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

Het hoofdartikel heeft deze maal betrekking op de reconstructie van 
de molen Kilsdonk in Dinther-Beugt, waarvan in het vorige nummer 

een artikel was opgenomen ter gelegenheid van de opening. Het artikel 
in dit nummer is een zeer kritische beschouwing over de reconstructie 
van de hand van Nico Jurgens die zeker niet door iedere lezer in dank zal 
worden afgenomen. Dat was de redactie op voorhand al heel duidelijk. 
Toch hebben we op meerdere gronden gemeend dit artikel te moeten 
plaatsen. Daar liggen - vooropgesteld - geen persoonlijke sympathieën 
dan wel antipathieën aan ten grondslag. Het betekent evenmin dat de 
auteur het redactiestandpunt vertegenwoordigt, al is door de redactie 
uiteraard wel kritisch naar het artikel gekeken. 
Ongetwijfeld zal dit artikel discussies losmaken. Daar gaat het nu juist om. 
We kunnen de mond vol hebben over restauratiekwaliteit, maar ‘men’ 
durft die kwaliteit niet of nauwelijks ter discussie te stellen en openlijk al 
helemaal niet. Dat betekent dat die kwaliteit het risico loopt een dode 
letter te blijven of te verzanden in een kletscircuit. Vandaar dat in onze 
ogen een open inhoudelijke benadering op zijn minst moet kunnen.
Het tweede is wat ik gemakshalve de ‘discussie Bazelmans’ noem. Door 
velen is de vraagstelling verengd tot ‘moeten molens altijd draaien?’ 
Er zat mijns inziens veel meer achter, namelijk de vraag om historische 
kwaliteit. Die vraag kan en mag niet buiten discussie om. Die historisch 
kwaliteit is nu juist wat Jurgens mijns inziens beoogt en ter discussie stelt. 
Vandaar dat hij de tekst van dit artikel al voor publicatie ter kennis heeft 
gebracht van Adviesbureau Groen, Stichting De Kilsdonkse Molen en de 
Vereniging De Hollandsche Molen. 
Ten derde achten wij lezers zeer wel in staat om zelf een oordeel te vor-
men en vinden bevoogding zelfs ongepast. Hij of zij oordele zelf. 
Omdat het artikel nogal uitvoerig is en wij aan de kwaliteit van de op-
maak niet wilden tornen heeft dit artikel eigenlijk alle redactionele ruimte 
naast de vaste rubrieken opgeslorpt. Dat betekent dat meerdere zaken 
tot een volgend nummer moeten blijven liggen.

En Balie Kluiver beleeft vlaggetjesdagen.                                                    JSB
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Bij de omslag voorzijde: Nogmaals de Kilsdonkse molen in Dinther-Beugt 
(foto J. Vendrig, 21 april 2009). 

Bij de omslag achterzijde: De spinnenkop Terpzigt bij Marssum op tradi-
tionele Friese manier mooi gezet, al laten veel oude foto’s in plaats van 
de Friese vlag de Nederklandse driekleur zien (foto H. Noot, 10 mei 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. Inzen-

ding kan zowel per post als per e-mail. In het laatste geval is wel een voldoend hoge resolutie 

vereist: minimaal 300 dpi. Inzending kan geen plaatsing garanderen. Er zijn per jaar immers maar 

elf mogelijkheden en bovendien streeft de redactie naar spreiding per regio en molentype. 

U kunt uw foto (‘s) insturen of mailen naar de redactie van Molenwereld.
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Minister Plasterk heeft op 19 septem-
ber het 1.500ste getuigschrift vrijwil-
lige molenaar uitgereikt aan de heer 
F. Verschueren uit Hulst. Verschueren 
deed eerder met goed gevolg examen 
en moest voor de gelegenheid het exa-
men nog een keer ‘over doen’ op mo-
len De Jonge Johannes te Serooskerke, 
in aanwezigheid van Plasterk en een 
delegatie van genodigden. D. Braay 
(examencommissie) en T. Vellinga (voor-
zitter Gilde van Vrijwillige Molenaars) 
presenteerdes tijdens de bijeenkomst 
de vernieuwde molenaarsopleiding en 
exameneisen, die vervolgens aan de 
minister werden aangeboden. Van het 
Zeeuwse molenaarscollectief ontving 
de minister het mooie boek “Zeeuwse 
Molens” dat ter plaatse door de samen-
steller Frans Weemaes werd gesigneerd! 
De eerste geslaagde vrijwillige mole-
naar werd begroet in 1970, de 500 ste 
ontving zijn getuigschrift in 1984 en de 
1.000 ste kandidaat die het examen met 
goed gevolg aflegde, kreeg zijn diploma 
in 1999. 

Getuigschrift 1500ste vrijwillig molenaar uitgereikt

Mevrouw D.J.G.M. van Damme-Fassaert, 
wethouder en loco-burgemeester van de 
gemeente Hulst spreekt minister Plasterk 
en Franny Verschueren toe 
(foto Gerard Sturkenboom). 

De nieuwe exameneisen voor minister Plasterk: 
v.l.n.r.: de heren L. Endedijk, directeur van De 
Hollandsche Molen, Dick-Jan Braay, voorzitter 
examencommissie van De Hollandsche Molen, de 
minister en Theun Vellinga, de voorzitter van het Gilde 
van Vrijwillige molenaars (foto Gerard Sturkenboom).

Minister Plasterk betoonde zich zeer geïnteresseerd en 
oefende zich zelfs, bijgestaan door Franny Verschueren, 
in het vastzetten van de zwichtlijnen (foto Gerard 
Sturkenboom).
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Onderhoud molen 
Koningslaagte

In de maand augustus is er een hoop ge-
beurd aan de molen van Koningslaagte. 
Schil dersbedrijf Laanstra uit Noorder  -
hooge brug heeft de molen een schil-
derbeurt gegeven. Niet zo maar een 
likje verf hier en een kwastje daar, nee 
de molen is echt geschilderd. Wat is er 
allemaal gedaan? Allereerst is de ge-
hele molen schoongespoten, de staart 
is bijgewerkt en de lier weer mooi ge-
schilderd. Ook het complete gevlucht is 
geschilderd, niet alleen de hekstokken 
maar ook de roeden en al het ijzerwerk 
van de zelfzwichting. De kleppen hoef-
den niet aangezien deze van wit gemof-
feld aluminium zijn. De kap is ook onder-
handen genomen van boven tot onder. 
Bij het achterkeuvelens ook en is het he-
meltje weer teruggelegd en gelijk goed 
bevestigd zodat deze niet bij de eerste 
storm gelijk weer opwaait. Fam. Berghuis.

Onderhoud poldermolen De 
Eendracht te Sebaldeburen

In augustus heeft groot onderhoud 
plaats gehad aan het gevlucht van De 
Eendracht te Sebaldeburen. De draai- 
en treklatten van het zelfzwichtingssy-
steem waren behoorlijk aangetast door 
weersinvloeden. Nadat onlangs al en-
kele kleppen werden verwijderd omdat 
de draaipunten daarvan doorgerot wa-
ren, was het niet ondenkbaar dat tijdens 
het malen er kleppen uit het gevlucht 
zouden vallen. Dit was aanleiding voor 

eigenaar Molenstichting Westerkwartier 
om hier aandacht aan te besteden. Zo 
werd het buitenwerk van de molen met 
behulp van een hogedrukspuit gerei-
nigd en vervolgens zijn alle kleppen en 
latten gedemonteerd. Na een verfbeurt 
van de heklatten zijn de nieuwe draai-
latten gemonteerd, de kleppen weer 
teruggeplaatst en aan een nieuwe trek-
lat gekoppeld. Dankzij de inzet van een 
hoogwerker kon deze klus in een week 
worden afgerond.

Verplaatsing Himmole te Sneek

De Himmole staat vlak aan de nieuwe 
rondweg A7 om Sneek en door de aan-
leg van deze weg is een slechte molenbi-
otoop ontstaan. Hierdoor is een plan ge-
maakt, om de molen te verplaatsen naar 
een oude molenplaats aan de Geeuw 
ten noorden van IJlst (Molenwereld 2009-
6-237). De molen kan hier worden inge-
zet voor polderbemaling. De RCE heeft 
ingestemd met de verplaatsing. Het be-
stek is voor de aanvraag van een offerte 
aan vier molenbouwers in de provincie 
Fryslân gestuurd; het Bouwbedrijf Kolthof 
te Stiens bleek de laagste inschrijver 

te zijn en zal het werk worden gegund, 
zodra de financiering rond is. Voor de 
dekking van de geraamde kosten is een 
bijdrage gevraagd van de gemeenten 
Sneek, Wymbritseradiel, provincie Fryslân, 
Wetter skip Fryslân, Plattelânsprojecten en 
het Schadefonds aanleg A7. Met een ei-
gen bijdrage en die van diverse fondsen 
kunnen naar verwachting de kosten wor-
den gedekt. De provincie Fryslân heeft 
gemeend om de aanvraag op formele 
gronden te moeten afwijzen. Stichting 
De Fryske Mole.

Blikseminslag molen Burgwerd

Op 20 augustus is tussen Wommels en 
Burgwerd de bliksem ingeslagen in de 
Aylvapoldermolen aan de Westergoawei 
(N359). De onderkant van de kap stond 
meteen in brand, maar om circa acht 
uur was deze onder controle. De brand-
weer slaagde erin om het riet los te snij-
den en te verwijderen, waardoor de mo-
len zelf behouden bleef. 
In de molen zat een rookmeldinstallatie 

Achterkeuvelens van molen Koningslaagte na schilderwerk weer om door een 
ringetje te halen (foto H.J. Berghuis, 8 september 2009).

De schitterende molen van de 
Tjaard van Aylvapolder was in 
augustus bijna het slachtoffer van 
bliksemslag geworden. Een brand 
in zijn voorganger een halve eeuw 
eerder, op 9 november 1959 liep 
slechter af (foto Peter van der Drift, 
29 september 2001).



12e jaargang 2009 nr. 10 | 381 Molenwereld

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

die was aangesloten op het telefoonnet 
en daarbij was een zwaailicht gemon-
teerd op de rietplanken, lekker droog 
onder de kap. Door de blikseminslag is 
deze installatie uit elkaar gevlogen en 
is het zwaailicht doorgebrand. Dit heeft 
de brand veroorzaakt. In de molen zat 

verder een droge stijgleiding, die buiten 
de molen uitkwam. De brandweer heeft 
daar de slang op aangesloten en kon zo 
de molen van binnen nat spuiten. Dit al-
leen veel waterschade gegeven, want 
de brand kon gewoon van buiten wor-
den geblust.
Het probleem met dergelijke molens 
is dat het grondvlak vrij klein is. Bij in-
slag gaat het hele erf even in spanning 
omhoog. Vroeger was dat nooit een 
probleem, maar tegenwoordig zijn we 
via de waterleiding, de kabel, de tele-
foonlijn en de stroomvoorziening aan 
gesloten op de buitenwereld, die niet 
in spanning omhoog gaat. De stroom 
vind via die sluipwegen dan een uitweg. 
Vermoedelijk gaat de stroom gewoon 
door de grond van de aardleiding van 
de blikseminstallatie naar de aardlei-
ding van de elektrische installatie. Die 
twee aardleidingen kunnen bij een mo-
len nooit ver van elkaar vandaan zitten. 
De stroom gaat zo het net in. Bij het na-
burige gemaal lag de stroommeter er 
dan ook uit. De conclusie kan dan ook 
zijn dat indien deze toeters en bellen er 
niet op hadden gezeten er niets was ge-
beurd.

Gemeente Coevorden koopt 
molens in Sleen en Wachtum

In tegenstelling tot vele andere gemeen-
ten, (zie ook elders in deze rubriek), heeft 
de gemeenteraad van Coevorden juist 
besloten een tweetal molens in eigen-
dom te verwerven. De gemeenteraad 
staat achter het plan om De Hoop te 
Sleen en De Hoop te Wachtum aan te 
kopen. Volgens de fractievoorzitter van 
de VVD is aankoop zeer gewenst, omdat 
beide molens met achterstallig onder-
houd te kampen hebben en de huidige 
eigenaren, respectievelijk de familie 
Hidding en Stichting Molen De Hoop, 
hebben aangegeven geen geld meer 
uit te kunnen trekken om de molens in 
goede staat te houden. De raadsfrac-
ties zijn bang dat als de molens nu niet 
aangekocht worden, de verpaupering 
steeds verder toeslaat en toekomstig 
herstel onbetaalbaar wordt. Met de 
aankoop is een bedrag van 16.000 euro 
gemoeid ; 11.000 euro voor Sleen en 
5.000 euro voor Wachtum. De gemeente 
Coevorden mag de molens dan voor 
weinig geld in eigendom verwerven, ze 
tekent hiermee wel voor toekomstige uit-
gaven terzake van het onderhoud. 

Molen De Bente te Dalen 
voorzien van hersteld gevlucht

Op 24 augustus 2009 zijn door molen-
makerij Molema uit Heiligerlee de roe-
den uitgenomen van Molen De Bente 
te Dalen. Deze zijn er bij de restauratie 
in 1976 nieuw gestoken, maar nu was 
het nodig om alle houtwerk te vervan-
gen en de roeden opnieuw te coaten. 
Een grote kraan heeft de roeden op een 

vrachtwagen geplaatst, waarna deze 
op transport gingen naar de werkplaats 
van de molenmaker. Op 8 september 
zijn de gedeeltelijk opgehekte roeden 
weer aangebracht en de dagen erna 
zijn de twee overige einden weer opge-
hekt. Ook is er een nieuwe halssteen ge-
plaatst onder de bovenas.

Sprinklerinstallatie voor 
De Wachter in Zuidlaren

Op 18 september vond de officiële in-
gebruikstelling van de Automatische 
Sprinkler Installatie plaats (A.S.I) in mo-
len De Wachter in Zuidlaren door burge-
meester Van Zuilen van de gemeente 
TYnaarlo.
De installatie is in de molen, alsook in de 
gereedgekomen nieuwbouw aan de 
Bolwerk, geheel gerealiseerd door een 
enthousiaste groep technici uit het vrij-
willigerscorps rond de molen. Het bestuur 
van de Stichting Koren- en oliemolen De 
Wachter is van opvatting dat de realisa-
tie hiervan, in eigen beheer uitgevoerd, 
als een unieke prestatie moet worden 
beschouwd en heeft daarom gemeend 
de afronding hiervan niet ongemerkt 
voorbij te laten gaan en besloot daarom 
tot een feestelijke ingebruikstelling.

Maalvaardig maken 
Besthmenermolen te Ommen

Met het maalvaardig maken van De 
Besthmenermolen te Ommen, gaat voor 
eigenaar de Stichting Ommer Molens 
een lang gekoesterde wens in vervulling 
(Molenwereld 2007-10-351). Nadat de 
molen in 1995 draaivaardig werd opge-
leverd, diende de stichting in 2001 reeds 
verzoeken in ook het maalvaardig ma-
ken van de molen aan te willen pakken. 
In augustus heeft molenmaker Dijkstra 
de werkzaamheden ter hand genomen 
en eind 2009 moet de molen weer maal-
vaardig zijn. De molen wordt voorzien 
van een nieuw gaande werk, inclusief 
molenstenen. Tevens zal het voorkeuve-
lens onder handen worden genomen. 

Korenmolen van Dreumel na 
70 jaar gerestaureerd

Op 12 september is de korenmolen aan 
de Rooijsestraat in Dreumel officieel in 
gebruik gesteld, na een periode van 
onttakeling gedurende zeventig jaar. 
Anderhalf jaar is er gewerkt aan de res-
tauratie die zo’n 350.000 euro kostte. 
Diverse overheden betaalden het groot-
ste deel, maar ook de huidige eigenaren 
S. Kusters en E. de Vree hebben de molen 
meer dan een warm hart toegedragen. 
Een grote groep genodigden kwam 
in de middag bij de molen samen op 
het toegangspad naar de molen. Eerst 
heette de ceremoniemeester iedereen 
welkom en gaf verschillende sprekers 
gelegenheid hun zegje te doen. Daarna 

Werkzaamheden aan de roede van 
Molen De Bente in de werkplaats 
(foto H. Noot, 26 augustus 2009).
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was het tijd voor de officiële openings-
handeling die werd verricht door ge-
deputeerde mevr. drs. A. van der Kolk. 
Aansluitend op het officiële gedeelte 
was er gelegenheid voor alle aanwezi-
gen om een kijkje te nemen.

Afnemen kap start restauratie 
molen Fleringen

Molenbouwer Groot Roessink is begin 
september begonnen met de restau-
ratie van de molen bij Fleringen. Op 10 
september zijn de roeden uitgenomen 
en is de kap van de molen gehesen. Aan 
het interieur moet veel worden gedaan. 
Balklagen zijn verrot, maar die kunnen 
naar verwachting succesvol gerepa-
reerd worden. Ook wordt het metselwerk 
aangepakt, wat te lijden heeft gehad 
door de winters, wordt voegwerk ver-
richt en wordt er een nieuwe staart aan-
gebracht. De restauratie vindt plaats in 
opdracht van de gemeente Tubbergen 
en als de klus geklaard is aan het einde 
van het jaar. Dan wordt de molen over-
gedragen aan een nog in oprichting 
zijnde stichting. De totale restauratiekos-
ten zullen circa 310.000 euro bedragen 
en wordt gedeeltelijk opgebracht door 
de RCE (92.000 euro; Molenwereld 2009-
7-322), de provincie Overijssel (190.000 
euro) en de gemeente (28.000 euro). Op 
17 september is de start van de restau-
ratie op feestelijke wijze gevierd, in het 
bijzijn van financiers en andere belang-
stellenden.

Restauratie restanten Hoekse 
Molen afgerond

De restanten van de Hoekse Molen aan 
de Heeswijkse kade te Ijsselstein zijn ge-
restaureerd. Hierdoor blijft de cultuur-
historische waarde van het fundament 
behouden en is instorting van de kelder 
voorkomen. Op 3 september onthulde 
wethouder Lappee het informatiebord 
bij de gerestaureerde molen. Het bord 
vertelt de historie van de Hoekse Molen, 
die in 1924 werd afgebroken en omge-
bouwd tot elektrisch gemaal. De werk-
zaamheden maakten deel uit van het 
Molenpad, waarbij op verschillende 
plekken in het buitengebied zitbanken 
en informatieborden over de verloren 
molens in het gebied worden geplaatst. 
De werkzaamheden zijn mogelijk ge-
maakt door subsidie vanuit het Bestuur 
Regio Utrecht (BRU).

Jubileum aanzet tot plan 
herbouw Voormolen te 
IJsselstein

Op 1 augustus vierde caravanpark De 
Voormolen in de Lopikerwaard haar 
veertigjarig jubileum. De viering stond 
in het teken van de plannen voor de 
wederopbouw van de Achterslootse 
Voormolen, waaraan het park zijn naam 
ontleent. De Voormolen was een wip-
molen die het water uit de polder in de 
Hollandsche IJssel maalde, en beheerste 
samen met de Broeksche Achtermolen 
en de Hoekse molen het waterpeil in de 
polder Broek, Neder-Oudland. Bekend is 
dat de Voormolen en de Achtermolen 
nagenoeg identiek waren en dat de 
tekeningen van de Achtermolen zijn 
bewaard gebleven. De wederopbouw 
hoeft in dat opzicht geen probleem op 
te leveren. Wethouder Cremer vertelde 
in zijn toespraak dat de gemeenteraad 
het wederopbouwplan van harte onder-
steunt. 

Start restauratie De Roos te Delft

Op maandag 14 september zijn de res-
tauratiewerkzaamheden gestart aan 
molen De Roos te Delft. Begonnen is 
met herstel van het metselwerk van 
de bovenbouw van de molen aan de 
Phoenixstraat. Dit werk wordt uitge-
voerd door Steenks Restauratie uit Delft. 
Op de stelling is een steiger geplaatst 
om metselaars in de gelegenheid te 
stellen oude voegen te verwijderen, 
schoon te maken en met nieuwe mor-
tel te vullen. Dit najaar volgt dan nog 
het vernieuwen van de eerste zolder 
van De Roos en diverse onderhouds-
werkzaamheden. Dit werk wordt uitge-
voerd door Molenmakersbedrijf Verbij uit 
Hoogmade. Eigenaar De Hollandsche 
Molen laat de restauratiewerkzaamhe-
den aan De Roos uitvoeren voordat de 
aanleg van de spoortunnel onder de 
molen begint. ProRail en aannemers-

De Grobbemolen van Fleringen 
is uitwendig en inwendig een zeer 
bijzondere molen; het bekijken meer 
dan waard (foto jsb, 4 september 
1999).

De in 1926 gesloopte Broekse of 
Achterslootse voormolen van het 
waterschap Broek en Lage Biezen en 
Neder-Oudland bij IJsselstein.
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combinatie CCL zullen op korte termijn 
in het molengedeelte van De Roos nog 
een aantal onderzoeken uitvoeren naar 
de fundering van het complex. Woning, 
molen en bedrijfsgebouwen worden dan 
met hekken afgeschermd. Daarnaast 
wordt een proef gedaan met het slaan 
van een aantal funderingspalen. De uit-
komsten van deze onderzoeken worden 
meegenomen in het definitieve plan van 
aanpak. Naar verwachting begint de 
aanleg van de spoortunnel bij De Roos in 
januari 2010. Vereniging De Hollandsche 
Molen.

Vertraging restauratie 
Tiendwegsemolen

Tijdens een bezoek van burgemeester M. 
Wiebosch-Steeman aan de Tiendwegse 
molen te Hardinxveld-Giessendam is 
naar voren gekomen dat de restauratie 
vertraging op zal lopen. De restauratie 
van de molen kreeg in 2008 prioriteit, 
en had eigenlijk al gereed moeten zijn. 
Een tegenvaller in de vorm van het aan-
getast zijn van de balken in het ‘kraai-
ennest’ leidt tot een extra niet begrote 
kostenpost van 80.000 euro. Voor de res-

tauratie van de Tiendwegsemolen kreeg 
de stichting SIMAV 70.000 euro, terwijl de 
overige 95.000 euro die nodig was voor 
de restauratie uit verschillende giften 
beschikbaar was gemaakt. De balken 
kunnen op geen enkele manier met 
kunsthars worden gerepareerd, wat be-
tekent dat het bovenhuis er af moet om 
de balken te kunnen vervangen. Deze 
werkzaamheden komen nu bovenop 
de normale restauratiewerkzaamheden 
als een nieuw rietdek, verfwerk en on-
derhoud aan het wiekenkruis. De SIMAV 
hoop nu het herstel eind 2010 aan te 
pakken en daarmee binnen de gestelde 
deadline voor oplevering te blijven. 

Tentoonstelling over de molens 
van Leiderdorp

Op zaterdagmorgen 29 augustus 2009 
heeft de Stichting Leiderdorps Museum 
haar deuren geopend met een nieu-
we tentoonstelling onder de naam 
‘Hoofd Boven Water, Waterbeheer in 
Leiderdorp, van vroeger tot nu’.
De duur van de tentoonstelling is tot 
1 april 2010. De openingstijden zijn: 
woensdagmiddag en zondagmiddag 

van 14.00 uur tot 17.00 uur; zaterdag van 
10.30 uur tot 12.30 uur. Het museum is in 
het gebouw de Sterrentuin, waarin o.a. 
ook de bibliotheek is gevestigd.
De adresgegevens zijn: Leiderdorps Mu-
seum, Van Diepeningenlaan 110d, 2352 
KA Leiderdorp, tel. 071-5820381. 
Gelijktijdig is door het Leiderdorps 
Museum de nieuwe museumuitgave 
‘Ontstaan en geschiedenis van de pol-
dermolens in Leiderdorp’ van de hand 
van Frans Grims gepresenteerd. Dit boek 
over de watermolens van Leiderdorp 
is voor de prijs van 15 euro (exclusief 
eventuele verzendkosten) verkrijgbaar 
bij de Stichting Leiderdorps Museum, 
Van Diepeningenlaan 110d, 2352 KA 
Leiderdorp, telefoon 071-5820381, e-mail: 
info@leiderdorpsmuseum.nl en de plaatse-
lijke boekhandel. 

Koninklijke onderscheiding voor 
Jan van Rijswijk

Burgemeester Evenhuis reikte op vrijdag 
14 augustus een koninklijke onderschei-
ding uit aan de heer J. van Rijswijk uit 
Vlist. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. 
De heer Van Rijswijk viert dit jaar zijn 
veertigjarig jubileum als (vrijwillig) mole-
naar. Hij was van 1969 tot 1983 als polder-
molenaar in dienst van het waterschap 
op de molen van de polder Bonrepas. 
Vanaf 1988 bemaalt hij als vrijwillig mo-
lenaar deze bekende molen aan de 
Vlist. De heer Van Rijswijk houdt toezicht 
op de molen en draagt zorg voor het 
omliggende werf. Daarnaast verricht 
hij kleine onderhoudswerkzaamheden. 
Tijdens de molendagen en bij andere 
activiteiten leidt hij mensen rond. De 
Bonrepasmolen wordt ook regelmatig 
door schoolklassen bezocht. De heer 
Van Rijswijk geeft cursussen en leidt sta-
giaires op. Sinds 2004 is hij als instructeur 
verbonden aan het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars. Gemeente Vlist.

Completering molen 
Sassenheim van de baan?

Als het aan het aan het Teylingse ge-
meentebestuur ligt dan blijft de molen 
van Speelman in Sassenheim zoals die 
nu is. Het College van B en W van de ge-
meente Teylingen heeft dit besloten op 
1 september zelfs zonder enig voorover-
leg met de plaatselijke molenstichting 
die de eigenaar is. Hij zal noch worden 
verplaatst noch gecompleteerd. Het 

De molen Het Klaverblad aan de 
Zaanse Schans werd in augustus 
mooi gezet ter ere van molenaar 
Ru Pos en zijn vrouw H. Rep die 
toen vijftig jaar getrouwd waren 
(foto Martin Bus, 22 augustus 2009).
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voorstel staat haaks op de in 1993 geslo-
ten overeenkomst tussen gemeente en 
stichting waarbij de molenonderbouw 
overging naar de Stichting De Molen 
van Sassenheim die zich verplichtte de 
completering van de molen te realiseren 
uiterlijk 2023. Het bestuur van de stichting 
is teleurgesteld en vestigt nu haar hoop 
op de gemeenteraad, die in november 
een besluit hierover zal nemen. Een wij-
ziging van het bestemmingsplan is niet 
haalbaar, concludeert de gemeente na 
overleg met juristen. Het bestemmings-
plan voor de Postwijk werd in 1999 vast-
gesteld, waarbij de Speelman ‘verge-
ten’ werd. Met een maximum goothoog-
te van 15 meter kan het rijksmonument 
niet in de oorspronkelijke staat hersteld 
worden. Sommige buurtbewoners had-
den aangekondigd bezwaar te zullen 
maken zelfs tot aan de Raad van State 
wanneer het bestemmingsplan aanpast 
zou worden ten gunste van de molen. 

Twaalfde Rijnlandse Molendag 
op 25 oktober 2009

Voor de twaalfde keer organise-
ren de molenaars van de Rijnlandse 
Molenstichting op zondag 25 oktober 
2009 de Rijnlandse molendag. Het is 

de bedoeling dat er op deze dag een 
groot aantal van de 45 molens van 
de stichting bij voldoende wind zullen 
draaien en open gesteld zijn voor col-
lega’s molenaars van 10.00 uur tot 17.00 
uur. Nieuw dit jaar is het Dekkermolentje 
wat op het dak van de werkplaats staat 
bij de molenmaker Verbij in Hoogmade 
en ook zal draaien. Het terrein waar ook 
de Kalkmolen en de Meerburgmolen 
staan is die dag wel gesloten. Ook de 
Munnikkenmolen in Leiderdorp zal deze 

dag draaien. Tevens is er ook de mo-
gelijkheid om de Lakermolen en De 
Kokmolen te bezoeken die op een eiland 
in de Kagerplassen staan. Voor vervoer 
contact opnemen met Kees de Haas 
(06 53903846). Dit is een extra draai-
dag, speciaal voor molenaars, want de 
molens draaien bij voldoende wind al 
iedere eerste zaterdag van de maand. 
Molens die dit jaar meedoen zijn: alle 
molens in Alkemade-Jacobswoude-
Warmond, Noordwijk- de Hoogewegse 
molen, Voorhout - Hoop doet leven, 
Leiderdorp- Achthovense molen - 
Doeshof molen en Munnikkenmolen, 
Koudekerk a/d Rijn- Hondsdijkse mo-
len en Lagewaardse, Hazerswoude/
Rijndijk- Groenedijksemolen, Oegstgeest- 
’t Poel tje, Lisse - Lisserpoelmolen, Leiden 
– Stevenshofjesmolen, Wassenaar – Zuid-
wijksemolen. Aad Toet. 

De molen van Sassenheim: houdt het hiermee op? De stichting is ondanks 
twintig jaar tegenwerking van rijk en gemeente er wel in geslaagd de onderbouw 
te behouden en te restaureren. Het zijn vooral bewoners van de achterliggende 
huizen die bezwaren hebben tegen de completering van de molen (foto Stichting 
Oud Sassenheim).

De bouw van De Kameel in 
Schiedam vordert gestaag (foto 
E.G.M. Esselink, 19 september 2009). 
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Nooit Gedacht te Spijkenisse 
opgevijzeld  

De dochters van molenaar van 
Kranenburg hebben 24 september het 
officiële startsein gegeven voor de 
verhoging van de Nooit Gedacht te 
Spijkenisse. Het is dan mogelijk dat de 
molen in de toekomst wind blijft vangen, 
ook met de nieuwe gebouwen in de om-
geving. Het vijzelraam voor de ophoging 
is geplaatst. Het vijzelen neemt een à 
twee dagen in beslag. Na het opvijzelen 
blijft de molen nog vier weken op palen 
staan. In deze periode wordt de funde-
ring gelegd. Daarna worden grote be-
tonnen elementen met een gewicht van 
elk 17 ton aangevoerd, die de nieuwe 
muur voor de molen gaan vormen.

Restauratie molen Scherpenisse

Op 21 september is gestart met de res-
tauratie van molen De Korenbloem in 
Scherpenisse (Molenwereld 2009-3-108). 
De molen zal tijdens de restauratie 15 

cm omhoog worden gebracht en recht 
gezet worden. Verder wordt de stelling 
geheel vervangen en zullen diverse ra-
men, deuren, trappen en luiken worden 
gerepareerd of geheel vervangen. Het 
metsel- en voegwerk van de molenromp 
wordt plaatselijk hersteld en de molen 
krijgt een nieuw gevlucht. Balkkoppen 
zullen waar nodig hersteld worden. 
Vanwege de werkzaamheden is het no-
dig om de kap van de molen te halen en 
tijdelijk op de grond te plaatsen. Het bo-
venste deel van de molenromp kan dan 
worden hersteld, terwijl de kap wordt 
voorzien van nieuwe dakbedekking. 
Tenslotte wordt de stenen romp van de 
molen helemaal gewit en wordt ook het 
houtwerk geschilderd.

De Verwachting in Tholen 
officieel in gebruik gesteld

Op 5 september vond de officiële in-
gebruikstelling plaats van molen De 
Verwachting in Tholen, die daarmee na 
bijna tachtig jaar weer maalvaardig is. 

Commissaris van de Koningin in Zeeland 
Peijs verrichtte de openingshandeling en 
onthulde een gedenksteen en een infor-
matiebord. Daarna stelde zij de molen 
in bedrijf door de vang te lichten. Nadat 
de korenmolen in 1930 deels werd ge-
sloopt, stond lange tijd alleen de romp 
nog overeind. De molen kwam in 1980 
in eigendom van de huidige eigenaar. 
Al snel bleek dat de romp in zeer slechte 
staat was, en men stelde voor de romp 
met 8 meter in te korten en te voorzien 
van een nieuw dak, om zo lekkages door 
poreuze muren en vallende stenen te-
gen te gaan. De gemeente Tholen hield 
dit tegen, totdat eind 2004 bleek dat de 
oude molenromp in aanmerking kwam 
voor de status van rijksmonument. Tholen 
stelde vervolgens geld beschikbaar voor 
herstel van de romp.
Met steun van een groot aantal partijen 
kon de restauratie tot volwaardige mo-
len uiteindelijk van start gaan.
De restauratie is uitgevoerd door Adri-
aens Molenbouw uit Weert. 

Het treffen van de voorbereidingen voor het verhogen van de molen van Spijkenisse. De staalconstructie is de tijdelijke 
‘draagbaar’ voor de molen (foto Gerard Barendse, 17 september 2009).
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Gevlucht De Vier Winden te 
Sint-Annaland afgenomen 

Molen de Vier Winden in Sint-Annaland 
is op 1 september tijdelijk onttakeld. De 
kap, staart en wieken zijn van de molen 
gehaald. De kap is op de grond gezet, 
en zal in 2010 ter plaatse worden geres-
taureerd. De molen zal voorzien worden 
van nieuwe roeden. In tegenstelling tot 
het molenmakerswerk zal het herstel 
van de molenromp wel direct ter hand 
worden genomen. Eigenaar Jungbeker 
hoopt hiermee eind oktober klaar te zijn. 
Eind 2010 moet De Vier Winden dan weer 
draai- en maalvaardig zijn. Teneinde het 
restantbedrag van 18.000 euro te verza-
melen, zal in oktober een collecte wor-
den gehouden onder de inwoners van 
Sint-Annaland. 

Hertogin van Brabant nog ver 
weg van restauratie 

Onlangs kreeg de Hertogin van Brabant 
te Drunen van de provincie een bedrag 
van 75.000 euro toebedeeld als bijdrage 
in de noodzakelijke en grootschalige res-
tauratie die de molen behoeft. Eigenaar 
Van Tuijl van is teleurgesteld in de ge-
meente Heusden, aangezien hij nauwe-
lijks steun ondervindt vanuit het gemeen-
tebestuur (Molenwereld 2008-2-55/56). 
Samen met het feit dat de pogingen om 
subsidie binnen te halen voor de restau-
ratie tot heden nog weinig opleverden, 
lijkt de restauratie nog ver weg. Het ver-
trek van een wethouder en de komst van 
een nieuwe wethouder, is een van de 
oorzaken van de houding binnen de ge-
meente Heusden. De vorige wethouder 

sprak in 2008 nog zijn steun uit richting 
de eigenaar en de restauratieplannen, 
en noemde de molen een uithangbord 
voor de gemeente Heusden, wanneer 
deze waarin goede staat zou zijn. De 
gemeente stelt echter dat zij eerst een 
uitvoerig plan wil zien, waarin de kosten 
van de restauratie helder worden, en de 
toekomstige exploitatie van de molen 
verder is uitgewerkt. 

Herstel Zandwijkse en Uitwijkse 
molen ter hand genomen

Op 11 september heeft mevrouw Van 
Haaften, gedeputeerde van de pro-
vincie Noord-Brabant, de officiële start 
verricht van het omvangrijke herstel van 
de Zandwijkse Molen te Almkerk en de 
Uitwijkse Molen te Sleeuwijk. De officiële 
start werd ingeluid met het uithalen van 
de roeden van de Zandwijkse Molen. 
Naar verluid is eerst de Uitwijkse molen 
aan de beurt, en zal de Zandwijkse voor-
lopig wiekenloos blijven staan. De res-
tauratie wordt uitgevoerd door en deels 
in de werkplaats van Beijk te Afferden.

Standerd van molen Someren 
wordt hersteld

De standerd van de molen aan de 
Einhoutsestraat bij Someren is bekend 
dankzij de foto van de levensboom in 
'De Brabantse Molens’ op pagina 201. 
In de levensboom staan de initialen en 
jaartallen 1843 PVDB en 1854 GVDB; blijk-
baar beide mulders van de familie Van 
de Broek. Deze familienaam komt twee-

De Vier Winden in Sint Annaland voor het begin van de restauratie 
(foto jsb, 6 september 2008). 

De adellijke naam van de 
molen van Drunen is niet echt 
in overeenstemming met haar 
voorkomen (foto jsb, 20 mei 2000).
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maal voor op een klein behouden deel 
van de rechter steenlijst. Op de standerd 
staan nog veel meer inscripties waarvan 
de oudste dateren uit 1763. Opvallend 
is ook de inscriptie PETER?TRVEN?1763, 
daaronder in een hart: PT, en daaronder 
AL?WO?GODT?ZV / HAVZ NIGH:GIBT?ZYN 
/GONZT?DAEG. De U is als V gesneden 
en de N staat consequent achterstevo-
ren. De laatste letter kan ook een C zijn 
en blijkbaar is deze tekst niet voltooid. 
Mogelijk heeft Peter Truen zich laten in-
spireren door Psalm 127: 'Zo de Heere 
het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden 
deszelfs bouwlieden daaraan'.
Al mogen we dan concluderen dat de 
bouwlieden in het verleden niet tever-
geefs aan deze molen gearbeid heb-
ben, aan alles komt een eind, ook aan 
het leven van de standerd. Hoewel de 
sterkte niet goed vastgesteld kon wor-
den door middel van metingen en borin-
gen, was vooral de aantasting door bon-
te knaagkever van het deel binnen de 
zetel verontrustend. De bonte knaagke-
ver is zelf geen oorzaak van de schade 
maar alleen symptoom; de boorgangen 
wijzen dus op vergaande aantasting 
door schimmels en dat precies op de 
plaats waar de grootste krachten op de 
standerd optreden. Ook was gebleken 
dat de steenbalk ver aangetast was.
Om de geschiedenis voor deze molen te 
behouden werd een plan opgesteld dat 
voorziet in de constructie van een sta-

len standerd die alle krachten opneemt. 
Deze standerd wordt bekleed met de 
buitenschil van de houten standerd. 
Woensdag 16 september werd door 
molenmaker Harrie Beijk na een goede 
voorbereiding aan het karwei begon-
nen. Met behulp van een 270-tons kraan 
werd de kast van de standerd gelicht en 
op megablokken geplaatst. Vervolgens 
konden de standerd, standvinken en 
kruisplaten weggenomen worden. Deze 
delen zijn getransporteerd naar de werk-
plaats van de molenmaker om daar her-
steld te worden terwijl de steenbalk ter 
plaatse bewerkt zal worden. Na demon-
tage bleek dat de standerd inderdaad 
ernstig verzwakt is en er zeker niet te 
vroeg aan het herstel begonnen is. Een 
complicatie van het werk is de reparatie 
met kunsthars en glasfiberstaven die bij 
de verplaatsing in 1978 werd uitgevoerd. 
Nico Jurgens.

Verkoop Jacobus te Vessem 

De gemeente Eersel bekijkt de moge-
lijkheden om de Vessemse korenmolen 
Jacobus te verkopen, en is daarmee 
niet de eerste gemeente die overweegt 
om haar cultureel erfgoed van de hand 
te doen. De gemeente ziet de verkoop 
van de molen en andere eigendommen 
als een mogelijkheid om bezuinigingen 
door te voeren, die een positieve invloed 

op de begroting hebben, aldus een wet-
houder van de gemeente. De wethou-
der die cultuur in portefeuille heeft, is 
van mening dat de verkoop voorafge-
gaan moet worden door een gedegen 
onderzoek, waarin met de nieuwe ei-
genaar te maken afspraken vastliggen. 
Afspraken die gaan over onderhoud 
en toegankelijkheid op langere termijn. 
De betrokken vrijwillig molenaar Van 
Beers kijkt de ontwikkelingen met argus-
ogen toe. Van Beers die de plannen uit 
de krant moest vernemen, is verbaasd 
dat financiële motieven aanleiding zijn. 
Wanneer de gemeente met een goed 
onderhoudsplan aanspraak zou maken 
op de verschillende subsidiestromen, is 
de molen met een beperkt bedrag jaar-
lijks goed te onderhouden. 

Molen De Hoop in Horn in 
gebruik gesteld 

De afgelopen maanden is hard gewerkt 
aan de restauratie van molen De Hoop 
in Horn, de bekende en unieke zestien-
kantige beltmolen. Als spil van de lo-
kale economie heeft molen De Hoop 
ruim 150 jaar de Muyenberg gesierd. In 
deze periode heeft hij vele eigenaren 
en molenaars gekend. De molen werd 
zelfs gedurende vele jaren beroepsma-
tig bemalen door een vrouw. Gelukkig 
lieten vriend en vijand hem tijdens de 
Tweede Wereldoorlog staan. Sindsdien 
heeft molen De Hoop steeds meer aan 
economische betekenis ingeboet. Na 
de aankoop door de gemeente in 1968 
en de restauratie in 1975 werd de monu-
mentale en landschappelijke waarde 
van deze molen steeds belangrijker.
Gelukkig geniet molen De Hoop tot op 
de dag van vandaag een grote be-
langstelling dankzij de inzet van twee 
enthousiaste molenaars en een groep 
vrijwilligers. Tijdens de laatste restaura-
tie aan molen De Hoop van september 
2008 tot juli 2009 moesten grote inspan-
ningen worden verricht om de molen 
voor de toekomst draaiende te hou-
den. De bijzondere binnenroede, in 1925 
geleverd als ook de laatste geklonken 
roede fabrikaat Fransen die nog op zijn 
oorspronkelijke plaats zat, moest wor-
den vervangen. Mede dankzij bijdragen 
van de gemeente Leudal, de Provincie 
Limburg en het Rijk heeft men deze zwa-
re klus weten te klaren en is de molen nu 
weer maalvaardig. Een feestelijke inge-
bruikstelling door wethouder monumen-
tenbeleid van de gemeente Leudal, de 
heer Arno Walraven, op zaterdag 3 ok-
tober 2009 betekende de officiële afslui-
ting van de restauratie, uitgevoerd door 
Adriaans Molenbouw uit Weert.

Molenruilbeurs in Utrecht

Op zaterdag 7 november a.s wordt de 
51-ste molenruilbeurs gehouden in de 
recreatieruimte van de Bethelkerk aan 
de Burg. Norbruislaan 1 te Utrecht, wijk 

Standerdmolen 
Someren: de 
zwaluwstaarten 
in de zetel waren 
zover aangetast 
dat de standerd 
al enigszins door 
de zetel gezakt 
was. De vele 
boorgangen zijn 
van de bonte 
knaagkever (foto 
N. Jurgens, 16 
september 2009).

Woensdag 16 september werd met behulp van een 270-tons 
kraan de kast van de molen van Someren van de standerd 
gelicht (foto N. Jurgens, 16 september 2009).
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Zuilen. Daar kunnen verzamelaars op 
molengebied hun foto’s, ansichtkaarten, 
boeken, stickers, dia’s, postzegels en 
wat niet al ruilen. De ruilbeurs begint om 
10.00 uur en is om 15.00 uur afgelopen. 
Voor nadere informatie: J.L.J. Tersteeg, 
Spuistraat 589, 2987 TW Ridderkerk. tel. 
0180-411121.

In ‘t kort

- Op 9 september is Hans Wolthuis, mole-
naar op de Krimstermolen in Zuidwolde, 
in het huwelijksbootje gestapt. Enkele 
collega’s van Hans hebben daags tevo-
ren de molen mooi voor hem gezet. 
- Met de afronding van de restauratie 
van molen P-V aan de Korte Belkmerweg 
in ’t Zand zijn nagenoeg alle Zijper mo-
lens weer bedrijfsvaardig. De bedoeling 
is na de komende winter de molen op te 
leveren.
- Eind augustus is de restauratie van de 
Broekpoldermolen nabij Broeksterwoude 
afgerond (Molenwereld 2009-7-322). Het 

betrof onder andere vervanging van de 
buitenroede,het herstellen van de vijzel 
en het rietdek van de kap. 
- Op 26 september is de Achlumermolen 
te Achlum officieel opnieuw in gebruik 
gesteld door gedeputeerde mevrouw 
De Vries van de provincie Fryslân.
- Wethouder B. Kleingeld van de ge-
meente Middelharnis heeft op 12 sep-
tember de molen te Stad aan ’t Haring-
vliet opnieuw in bedrijf gesteld. 
- De heer F. Weerts is benoemd tot de 
nieuwe voorzitter van de Molenstichting 
Weerterland ; tevens is het bestuur uitge-
breid met twee particuliere moleneige-
naren. 

Molenkalender 2009

10 oktober 2009: 
Molenruilbeurs Dordrecht.
11 oktober 2009: 
Molendag Noord-Holland Zuid.
25 oktober 2009: Rijnlandse Molendag.
7 november 2009: 
Molenruilbeurs Utrecht.

Molenkalender buitenland 2009 

10 oktober 2009: 
Molendag Oost-Vlaanderen (B).
11 oktober 2009: 
Molendag West-Vlaanderen (B).

De Hoop in Horn voor de restauratie 
(foto H. Noot, 11 juli 2005).

De Krimstermolen in mooi gezet 
(foto H.J. Berghuis, 8 september 2009).
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Houthandel

Zagerij

Import

Voor molenrestauraties

EIKEN- EN BILINGA STAMMEN IN VOORRAAD
In te zagen volgens bestek en tekening

Verder: 
Iepen • Bolletrie • Steenbeuk • Douglas

Larix  • Azobé • Noord Noors Grenen

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

MOLENSTEENMAKERIJ

Voor de beste kunstmaalstenen 
als ook blauwe basaltlavanmaalstenen.

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

en huishoudmolens.
Zeer snel en vakkundig scherpen van uw molenstenen 

en maaltechnische adviezen.

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

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

- U I T  ' T  K I J K G A T -

Vlaggetjesdag

Molendagen zijn een prachtige uitvinding. In sommige stre-
ken waan je je terug in het verleden met al die draaiende 

molens; net echt. Een zuurpruim mag dan wel zeggen: net echt? 
Dus niet echt! Het is maar spel, toneel! Laat zo’n man maar zuur 
pruimen, voor een molenliefhebber is het genieten geblazen; of 
niet soms? 
Toch is het genoegen niet altijd even onverdeeld; zeker niet als je 
van de gelegenheid gebruik wil maken om een mooie staatsie-
foto van een malende molen te maken, foto’s zoals je ze uit vroe-
ger tijd ook wel ziet. Dat valt niet mee, in sommige streken lukt dat 
haast niet van allerhande toeters en bellen, waarmee de molen 
wordt ‘opgetuigd’ ter verhoging van de feestvreugde, waarmee 
als het ware de nep onderstreept wordt. Er zijn ongetwijfeld zeeën 
van mensen die een zo draaiende molen heel ‘leuk’ vinden. Van 
mij mag het gestolen worden: trouwens liever de vlaggen dan de 
bliksemafleider of de roekettingen. Dat draaien met vlaggen ver-
groot de monumentwaarde in mijn ogen bepaald niet, eerder het 
teddyberenkarakter van de molens in onze samenleving. 
Pas maakte ik zo’n tocht. Veel molens stonden met vlaggetjes te 
draaien. Daar maak ik geen foto van: principieel op tegen. Zo 
vielen er heel wat molens af. Bij andere molens leek het rond 
de molen wel kermis. Het zal ongetwijfeld gewaardeerd worden 
door het gros van de mensen. En natuurlijk zet het de molen op 
de kaart. Weliswaar de molen zoals die niet was, maar het doel 
heiligt de middelen. Ook die molens op een pseudo kermisterrein 
vielen voor mij af, maar wie ben? Als het anderen gelukkig maakt: 
mij best, maar voor mij hoeft het niet. Verder zwijg ik maar over 
alle geparkeerde vervoermiddelen, kraampjes en weet ik niet wat 
al die het maken van een mooie foto onmogelijk maakten. De 
grootste gruwel waren natuurlijk draaiende hakenkruisen. Ik had 
opa wel eens willen horen over dat rondslingeren van ons natio-
nale dundoek als dweilen door de lucht (en ik breek de mond van 
de redacteur maar niet open). Vlaggetjes hier, vlaggetjes daar 
vlaggetjes overal. Of ik moet er allergisch voor zijn geworden. 
Al die vlaggetjes, al die mensen: het lijkt wel vlaggetjesdag. Ineens 
kreeg ik een ingeving. Kunnen we de molendagen geen vlagge-
tjesdag noemen? Bij de visserij doen ze het toch ook! Al die vlag-
getjes op de schepen hebben ook niets met de visserij te maken. 
Daarom heet het natuurlijk geen visserijdag, maar vlaggetjesdag! 
Het zou natuurlijk verwarring kunnen scheppen. Daarom kunnen 
we er misschien beter maar vlaggetjesmolendag van maken; een 
schitterende oplossing toch?
Toen ik thuis kwam en mijn fotoresultaten bekeek zag ik dat ik 
vooral foto’s van stilstaande molens had gemaakt; molens die 
blijkbaar om de een of andere reden niet mee deden. Toch za-
gen juist die molens eruit alsof ze nog in bedrijf waren met hun 
opgerolde zeilen en kettingen aan de roe. Zo was het vroeger ook. 
Ik vond dat ik het er niet slecht vanaf had gebracht. Er zaten voor 
mijn doen heel zelfs mooie foto’s bij al zeg ik het zelf met het rag-
fijn tegen de lucht afgetekende hekwerk. Voortaan ga ik alleen 
maar stilstaande molens fotograferen. Het is in alle opzichten het 
meeste echt.

      Balie Kluiver 
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MOLENFEEST in Huise 
en rond de Schietsjampettermolen van Wannegem-Lede

Huisekoutermolen

De staakmolen van Huise heeft voor (vri-
jwillige) molenaars dus een enorme sym-
boolfunctie.
De houten wieken die bijna 40 jaar 
geleden werden aangebracht, moeten 
dringend worden vervangen en ook de 
dakbedekking moet worden vernieuwd. 
De kosten hiervoor bedragen meer dan 
100.000 euro. De eigenaar van de mo-
len, de bekendste Vlaamse molinoloog 
Paul Bauters, gaf de molen onlangs voor 

30 jaar in erfpacht aan de vzw Levende 
Oost-Vlaamse Molens. Deze vzw, een 
groep van enthousiaste vrijwillige mo-
lenaars, is van plan om de molen bin-
nen een termijn van 2 à 3 jaar volledig 
te restaureren. Ze zal voor 20.000 tege-
moetkomen in de restauratiekosten.
De provincie Oost-Vlaanderen, die zelf 
eigenaar is van enkele molens en boven-
dien een molendraaipremie uitkeert, 
heeft de vzw Levende Oost-Vlaamse 
Molens al een deel van de broodnodige 
financiële steun toegezegd.

De molen van Huise moet over afzien-
bare tijd weer een aantrekkelijke ont-
moetingsplaats worden, een plek in 
het dorp waar iedereen kan genieten 
van een molenlandschap dat in niet 
geringe mate dankzij de wat verderop 
gelegen Schietsjampettermolen uniek 
in Vlaanderen is geworden, waar ieder-
een zoals weleer een praatje kan maken 
met de molenaar en kan luisteren naar 
zingende molenstenen.

De bouw van de Huisekoutermolen 

in Huise in het begin van de jaren ’70 

luidde de herwaardering van het Vlaams 

molenerfgoed in. Vanaf die tijd kregen 

historici en heemkundigen weer interesse voor 

ambachtelijke molens, werden vele water- en 

windmolens weer gerestaureerd en werden 

molenaarscursussen op het getouw gezet.
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Feest

De eerste stap op weg naar de ver-
wezenlijking van die ambitieuze doel-
stelling is een dorpsfeest rond de 
Huisekoutermolen op zondag 18 oktober 
2009. Niet ver van het dorpsplein van 
Huise wordt een tent opgesteld. Vanaf 
die plek kan u tussen 11 en 15 uur een 
wandeling maken langs ongeveer dertig 
originele vogelverschrikkers die het de-
cor tussen de beide staakmolens zullen 
opvrolijken. Het Milieufront Omer Wattez 
en de lokale afdeling van Natuurpunt 
tekenen een routeplannetje en sturen 

deskundige gidsen mee op pad. Aan 
de molen van Wannegem-Lede wordt 
onder meer een heerlijk jenevertje 
aangeboden. De heemkundekring 
Huizingouw haalt voor deze gelegen-
heid drie ferme reuzen naar buiten. Ook 
de vzw Adelardus, die ook al de verbon-
denheid tussen de Huisenaars wil ver-
sterken, schaart zich volledig achter dit 
initiatief en levert een kostbare bijdrage.
De vogelverschrikkers zijn het prod-
uct van een wedstrijd die Standaard 
Uitgeverij/Manteau organiseert in elke 
Vlaamse basisschool. De makers van de 
mooiste bouwsels krijgen een leuke prijs.
De aanleiding is het jongste boek van 
jeugdauteur Marc de Bel. Dat boek 
draait immers rond een vogelverschrik-
kerswedstrijd, de Kruisemmolen en de 
zweefbollen van Professor Otomoto. 
Het jeugdboek wordt in Huise voor de 
eerste keer aan een ruim publiek voor-
gesteld en Marc de Bel himself signeert 
elk verkocht exemplaar. 

Een buurvrouw van de molen, Kathleen 
Hutsebaut, houdt hier zowat haar mai-
dentoespraak als toekomstige burge-
meester van Zingem. Daarvoor en daar-
na kan u luisteren naar oldiesmuziek van 
de Willy Kriegel Band of schaamteloos 
smullen van frietjes en andere friet-
kraamlekkernijen, bij een lokaal drankje.
U kan ook de trappen van de draaiende 
(malende?) Schietsjampettermolen be-
stij  gen en er dan met al uw zintuigen ge-
nieten van een werkende, en dus schud-
dende en krakende molen. U kunt dan 
meteen zelf ontdekken waarom zovele 
mannen en vrouwen vandaag tal van 
inspanningen leveren om Vlaamse 
Molens te bewaren als levende cultuur-
monumenten.

Meer info: 
Alain Goublomme van Levende Oost-
Vlaamse Molens vzw
E-mail: alain@goublomme.telenet.be 
of tel. + 32 (055) 45 57 73.

De tijdelijk wiekenloze 
Huisekoutermolen (foto John 
Verpaalen, 11 oktober 2008).

De Schietsjampettermolen 
vormt met zijn omgeving een 
molenlandschap in hoofdletters (foto 
John Verpaalen, 13 oktober 2007).

Molen-Vlaanderen in optima forma: de Huisekoutermolen in 1988 
(foto John Verpaalen).



Molenwereld 392  | 12e jaargang 2009 nr. 10

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

A C T I E F

De afgelopen tijd hebben we veel 
onderhoud gedaan aan diverse 

molens in het kader van de BRIM. De 
week voor monumentendag zijn op de 
valreep aan korenmolen De Korenaer te 
Stad a/h Haringvliet de staart, een lange 
schoor en de wipstok vernieuwd,dit in 
het kader van de ingebruikname van 
het koppel tarwesteen dat door de mo-
lenaar Co Camfers op kundige wijze is 
geplaatst. Afgelopen zomer is de naam-
loze molen van Rockanje maalvaar-
dig aan de nieuwe eigenaar de heer 
Vermaat overgedragen. De molen staat 
er weer prachtig bij zo midden in de weg 
en wordt regelmatig bemalen door mo-
lenaar Klaas Kleijwegt. In 2006 is door ons 
het certificaat voor de erkende molen-
maker behaalt, in 2008 is dit uitgebreid 
met het certificaat voor de erkende 
molenadviseur. In dit laatste kader is mij 
door molenaar Jan van Kranenburg ge-
vraagd als adviseur op te treden bij het 
verplaatsen en ophogen van zijn molen 
naar 7 meter. Hiervoor is door ons een 
bestek en vijzelplan opgesteld waarna 
de vijzelwerkzaamheden aan de firma 
Strukton zijn gegund. Op 10 september 
jl. is de molen circa twee meter omge-
schoven nu worden de vijzeltorens ge-
plaatst waarna op 24 september de mo-
len daadwerkelijk de lucht in is gegaan.

De molen van Rockanje is weer een plaatje 
(foto Herrewijnen, 12 juni 2009). 

De nieuwe plaats voor de 
Kalkmolen; op de achtergrond de 
Doesmolen (foto Verbij Hoogmade, 
11 september 2009). 
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Uit Hoogmade is het nodige te mel-
den:

De Hoop - Roosendaal
Hier is gestart met een kleine restauratie 
die met name betrekking heeft op de 
constructie van de kast van deze stan-
derdmolen. Het trapbint wordt geheel 
hersteld en ook de steenbalk zal met 
epoxy en staven versterkt worden. Verder 
zijn er werkzaamheden te doen aan 
de betimmering van de kast, 4 nieuwe 
deuren in de onderbouw, roeden door-
halen en diverse werkzaamheden aan 
het gaande werk. Ook de constructie 
van de galerij zal grotendeels vernieuwd 
worden. Tot slot dient de standerd om-
hoog gebracht te worden omdat deze 
op de kruisplaten is gaan rusten.

Kalkmolen – Hoogmade 
(voorheen Leiderdorp)
In de Doespolder bij Hoogmade zijn 
de werkzaamheden in volle gang voor 
de plaatsing van de Kalkmolen uit 
Leiderdorp. De Kalkmolen zal als onder-
molen voor de bestaande Doesmolen 
geplaatst worden, waardoor een ge-
trapte bemaling twee hoog zal ontstaan. 
Vanwege de aanleg van de tussenboe-
zem, dienen er de nodige schoeiingen 
geplaatst te worden en ook dienen er 
een aantal dammen door sloten ver-
legd te worden. Ook komt er bij beide 
molens een inlaat, zodat ze ook afzon-
derlijk kunnen malen. In de werkplaats 
wordt gewerkt aan de verdere restau-
ratie van de molen. De koker is versterkt 
en voorzien van een nieuwe onderzetel. 
Het boventafelement op de ondertoren 
is eveneens vervanegn, waardoor de ko-
ker straks weer zuiver recht en in het hart 
van de molen staat.

Aagtekerke en Meliskerke
Van beide molens diende de staartbalk 
vervangen te worden, alsmede diverse 
schoren. Door een efficiente voorberei-
ding ter plaatse en een vrachtwagen 
met zware kraan voor transport en mon-
tage, lukte het om bij beide molens op 
één dag de oude staart te demonteren, 
de nieuwe staartbalk aan te brengen en 
de (nieuwe) schoren weer op te hangen. 
Naast het werk aan de staartbalken is er 
bij beide molens ook nog het nodige 
ander onderhoud gedaan. Aansluitend 
zorgt de eigenaar de gemeente Veere 
nog voor een algehele schilderbeurt 
voor beide molens.

Het verwisselen van de staartbalk 
aan de molen van Aagtekerke 
(foto Verbij Hoogmade, 4 juli 2009).

Werkzaamheden aan De Hoop in 
Roosendaal (foto Verbij Hoogmade, 
9 september 2009).
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Molen no. 4 (Putmolen) te 
Aarlanderveen
Deze molen heeft drie nieuwe onderta-
felementen gekregen. De diverse ramen 
en kozijnen zijn hersteld of vervangen. 
Ook het boventafelement is gerestau-
reerd en de rietdekker heeft vier velden 
van het achtkant opnieuw gerietdekt. 
Het bovenwiel is voorzien van een nieu-
we gang kammen. De windpeluw is 
vernieuwd en het voorkeuvelens is ver-
vangen. In de watergang is herstel uitge-
voerd aan het metsel- en voegwerk van 
de vijzel.
Alles bij elkaar een klus waarbij het no-
dige geïmproviseerd diende te worden: 
de werkzaamheden aan de tafelemen-
ten etc. mochten niet te veel hinder 
opleveren voor de molenaarsfamilie 
Slingerland, de tijd dat de molen niet zou 
kunnen malen diende zo kort mogelijk te 
zijn (de molen is zoals bekend de hoofd-
bemaling van de polder) en de voor de 
werkzaamheden in de watergang is een 
vlonder boven de vijzel gebouwd zodat 
deze werkzaamheden de maalvaardig-
heid niet hinderen.

Ondermolen Tweemanspolder- 
Zevenhuizen
Bij deze molen wordt de pomp vervan-
gen door een scheprad. Om dit nieuwe 
scheprad voldoende tasting te kunnen 
geven, is het noodzakelijk om de achter-
waterloop te verdiepen. (In het volgen-
de nummer hopen we hierop uitgebrei-
der terug te komen.jsb) Het verdiepen 
van de achterwaterloop is inmiddels 
gereed, momenteel wordt gewerkt aan 
de voorwaterloop. Nadat beide water-
lopen klaar zijn en de molen hierop weer 
kan rusten, zal de pompkelder gesloopt 
worden waarmee de krimpmuren aan-
gepakt kunnen worden. Door het weer 
plaatsen van een onderwiel met wa-
teras etc., dient er ook in de molen het 
nodige te veranderen.

Nieuwbouw molen te Escondido 
(VS-Californië)
Nadat eerder de stelling, ramen en 
deuren al naar Escondido, vlak bij de 
Mexicaanse grens waren verscheept, 
zijn voor de bouwvak het achtkant en 
de kap op transport gegaan. Direct na 
de bouwvakantie zijn we naar Amerika 
afgereisd en met de opbouw begon-
nen. Het achtkant en de kap zijn reeds 
in elkaar gezet en worden nu voorzien 
van een voor het klimaat passende dak-
bedekking. De temperaturen tijdens het 
opbouwen reikten tot ruim boven de 40 
graden, dus niet warm maar gewoon erg 
heet. Eind september worden het acht-
kant, de kap, staartwerk en wieken ge-
plaatst. De molen betreft een stellingko-
renmolen met een vlucht van 20 meter. 
Groter mocht niet omdat de maximale 
bouwhoogte een beperkende factor 
was. De aanvraag voor de bouwvergun-
ning was erg tijdrovend, alleen al het op 
papier bewijzen dat de molen sterk ge-
noeg is in verband met de kans op aard-
bevingen ter plaatse kostte 1 jaar en 3 

verschillende constructeurs. Ten gevolge 
van de eisen in de vergunning is de stel-
ling extra zwaar uitgevoerd, zijn de ver-
bindingen in het 8-kant extra versterkt 
met ijzer en ook in de kap zijn sommige 

constructies aangepast. Zo zit het bo-
venwiel gesteund tegen zware beugels 
op de vulstukken en is ook de weerstijl in 
de kap voorzien van een schoor.

De verschoven molen van Spijkenisse (foto Herrewijnen, 11 september 2009). 

De molen van Escondido in aanbouw (foto Verbij Hoogmade). 

Het maken van de wapening voor de nieuwe vloer in de achterwaterloop 
van de ondermolen van de Tweemanspolder in Zevenhuizen (foto Verbij 
Hoogmade, 8 juli 2009). 
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*Gecertificeerde Molenmakersbedrijven

Molens restaureren en onderhouden vraagt om 
vakmanschap en jarenlange ervaring.
Die vindt u bij de leden van de Nederlandse 
Vereniging van Molenmakers.
De bedrijven die het logo van de NVVM voeren staan 
borg voor..... 

kwaliteit en deskundigheid.

Beijk B.V.  
Afferden 0485-531910

*Doornbosch B.V. 
Adorp 050-3061724

Bouw ‘75 B.V.  
Workum 0515-542133

Coppes 
Bergharen 0487-531239

Fa. Dunning-Bremer B.V.
Adorp 050-3061221

Molema V.O.F.
Heiligerlee 0597-591660

*De Gelder
Sliedrecht 

0184-425040

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

*Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-421568

*Herrewijnen VOF Spijkenisse
0181-634558

Jellema CV 
Birdaard 0519-332357

Kistemaker & Korver 
Middenbeemster 0299-683743

J.K. Poland B.V.  
Broek op Langedijk 0226-333440

Anbo B.V.  
Alkmaar 072-5110025

J.T.H. Poland en Zonen  
Oterleek 072-5717632

Bertus Dijkstra  
Sloten 0514-531230

Saendijck B.V.
Zaandijk 075-6285602

Gebr. Straver v/h M. Straver 
Almkerk 0183-401415

Vaags
Aalten 0543-473359

*Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478

Wintels 
Denekamp 0541-351210

Nederlandse Vereniging 
Van Molenmakers

- A D V E R T E N T I E -
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M O L E N A A R S
i n  Aa r l a nd er veen

De heer A.M. de Vries uit Aarlanderveen schrijft:
‘Hartelijk dank voor het mooie verhaal’ in Molenwereld 

No. 129 van sept. 2009, betreffende Piet van den Bosch. Als 
altijd word het blad door mij, graag en helemaal gelezen!

Bij genoemd verhaal mis ik iets, wat betreft Piet z’n vader. 
Deze heeft ook jaren op de Aarlanderveense viergang, op 
de middelmolen, No. 2, gemalen! Ik dacht voor de periode 
in Leiden, dit weet ik niet zeker, maar dan zou Piet op de 
Aarlanderveense Viergang geboren zijn. Mijn vader was bak-
ker en bracht altijd brood bij al de molens, en als kleine jongen 
mocht ik vaak mee naar de ‘molens’. Dus heb ik heel wat mo-
lenaars mee gemaakt, maar nogmaals ik dacht, dat Arie van 
den Bosch de eerste was die ik op de middel molen heb ge-
kend, daarna Dirk van Harten,later naar de ondermolen, toen 
Lammert van Wijk, Willem Borst, Jan Verschoor, Gert van der 
Meer, Kees Borst en nu Frans Verra, ik weet of deze volgorde 
precies goed is. Ook mijn schoonmoeder is jarenlang vriendin 
geweest met Piet z’n moeder mevr. Van den Bosch - Meel, die 
hebben toch wel lange tijd in Aarlanderveen op de middel 
molen gewoond.’

We danken de hee De Vries hartelijk voor deze reactie.

B E S T E R V E N
Naar aanleiding van Balie Kluivers probleem met het malen van 

verse tarwe reageert de heer Mans die in zijn jeugd op de 
molen De Dankbaarheid in Middelharnis hetzelfde heeft meege-
maakt: Hij schrijft:

‘Met genoegen het stukje over het laten besterven van tarwe van 
de nieuwe oogst in Molenwereld gelezen. Hetzelfde herinner ik mij 
uit Middelharnis. Met gerst gebeurde dat niet. Men had daar de 
gewoonte om op de maalbak van de zeventiender kunststeen elk 
jaar de datum op te schrijven van de eerste nieuwe gerst; dat 
was meest in de laatste 10 dagen van juli. Die werd wel meteen 
gemalen.’

Hiermee is weer een opvallend molenaarsgebruik uit het verleden 
vast gelegd. Die maalbak zou nu documentaire waarde hebben, 
al is het bekend dat ook andere molenaars de datum noteerden. 
Dat geleidelijk vermengen van oud en nieuw graan bij gerst niet 
werd gedaan is logisch: daar speelde de bakaard niet en juist 
daar ging het om.

We danken dan ook de heer Mans hartelijk voor het doorgeven 
van dit bijzondere stukje molenaarspraktijk. jsb.

Molen De Dankbaarheid in Middelharnis, nog in vol bedrijf 
(foto P. Mans).
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De ‘Zoeker’, in het septembernummer 
is de paltrok De Pet in Zaandam-W, 

zo deelt de heer Esselink uit Delft mee. 
Hij schrijft: ‘De molen stond in het 
Westzijderveld te Zaandam, even ten 
westen van het spoor. De windbrief voor 
deze molen werd in 1725 afgegeven. 
Sedert 1808 was de molen in handen 
van de familie Plekker en zou dat tot het 
einde blijven. In 1930 waren er nog drie 
paltrokmolens in bedrijf in de Zaanstreek: 
De Held Jozua, De Poelenburg en De 
Pet, maar in dat jaar werd er bij De 
Pet een elektrische zagerij gebouwd. 
Sindsdien is De Pet niet meer gebruikt. 
In juni 1937 verkocht W. Plekker de mo-
len voor afbraak aan de fa. de Boer te 
Oostzaan. Plekker had tientallen jaren 
met veel plezier met de molen gezaagd, 
maar voor zijn bedrijf had de molen toen 
geen waarde meer en hij wilde dan ook 
geen geld in het behoud van de molen 
steken. De molen werd niet meteen ge-
sloopt, omdat de molen op de lijst van 
rijksmonumenten stond. Maar in 1938 
kwam de toestemming voor sloop en in 
april van de jaar werd de molen afge-
broken. De elektrische zagerij bleef nog 

tot eind 1971 in bedrijf en werd in 1973 
afgebroken. De Pet was de laatste pal-
trokmolen, die in de Zaanstreek (en ook 
in Nederland), verdwenen is.’
Ook de heer F. Rol uit Krommeniedijk 
deelt mee dat het om De Pet gaat en 
schrijft: ‘Het betreft hier een gekleurde 
kaart van rond 1910-1915. De fotograaf 
heeft de foto genomen vanuit het oos-
ten naar het westen. De molen is te her-
kennen aan de vorm van de makelaar, 
de gebogen steunder onder het voeg-

hout en het loodsje met de spin.
We danken beide inzenders hartelijk 
dank voor hun reactie.

Hierbij de nieuwe ‘Zoeker’; ongetwij-
feld ook in Noord-Holland, meer be-
paald West-Friesland; Benningbroek? 
Let op de bomen!!!! 
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

- Z O E K E R -
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Kilsdonk in verval. De molen heeft zijn zeilen nog, maar het onderste eind maakt duidelijk dat het afgelopen is met 
het windmaalbedrijf. Het grootste deel van het hek is verdwenen. Veel windborden zijn ook niet meer op hun plaats 
(foto collectie Heeswijk-Dinther, Brabants Historisch Informatie Centrum).

De Kilsdonkse molen in Dinther-Beugt draait weer (foto J. Vendrig, 21 april 2009).

Dit artikel is een poging om de nog-
al ondergesneeuwde, maar toch 

uiterst boeiende geschiedenis alsnog 
de plaats te geven die haar toekomt. Er 
zijn veel interessante gegevens te mel-

den die ondanks alle publiciteit nog 
nooit aan bod zijn gekomen. We probe-
ren intussen om de gerezen vragen hier 
te beantwoorden. In dit artikel is ervoor 
gekozen om de wisselwerking tussen vra-

In 2003 lanceerde De Hollandsche Molen ter gelegenheid van het tachtigjarig bestaan 

een aantal projecten met de intentie daar veel publiciteit mee te genereren. 

De reconstructie van de Kilsdonkse Molen moest één van de paradepaardjes worden. 

Het getuigde van wijsheid dat werd begonnen met de opdrachtverlening voor een 

bouwhistorisch- en archivalisch onderzoek. Een goede voorbereiding zou de procedure 

voor de verlening van een monumentenvergunning versoepelen en er zou zekerheid 

gegeven kunnen worden over de mogelijkheid om dit unieke complex historisch 

verantwoord te kunnen restaureren. Nu het werk voltooid is, roept de reconstructie bij 

veel mensen vragen op. Dit valt onder meer op te maken uit reacties op 

http://molen.startpagina.nl/prikbord/7805324/kilsdonckse-molen#msg-7805324 

Interieur van de oliemolen 
(foto J. Vendrig, 21 april 2009).

gen en analyse als uitgangspunt voor 
de tekst te nemen, wat hier en daar ver-
warring kan wekken. Eerst worden nog 
enkele historische bijzonderheden ver-
meld, daarna volgt een bespreking van 
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Stichtingssteen boven de poort van 
de Kilsdonkse Molen. De tekst luidt: 

DEN EERSTEN STEEN GELEGD 
DOOR 

J.M. van Schijndel HUISVROUW 
VAN C. VAN AART 22-9-1842. 

Waarom werd deze steen verwijderd?

de korenmolen gevolgd door die van 
de oliemolen en in de slotbeschouwing 
kijken we terug op het resultaat van de 
reconstructie.

In het verleden was al summier onder-
zoek gedaan naar de geschiedenis van 
de Kilsdonkse Molen door onder andere 
N. Langemeijer, G.C.M. Wonders en J. 
Potters. Door historisch onderzoeker drs. 
E.F.T. Vink werden deze gegevens ge-
bundeld en aangevuld met veel nog 
onbekend materiaal. Haar onderzoeks-
resultaten zijn neergelegd in een rapport 
waarvan alle betrokkenen een exem-
plaar hebben ontvangen. Integrale 
publicatie van het rapport zou teveel 
ruimte vergen in dit tijdschrift. De rap-
porten van zowel het historisch als het 
bouwhistorisch vooronderzoek zijn on-
dermeer aanwezig in de bibliotheek van 
De Hollandsche Molen. Onder verwijzing 
naar deze rapporten volstaan wij hier 
met de interpretatie van enkele histori-
sche documenten.
Het oudste document waarin de 
Kilsdonkse Molen expliciet wordt ge-
noemd, dateert uit 1433. In zijn be-
schrijving van de geschiedenis in Van 
Vehchele tot Veghel 1982 nr. 3 stelt 
G.C.M. Wonders dat het deze molen 
is die bedoeld wordt in een grensom-
schrijving van woeste gronden die op-
gesomd wordt in een document uit 1233. 
Helaas vermeldt hij niet waarop hij zijn 
vermoedens baseert, maar er zijn inder-
daad plausibele argumenten voor aan 
te voeren. De beschreven grens liep 
namelijk van de windmolen van Eerde 
naar de watermolen op de Oude Beek 

en van daaruit naar het noordwesten. 
Het mag de lezer duidelijk zijn dat niet 
de uit 1883 daterende molen van Eerde 
bedoeld kan zijn; eerder heeft op die 
plaats nooit een molen gestaan. Uit de 
grensomschrijving blijkt dat de wind-
molen bedoeld wordt die wij nu kennen 
als de Coeveringse Molen. Die stond 
met twee penanten in Sint-Oedenrode, 
één in Veghel en één in Schijndel. De 
gemeenten dateren echter pas uit de 
negentiende eeuw. Blijkbaar volgt de 
gemeentegrens dus gedeeltelijk de in 
1233 vastgestelde grens van woeste 
gronden. Met de Oude Beek kan dan al-
leen maar de Aa bedoeld zijn. Dan nog 
kan de bewuste watermolen over korte 
afstand verplaatst zijn zoals dat met en-
kele andere watermolens gebeurde. Er 
zijn echter ook aanwijzingen dat de mo-
len steeds op dezelfde plaats kan heb-
ben gestaan. Het is zeer onwaarschijnlijk 
dat hiervan nog ooit een bevestiging 

in de archieven gevonden zal worden; 
vrijwel alle documenten tot 1300 zijn in-
middels wel gevonden, bestudeerd en 
met diplomatische kritiek gepubliceerd 
in de oorkondenboeken. Heel misschien 
zal in een buitenlands archief nog wel 
eens een cartularium gevonden worden 
maar wonderen mogen daarvan niet 
worden verwacht. De grootste kans om 
het antwoord te vinden, ligt in de bo-
dem.
Evenmin is bekend wanneer de olie-
molen werd opgericht. Middeleeuwse 
documenten waaruit dat zou kunnen 
blijken, zijn nog niet gevonden. In een 
document uit 1432/33 wordt genoemd 
dat de molen twee raderen had maar 
zonder vermelding van de functies. In 
’s-Hertogenbosch moet in 1336 een olie-
molen bestaan hebben en zelfs dat was 
al erg laat want in 1246 werd zo’n molen 
genoemd in Ronquières (Waals Brabant). 
Vanwege de nabijheid van ’s-Hertogen-

Heckington Mill (Lincolnshire) in 1830 gebouwd en aanvankelijk uitgerust met 
vijf wieken. Geheel uitgebrand in 1890 en een jaar later hersteld met onderdelen 
van Boston Mill uit 1813. De relatief kleine vlucht van de Kilsdonkse Molen 
zou voor Engelse molens een normale grootte hebben. Buiten twijfel heeft van 
oorsprong Engelse molentechniek zoals het kettingkruiwerk doorgewerkt in de 
Kilsdonkse molen. (foto E. van Olst).
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De ‘ruis’ of ‘ruif ’ van de 
Dommelse watermolen. De foto is 
stroomafwaarts genomen. Het rooster 
ligt schuin omlaag in het water. In 
de rechterzijwand is een opening 
die doorgang verleent naar een hoge 
verticale bak waaruit de paling niet 
weg kan komen. Met de windas 
kan het rooster omhooggetrokken 
worden als dat bij grote waterafvoer 
noodzakelijk is. 

de kost had gegeven in Europa) zijn bo-
vendien verantwoordelijk geweest voor 
een molencomplex dat zijn weerga niet 
kende. Dat de korenmolen watervlucht-
molen en kettingkruier was en dat de 
oliemolen één van de weinige ‘dubbele’ 
oliemolens van Noord-Brabant was, zijn 
daarvan maar onderdelen. In dit artikel 
zal nog worden toegelicht dat de ge-
schiedenis van de molen vanaf 1842 nog 
onbekende intrigerende facetten heeft.

Visserslatijn

A. de Geus, hoofdingenieur van Pro-
vinciale Waterstaat, stuurde op 17 febru-
ari 1844 een bericht aan E. van Rappard, 
ingenieur van Waterstaat. Daarin schrijft 
hij dat de nieuwe windkorenmolen van 
Van Aart nog steeds niet klaar is. Er is een 
aantal overtredingen geconstateerd, in 
het licht van allerlei besluiten over de 
molen en de Aa. Molenaar Van Aart 
houdt zich weliswaar aan de ordonnan-
tie van Karel V uit 1545 over het stuwpeil 
en de grootte van de sluizen, maar hij 
heeft een betimmering aangebracht 
aan het benedeneinde van het zoge-
naamde windgat of ontlastsluis, tussen 
de wederzijdse molenraderen in gele-
gen en bestaande uit een opklimmend 
latwerk. Volgens de molenaar diende dit 
‘om daardoor de losrakende bouten en 
schroeven van de ijzeren raderen te kun-
nen opvangen’, maar de betimmering 
zal volgens De Geus vooral bij een grote 
aanvoer van water zeer belemmerend 
werken en is daarom af te keuren. Het 
opvangen van losrakende bouten en 

schroeven kan bovendien ook wel ge-
beuren zonder dat dit tot een belemme-
ring van de waterloop leidt. Dat latwerk 
moet Van Aart voor 17 maart verwijderd 
hebben.
Wij menen in deze omschrijving een zo-
genaamde ‘ruis’ of ‘ruif’ te herkennen, 
niet bedoeld voor het opvangen van 
losrakende bouten en moeren maar 
voor het vangen van paling. Deze vis 
kan niet tussen de schuin liggende lat-
ten door maar kruipt er tegenop. Aan 
de bovenkant gekomen kan hij niet ver-
der, vindt daar toch een opening waar 
hij ingaat, niet wetend dat hij hiermee 
zijn eigen doodvonnis tekent. Bij onder 
andere de Dommelse en Venbergse 
molen in Valkenswaard is een dergelijke 
inrichting nog aanwezig. Op deze wijze 
hadden de watermolenaars een pret-
tige bijverdienste die tijdens gunstige 
nachten groter was dan de hoofdver-
dienste. A. Bicker Caarten beschrijft de 
visvangst op de watermolens in De mo-
len in ons volksleven in hoofdstuk 14. Hij 
vermeldt vangsten tot vijfduizend pond 
per jaar. Van Aart zal node afstand heb-
ben gedaan van zijn losrakende bouten 
en schroeven. Deze fraaie anekdote 
leert ons tevens dat de Kilsdonkse Molen 
in 1844 al ijzeren waterraderen had. Ter 
vergelijking: Vincent van Gogh schilder-
de de Gennepermolen bij Eindhoven in 
1884 nog met houten raderen.
Ook opmerkelijk is dat de bouw van de 
windmolen zo lang duurde; gewoonlijk 
was daar niet meer dan een half jaar 
voor nodig terwijl sinds 22 september 
1842 al bijna anderhalf jaar verstreken 
was.

bosch, dat als meest noordelijke stad van 
Brabant in de Middeleeuwen een be-
langrijke oliehandel had, rijst de vraag 
of bij Dinther niet ook al vroeg een olie-
molen werd opgericht.

Stichtingssteen

Vanwege de vraagstelling in de onder-
zoeksopdracht werd bij het historisch 
onderzoek de nadruk gelegd op de ne-
gentiende eeuw. Naar de voorgeschie-
denis is dus nog veel onderzoek te doen. 
We laten dat deel daarom rusten en 
vervolgen in de negentiende eeuw. Een 
belangrijk moment in de geschiedenis 
van het molencomplex is het jaar 1842. 
Op 22 september van dat jaar werd de 
eerste steen gelegd voor de herbouw 
van het complex dat enkele maanden 
eerder geheel in de as was gelegd. De 
brand was ontstaan in de oliemolen en 
dankzij de zuidwestenwind overgesla-
gen naar de korenmolen. Beide molens 
waren tot dan geheel van hout en in elk 
geval de korenmolen werd toen in steen 
herbouwd. Een gedenksteen, zoals ge-
bruikelijk op een prominente plaats aan-
gebracht, verhaalt daarvan.
Het was wel een heel bijzonder mo-
ment waaraan deze steen herinnert. 
Niet alleen dat de molen er zonder die 
herbouw eenvoudig niet meer geweest 
zou zijn, de ‘bouwvrouw’ en haar man 
(waarbij de eerste de bouw financierde 
en de tweede zijn ogen blijkbaar goed 

Papieren reconstructie van de situatie die ontstaat wanneer de molen 
oorspronkelijk een houten stelling gehad zou hebben met normale breedte. 
Wegens het ontbreken van aanwijzingen van schoren zijn staanders getekend. 
Dit zou alleen kunnen als er een kleiner rad geweest is. Er waren in 1844 al 
ijzeren raderen.
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Bouwhistorische vragen

1. De korenmolen

De Kilsdonkse Molen is regelmatig uit-
voerig in de publiciteit geweest, zodat 
een beschrijving van de molen hier ach-
terwege kan blijven. Informatie is te vin-
den op (www.kilsdonksemolen.nl).
Eén van de veelvuldig gestelde vragen 
betreft de betekenis die de vorm van 
het bovenste deel van de romp heeft. 
Duidelijk zichtbaar is dat het bovenste 
deel van het metselwerk aanzienlijk min-
der taps was dan het onderste gedeelte. 
Er was geen geleidelijk verlopende taille 
maar als het ware een knik of hoek in het 
metselwerk. Tijdens een presentatie voor 
het Bouwhistorisch Platform in Zeist op 22 
februari 2006 sprak de ontwerper van de 
herbouw de veronderstelling uit dat de 
molen verhoogd is op het moment dat 
deze verbouwd is van kettingkruier naar 
staartkruier; hetgeen geschiedde in 
1938. Bij die gelegenheid zou het gehele 
gaande werk volgens hem met de kap 
mee omhoog geplaatst zijn. Als deze 
veronderstelling juist is, dan moet de ver-
hoging op een eerder moment hebben 
plaatsgevonden omdat ook op foto’s uit 
de periode dat de molen zijn kettingkrui-
werk nog bezat, de romp de uiteindelijke 
hoogte had. Wel is het zo dat de romp, 
indien deze enkele meters lager zou zijn, 
een mooie verhouding zou hebben voor 
een grondzeiler.
Wij menen echter dat de romp al bij de 
bouw tot zijn uiteindelijke hoogte is op-
gemetseld en al direct gebouwd is als 
stellingmolen. Voor de stellingliggers zijn 
in het oorspronkelijke metselwerk uitspa-
ringen aangebracht tot twee stenen 
diep, die alleen tijdens de bouw zo ge-
metseld kunnen zijn. Boven de uitsparin-
gen is bij het metselen een extra uitspa-
ring gemaakt, hetgeen zeer uitzonder-

lijk is. Aanwijzingen van oorspronkelijke 
stellingschoren ontbreken volkomen; er 
waren geen uitsparingen, noch conso-
les waarop de schoren gerust kunnen 
hebben. Ten behoeve van de schoren 
van de tot 1955 aanwezige stalen stel-
ling waren uitsparingen ruw uitgehakt; 
volkomen in tegenstelling tot de fraaie 
uitsparingen voor de liggers. Er zijn dus 
aanvankelijk geen schoren geweest, 
wel kunnen er staanders zijn geweest. 
Ook valt op dat bij een reconstructie op 
papier het waterrad in conflict zou ko-
men met de stellingliggers. Doordat de 
assen nu lager geplaatst zijn in verband 
met de lagere waterpeilen kon dat pro-
bleem vermeden worden. Wij willen hier 
de suggestie doen dat de uitsparingen 
voor de stellingliggers wellicht bedoeld 
waren voor een ‘rudimentaire’ stelling, 
waarmee we een zeer smalle stelling 
bedoelen die niet geschikt is voor de 
bediening van de molen.

Rode bakstenen
Zijn de plannen tijdens de bouw 
gewijzigd? Of werd de molen la-
ter verbouwd? Duiden de ontlas-
tingsbogen van rode baksteen 
boven vensters en deuren op 
verbouwingen?
De afwijkende bakstenen 
boven vensters en deuren 
wekken wellicht de indruk 
dat dit allemaal latere 
wijzigingen zijn. Dat hoeft 
echter niet het geval te 
zijn; in West-Brabant, 
Zeeland en Zuid-Holland 
is deze sierlijke uitvoering 
aan meer molens te vin-
den. Het is niet moeilijk te 
begrijpen hoe dit stijlele-
ment in Kilsdonk terecht-
kwam als we weten dat 
Van Aart en zijn vrouw afkomstig waren 

De steenzolder; deze is zo smal 
dat het noodzakelijk was om 
uitsparingen in de muur te hakken 
(foto J. Vendrig, 21 april 2009). 

Change of mind? In deze tekening 
is de romp lager getekend dan die tot 
1955 was. De plaatst van het waterrad 
bleek uit de in 1880 opgegeven 
lengte van de twee waterassen. Zou 
de molen grondzeiler geweest zijn, 
dan was voldoende ruimte om de 
wieken tussen waterrad en romp 
door te laten. Ook voor een staart 
zou voldoende ruimte geweest zijn. 
De gaten voor de stellingliggers 
(waarvan er één linksboven in detail 
is getekend) moeten echter al bij de 
bouw zijn aangebracht. Een meter 
boven de stelling bevinden zich ogen 
voor het vastleggen van de ketting 
van het kruiwerk. 

uit Rucphen. Dat verklaart wellicht ook 
waarom van Aart de bakstenen voor de 
windmolen van ver liet komen. De steen-
bakkerijen langs de Hollandse IJssel en 
in Utrecht bakten zowel kleine gele ste-
nen als grotere maar relatief dunne rode 
stenen. Voor de gehele oorspronkelijke 
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Reconstructietekening van de 
Kilsdonkse Molen zoals die geweest 
zou kunnen zijn vóór 1882. De 
balklaag die vermoedelijk in dat jaar 
door R. Duffhues werd geplaatst, is 
met onderbroken lijnen aangegeven. 
In deze theoretische opzet zouden 
de zolders en de deuren en vensters 
een halve verdieping langs elkaar 
schuiven. Bij gebrek aan gegevens 
over een eerdere inrichting zijn de 
onderdelen getekend zoals deze tot 
1955 aanwezig waren op de hoger 
gelegen balklaag.

romp van de Kilsdonkse Molen zullen 
de bakstenen zeer waarschijnlijk van 
dezelfde leverancier uit de genoemde 
gebieden betrokken zijn. De rode stenen 
wijzen zeker niet op een verbouwing. De 
hiervoor genoemde stichtingssteen was 
als sluitsteen geplaatst tussen een boog 
van rode bakstenen en alle voegen lij-
ken een geheel te vormen. Voor zover 
dat was waar te nemen zonder destruc-
tief onderzoek, had de mortel overal de-
zelfde samenstelling. Dat dit ook het ge-
val is met de opening in het metselwerk 
voor de wateras, die eveneens omgeven 
is door dezelfde rode baksteen als in de 
ontlastingsbogen, zien wij als bewijs. Het 
historisch onderzoek bevestigde dat de 
korenmolen direct gebouwd is als water-
vluchtmolen. Zoals we hiervoor zagen, 
draaide de korenmolen zelfs eerder op 
water- dan op windkracht; de opening 
voor de wateras moet dus oorspronkelijk 
zijn met inbegrip van zijn rode rollaag.

Bouwsporen
Voor de beide koppels maalstenen 
en hun rondsels zijn uitsparingen in het 
metselwerk ruw uitgehakt. Plaatselijk is 
de driesteens muur hier ongeveer een 
steen diep weggehakt. Men metselt 
geen gave muur om die meteen weer 
uit te hakken; dit moet een ingreep zijn 
geweest die niet bij de bouw voorzien 
was. Een viertal uitsparingen aan de 
binnenzijde in het metselwerk van de 

steenzolder, ruim een meter boven de 
vloer, roept de vraag op of de molen 
een andere zolderindeling heeft gehad. 
Het is denkbaar dat in deze uitsparingen 

Evergem-Wippelgem, Gerardsmolen (Oost-Vlaanderen). Mechanisme van het 
kettingkruiwerk. Rechts het gaffelwiel, links de tandwieloverbrenging. Links is 
een gedeelte van de tandkrans met verticale tanden zichtbaar. De molens van 
Brecht en Doel hebben een overeenkomstige constructie.

twee evenwijdige draagbalken lagen 
met een tussenafstand van circa 1,15 
m en dat die alleen steun boden aan 
twee ijzerbalken van de staakijzers. Dit 
zou een bevestiging kunnen zijn van de 
veronderstelling die door de ontwerper 
is geuit. Als die juist is dan konden de 
stellingdeuren aanvankelijk alleen via 
laddertjes bereikt worden. Een derge-
lijke inrichting kennen we bijvoorbeeld 
van de molen van Wolphaartsdijk, waar 
deze situatie uit nood geboren is als ge-
volg van de verhoging in 1893. Ook in 
Hüven moest de mulder een paar trap-
pen op. De molen daar zoals wij die 
kennen is ontstaan doordat op de wa-
termolen die in 1802 gebouwd werd, in 
1850 een windmolen werd toegevoegd. 
In Kilsdonk kan hier geen vloer geweest 
zijn omdat die iets boven het midden 
van de deuren gezeten zou hebben. Als 
de ijzerbalken van de staakijzers tussen 
de verdwenen draagbalken hebben 
gezeten, moeten de maalstenen lager 
gelegen hebben, dus globaal halver-
wege de huidige maalzolder, boven het 
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Opmetingstekening 
van de Hüvener Mühle. 

De maalstenen liggen 
op een halve zolder. 

Deze constructie was 
een onderdeel van de 

watermolen uit 1802 waar 
pas in 1850 een windmolen 

bovenop werd geplaatst. 

groot rad op de as van het waterrad. Op 
die hoogte kan geen hele zolder gele-
gen hebben omdat die de toegangs-
poort zou blokkeren. Een ‘halve’ zolder is 
denkbaar. De Hüvener Mühle heeft een 
dergelijke indeling. Zo’n vloer zou echter 
sporen achtergelaten moeten hebben 
in het metselwerk en zulke sporen zijn niet 
aangetroffen. Het is nog denkbaar dat 
er een zelfstandige draagconstructie 
was zoals die in watermolens gebruike-
lijk was. De deur naar de sluizen zou dan 
via een trapje naar beneden bereikbaar 
geweest kunnen zijn. Wat bovendien 
verbaast is dat er dan geen enkele rela-
tie bestaat tussen vensters en werkvloe-
ren. Want ook van de vensters vormt het 
metselwerk een geheel met het overige 
en die vensters hebben een logische 
positie ten opzichte van de huidige vloe-
ren. Opslagruimte was er nauwelijks; de 
afstand tussen de toegangspoort en 
de draagconstructie bedroeg amper 
1,80 m en aan de kant van de wateras 
was ongeveer eenzelfde ruimte beschik-
baar die echter verminderd wordt met 
de ruimte voor het trapje naar de kleine 
deur. Als de vloer op deze draagcon-
structie doorging over de wateras, was 
aan die kant plaats voor een trapje naar 
één van de stellingdeuren.

Loon- en handelsgemaal
Het hoger plaatsen van het gaande 
werk zoals door de ontwerper veronder-
steld, zou vanuit de ontwikkeling van het 
maalbedrijf te begrijpen zijn. In de ne-
gentiende eeuw vond een verschuiving 
plaats van loon- naar handelsgemaal 
waardoor behoefte ontstond aan meer 
opslagruimte. Die ruimte kon na 1880 ge-
vonden worden doordat de waterrade-
ren verwijderd waren zodat dat deel van 
het gaande werk verviel. Wij willen hier 
een suggestie doen: Robert Duffhues 
heeft zijn naam zeer opvallend achter-
gelaten op één van de onderslagbalken 
van de steenzolder; een plaats waar je 

Draagbalk waarop R. DUFFHUES 
zijn naam in fraaie letters aanbracht. 
Deze balk is thans alleen met een 
laddertje te bereiken. Robertus Petrus 
Duffhues was geboren in Veghel op 
9 februari 1867 als zoon van Joannes 
Bernardus Antonius Duffhues en 
Elisabetha Coppens. Hij overleed in 
Wijbosch (gemeente Schijndel) op 13 
augustus 1950. Toen hij vijftien was 
verhuisde het gezin naar Kilsdonk waar 
zijn vader de molen ging bemalen. In 
1894 liet Robert de standerdmolen van 
Wijbosch bouwen die door zijn broer Jan 
in 1902 werd overgenomen. Zelf liet hij 
daarna de Zaanse pelmolen Het Kuiken 
als korenmolen in Heeswijk herbouwen, 
welke in april/mei 1942 werd gesloopt. 
Maar hoe en wanneer bracht Duffhues 
zijn naam in de Kilsdonkse molen aan?
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De balklaag onder de steenzolder. De twee onderslagbalken en de twee 
draagbalken die als buitenste zichtbaar zijn op deze foto zijn zwaarder dan de 
overige draagbalken. De middelste balk is onderbroken voor de koning; later 
is hier een kalf aangebracht. Het opschrift R DUFFHUES bevindt zich aan de 
zijkant van de onderslagbalk rechtsboven op deze foto.

tegenwoordig alleen met een ladder bij 
kunt. Feitelijk gaat het om vier kruisbal-
ken waar op een onbekend tijdstip bal-
ken van iets geringere zwaarte aan toe-
gevoegd zijn die evenwijdig liggen aan 
de bovenste twee van die kruisbalken. 
De middelste balk van de genoemde 
lichtere draagbalken laat een opening 
vrij voor de koning. Nadat de waterrade-
ren verwijderd waren, is de koning inge-
kort en is een lagerpot geplaatst op een 

nieuw kalf tussen de twee draagbalken 
die naast de middelste liggen. Als deze 
vloer er al lag toen de waterraderen nog 
aanwezig waren, kan er geen halve zol-
der of zelfstandige draagconstructie ge-
weest zijn omdat de afstand tussen die 
halve zolder en de erboven gelegen on-
derslagbalken dan slechts circa 1,35 m 
bedragen zou hebben. Die hoogte was 
natuurlijk wel gerieflijk voor de vijftien-
jarige Duffhues, die zich in 1882 vanuit 

Koog aan de Zaan, Het Pink. Gietijzeren lade die niet omkleed is. Het lijkt 
onwaarschijnlijk dat er in de Kilsdonkse Molen wel omkledingen waren. 
(foto I.J. de Kramer).  

Veghel met zijn ouders op Kilsdonk ves-
tigde, om zijn naam met buitengewoon 
sierlijke letters op een balk te schilderen, 
maar 1,35 m is een onmogelijke hoogte 
voor een steenzolder. Als er sprake is 
van een ombouw, dan kan Duffhues zijn 
naam alleen hebben aangebracht tij-
dens die ombouw, waardoor die nauw-
keurig te dateren moet zijn.
Is Duffhues of zijn vader inderdaad ver-
antwoordelijk voor deze verbouwing? 
Hoe zag de inrichting er voordien uit? 
Zoals opgemerkt, menen wij dat de mo-
lenromp al bij de bouw tot volle hoogte 
is opgetrokken. Het hoger plaatsen van 
het gaande werk zou dan geen aan-
wijzing zijn voor een verhoging van de 
romp.

Hergebruikt spoorwiel
Los van de vraag of de molen een an-
dere indeling heeft gehad, is wel dui-
delijk waarom het metselwerk van de 
steenzolder is uitgehakt. Er werden nog 
losse restanten van het spoorwiel en 
van een steenrondsel aangetroffen. 
Het overgrote deel daarvan was al af-
gevoerd maar de restanten lieten een 
goede reconstructie op papier toe. Het 
spoorwiel bestond blijkbaar uit twee stel-
len lichte kruisarmen en daartussen een 
tandkrans; er waren vermoedelijk geen 
plooien. De kruisarmen stonden ver uit 

De Kilsdonkse windmolen nog in 
bedrijf als kettingkruier. Op de plaats 
waar voor 1882 een waterrad draaide 
levert een motor in een aangebouwde 
machinekamer de energie. 
De uitlaat is duidelijk herkenbaar 
(foto Langemeijer, Brabants 
Historisch Informatie Centrum). 
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Bokrijk, slagmolen uit Ellikom (Belgisch Limburg). De wateras met heef 
en kamwieloverbrenging naar een hoger gelegen tussenas die de kollergang 
aandrijft. Het rad heeft nu een diameter van 4,88 maar die was oorspronkelijk 
4,25 m. (foto I.J. de Kramer).

Ook hier is alles nog in orde. De watermolen wordt gebruikt voor opslag. 
(foto Langemeijer, Brabants Historisch Informatie Centrum).

elkaar, circa 66 cm wat abnormaal veel 
is voor een spoorwiel. Een koning is zel-
den zwaarder dan 34 cm vierkant, 38 cm 
vierkant is al uitzonderlijk. Om dit spoor-
wiel op de koning te bevestigen zou-
den wiggen nodig zijn van minimaal 14 
cm dik waarmee het wiel zeer onstabiel 
bevestigd zou zijn. We mogen dus aan-
nemen dat extra platen op de koning 
gespijkerd waren, maar dat is dus we-
derom een ingreep die niet bij de bouw 
voorzien was.
Het steenrondsel had een spiegelgat 
van 32 cm vierkant hetgeen ook vrij 
groot is; de spillen van maalstenen zijn 
nooit zwaarder dan 20 cm vierkant. Deze 
wielen die blijkens de tandsteek inder-
daad bij elkaar horen, moeten dus voor 
een ander doel gemaakt zijn. Verderop 
in dit artikel komen we ze nogmaals te-
gen. Maar waarom werden ze hier in de 
korenmolen geplaatst? Er moeten voor-
dien toch al een spoorwiel en rondsels 
geweest zijn? Houden de vorm van de 
romp en de hier genoemde wijziging 
verband met elkaar? Heeft er een ca-
lamiteit plaatsgevonden? We missen 
immers ook een Potroede, zoals hierna 
wordt uiteengezet.

As en roeden
Bij de sloop had de molen een houten 
as met ijzeren kop. Daarvan is het fabri-
caat niet bekend, maar voor zover de 
vorm is waar te nemen op oude foto’s 
lijkt deze van Smulders. Deze gieterij was 
tot 1872 in ’s-Hertogenbosch gevestigd.” 
In 1869 vroeg Van Aart vergunning om in 
de zomer met de watermolen te mogen 
werken omdat de as van de windmolen 
gebroken was. De askop moet dus van 
na dat jaar dateren”.
. De roeden werden niet vastgezet met 
wiggen maar met bouten. De stenen 
molen van Mierlo heeft een askop van 
Smulders met gaten voor bouten. Of ze 
daar oorspronkelijk zijn, is niet bekend.
In het oktobernummer van de 
Molenwereld 1999 is een reproductie 
opgenomen van de kwitantie van de 
firma Pot voor de levering in 1875 van 
de roeden 933 en 934 aan C. van Aart, 
toen nog steeds molenaar van de 
Kilsdonkse Molen. Deze kwitantie werd 
door J. Potters aan de redactie toege-
zonden naar aanleiding van het strijken 
van de roeden van de Bolwerksmolen 
in Deventer. Die roeden waren daar in 
1955 gestoken en zijn afkomstig van de 
Kilsdonkse Molen. De roeden in Deventer 
droegen echter de nummers 654 en 933. 
Zou nog twijfel mogelijk zijn of het eer-
ste nummer wel goed gelezen is, dan 
wordt alle twijfel weggenomen door 
de vele maatverschillen van deze twee 
roeden. Potters vertelde dat de roeden 
in Kilsdonk een opvallend verschil van 
lengte hadden. Dat is met Potroeden die 
als set geleverd werden nooit het geval. 
Nummer 934 is dus niet pas in Deventer 
verdwenen, maar moet al lang geleden 
in Kilsdonk vervangen zijn door nummer 
654. Potters weet er niet van dat er ooit 
een roede is omgeruild. De gebroeders 
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Stelling Minnis Mill (Kent) 
in 1866 gebouwd door Thomas 
Richard Holman, molenbouwer uit 
Canterbury. Worm op tandkrans 
boven tegen de romp. Hoewel deze 
molen een windroos heeft, werd 
precies hetzelfde systeem toegepast 
bij kettingkruiers.

Pot gaven zes jaar garantie. Zou roede 
934 door een fabricagefout binnen die 
periode het loodje hebben gelegd, dan 
zou Pot een nieuwe roede geleverd heb-
ben, die dan een hoger nummer ge-
had moet hebben. Roede 933 verkeert 
in een staat die beter is dan de roeden 
1675 en 1676 uit 1893 die nog regelmatig 
hun rondjes draaien in Oude Niedorp. 
Het lijkt dus niet aannemelijk dat roede 
934 doorgeroest was. Wat is er met deze 
roede gebeurd?

Engelse onderdelen
In ons rapport opperden wij de moge-
lijkheid dat bij de bouw van de molen 
wellicht gebruik was gemaakt van in 
Engeland vervaardigde onderdelen. 
Met name de tandkrans en de worm 
van het kettingkruiwerk wijzen daarop. 
De Engelse kruiwerken die Fransen uit 
Vierlingsbeek rond 1900 leverde, werden 
aanvankelijk door hem geïmporteerd. 
Dat roept de vraag op of het veel oude-
re kruiwerk van de Kilsdonkse Molen dan 
wel van Nederlandse makelij zou zijn. Wij 
willen hier een suggestie doen.
Ton Meesters wijdde in Molinologie 
meerdere artikelen aan het voorkomen 
van zelfzwichting in Nederland. In num-
mer 21 vermeldt Meesters dat C. Verloop 
uit Utrecht op 6 november 1830 octrooi 
aanvroeg voor “verbetering van zekere 
werktuigelijke zamenstellen, die men in 
Engeland aan de staande windmolen 

pleegt aan te voegen om dezelve te 
kruijen en te zwigten”. Aan het artikel in 
nummer 2 ontlenen wij dat molen Het 
Schaap in Utrecht blijkens D.J. Storm 
Buysing Handleiding tot de kennis der 
waterbouwkunde voor de kadetten der 
genie (1845) was uitgerust met zelfzwich-
ting én zelfkruiing; dit echter in combina-
tie met een Hollandse kap! De bijbeho-
rende tekening toont een mechanisme 
met een worm op een tandkrans. W.A.G. 
Perks vermeldt in Zes eeuwen molens 
in Utrecht op pagina 244 dat eigenaar 
Schober van Het Schaap in 1834 aan 
het gemeentebestuur liet weten dat een 
nieuwe Engelse vinding op hun molen 
was geplaatst. Schober en Modderman 
maakten reclame voor hun molen zodat 
deze ver buiten de stad bekend kan zijn 
geweest. Hier zij nog opgemerkt dat zelf-
zwichting en zelfkruiing ook in Duitsland 
in 1840 bekend was; zie Herbert Riedel 
in Der Mühlstein 2008 nummer 4 p. 72. 
Opmerkelijk is dat de meeste kettingkrui-
ers in Vlaanderen en Nederland in een 
korte periode werden gebouwd: tussen 
1828 en 1850. Oudere exemplaren zijn in 
deze streken nog niet bekend, jongere 
zijn zeer incidenteel. Was dit onder in-
vloed van Engelse molenmakers of uit-
vindingen?
Waarmee niet gezegd is dat de 
Kilsdonkse Molen was uitgerust met zelf-
zwichting en zelfkruiing. De vorm van 
de romp lijkt immers eerder te wijzen op 

De overbrenging op de kollergang met het enorme kroonwiel (foto J. Vendrig, 21 april 2009). 
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een kettingkruiwerk. Om te vermijden 
dat de ketting ‘ontspoorde’ op het gaf-
felrad moest de ketting onder dat rad 
verticaal hangen. Omdat de kap van 
de Kilsdonkse Molen aan de achterkant 
niet buitengewoon ver overstak, zou de 
ketting al gauw tegen de romp komen 
wardoor die schuin op het gaffelrad 
aan zou lopen. Door het bovenste deel 
cilindrisch of bijna cilindrisch te maken, 
was er ruimte voor geleiders waardoor 
dat risico vermeden kon worden. Dat 
zou erop wijzen dat de romp juist in deze 
vorm ontworpen is en dat sluit dan weer 
aan bij onze veronderstelling dat de 
romp al bij de bouw tot volle hoogte 
werd opgetrokken.

Conclusies
Uit de wijze waarop de uitsparingen voor 
de stellingliggers in het metselwerk zijn 
aangebracht, blijkt dat de molen als 
stellingmolen werd gebouwd. Zou de 
molen verhoogd zijn, dan zou die voor 
de verhoging een kleinere vlucht moe-
ten hebben gehad. Dat lijkt zeer on-
waarschijnlijk want met 21 meter zoals de 
tot 1955 aanwezige roeden geweest zijn, 
had de molen toch al een relatief kleine 
vlucht. In dit deel van het land hebben 
de meeste molens een vlucht van 25 tot 
26 meter. Op oude foto’s is in de romp 
geen horizontale bouwnaad te zien. Als 
de molen verhoogd zou zijn, dan moet 
dat dus al snel na de bouw met dezelfde 
bakstenen gebeurd zijn.

De uitsparingen voor de stellingliggers 
hebben een vorm die zeer uitzonderlijk 
is. Waarschijnlijk hebben de maalstenen 
aanvankelijk lager gelegen. Met die in-
richting kunnen de stellingdeuren alleen 
te bereiken zijn geweest via laddertjes. 
De vensters en deuren zaten dan op on-
logische hoogten. Wellicht was de defi-
nitieve uitvoering al bij de bouw voorzien 
maar was een tijdelijke oplossing gecon-
strueerd om weer snel te kunnen begin-
nen met malen na de brand.
Spoorwiel en steenrondsel hebben ken-
nelijk oorspronkelijk een andere functie 
gehad.
De bouwgeschiedenis van de korenmo-
len laat tot nu toe veel vragen over.
Deze vragen zijn niet zonder belang. Als 
de gevonden aanwijzingen inderdaad 
op de genoemde constructies wijzen, 
dan zouden daar enkele bouwsporen 
mee verklaard kunnen worden, zoals de 
uitsparingen voor de stellingliggers. Of 
wellicht wijzen bepaalde bouwsporen 
juist op het tegendeel. Ondermeer rijst 
de vraag of er samenhang is met het 
veronderstelde hoger plaatsen van het 
gaande werk. Heeft de indeling en in-
richting zoals de molen die bij de recen-
te nieuwbouw gekregen heeft, wel ooit 
bestaan? Waren in 1880 nog onderdelen 
aanwezig van de genoemde construc-
ties?

2. De oliemolen

Gietijzeren bonkelaars
Er werden veel vragen over de grootte 
en uitvoering van de zware eikenhou-
ten wentelas met ingelaten massieve 
gietijzeren spaken gesteld. De meeste 
zijn eenvoudig te beantwoorden. In 1877 
wilde Van Aart het hele molencomplex 
verkopen. Hij liet daartoe een notarië-
le akte opstellen waarin beide molens 
worden beschreven. In die akte worden 
gietijzeren bonkelaars en dito spaken 
genoemd. Gietijzer wordt gebruikt om 
machinedelen met een gecompliceer-
de vorm te vervaardigen. Tandwielen 
zijn daar een mooi voorbeeld van. 
Gietijzer is bros zodat het nooit gebruikt 
wordt voor machinedelen die eenvou-
dig uit massief materiaal bewerkt kun-
nen worden. De spaken hebben nu de 
eenvoudige vorm die overeenkomt met 
de houten exemplaren van houten wen-
telassen. De 28 gietijzeren spaken we-
gen 80 kilo per stuk, in totaal dus twee 
ton nutteloos gewicht meer dan exem-
plaren van hout! Op deze manier toege-
past heeft het gebruik van gietijzer uit-
sluitend nadelen. Er hebben wel houten 
wentelassen met stalen spaken bestaan. 
Die spaken hadden echter een totaal 
andere vorm dan de massieve blokken 
die voor de Kilsdonkse Molen gemaakt 
zijn. Dus zelfs als deze molen een houten 
wentelas gehad zou hebben, dan klopt 
in elk geval de uitvoering niet. Was de 
wentelas eigenlijk wel van hout? Zou het 
niet veel logischer zijn dat de oliemolen 
een stalen wentelas heeft gehad?

Koog aan de Zaan, oliemolen Het Pink: Stalen wentelas met gietijzeren spaken 
voor de naslagsheien. Bemerk dat de spaken zelf van hout zijn! 
(foto I.J. de Kramer).

Koog aan de Zaan, Het Pink. Stalen wentelas met gietijzeren spaken voor de 
stampers.
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De houten wentelas met de ijzeren spaken (foto J. Vendrig, 21 april 2009).

Een stalen as met gietijzeren spaken zo-
als die in het verleden werden gemaakt, 
weegt hoogstens driekwart van het nu 
gemaakte houten exemplaar, terwijl de 
diameter van de lagers hoogstens een 
derde was. Met een dergelijke wentelas 
zou in de lagers door wrijving een vermo-
gen verloren zijn gegaan dat ten hoog-
ste een kwart was van het verlies dat er 
nu is; gerekend bij dezelfde omwente-
lingssnelheid.
Er zijn nog enkele oliemolens met ijzeren 
of stalen assen. De uit een oliefabriek 
afkomstige wentelas in Het Pink is vrij 
zwaar, terwijl bijvoorbeeld die in Mühle 
Ebkens in Barßel (Niedersachsen) lich-
ter is. Ook uit andere aanwijzingen blijkt 
dat de wentelas nooit geweest kan zijn 
zoals die nu is. Het immense rondsel dat 
de kollergang aandrijft heeft die grootte 
gekregen als noodgreep omdat de af-
stand tussen de wentelas en het steen-
wiel te groot is. Bovendien moet Popke 
Drieuwes Kooi uit Stroobos er een bij-
zonder profijt in hebben gezien om he-
lemaal naar Noord-Brabant te reizen 
voor tweedehands onderdelen van een 
olieslagerij terwijl er in Groningen en de 
Zaanstreek meer dan voldoende aan-
bod was. Toen de Kilsdonkse Molen in 

1880 gekocht was door de gemeente 
Veghel om de steeds terugkerende wa-
teroverlast definitief op te lossen werden 
de waterraderen verkocht; twee jaar la-
ter volgde de inventaris van de oliemo-
len en die vond dus een nieuwe bestem-
ming in de molen van Kooi in Stroobos 
(zie: de Molenwereld 2009 nr. 126 pag. 
222-223).

Industriële olieslagerijen
Vanaf het tweede kwart van de negen-
tiende eeuw werden olieslagerijen inge-
richt met gietijzeren en stalen onderde-
len, doorgaans aangedreven door een 
stoommachine. Er vond, zoals in de hele 
machinebouw, eerst een geleidelijke 
overgang plaats van houten naar ijzeren 
en stalen onderdelen en vervolgens wer-
den geheel nieuwe werktuigen ontwik-
keld. De olieslagerijen waren aanvanke-
lijk nog voorzien van oliebanken (slag-
blokken) en vormden een overgangs-
fase tussen de traditionele houten inrich-
tingen en de latere stoomolieslagerijen 
die met hydraulische persen werkten, zo-
als bijvoorbeeld de olieslagerij Vancoillie 
in Lichtervelde (West-Vlaanderen). Door 
de voortdurende ontwikkeling van de 
machinebouw bestond vanaf het mid-

Kaulille (Belgisch Limburg), 
kollergang uit voormalige kruitmolen. 
Stalen assen met gietstukken en 
gietijzeren steenwiel (bonkelaar). 
Zeer waarschijnlijk was de kollergang 
in de Kilsdonkse Molen ook zo 
uitgevoerd. Bij deze constructie werd 
geen steenraam toegepast.
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den van de negentiende eeuw al twee-
dehands aanbod in relatief moderne 
onderdelen. De olieslagerij van de 
Kilsdonkse Molen was blijkens de akte uit 
1877 ingericht met ‘moderne’ gietijzeren 
en stalen onderdelen maar nog wel met 
(gietijzeren) oliebanken. Een dergelijke 
inrichting is al lang nergens meer te vin-
den. Hoe oud was die olieslagerij?

Overbrengverhoudingen
In oliemolens is er een betrekkelijk vaste 
verhouding tussen de omwentelings-
snelheden van de wentelas en de kol-
lergang. In windoliemolens maakt de 
kollergang ongeveer een halve omwen-
teling als de wentelas er één maakt. De 
uitersten zijn 0,35 (Woldzigt Roderwolde) 
en 0,98 (Passiebloem Zwolle). Die laatste 
is echter omgebouwd nadat geen olie 
meer geslagen werd. Blijkens onderzoek 
van Mark den Boer is die verhouding 
oorspronkelijk 0,6 geweest, waarmee die 
verhouding ook al relatief hoog was. In 
boerenoliemolens toont deze verhou-
ding een vergelijkbare variatie, waar 
de kollergang 0,4 tot 0,77 omwenteling 
maakt tegen één van de wentelas (in 
deze kleine molens gewoonlijk aange-
duid als ‘tuimelas’). Zowel in wind- als wa-
termolens komen verhoudingen tussen 
0,4 en 0,5 x het meest voor. Complicatie 
is dat weinig wateroliemolens nog over 
hun oorspronkelijke inrichting beschik-
ken, zodat van meerdere reconstructies 

betwijfeld kan worden of deze uit tech-
nisch en bouwhistorisch oogpunt correct 
ontworpen zijn. Bijvoorbeeld in de Sint 
Ursulamolen in Nunhem is de wentelas 
in twee delen gezaagd. Oorspronkelijk 
werd deze aangedreven door een 
tweede rad. Dat rad en de bijbehoren-
de kamwielen bestaan niet meer. De 
overbrenging van de wentelas naar de 
kollergang (0,66 x) zou hier oorspronke-
lijk kunnen zijn maar daarover bestaat 
geen enkele zekerheid. Deze verhou-
ding bedraagt in de Kilsdonkse Molen 
thans ongeveer dezelfde als in de molen 
van Nunhem. Niet onmogelijk dus, maar 
waarom is een uitzonderlijk voorbeeld 
gevolgd waarvan de historiciteit geens-
zins vaststaat en waardoor een extreem 
groot rondsel op de wentelas gemaakt 
moest worden?
Om de overbrengverhouding beter te 
laten corresponderen met de meeste 
authentieke oliemolens, had een kleiner 
rondsel op de wentelas aangebracht 
kunnen worden. Omdat de kammen van 
het steenwiel op erg korte afstand onder 
een bintbalk draaien, kan het steenwiel 
niet hoger geplaatst worden. De wente-
las zou dan lager moeten liggen. Maar 
dat kan niet, omdat de huidige wentelas 
een grote diameter heeft en er boven 
de bintbalken ook nog hoogte moet zijn 
voor de lagers. De gietijzeren bonke-
laars die in de notariële acte genoemd 
worden, zullen boven de ijzerbalk van 

De overbrenging van de wateras op 
de wentelas verloopt via drie wielen 
(foto J. Vendrig, 21 april 2009). 

De overbrenging van de wateras 
op de spil van de windmolen 
(foto J. Vendrig, 5 december 2008).

de steenspil gezeten hebben waardoor 
deze bonkelaars een lagere overbreng-
verhouding konden krijgen en beschei-
den van afmetingen waren. Deze con-
figuratie bood tevens het voordeel dat 
de bonkelaar op de wentelas willekeu-
rig geplaatst kon worden waardoor de 
kantstenen rechtsom hadden kunnen 
draaien. Nu draaien ze linksom. Hoewel 
linksom soms wel voorkomt, hadden olie-
slagers kennelijk toch een voorkeur voor 
rechtsdraaiende stenen.

Vuistregel
De omwentelingssnelheid van de wen-
telas is veel te laag gekozen. Er is voor 
die omwentelingssnelheid een heel een-
voudige vuistregel. Er zijn veel oliemolens 
geweest waarbij op de wateras een heef 
was aangebracht die de heien oplicht. 
In die gevallen had de heef steeds drie 
lichters. Wordt de heef of worden de spa-
ken aangebracht op een secundaire as, 
dan moet de overbrengverhouding ge-
kozen worden in overeenstemming met 
het aantal lichters of spaken. Meestal 
worden dan twee lichters toegepast zo-
dat er een overbrengverhouding van 3 
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Laatste restant van de Keersoppermolen tussen Dommelen en Riethoven. Alle watermolens hebben een dergelijke 
draagconstructie voor de maalstenen gehad. Deze constructie stond steeds los van het gebouw; wel waren de ijzerbalken 
van koning en staakijzers verbonden met de gebinten van het gebouw. Het is mogelijk dat de Kilsdonkse Molen na 1842 
aanvankelijk een dergelijke constructie had.

op 2 nodig is. Het aanbrengen van de 
heef op een tuimelas biedt de mogelijk-
heid de omwentelingssnelheid te opti-
maliseren. Die molens waar de heef op 
de wateras was aangebracht, hadden 
raderen met een diameter van 4 tot 4,50 
m. De raderen van de Kilsdonkse Molen 
hadden een diameter van 6 m waar-
door de omwentelingssnelheid daarvan 
zeker 25% lager was dan bij de kleine 
oliemolens. Op basis daarvan had de 
overbrengverhouding al 1,9 x moeten 
bedragen. Ook het verval en het type 
waterrad zijn bepalend voor de omwen-
telingssnelheid van de raderen. Om de 
overbrengverhouding nauwkeurig te 
berekenen, moeten al die gegevens in 
de berekening betrokken worden. De 
overbrengverhouding kan berekend 
worden als quotiënt van de optimale 
snelheid van de wentelas en de theo-
retische omwentelingssnelheid van het 
rad. Bij het verval van 1,70 m zoals dat 
tot 1880 was, blijkt bij gebruikmaking van 
een traditioneel onderslagrad volgens 
deze berekening een overbrengverhou-
ding van circa 2,0 x het meest optimaal 
te zijn. Toepassing van de vuistregel zou 
dus een heel acceptabel resultaat heb-
ben opgeleverd. Hierbij moet bedacht 
worden dat het tempo waarmee de 
heien van boerenoliemolens vallen de-
zelfde is als die van de voorslag van dub-
bele oliemolens, die tweemaal vallen te-
gen de naslaghei driemaal. Omdat het 

verval nu minder is dan in 1880 zou de 
overbrengverhouding voor de heden-
daagse praktijk feitelijk hoger moeten 
zijn dan toen.

Staartdelingen en breuken
Maar voor wie niet geleerd heeft om 
met staartdelingen en breuken te wer-
ken was er in Kilsdonk een veel eenvou-
diger oplossing. Zouden het eerder ge-
noemde spoorwiel en steenrondsel van 
de korenmolen oorspronkelijk niet de 
wielen op de wateras en tuimelas van 
de oliemolen geweest zijn? Spoorwiel en 
rondsel hadden respectievelijk 84 kam-
men en 36 staven. Uit de grootte van 
de spiegelgaten blijkt dat er geen mis-
verstand over hoeft te bestaan dat het 
spoorwiel als groot rad op een wateras 
bevestigd was. Het aantal staven van 
het rondsel zou nog kunnen doen den-
ken aan een schijfloop op een koning, 
maar daar is het spiegelgat te klein voor. 
Bovendien hebben deze twee wielen zo-
als reeds opgemerkt dezelfde tandsteek. 
Het rondsel zou niet misstaan op een 
tuimelas. Het is nog denkbaar dat deze 
wielen uit een andere wateroliemolen 
afkomstig waren, maar ook dan zou de 
overbrengverhouding een bruikbaar uit-
gangspunt geweest zijn. Er was dus een 
versnelling van ruim 2,3 keer; blijkbaar 
was rekening gehouden met een lager 
verval. Er zijn meer wateroliemolens be-
kend waarvan de overbrengverhouding 
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Reconstructietekening van het spoorwiel en een steenrondsel die tot 1955 in de 
korenmolen aanwezig waren. Dit zijn het groot rad en het aangedreven rondsel 
op de wentelas van een oliemolen geweest en zijn hier als zodanig weergegeven. 

van de wateras naar de tuimelas ruim 2 
was, die de hiervoor genoemde bereke-
ningen bevestigen.

Verbouwing
Met de hartafstand van de twee ge-
noemde tandwielen kon bij ons onder-
zoek ook de hoogteligging van de tui-
melas bepaald worden: het hart bevond 
zich circa 35 cm boven de bintbalken. 
Dit lijkt te bevestigen dat juistgenoem-
de wielen voor de Kilsdonkse Molen 
gemaakt werden. De diameter van de 
steekcirkel van het steenwiel boven de 
kollergang kon vrij nauwkeurig vastge-
steld worden door de uitsparing die in 
één van de bintbalken gehakt is. Met de 
gevonden hoogteligging van de tuimel-
as kon dan ook de steekcirkeldiameter 
van het rondsel berekend worden. Aldus 
berekend blijkt dat deze steekcirkels een 
verhouding van 0,45 hebben gehad; 
een waarde die prachtig aansluit bij de 
meest gebruikelijke waarden.
Op de bintbalken zijn geen sporen van 
lagers van de tuimelas en zelfs niet van 
smeermiddelen te vinden. De lagers 
moeten zich dus op blokken bevonden 

hebben die zich boven de bintbalken 
bevonden. Dan blijft er niet veel ruimte 
meer over voor een wentelas: de diame-
ter zal niet veel groter geweest zijn dan 
26 cm. Het rondsel heeft een spiegelgat 
van 32 cm. Uitgaande van de veronder-
stelde maximale maat van de tuimelas 
blijft er dan ruimte voor wiggen van 3 
cm dik. Dit zijn volkomen normale maten 
voor de tuimelas van een (enkele) boe-
renoliemolen. Hebben we hiermee de 
inrichting gereconstrueerd van de olie-
molen zoals die herbouwd was in 1842?
De wentelas of tuimelas met de zojuist 
genoemde maat zal van hout geweest 
zijn zoals gebruikelijk. Omdat dit niet in 
overeenstemming te brengen is met de 
notariële acte uit 1877 moet er dus in 
de tussentijd een integrale verbouwing 
hebben plaatsgevonden. Een verbou-
wing na 1842 biedt tevens een verklaring 

voor de totaal verschillende steensoor-
ten waarvan de wind- en de watermo-
len gebouwd zijn. De grenen bintbalken 
van het watermolengebouw rusten op 
dunne eiken muurstijlen. Deze dunne 
stijlen zijn blijkbaar ontstaan door het 
overlangs doorzagen van zware stijlen. 
Voor onze ogen rijst het beeld op dat het 
oliemolengebouw toen het in baksteen 
werd opgetrokken in lengte aanzienlijk 
werd vergroot waarbij materiaal van 
een bestaande houten molen werd ver-
werkt. Het valt bijvoorbeeld op dat de 
vier kapspanten twee aan twee gelijk 
zijn; kennelijk moesten twee nieuwe ge-
maakt worden. Het oude materiaal kan 
niet zijn overgebleven van de verbrande 
oliemolen. In het metselwerk van de wa-
termolen is geen verticale bouwnaad te 
vinden; het metselwerk werd dus ineens 
opgetrokken en moet dus van na 1842 
dateren. In welk jaar werd de oliemolen 
gebouwd?

Optimale benutting van energie
Veel oliemolens stonden op plaatsen 
waar te weinig verval en dus te weinig 
vermogen beschikbaar was voor een 
korenmolen. Als er weinig verval is, kan 
het vermogen vergroot worden door 
het rad breder te maken en, binnen de 
grenzen van het mogelijke, de sluisdeur 
hoger op te trekken. Dat biedt echter 
alleen soelaas als de beek voldoende 
debiet heeft. Hoe dat op de Aa was, is 
niet eenvoudig na te gaan. Thans staat 
het water ’s zomers vaak vrijwel stil, maar 
vóór 1900, toen de Peel nog nauwelijks 
ontgonnen was, zal de wateraanvoer 
wel regelmatiger zijn geweest. Foto’s van 
de Aa omstreeks 1920 tonen stilstaand 
water waarin de waterplanten welig tie-
ren. Het meeste veen van de Peel was 
toen verdwenen.

Stilstaand water in de Aa bij 
Zwanenburg. Het debiet van de beek 
wordt niet groter door twee raderen te 
koppelen. Opname uit 2003.
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Tekening van een oliebank in De Molenaar van 4 november 1942. Stalen wentelas 
met stalen heef. Hoewel in de rechtse tekening de indruk kan ontstaan dat de 
heef voor elke hei vier rollen heeft, gaat het om twee heven met telkens twee 
rollen. Uit de rechtse tekening blijkt dat de gietijzeren laden niet omkleed zijn.

Er bestaat over het stuwen door de mo-
lenaars en de vermeende schade die 
daar het gevolg van zou zijn een enorme 
hoeveelheid documenten. Dergelijke 
bronnen zijn als materiaal voor de ge-
schiedschrijving van onmisbare bete-
kenis. Er blijkt onder meer uit dat er ook 
altijd aangelanden zijn geweest die het 
stuwen in de zomer juist op prijs stelden. 

Er waren meer dan een eeuw gele-
den dus al gronden die verdroogden. 
Hoewel dat op zich nog geen bewijs is, 
lijkt dat er toch wel op te wijzen dat ook 
in het verleden de wateraanvoer ’s zo-
mers aanzienlijk minder was dan ’s win-
ters. Van geen enkele watermolen op 
de Aa en op de Dommel is bekend dat 
de wateraanvoer in de zomer zo groot 

was dat permanent volop gemalen kon 
worden. De korenmolenaars zullen het 
malen telkens hebben moeten onder-
breken om het water weer te stuwen. De 
molenmakers zullen dus zeker, net zoals 
in de rosmolens, gestreefd hebben naar 
constructies van het gaande werk die zo 
min mogelijk krachtsverlies veroorzaak-
ten.
Wanneer de huidige wentelas met de 
oorspronkelijke, ruim driemaal hogere 
snelheid zou draaien, zou die door de 
grote diameter van de lagers ongeveer 
evenveel vermogen vragen als een wa-
terrad van een oliemolen levert. Dan 
zou niets overblijven voor de kollergang, 
heien en stampers. De mogelijkheden 
die de ‘moderne’ gietijzeren en stalen 
onderdelen en moderne lagers boden, 
zullen daarom in het verleden zeker zijn 
benut. Alleen door in de olieslagerij ‘mo-
derne’ lichte en lichtlopende onderde-
len toe te passen, was het mogelijk om 
zoveel efficiënter met het vermogen om 
te gaan dat in de plaats van een enkele 
oliemolen een dubbele gebouwd kon 
worden bij behoud van hetzelfde water-
rad.

Conclusies
De inrichting van de oliemolen zoals die 
tot 1880 was, is blijkbaar niet in 1842 in 
deze vorm ontstaan. Aan de hand van 
de restanten van wielen die laatstelijk in 
gebruik waren in de korenmolen maar 
die kennelijk uit de oliemolen afkomstig 
zijn, kon een reconstructie getekend 
worden van de oliemolen met een in-
richting zoals gebruikelijk in ‘boeren-
oliemolens’. In 1880 was sprake van een 
dubbele oliemolen met ijzeren en stalen 
onderdelen en een oliekelder; een vroe-
ge vorm van modernisering.
Kennelijk zijn het groot rad en bijbeho-
rend rondsel uit de oliemolen na 1882 in 
de korenmolen aangebracht als spoor-
wiel en steenrondsel. Als dat zo is, dan 
lijkt dat een aanwijzing dat de olieslage-
rij opgebouwd was met tweedehands 
onderdelen van een stoomolieslagerij. 
In dat geval ontbraken deze wielen im-
mers; zou alles voor deze molen ge-
maakt zijn, dan zouden deze wielen ook 
van ijzer geweest zijn.
Omdat het vermogen van het water-
rad beperkt was, zal optimaal gebruik 
zijn gemaakt van mogelijkheden om 
de olieslagerij zo licht mogelijk te laten 
lopen.
Het is een gemiste kans dat niet naar 
herstel van de oorspronkelijke uitvoering 
van de werktuigen is gestreefd. 

De reconstructie

Zijn de hiervoor genoemde conclusies 
juist, dan is de nu voltooide reconstructie 
een anachronisme: dan horen de inrich-
ting van de korenmolen en de waterolie-
molen niet bij elkaar. De waterraderen 
waren immers al in 1880 verwijderd, zo-
dat de laatste inrichting van de koren-
molen ontstond op een moment dat 
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alleen de wind als krachtbron resteerde. 
In reconstructies kunnen er soms argu-
menten zijn om voor een anachronisme 
te kiezen, maar dan moet wel blijken dát 
er een keuze is gemaakt en waarom. 
Het achterwege blijven van onderzoek is 
daarvoor geen geldig argument. Als de 
oliemolen correct gereconstrueerd was, 
dan hadden dezelfde wielen zowel in de 
koren- als in de oliemolen moeten zitten. 

Dat vraagt uiteraard wel om een heel 
goede toelichting.
Verschillende mensen vragen zich af 
waarom de stichtingssteen, die hier als 
sluitsteen boven de hoofdingang was 
aangebracht, werd verplaatst en nu op 
een vrij onopvallende plaats zit. De stich-
tingssteen heeft plaats moeten maken 
voor een steen ter gelegenheid van de 
recente herbouw. Natuurlijk is het goed 

dat de herbouw gedateerd wordt, maar 
het is uit oogpunt van monumentenbe-
houd absurd dat nu de indruk wordt ge-
wekt dat de recente ingrepen in cultuur-
historisch opzicht belangrijker zouden 
zijn dan de geschiedenis van de molen. 
Het zou ons inziens respectvoller zijn ge-
weest als markeringen waren aange-
bracht op de gereconstrueerde delen. 
De stichtingssteen was dan gebleven op 

In Molenwereld 2009 nr. 126 vroeg Dick Kenbeek zich af hoe het gangwerk uit het watermolengebouw werd verwijderd. Hij stelt 
dat de wentelas verwijderd werd via de kopgevel aan de rivierzijde. De windmolen zou als kraan gebruikt zijn terwijl de stenen 
van de kollergang aan de kant van de wiel zouden zijn uitgenomen. Volgens hem rechtvaardigt dit de conclusie dat alles over 

het water is afgevoerd richting Den Bosch en daar vandaan verder naar Stroobos. Allereerst moet in overweging worden genomen dat 
de Zuid-Willemsvaart gegraven is omdat alle pogingen om de Aa bevaarbaar te maken uiteindelijk op niets zijn uitgelopen. In 1803 had 
Hendrik Verhees opdracht gekregen te onderzoeken of het mogelijk was de Aa weer bevaarbaar te maken. Hij heeft de gehele rivier 
daartoe gedetailleerd opgemeten. Zijn advies luidde om een kanaal aan te leggen. Hoewel tenslotte voor een noordelijker tracé werd 
gekozen is met het graven van de Zuid-Willemsvaart tussen 1822 en 1826 het advies van Verhees opgevolgd. Van na die tijd resteert 
een omvangrijk dossier over de problematische waterafvoer van de Aa, maar zelfs op dat gebied is tot in de twintigste eeuw weinig actie 
ondernomen. Er kan daarom met zekerheid worden aangenomen dat sinds 1803 geen enkel belangrijk onderhoud meer verricht is aan 
de Aa. Tijdens een inspectie op 12 en 13 september 1827 bleek de Aa benedenstrooms van Kilsdonk slechts 18 cm diep te zijn. Op de 
plaats bij Middelrode waar Molen Ter Steen stond, waren schotbalken geplaatst om het waterniveau te regelen. Omdat er geen scheep-
vaart over de Aa was, was er geen schutsluis ter plaatse van Molen Ter Steen zodat schepen hier niet verder konden. Het is niet helemaal 
uitgesloten dat de Aa bij grote waterafvoer en daarmee samenhangende hogere waterstand bevaarbaar was vanaf Kilsdonk tot aan Den 
Bosch maar het is vrijwel onmogelijk dat daar schepen door konden die groot genoeg waren voor de wentelas. De vloer van de ark lag 
boven het waterpeil van de wiel; in de ark kon dus geen schip komen. Het opladen moet dan ook een bovenmenselijke klus geweest zijn.
Toch lijkt de conclusie dat alles over water is afgevoerd op zich gerechtvaardigd: via de Zuid-Willemsvaart. De onderdelen moesten dan 
een klein eindje over de weg naar Veghel waar ze in de haven konden worden overgeslagen. In de kopgevel het verst van de rivier was 
een veel groter luik dan dat aan de rivierzijde. Dat is het luik waardoor de nieuwe wentelas naar binnen is gegaan. Zou het dan niet veel 
meer voor de hand liggen dat de wentelas aan die kant uit het gebouw is getakeld, waar hij op een slee of mallejan opgevangen kon wor-
den? Daar hadden de arbeiders vaste grond onder de voeten. En die wentelas zal zeker niet zo zwaar geweest zijn als de huidige. Op deze 
manier hoefden spaken en wielen zelfs niet afgenomen te worden; ruimte genoeg. Wat natuurlijk nog geen bewijs is dat het zo gegaan is.
Het ontgaat ons waarop Dick de conclusie van het tot deur uitgebroken venster op baseert. Alle vensters waren hoog. Het vloerniveau in 
de molen moet evenals dat van het terrein ongeveer een halve meter lager hebben gelegen dan thans. De ophoging van het terrein rond 
de molen gebeurde pas na 1950.
Een schip dat klein genoeg was om door de bochten van de Aa te kunnen komen, zou nooit voldoende stabiel geweest zijn om de stenen 
van de kollergang vanuit de molen op te laden. Zelfs als er een tijdelijke aanlegsteiger gebouwd zou zijn, dan was er nog geen kraan en 
zulke kleine schepen hadden geen eigen laadkraan. Maar waarom ontzettend moeilijk doen als het ook heel gemakkelijk kan? Je kon met 
een kar de molen inrijden. In de molen was eenvoudig een takel op te hangen om de stenen op de kar te laden.

De veronderstelling van Dick Kenbeek roept dus meer vragen op dan dat deze antwoorden geeft.
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de plaats waar hij hoort: de oorspronke-
lijke!
Het gebruik van hout voor de wentelas 
en diverse andere delen van de oliesla-
gerij in plaats van staal en gietijzer lijkt op 
een vergissing te berusten, zoals hiervoor 
al werd aangetoond. Het lijkt ook zeer 
onwaarschijnlijk dat de kollergang een 
steenraam heeft gehad. De overbreng-
verhouding in de oliemolen is van een 
versnelling van ruim tweemaal gewijzigd 
in een vertraging zodat de omwente-
lingssnelheid van de wentelas nu minder 
dan een derde bedraagt van wat die 
zou moeten zijn. Doordat de raderen 
circa 8% groter zijn dan in 1880 draaien 
de raderen omgekeerd evenredig lang-
zamer dan oorspronkelijk. Zou het verval 
nog kleiner zijn dan waar in het verleden 
mee gerekend was, dan draaien de ra-
deren nog langzamer. Het tempo van 
het olieslaan wordt bepaald door de fre-
quentie waarmee de slagheien vallen. 
Die frequentie is nu erg laag.

De koppelingen

Velen vragen zich af of de koppelingen 
tussen wind- en watermolen en tussen 
de twee raderen er vroeger ook ge-
weest zijn. De historische bronnen bie-
den ons daar geen zekerheid over. Er is 
slechts de al genoemde notariële akte 
uit 1877 die meldt dat de molens zowel 
op wind- als op waterkracht konden 
werken als op beide krachten verenigd. 
Het is niet duidelijk of hiermee alleen 
de korenmolen bedoeld werd of beide 
molens. Op de ijzeren waterassen zoals 
die in 1880 opgemeten en getekend 
werden, was geen mogelijkheid om een 
koppeling aan te brengen; de astappen 
staken niet buiten de lagers uit. Er is nog 
een aanwijzing waaruit geconcludeerd 
kan worden dat er geen koppeling van 
de waterassen geweest is. Uit de notulen 

Stoomolieslagerij omstreeks 1870 in De Molenaar van 9 mei 1923.

De beide gekoppelde waterraden (foto J. Vendrig, 21 april 2009). 

van de gemeenteraadsvergadering van 
17 maart 1882 blijkt dat de wateroliemo-
len niet meer aangedreven kon worden 
(zie: Molenwereld 2009 nr. 126 pag. 224). 
Als er een koppeling geweest was, dan 
was het economisch veel aantrekkelijker 
geweest om de waterraderen te verko-
pen zonder de assen omdat de oliesla-
gerij dan nog steeds op windkracht aan-
gedreven had kunnen worden. Het lijkt 
technisch en historisch gezien dus vrijwel 
onmogelijk dat die assen in Kilsdonk ge-
koppeld werden. De oliemolen had die 
koppeling ook helemaal niet nodig om-
dat die met de lichtlopende inrichting 
zoals die tot 1882 was, voldoende had 
aan één rad. Bovendien neemt het de-
biet van de rivier niet toe door twee ra-
deren te koppelen.

Draaimomenten

Theoretisch kunnen wind- en water-
kracht in een watervluchtmolen altijd 
gekoppeld worden. Theoretisch kan dat 
in de Hüvener Mühle ook, maar daar-
van is bekend dat het in de praktijk nooit 
gebeurde. In zijn beschrijving van de 
molen van Maasniel in De molens van 
Limburg spreekt P.W.E.A. van Bussel ner-
gens over het koppelen van wind- aan 
waterkracht. Op pagina 408 schrijft hij 
dat soms, onder bepaalde omstandig-
heden, parallel bedrijf werd toegepast; 
met andere woorden: malen op wind-
kracht en olieslaan op waterkracht. Van 
andere molens zijn daar geen gegevens 
over beschikbaar.
Hedendaagse molenmakers zijn van 
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mening dat draaien met gekoppelde 
molens onder vrijwel alle omstandighe-
den onverantwoord is. Het zou alleen 
voldoende verantwoord zijn als de wind 
zeer regelmatig is. Om enig profijt te 
trekken van de wind moet die ook vol-
doende kracht hebben. Hoe vaak komt 
die combinatie voor? Daarmee lijkt de 
vraag op het prikbord van Jaap Dekker 
ons afdoende beantwoord. Hij vroeg 
zich vanuit zijn werktuigbouwkundige 
achtergrond af of het verantwoord was 
om wind- en waterkracht te koppelen 
vanwege de sterk veranderlijke draaimo-
menten van de windmolen. Aandrijven 
en aangedreven worden wisselen el-
kaar voortdurend af zodat alle onderde-
len het zwaar te verduren krijgen. In die 
zienswijze vinden we dus bevestiging bij 
molenmakers van nu.

Rendemenstcurven

Op het molenprikbord (http://molen.start-
pagina.nl/prikbord/7805324/7805359/
re-ki lsdonkse-molen#msg-7805359) 
hadden we al genoemd dat door het 
aandrijven en aangedreven worden 
zowel de waterraderen als het gevlucht 
buiten hun maximum in de rendements-
curve gaan functioneren waardoor 
de maximum vermogens niet bij elkaar 
opgeteld kunnen worden. Dus bijvoor-
beeld: zouden gevlucht en waterrad elk 
3 kilowatt kunnen leveren, dan leveren 

ze samen geen 6 kW maar wellicht maar 
4 of onder bepaalde omstandigheden 
zelfs minder dan 3. Het koppelen biedt 
dus nauwelijks profijt. De ontwerper rea-
geerde daarop met de bewering dat de 
rendementscurven van de traditionele 
molenwieken en waterraderen zo breed 
zijn dat geen noemenswaardige vermo-
gensdaling optreedt. De werkelijkheid is 
dat het gevlucht zijn brede rendements-
curve nodig heeft om ondanks voortu-
rende fluctuaties van de wind normaal 
te kunnen functioneren; de wiekvorm is 
door de vroegere molenbouwers empi-
risch bepaald voor windmolens die niet 
aan een extra aandrijving gekoppeld 
waren. Het extra afremmen van het ge-
vlucht om de waterraderen aan te drijven 
leidt dus wel degelijk tot een forse terug-
val van het rendement en daarmee van 
het vermogen. Omdat de waterraderen 
onvoldoende vermogen hebben om het 
gevlucht goed aan te drijven, zullen die 
ook ver buiten hun maximum rendement 
worden afgeremd. Bovengenoemde 
bewering van de ontwerper geldt alleen 
als de wind buitengewoon constant is 
en gevlucht en waterraderen toeval-
lig precies met elkaar ‘in de pas lopen’. 
Vanwege de grote vertraging tussen 
gevlucht en waterraderen zal dat vrijwel 
nooit voorkomen. Koppelen van water-
raderen en gevlucht kan dus slechts als 
‘Spielerei’ worden beschouwd. In Hüven 
en Maasniel wist men dat.

3. Vooronderzoek

Illegale uitgraving
In opdracht van Vereniging De 
Hollandsche Molen is in de zomer van 
2001 door drs. E.F.T. Vink een historisch 
en door schrijver dezes een bouwhisto-
risch onderzoek verricht. Dit onderzoek 
was bedoeld als aanzet. Het had enkel 
tot doel de in de inleiding genoemde 
vragen te beantwoorden; het opstellen 
van een gedetailleerd restauratieplan 
maakte geen deel uit van de opdracht. 
Om een restauratieplan op te zetten was 
een vervolgonderzoek de aangewezen 
weg. Zoals uit dit artikel mag blijken, is 
er niets waaruit opgemaakt kan worden 
dat dit ook werkelijk gebeurd is. Echter, 
volgens Vereeniging De Hollandsche 
Molen zou er een vervolgonderzoek 
zijn verricht in de vorm van een arche-
ologisch onderzoek. Het nieuws hierom-
trent is met het nodige aplomb op tele-
visie gepresenteerd. Het was dan ook 
onvermijdelijk dat een aantal erkende 
archeologen verontwaardigd reageer-
de, uitgesproken ten overstaan van het 
provinciebestuur van Noord-Brabant. 
Het gebied waarin de Kilsdonkse Molen 
ligt, wordt op de Indicatieve Kaart van 
Cultuurhistorische Waarden aangeduid 
als een gebied met ‘middelhoge ver-
wachting op het aantreffen van archeo-
logische waarden’. Dit houdt in dat een 
archeologische opgraving alleen ver-
richt mag worden in overleg met het pro-
vinciebestuur en onder verantwoorde-
lijkheid van een bevoegd archeoloog. 
De verontwaardiging van de archeolo-
gen kwam voort uit het feit dat bij de uit-
graving van de fundamenten aan geen 
van beide voorwaarden is voldaan. Een 
niet-deskundige heeft noch de kennis 
van de methoden, noch inzicht in het 
interpreteren en dateren van het vondst-
materiaal. Een onvermijdelijk probleem 
waarover iedere archeoloog kan mee-
praten, is daarenboven dat de tijdens 
het onderzoek gevonden bodemsporen 
onherroepelijk worden uitgewist.
Behalve bouwhistorische heeft elke 
molen ook historische aspecten. Het 
stuwpeil zoals dat tot 1880 was, lag ho-
ger dan de vloer van de oliemolen, het-
geen vrij onlogisch lijkt. Hoe is dit te ver-
klaren? Molen Ter Steen bij Middelrode 
was niet de enige molen op de Aa na 
de Kilsdonkse Molen; er hebben stroom-
afwaarts in totaal drie molens gestaan. 
Welke invloed hadden die op elkaar? 
Zijn er molens verplaatst toen andere 
werden afgebroken? De Kilsdonkse 
Molen staat dicht bij het punt waar 
de gemeenten Bernheze, Veghel en 
Schijndel bij elkaar komen. Toch dateren 
de gemeentegrenzen pas uit de negen-
tiende eeuw. Toeval?
Over vele vragen ten aanzien van de 
geschiedenis van het complex had de 
bodem waarschijnlijk informatie kunnen 
verschaffen. Het is zeer de vraag of er na 
de zonder deskundigheid uitgevoerde 
uitgraving nog iets van belang te vinden 
is. De aanvrager van de bouw- en res-

Gedeelte uit de 
opmetingstekening 
uit 1880 van de 
waterraderen 
en assen van de 
Kilsdonkse Molen. 
Het lijkt zeer 
onwaarschijnlijk 
dat aan de ronde 
tap een koppeling 
bevestigd kon 
worden.
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tauratievergunning was op de hoogte 
van de wettelijke vergunningsverplich-
tingen. Dat hiervan is afgeweken, is te 
meer verwonderlijk waar de argumen-
ten voor zo’n kostbare restauratie eigen-
lijk alleen maar kunnen worden ontleend 
aan de geschiedenis; de werkelijke ge-
schiedenis en niet een gefingeerde. 
Welk verhaal moet nu aan de bezoekers 
verteld worden?

Een nieuwe kijk op molens?

Een poging om in dit artikel vragen te 
beantwoorden heeft onbedoeld vooral 
nieuwe opgeroepen. Het is volkomen 
terecht dat bij de recente herbouw niet 
gepoogd is een onbekende vroegere 
uitvoering te reconstrueren, zoals bij-
voorbeeld een ‘rudimentaire’ stelling en 
een halve zolder in de korenmolen. De 
herbouw bood echter wel een bijzonde-
re kans om de voorgeschiedenis nader 
te onderzoeken. Intussen is duidelijk dat 
nog zeer veel geschiedenis van dit com-
plex onbekend is. Bovendien noopt een 
herbouw en completering tot het maken 
van keuzen. Om die keuzen te kunnen 
maken is het nodig om vooraf inzicht te 
verwerven in de gehele bouwgeschie-
denis; dus ook van elementen die ver-
dwenen zijn maar wel sporen hebben 
nagelaten. Daarmee zou bijvoorbeeld 
een antwoord gegeven kunnen worden 
op de vragen over het spoorwiel en het 
uithakken van de muren op de steenzol-
der.
Tijdens de voorbereiding van een re-
constructie is er optimaal gelegenheid 
om een onbekende voorgeschiede-
nis nader te onderzoeken. Beter en 
gemakkelijker dan onder andere, la-
tere omstandigheden. Alleen zo kan 
de betekenis van bepaalde bouwspo-
ren worden begrepen en ontstaat een 
goede basis voor een ontwerp. Juist 
zo’n onderzoek was de overduidelijke 
intentie toen Vereniging De Hollandsche 
Molen besloot medewerking te verle-
nen aan deze reconstructie. Daarmee 
liep De Hollandsche Molen vooruit op 
de visie die enkele jaren later door prof. 
Bazelmans werd verwoord.

Restauratiefilosofie

Een bezoeker sprak zijn vreugde uit over 
de geur van het eikenhout in de olie-
molen. In het verleden rook het in deze 
molen echter niet naar eikenhout maar 
naar turfvuur en warme olie. In plaats 
van het nostalgisch aandoende resul-
taat zou een reconstructie van het histo-
rische voorbeeld van een thans geheel 
verdwenen industrieel erfgoed ongetwij-
feld veel interessanter en waardevoller 
geweest zijn.
Omdat in de negentiende eeuw snel-
heid belangrijker was dan het winnen 
van het allerhoogste percentage olie, 
wordt met de gemoedelijk ronddraai-
ende wentelas zoals dat nu het geval is, 

een vervalst beeld van de geschiedenis 
gepresenteerd. Hiermee wordt de in-
druk gewekt dat de arbeiders tijdens de 
tweede helft van de negentiende eeuw 
een lui leventje leidden en alle tijd had-
den om een praatje te maken.
Voor de reconstructie van de oliemolen 
is een tekening van een stoomoliemolen 
die in de Molenaar 9 mei 1923 (jubile-
umnummer) werd gevonden, blijkbaar 
kritiekloos overgenomen zonder te on-
derzoeken of die tekening enige rele-
vantie heeft voor de Kilsdonkse Molen. Is 
de term reconstructie zonder onderzoek 
eigenlijk wel op zijn plaats?

Werktuigenzorg

Om enig misverstand te voorkomen: mo-
lenmaker Adriaens heeft prima werk ge-
leverd. Hij heeft zelfs een aantal fouten 
uit het ontwerp verholpen. Maar waar-
om is een aannemer wél verantwoor-
delijk voor zijn werk en een ontwerper 
niet? Het ontwerp wordt geautoriseerd 
door de opdrachtgever. Dat impliceert 
dat de aannemer formeel niet van het 
ontwerp mag afwijken terwijl hij wel 
verantwoordelijk is voor het resultaat. 
Molenmakers stellen er eer in werk te 
leveren dat uit bouwkundig en molen-
technisch opzicht in orde is. Maar zij zijn 
geen bouwhistorici; er mag niet van hen 
verwacht worden dat zij de cultuurhisto-
rische tekortkomingen in een ontwerp 
zullen signaleren of op hun betekenis 
kunnen schatten. Ze dragen eenvoudig 
een andere verantwoordelijkheid.
De kosten van gedegen onderzoek val-
len vrijwel overal in het niet bij de restau-
ratiekosten.

Slotbeschouwing

Steeds wordt het argument aangehaald 
dat ‘men’ er toch geen weet van heeft. 
‘Men’, daarmee wordt dus kennelijk ‘het 
grote publiek’ bedoeld. De zin van mo-
numentenbehoud ligt in het doorgeven 
van een getrouw beeld van het verle-
den. Dàt is de enige reden om er zoveel 
belastinggeld aan te spenderen. Dit 
impliceert de noodzaak van historisch 
verantwoord restaureren. Het publiek 
een onhistorisch beeld voorschotelen 
omdat toch niemand dat zou beseffen, 
getuigt van onderschatting van het kri-
tisch vermogen van het publiek en van 
vele molenliefhebbers. Het getuigt bo-
vendien van ernstige veronachtzaming 
van de cultuurhistorische waarden van 
een belangrijk monument. Als historisch 
geïnteresseerde molenliefhebbers er-
van overtuigd zouden zijn dat hun vra-
gen en opmerkingen serieus genomen 
waren, dan zou er niet zoveel discussie 
over deze reconstructie zijn ontstaan. 
Eén en ander komt in een bedenkelijk 
daglicht te staan als daarmee de indruk 
zou worden gewekt dat het herstel van 
monumenten een hobby is van enkele 
enthousiastelingen zonder historische 

discipline. Het fundament zou onder het 
monumentenbehoud wegvallen.
Tijdens het Bouwhistorisch Platform van 
16 april 2008 hield Rien de Visser een 
voordracht ’Golfplaat leren zien, bezien 
en ontzien’. Als voorbeeld toonde hij de 
aanbouw aan het oliemolengebouw 
van de Kilsdonkse Molen “bij restauratie 
inmiddels verloren gegaan”. Men kan 
schamperen over mensen die waarde 
toekennen aan deze aanbouwen of 
aan de eveneens verwijderde maalin-
richting in dat oliemolengebouw, die 
inmiddels ook de voor Rijksmonumenten 
gerechtigde leeftijd had bereikt. Maar 
de kritische noot van De Visser leert ons 
wel dat niet iedereen dezelfde gedach-
ten heeft over molenreconstructies. Hier 
brengen wij de voordracht ‘Totem of ta-
boe’ van prof. Rooijakkers voor het door 
De Hollandsche Molen georganiseerde 
congres ‘Een nieuwe kijk op molens?’ 
op 7 november 2003 en de voordracht 
‘Moeten molens altijd malen?’ van prof. 
Bazelmans voor het door de RACM ge-

De Kilsdonkse molen niet lang 
voordat de sloper aan de slag ging. 
Links van de molen het motorhok en 
rechts een laadperron. Dat is nu weer 
aangebracht, maar de trap zit zo dat 
de oorspronkelijke functie onmogelijk 
is: wagens kunnen er moet goed 
fatsoen niet meer langs rijden. Op 
deze foto is te zien dat de trap aan de 
zijkant zit. De verandering zal wel te 
maken hebben met de publieksfunctie 
van de molen. De directe omgeving 
van de molen werd tussen 1950 en 
1955 40 tot 50 cm opgehoogd.(foto 
collectie Heeswijk-Dinther, Brabants 
Historisch Informatie Centrum).
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M E U L F R A N S

Ark: Het vaste deel van het sluizenstelsel, bestaande uit een vloer, zij- en tussenwanden.
Astap: Rond afgedraaid uiteinde van een as dat in een lager draait.
Bint: Stelsel van balken met constructieve functie, gewoonlijk bestaande uit twee stijlen, horizontale balk en twee korbeels.
Bintbalk: Horizontale draagbalk van een bint.
Boerenoliemolen: Oliemolen waarin alleen oliehoudende zaden voor lokaal gebruik werden verwerkt. De meeste boerenoliemolens beschikten over 

slechts één oliebank.
Draaimoment: Rondgaande kracht; het product van een recht uitgeoefende kracht vermenigvuldigd met de lengte van de arm waarop deze 

kracht wordt uitgeoefend. Ook: koppel.
Dubbele oliemolen: Oliemolen met twee oliebanken waarvan de ene met lage en de andere met hoge druk werkt om het proces efficiënter te laten 

verlopen.
Heef: Constructie op tuimelas waarmee heien en stampers opgeheven worden. Een heef bestaat meestal uit een aantal evenwijdige 

armen waartussen rollen bevestigd zijn. Zie ook: spaken.
Kalf: Korte horizontale dwarsbalk tussen twee zwaardere balken.
Lade: Deel van oliebank: de langwerpige uitsparing waarbinnen de druk wordt opgebouwd; bij een niet omklede ijzeren lade zijn de 

afmetingen van de oliebank gereduceerd tot de materiaaldikte van het ijzer.
Rollaag: Vakjargon van de metselaar: laag van bakstenen op hun kant.
Sluitsteen: Trapeziumvormige steen die als laatste geplaatst wordt in een gemetselde boog.
Spaken: Uitsteeksels aan wentelas waarmee heien en stampers opgeheven worden (nokken). Zie ook: heef.
Spiegelgat: De opening die vrijgelaten wordt tussen de spaken van een tandwiel. Deze spaken gaan niet door het middelpunt van het wiel.
Steekcirkel: De cirkel waarop de regelmatige afstanden van de kammen (tanden) worden afgezet. Deze afstand, gemeten op de overgang 

van de tandvoet naar de tandkop, heet de ‘steek’ of ‘tandsteek’.
Steenwiel: Tandwiel op de verticale as of spil van de kantstenen.
Stellingliggers: Horizontale balken van de stelling die het stellingdek dragen.
Tuimelas: Relatief lichte wentelas van boerenoliemolens. Zie: wentelas. Een tuimelas heeft meestal geen spaken maar een heef.
Verval: Hoogteverschil van het water.
Wiel: Met het geslachtelijke woord ‘wiel’ wordt de kolk bedoeld die achter watermolens in de rivier ontstond.
IJzerbalk: Balk met radiaal lager van verticale as of spil.

N A S C H R I F T

Het artikel ‘Een gemiste kans’ is twee weken voor het sluiten van de kopijdatum aan Adviesbureau Groen, Stichting De 
Kilsdonkse Molen en De Hollandsche Molen gestuurd. Wij hebben daarop gereageerd met het verzoek het artikel in 

deze vorm niet te plaatsen. Wij bereiden momenteel een boek voor over De Kilsdonkse Molen, waarin o.a. een uitvoerige 
verantwoording wordt opgenomen over het restauratieproces. Wij zijn ervan overtuigd dat het beter is aan de hand van een 
dergelijke verantwoording te debatteren over een project dat ons allen aan het hart gaat. Helaas is het laatste het enige 
waar we het in dit stadium waarschijnlijk allemaal over eens zijn. 
Wij zijn op de hoogte van de reden voor Molenwereld om het artikel toch te plaatsen. Wij respecteren dat ten volle, al 
hadden wij het graag anders gezien. 
Stichting De Kilsdonkse Molen heeft geen behoefte om inhoudelijk op het artikel van Nico Jurgens te reageren. De stichting 
heeft vanuit haar verantwoordelijkheid de opdracht voor planvorming en begeleiding verstrekt aan Paul Groen, met 
waardering voor hetgeen Nico Jurgens daaraan voorafgaande voor de stichting heeft gedaan. Adviesbureau Groen en De 
Hollandsche Molen beraden zich op een reactie in het volgend nummer van Molenwereld.

Jan Nelissen, voorzitter Stichting De Kilsdonkse Molen
Paul Groen, Adviesbureau Groen
Leo Endedijk, directeur vereniging De Hollandsche Molen

organiseerde symposium ‘Molens in het 
Nederlandse Cultuurlandschap’ op 10 
oktober 2007 in herinnering. De wereld 
kijkt over onze schouders mee.
‘Molendeskundige’ en ‘bouwhistoricus’ 
zijn geen beschermde beroepen; er 
is geen enkel diploma voor vereist. De 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
oefent bij molenrestauraties en –recon-
structies geen enkele kwaliteitsbewa-
king uit. Dat kan de medewerkers van 
deze dienst niet aangerekend worden: 
door de decentralisatie is de verant-
woordelijkheid gelegd bij lokale amb-
tenaren van wie niet verwacht mag 
worden dat zij de mogelijkheden heb-
ben zich in alle sectoren van de monu-

mentenzorg te bekwamen. Dat zou bij 
uitzondering in grote steden nog moge-
lijk zijn maar zeker niet in het landelijke 
gebied. De grootste stad van Nederland 
heeft wel een ‘Bureau Monumenten en 
Archeologie’ met meerdere deskundi-
gen, maar zelfs die stad kan zich niet 
veroorloven een molendeskundige aan 
te stellen. Zo zijn er meer specialisaties 
waarin op lokaal of regionaal niveau 
niet kan worden voorzien. Daarmee is in 
de monumentenzorg al twintig jaar vóór 
de creditcrisis bewezen dat de overheid 
bij sommige zaken zelf de regie in han-
den zou moeten houden.
De gerealiseerde reconstructie van 
de Kilsdonkse Molen heeft - zeker voor 

de buitenstaander - buiten twijfel een 
indrukwekkend molencomplex opge-
leverd. De grote vraag is echter of die 
reconstructie volledig recht doet aan 
de basisvoorwaarden van verantwoord 
monumentenbehoud (de molen is im-
mers een rijksmonument en alle finan-
ciële lasten worden - juist vanwege dit 
monumentkarakter - gedragen door de 
gemeenschap). Als het antwoord op 
deze vraag ontkennend is dan is met 
deze restauratie naast behoud juist cul-
tuurhistorische schade aangericht . Men 
kan zich dan in alle ernst afvragen of dit 
molencomplex zijn bescherming van 
rijkswege nog wel waard is.
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BON

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

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

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

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

MOLENWERELD  iedere maand per post thuis kan op drie manieren:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

❑
❑

❑

❑

✂




