarin Kooi zijn 
rog- en pelmolen te koop aanbiedt.
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Ingezonden mededeling in de Leeuwarder Courant van 
22 februari 1892 over de kwaliteit lijnkoeken van diverse 
leveranciers.

Op 12 maart wordt door de heren A. van der Molen, B.J. van 
Veen en Th. Bosman bekendgemaakt dat zij de gortpellerij van 
de firma Kooi hebben aangekocht en dat deze op dezelfde 
voet wordt voortgezet. 
Enkele weken later, op 9 april 1932 laat de firma P. Kooi weten;

‘dat zij bezig is hare GORTPELLERIJ die in 1829 te Stroobos werd 
opgericht naar Groningen over te brengen (...) Tevens maakt 
zij bekend, dat A. v.d. Molen sinds 14 maart j.l. NIET MEER VOOR 
HARE ZAAK REIST.’

De reden voor de verkoop is nu duidelijk. Men stopt met 
olieslaan en zet de gortpellerij elders voort. En A. van der Molen 
is van medewerker nu een concurrent geworden.

Zo vertrekt de firma Kooi na een ruim honderdjarige geschiede-
nis uit Stroobos. Hoe het de firma verder is gegaan in Groningen 
kon niet achterhaald worden. Het zelfde geldt voor hun oude 
pellerij, sinds 1932 in handen van Van der Molen, Van Veen en 
Bosman. Zoals Piet Reitsema uit Oldehove het uitdrukte: ‘Alle 
mensen die het konden weten zijn inmiddels overleden’. Daar 
zullen we het voor nu mee moeten doen.

Bronnen:
1. Een Grensgeval, artikel in De Utskoat, 1994-76-30.
2. Correspondentie met de auteur van bovengenoemd artikel.
3. Gemeentearchieven Achtkarspelen en Grootegast.
4. Stichting De Kilsdonkse Molen.
5. Digitaal archief Leeuwarder Courant.
6. Groninger Molenarchief.
7. Mededelingen J. van den Hoek Ostende.
8. Websites Genlias en Tresoar.

De tras- en pelmolen De Eendracht aan het 
Winschoterdiep in Groningen die in 1892 naar Stroobos 
verhuisde. 

De onderbouw van De Eendracht aan het Winschoterdiep 
in 1932.

- P O R T R E T -
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MOLENSTEENMAKERIJ

Voor de beste kunstmaalstenen als ook blauwe 
basaltlavanmaalstenen.

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

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

maaltechnische adviezen.

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

GSM: 0653667686 / E-mail: molensteenmakerij@planet.nl
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Weer miljoenen voor molens!
   F I N A N C I Ë L E  I N J E C T I E  V O O R  4 9  M O L E N S

Op 3 juni heeft Cees van ’t Veen, directeur van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, namens minister Plasterk (OCW), 

in het nieuwe gebouw van de Rijksdienst in Amersfoort 
de verdeling van 30 miljoen euro aan beschikkingen 

bekendgemaakt. ’s Morgens reikte hij de beschikkingen uit 
aan eigenaren en vertegenwoordigers van 27 historische 

orgels en 49 molens. Zowel orgels als molens kampen met een 
aanzienlijke restauratieachterstand en krijgen ruim 2 miljoeneuro  

respectievelijk 5 miljoen euro uitgereikt.
Later op de dag ontvingen eigenaren en vertegenwoordigers van 
6 historische boerderijen en ruim 40 ‘overige’ rijksmonumenten, 

zoals steenovens, sluizen, forten en meer dan twintig kerken 
gezamenlijk 22,5 miljoen euro. In deze categorie zijn maximaal 

5 subsidieaanvragen per provincie gehonoreerd.

Deze miljoenensubsidies zijn nog 
onderdeel van de Najaarsnota 

2006, waarin 140 miljoen euro beschik-
baar werd gesteld voor het wegwerken 
van restauratieachterstanden. De minis-
ter heeft als doel de huidige 17 procent 
in achterstanden terug te brengen tot 
een acceptabele werkvoorraad van 
10 procent eind 2010. In feite is het ver-
volg van een gelijksoortige ronde op 
30 juni 2008 toen voor 85 molens ruim 
11 miljoen euro werd uitgekeerd (zie 
Molenwereld2008-9-368 t/m 374). Nu zijn 
subsidies toegekend voor molenrestau-
raties waarvan de subsidiabele kosten 
tussen de 100.000,- euro en de 250.00,- 
euro lagen waarbij het dus gaat om         
5 miljoen euro voor 49 molens. Een ge-
detailleerd overzicht treft u als bijlage bij 
dit artikel aan. Daaruit blijkt dat de ko-
renmolen De Hoop in Lunteren met bijna 
128.000 euro en de Oude Weteringmolen 
in Streefkerk met bijna 130.000 euro de 
hoogste subsidies zijn toegekend. De 
standerdmolen van Someren en de 
Vlietmolen in Lexmond vormden elk met 
70.000 euro de ondergrens. Gemiddeld 
ging het om een bedrag van 100.623,27 
euro.

De molen van Elspeet heeft een forse 
‘restauratieachterstand’. Het is een 
van de crepeergevallen die door welke 
oorzaak dan ook op de lijst node 
wordt gemist (foto Gerard Barendse, 
17 juni 2008).

J.S. Bakker
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Verdeling

Het blijkt dat ongeveer 5% van het totaal 
aantal molens op de rijksmonumenten-
lijst ‘in de prijzen is gevallen’. Vorig jaar 
was dit 7%. 
Er zijn provincies die ver boven dit gemid-
delde van 5% scoren. In Groningen heeft 
men blijkbaar goed geleerd hoe het 
moet. In 2008 was er geld voor 3% van 
het Groninger molenbestand; nu voor 
13%, in totaal het grootste bedrag per 
provincie . Groningen ging dan ook met 
Zuid-Holland en Friesland met het mees-
te geld naar huis. Die drie provincies ont-
vingen meer dan de helft van het totale 
budget, ruim 3,3 miljoen euro van de 4,9 

miljoen. Stichting De Fryske Mole had 
eerder bezwaar aangetekend tegen 
het vorig jaar niet niet toekennen van de 
subsidieaanvragen voor de restauratie 
van de Jansmolen, de Klaailânsmolen 
en de Wijnsermolen. Dit jaar zijn ze alle 
drie toegekend. 

Kritiek

In Molenwereld 2008-9 stond een kriti-
sche benadering van het gevolgde sy-
steem. Veel van die kritiek is nog volledig 
van toepassing. We volstaan dan ook 
met een verwijzing naar het artikel in dat 
septembernummer van 2008. Ronduit 

griezelig is het weer ontbreken van een 
groot aantal verklaarde crepeergeval-
len en ook het volledig ontbreken door 
waterkracht aangedreven molens. 
Schuiven die molens nu geheel en al 
naar de rand? Even opvallend is het 
voorkomen van soms recent vrij ingrij-
pend gerestaureerde molens. Blijkbaar is 
er - alle mooie verhalen bij een opening 
ten spijt - toch nog het een en ander ‘blij-
ven zitten’. Het is toch niet te geloven dat 
direct na een restauratie verval en ver-
waarlozing weer toesloegen!
Hoe of het ook zij met de vijf miljoen euro 
zijn toch weer bijna vijftig molens heel 
goed geholpen.
Het is evenwel een illusie om te geloven 
dat alle problemen de molenwereld uit 
zijn. Dat kan en mag men trouwens niet 
stellen ook. Die problemen zijn lang niet 
altijd een kwestie van geld. Dat is maar 
één schakel - hoe belangrijk ook - in de 
behoud- en zorgketen. Als een andere of 
zelfs meerdere schakels het laten afwe-
ten dan blijft de ketting ook gebroken. 
‘Is er dan geen smid in het land die deze 
ketting maken kan?’ Om een term uit de 
voedselveiligheid te gebruiken: het komt 
op de integrale ketenbeheersing aan. Bij 
veel molens is die keten gelukkig uitste-
kend in orde. Bij andere mag men het hart 
vasthouden. Zo worden in het bijgaande 
overzicht (te) veel molens gemist die 
werkelijk echt heel erg in de gevarenzo-
ne verkeren. Restauratieachterstand kan 
daarom wel eens voor (te) veel molens 
een chronische ziekte blijven, te meer 
daar de hoofdoorzaak veelal niet pri-
mair een kwestie van geld is.

De Nooit Volmaakt in Gorinchem onderging in de jaren 
1995-1997 een forse restauratie. Dit zegt blijkbaar niet alles, 
want ook nu weer lag er een mooi bedrag voor de molen 
klaar (foto bij de start van de restauratie, 10 maart 1995; 
op 15 augustus 1997 werd de molen door Prins Claus in 
gebruik gesteld). 

De molen van Zuurdijk was een der molens voor welke 
vorig jaar geen subsidie beschikbaar was, maar waarvoor 
nu wel een bedrag beschikbaar was (foto H. Noot, 
23 mei 2001).

De Oude 
Weteringmolen 
in Streefkerk, 
met 129.500 
euro subsidie de 
koploper van het 
gezelschap (foto 
J.L.J. Tersteeg, 
23 september 
1998). 
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PROV. PLAATS FUNCTIE NAAM BEDRAG BEDRAG PERCENTAGE AANTAL PERCENTAGE MOLENS        PERCENTAGE 2008

     PROV. 2009  MOLENS PER PROV.

Dr - - - 0    

     0 0 0 0 1,2

Fr Birdaard pm Olifant 119.370    

Fr Broeksterwoude pm Grote Molen 119.337    

Fr Gerkesklooster  pm Hercules Windmotor 115.751    

Fr Goëngahuizen pm Jansmolen (De Modden) 111.479    

Fr Marrum pm Kleilansmole 101.900    

Fr Roodkerk pm Hoop 115.046    

Fr Vegelinsoord pm Deelsmolen 95.143    

Fr Wijns pm Wijns 110.228    

     888.254 18 8 6 11,7

Ge Lunteren km Hoop 127.400    

Ge Varik km  126.840    

     254.240 5 2  2,9

Gr Haren km Hoop 124.298    

Gr Jorwerd  pm Record Windmotor 89.951    

Gr Kolham km Enterprise 114.101    

Gr Laskwerd pm Olinger Koloniemolen 126.660    

Gr Middelstum km Hoop 123.317    

Gr Oldehove km+pm Leeuw 123.774    

Gr Overschild km Windlust 115.080    

Gr Thesinge km Germania 105.313    

Gr Woltersum km+zm Fram 96.688    

Gr Zeerijp km+pm Leeuw 98.080    

Gr Zuurdijk km Zwaluw 127.033    

     1.244.295 25 11 13 3,3

Lb Keent km Sint Anna 102.356    

     102.356 2 1 3 4,1

NB Liessel km Volksvriend 81.355    

NB Raamsdonkveer km Onvermoeide 79.321    

NB Schijndel km Catharina 116.698    

NB Sint Hubert  km Heimolen 84.239    

NB Someren km Evert 70.000    

     431.613 9 5 4 3,2

NH Blokker km Krijgsman 94.026    

NH Sint-Pancras  pm Geestmerambacht-A  102.000    

NH Weesp km Vriendschap 81.322    

NH Zaandam-O vm Kat 73.425    

     350.773 7 4 3 3,2

Ov Fleringen km Grobbemolen 91.930    

     91.930 2 1 2 2,1

Ut Kockengen pm Spengen 84.423    

Ut Loenen pm Loenderveen 76.134    

     160.557 3 2 6 2,2

Ze Gravenpolder km Korenhalm 114.141    

Ze Koudekerke km Lelie 122.704    

     236.845 5 2 3 7,4

ZH Gorinchem km Nooit Volmaakt 77.302    

ZH Groot-Ammers pm Achtkante Molen 98.000    

ZH Hoornaar pm Scheiwijkse Molen 112.000    

ZH Kaag pm Kager 98.664    

ZH Koudekerk pm Hondsdijkse Molen 83.268    

ZH Lexmond pm Vlietmolen 70.000    

ZH Maasland km Drie Lelies 85.127    

ZH Noordwijkerhout pm Hogeveense molen 91.770    

ZH Rijpwetering pm Blauwe Molen 82.303    

ZH Streefkerk pm Oude Weteringmolen 129.500    

ZH ZH Nieuw-Lekkerland pm Nederwaard-4 76.017    

ZH ZH Nieuw-Lekkerland pm Nederwaard-2 70.060    

ZH Zwammerdam pm Steekterpolder 95.666    

     1.169.677 24 13 6 58,7

        

                                 Totaal: 4.930.540 4.930.540 100 49 5 100,0

        



   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.

❑
❑

❑

❑

✂




