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

Om molens te laten draaien en beter nog te laten malen zijn soms gro-
te ingrepen noodzakelijk. De ondermolen van de Tweemanspolder bij 

Zevenhuizen liep door meer dan een oorzaak uit de pas bij de andere molens 
van de viergang, waardoor 'een ongelijk span voor een bokkenwagen' ont-
stond. Door verlaging van het polderpeil werden de problemen alleen maar 
groter. Jan Hofstra zet in een goed gedocumenteerd artikel de ontwikkeling 
van de waterlopen uiteen en hoe nu het probleem van deze bijzonder mooie 
en landschappelijk fraai gelegen viergang wordt opgelost.
Spijkenisse was tot halverwege de vorige eeuw een kleine plattelandsge-
meente op het eiland Putten. Dat is allang niet meer het geval. Spijkenisse 
verstedelijkte en de typische dorpskorenmolen raakte meer en meer in con-
flict met zijn omgeving. De afgelopen maand is de molen zeven meter opge-
vijzeld, waarvan Dick Kenbeek in dit nummer uitvoerig verslag doet. 
Deze maand twintig jaar geleden viel het IJzeren Gordijn. Dat betekende in 
de voormalige DDR het einde van een groep marginale molenaarsbedrijfjes 
die het communistische systeem doorstonden maar in de moderne westerse 
maatschappij kansloos werden. Nico Jurgens voert in foto’s een wel heel bij-
zondere representant op in de vorm van de molen van Röcken ten tonele. 
In de loop der jaren kregen meerdere bedrijfsmolens een wezensvreemde 
bestemming: woning of een horecafunctie. Dat betekende soms de redding 
van de molen op zich, maar ook het geheel of gedeeltelijk uitslopen van het 
gaande werk van de molen die daardoor als het ware een lege huls werd. De 
weg terug is vrijwel onbegaanbaar, vooral vanwege het eraan verbonden 
prijskaartje, zowel netto (herinrichtingskosten) als bruto (eigendom). Dankzij 
de eensgezinde wil en samenwerking tussen huurder Paul Groen en eigenaar 
Stichting De Utrechtse Molens voltrok zich zo’n wonder dat recent werd afge-
sloten met een feestelijke ingebruikstelling. 
Al met al raakte dit novembernummer weer knap verzadigd, zelfs zo, dat met 
name enige boekbesprekingen moesten blijven liggen tot het volgende num-
mer. We kunnen als redactie niet uit de suikerpot blijven snoepen zoals nu 
reeds enige opvolgende nummers het geval is. 

En Balie Kluiver hoort het gefluit niet.                                 JSB
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Bij de omslag voorzijde: De molen van Spijkenisse als een koning op zijn troon. 
Voor meer bijzonderheden zie elders in dit nummer (foto G. Barendse, 14 ok-
tober 2009).
Bij de omslag achterzijde: Het donkere jaargetijde is weer aangebroken. Maar 
ook bij somber weer ontstaat er soms een bijzondere wisselwerking tussen de 
draaiende molen en het landschap, zoals bij deze molen in het Limburgse 
Roggel-Nijken (foto G. Sturkenboom, 28 februari 2009). 

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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Korenmolen De Hoop in Haren in 
de steigers

Korenmolen De Hoop in Haren staat 
sinds donderdag 24 september geheel 
in de steigers. Het muurwerk van de mo-
len moet zowel binnen als buiten wor-
den aangepakt en wordt dan voorzien 
van vermoedelijk een roomwitte kleur. 
Hiertoe worden momenteel proefstro-
ken aangebracht. Hiermee is een be-
gin gemaakt met de laatste fase van 
de omvangrijke restauratie van deze uit 
1843 stammende molen, die mogelijk is 
gemaakt door rijkssubsidies en een forse 
bijdrage van de Stichting Emmaplein 
Foundation van de onlangs overleden 
Dick Laan uit Haren. In 2007 is er reeds 
een geheel nieuwe omloop om de mo-
len aangebracht. In 2008 is de kap van 
de molen gelicht en op een dieplader 
getransporteerd naar de molenmakers-
werkplaats van de firma Dunning uit 
Adorp. Verschillende onderdelen van 
de kap zullen moeten worden vervan-

gen, waaronder de windpeluw. De res-
tauratie moet op 1 juli 2010 zijn afgerond. 
Wat weinig mensen (buiten molenkrin-
gen) weten, is dat deze molen ooit ook 
olie heeft geslagen. Onderdelen van 
de olieslagerij zijn deels nog aanwezig. 
Om dit onderdeel te restaureren/com-
pleteren, is nog geen geld beschikbaar. 
Mocht ook dit in de toekomst verwezen-
lijkt kunnen worden, dan heeft de pro-
vincie Groningen er een unieke (olie-)
molen bij. Harmannus Noot.

Groninger molenaars gezocht 
en gevonden tijden open les 

De open les op 19 september die plaats-
vond op zeven instructiemolens in de 
provincie Groningen, is een groot suc-
ces geworden. Het weer was schitte-
rend en diverse mensen hebben de kans 
gegrepen meer over het molenaars-
vak te weten te komen. De molenaar 
en instructeur van De Helper aan het 
Paterswoldse meer begroette ’s-och-
tends acht en ’s-middags vijf poten  tië-
le leerlingen. Hiervan gaven zich er al 
meteen twee op voor de opleiding. Voor 
molen De Groote Polder in Slochteren 
was eveneens veel belangstelling: van 

de bezoekers meldden zich drie men-
sen voor de opleiding aan. Ook molen 
De Hoop in Garsthuizen kon drie leerlin-
gen noteren. De instructeur en molenaar 
van De Vier Winden in Pieterburen had 
eveneens een succesvolle oogst. Vijf 
mensen gaven aan graag de opleiding 
tot vrijwillig molenaar te willen volgen. 
Van de bezoekers aan molen Dijkstra in 
Winschoten waren twee mensen zeer 
geïnteresseerd in de opleiding. De in-
structeur van de molen te Ganzedijk kan 
één nieuwe leerling gaan begeleiden 
en bij molen De Onrust in Oude-Pekela 
meldden zich drie kandidaten. Veel 
molenaars-in-spé werden meteen aan 
het werk gezet. Zo mochten ze bij som-
mige molens bijvoorbeeld de vangket-
ting bedienen, de molen kruien en het 
zeil voorleggen, zodat men een goede 
indruk kreeg wat werken met een molen 
inhoudt. Het Groninger Molenhuis en het 
Gilde van Vrijwillige Molenaars, die deze 
open les organiseerden, kijken terug op 
een zeer geslaagde dag. Er was veel be-
langstelling voor de opleiding tot vrijwil-
lig molenaar en dat geeft hoop voor de 
toekomst. Meer molenaars betekent im-
mers dat molens vaker kunnen draaien 
en dat draagt bij aan hun behoud. Het 
Groninger Molenhuis.

De Hoop in Haren rondom in de 
steigers (foto H. Noot, 25 september 
2009).

Open les op De Vier Winden in Pieterburen (foto: E. Euser, 19 september 2009).
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Ingebruikname Haensmole en 
Borgmolen te Grouw

Op 25 september heeft molendeskun-
dige Gijs van Reeuwijk het startsein 
gegeven voor de ingebruikname van 
de Borgmolen te Grouw. De molen is 
gebouwd in 1850 en in 2007 gerestau-
reerd en op De Burd een stuk verplaatst 
(Molenwereld 2007-11-396). Het is één 
van de weinige achtkantige molens 
welke rond Grou en Earnewâld hebben 
gestaan, een gebied dat oorspronke-
lijk veelal werd bemalen door spinne-
koppen. Louis Lyklema, voorzitter van 
Stichting Poldermolens De Lege Midden 
heeft op dezelfde dag de Haensmolen 
in gebruik genomen. De Haensmolen 
(bouwjaar 1895) raakte op 9 januari 2004 
zwaar beschadigd nadat een binnen-
vaartschip de molen aanvoer en totaal 
verwoestte. De molen heeft nu een plek-
je op De Burd gekregen. Beide molens 
gaan weer dienst doen als hulpgemaal 
voor het bemalen van de polder. 

Herstel De Rietvink te Nijetrijne 
vordert gestaag

Molen De Rietvink nabij het sluisje in het 
riviertje de Scheene krijgt de oorspron-
kelijke contouren weer terug. Deze mo-
len van de familie Van der Mark wordt 
geheel gerestaureerd. Op 29 september 
2009 is de eerste nieuwe roede gestoken 
. Het is de bedoeling dat in de molen 
volgend jaar een theeschenkerij komt 
met daarbij de mogelijkheid tot bezich-
tigen van de molen. De familie Van der 
Mark woont in de Groninger zeetjalk 
VIOD, gelegen bij de molen. Vooral in 
de zomermaanden fietsen en lopen 
veel mensen door het natuurgebied 
de Rottige Meente. De restauratiewerk-
zaamheden worden verricht door Bouw 
‘75 te Workum.

Derde Nijefurdse Molenaarsdag

Molenaars, liefhebbers van molens en 
andere geïnteresseerden maar zeker 
ook kinderen kunnen hun hart ophalen 
tijdens de 3e Nijefurdse molendag op 
zondag 29 november. Juist op deze dag 
en in deze tijd van het jaar laten de au-
thentieke molens exact zien waar ze ooit 
voor gebouwd zijn; laat u verrassen door 
de hoeveelheden liters water welke een 
molen per minuut op de boezem loost, 
bij hoeveel windkracht is een molen 
nog in staat om te malen. En bij slecht 
weer kun je nog echt de sfeer van 100 
jaar terug opsnuiven; zoevende wieken 
en klotsend water in de utskoat zullen de 
boventoon gaan voeren op deze prach-
tige door de vrijwillige molenaars geor-
ganiseerde derde Nijefurdse molenaars-
dag. Waar vind u de Nijefurdse molens, 
in Workum en Koudum en omgeving. De 

molens zijn geopend van 11 tot 16 uur en 
diverse molens zullen iets extra’s orga-
niseren voor hun bezoekers. Martin de 
Jong.

Verbroederende marathon 
Olieslaan in molen Woldzigt 
Roderwolde

Op een mooie vrijdag 2 oktober be-
gon het dan toch écht: de marathon 
olieslaan in Roderwolde. Om 14.00 uur 
hield Prof. dr. Jos Bazelmans een lezing 
waarmee hij stof tot nadenken gaf over 
monumenten en hun behoudenswaar-
digheid. Iedereen, van voorzitter tot 
buurvouw en molenaar, discussieerde 
vlijtig mee. Buiten molen Woldzigt, in 
Roderwolde haven kwam een schip met 
lijnzaad aan, práchtig. Windolieslaan 
was de bedoeling, de molen draaide tij-
dens de opening en daarna úúúren niet. 
Tegen twaalven was iedereen druk aan 
het olie slaan en dat ging door tot 15.00 
uur zaterdagmiddag. ‘Eulislaog’n’ en 
‘lienkouken’ wisselden af met Zaanse en 
Sallandse equivalenten. Bezoekers van 
ver en dichtbij genoten van dit spektakel 
van zinvol geweld. ‘s Avonds en ‘s nachts 
uit Roderwolde en overdag vanuit het 
hele land, mensen hadden die week 
een weerbericht vanuit een molen ge-
zien....

Start herstel Molen Fakkert 
Hoonhorst dankzij injectie 
provincie

Dankzij een restauratiesubsidie van de 
provincie Overijssel ter hoogte van 85 
procent van de totale kosten kan Molen 
Fakkert te Hoonhorst eindelijk gerestau-
reerd worden. De provincie geeft 439.379 
euro subsidie voor het restauratiepro-
ject in Hoonhorst, terwijl de gemeente 
Dalfsen ook al 250.000 euro heeft toe-
gezegd. Voorwaarde voor de subsidie 

De Rietvink te Nijetrijne voorzien van de opnieuw gedekte kap en de 
binnenroede (foto: L. van der Broek, 29 september 2009).

Woldzigt te Roderwolde in actie tijdens het 24-uur olie slaan 
(foto: Hans Petit, 2 oktober 2009).
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is dat de restauratie uitvoeringsgereed 
moet zijn en dat zij voor 1 maart 2010 kan 
starten. Aangezien de aanvraag van 
de Stichting de molen van Fakkert aan 
deze eisen voldoet, heeft de provincie 
de subsidie voor dit project, net als die 
voor elf andere projecten goedgekeurd. 
Onder meer de restauraties van de 
Willibrorduskerk in Boerhaar, de pastorie 
van de OLV kerk in Wijhe, de Buitenkerk 
in Kampen en de RK kerk in Olst kunnen 
ook van start gaan. De provincie is nog 
bezig met een aantal andere subsidie-
aanvragen. In totaal is bijna 17 miljoen 
euro beschikbaar. De restauratie van de 
molen gaat circa 600.000 euro kosten. 

Nicolaasmolen te Denekamp 
wacht op noodzakelijke 
restauratie

De Nicolaasmolen in Denekamp 
staat sinds 30 mei 2009 nagenoeg 
stil, aangezien de staart in zo’n slechte 
staat verkeert, dat de molen niet meer 
gekruid kan worden. Herstel van de 
staart is daarom dringend noodzakelijk, 
maar dit is pas mogelijk wanneer 
daarvoor subsidie wordt verkregen. De 
molenstichting Lattrop-Tilligte is daar 
momenteel druk mee bezig. Zo laat de 
nieuwe voorzitter C. de Regt weten in 
de nieuwsbrief van de molenstichting. 
Dat de molen recent nauwelijks heeft 
gedraaid heeft ook gevolgen voor de 
opleiding tot vrijwillige molenaar. Deze 
wordt voorlopig voortgezet vanuit de 
Borgelinkmolen te Denekamp.
  

Koninklijke onderscheiding voor 
vrijwillige molenaar Hattem

De burgemeester van Hattem, de heer 
drs. J.W. Wiggers, heeft op 3 oktober de 
heer T. Friesema benoemd tot lid in de 
Orde van Oranje Nassau en de bij de on-
derscheiding behorende versierselen uit-
gereikt tijdens een gezellige bijeenkomst 
van de vrijwilligers van molen De Fortuin. 
De heer Friesema is sinds 1984 werkzaam 
als vrijwillig molenaar bij De Fortuin te 
Hattem. Samen met zijn collega vrijwillig 
molenaars zorgt hij ervoor dat de karak-
teristieke molen van Hattem blijft draai-
en. Hij is het vaste aanspreekpunt van 
derden als het om de molen gaat. Sinds 
1984 zet hij zich tevens, alhoewel woon-
achtig in de provincie Gelderland, in 
voor de afdeling Overijssel van het Gilde 
van Vrijwillig Molenaars. Al 25 jaar is hij 
gastmolenaar voor leerling-molenaars 
en draagt hij zijn kennis en ervaring aan 
hen over. Daarnaast is hij al meer dan 15 
jaar actief als examinator voor de toela-
tingsexamens. Van de heer Friesema kan 
daarom met recht gesteld worden dat 
hij zijn steentje bijgedragen heeft aan 
het behoud van de molen in Hattem én 
aan het behoud en vergroten van het 
molenaarsbestand van Gelderland en 
Overijssel.

Bestemmingsplan voor 
verhoogde Daams’ molen 
aangepast

Het College van B en W van de gemeen-
te Epe heeft het bestemmingsplan voor 
'Daams’ molen in Vaassen vrijgegeven. 
Dit bestemmingsplan maakt het moge-

lijk dat de molen wordt verhoogd. Het 
plan vormt de basis voor de af te geven 
bouwvergunning en ligt vanaf 14 oktober 
2009 zes weken ter inzage. In mei van dit 
jaar heeft de gemeenteraad ingestemd 
met de structuurvisie voor het centrum 
van Vaassen. Een belangrijk onderdeel 
van deze structuurvisie is het verhogen 
van Daams’ molen. Dit is namelijk een 
voorwaarde om de structuurvisie te kun-
nen uitvoeren en in het centrum te kun-
nen bouwen. Het bestemmingsplan voor 
het verhogen van Daams’ molen is dus 
geen nieuw beleid, het is een uitwerking 
van de al vastgestelde structuurvisie. In 
de structuurvisie voor het centrum van 
Vaassen staat de hoofdkoers voor de 
toekomst van het centrum van Vaassen. 
Centraal staat het versterken van de 
leefbaarheid en het vergroten van kwa-
liteit met alle facetten die hieraan een 
bijdrage kunnen leveren. Deze facetten 
zijn wonen, economie, verkeer, recreatie 
en toerisme, de molen en de inrichting 
van de openbare ruimte. 

Herbouw monumentale 
houtloods op het erfgoedpark 
hervat

In de afgelopen winter werd een begin 
gemaakt met de funderingen welke 
moesten dienen om een herbouwde, 
ruim 10 jaar oude Westzaanse hout-
loods te dragen. Door een fout in de 
tekeningen in de bouwaanvraag werd 
de herbouw van de loods stilgelegd en 
moest de procedure opnieuw worden 
doorlopen. Op 9 september ontving 
de Stichting Industrieel Erfgoedpark De 
Hoop de goedkeuring om de bouw te 

De Fortuin in Hattem (foto jsb, 
15 augustus 1989).

Er wordt druk gewerkt aan de restauratie van de molen van Maasbommel. 
De grondzeiler van weleer wordt verhoogd tot baliemolen, maar zo te zien 
aan de gaten voor de balieliggers volgens het klassieke patroon met een 
verhoogde romp. (foto G. Barendse, 20 oktober 2009). 
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hervatten. Aangezien het hei- en beton-
werk al in de winter gereed was gekomen 
kon Aannemingsbedrijf Klaas de Leeuw 
uit Schagen op 22 september onmiddel-
lijk aan de slag. Na wat zoeken in de sta-
pel gebinten werd het eerste gebint op 
de juiste plaats gehesen en gesteld, op 
dezelfde dag gevolgd door het tweede 
exemplaar. Na het zuiver afstellen van 
deze eerste 2 delen volgden de overige 
de dagen daarna. Op donderdagmid-
dag stond het laatste van de elf gebin-
ten op zijn plaats. De komende tijd zal de 
loods verder afgebouwd worden waar-
bij zoveel mogelijk het oude materiaal 
zal worden gebruikt. Wanneer de her-
bouw zal zijn afgerond dan zal er op het 
erfgoedpark een provinciaal monument 
staan dat zorgvuldig bewaard dient te 
worden en als representant zal gelden 
voor de vele, houtloodsen welke zo ka-
rakteristiek waren voor de Zaanstreek. 
Tot eind vorig jaar stond deze loods in 
Westzaan op een terrein dat door wo-

ningcorporatie Parteon uit Zaanstad 
ontwikkeld wordt tot een woongebied. 
Omdat er in Zaanstad geen geschikte 
plaats voor deze loods kon worden ge-
vonden werd uiteindelijk in overleg met 
Parteon, de Provincie Noord-Holland en 
de SIEDH besloten over te gaan tot ver-
plaatsing naar Uitgeest. SIEDH.

100.000ste bezoeker 
Werelderfgoed Kinderdijk

Op 23 september huldigden de heren 
M. Houtman, burgemeester van Nieuw-
Lekkerland en Hans Broekmeulen, di-
recteur van stichting Werelderfgoed 
Kinderdijk mevrouw Molly Havershoek 
uit Canada als de honderdduizendste 
bezoeker van de Bezoekersmolen van 
het werelderfgoed te Kinderdijk. Tot op 
heden ligt het bezoekersaantal van deze 
molen circa 4 tot 5 procent boven dat 
van vorig jaar, wat de stichting duidelijk 
tevreden stemt. De terugval van het aan-
tal Engelstalige bezoekers werd gecom-
penseerd door toename van bezoekers 
uit de Zuid-Europese landen. Tevens be-
zochten meer Nederlanders de molens 
van Kinderdijk met name door de LED 
verlichting van de molens in de afgelo-
pen weken.

Ommekeer voor molen van 
Speelman te Sassenheim?

De Stichting Oud Sassenheim en 
Stichting De Molen van Sassenheim vin-
den dat het besluit van het College van 
B en W om molen De Speelman niet te la-
ten herbouwen neigt naar onbehoorlijk 
bestuur (Molenwereld 2009-9-383/384). 
Het college maakte in september een 
einde aan de bijna twee decennia lan-
ge impasse rond de molen. In 1990 werd 
Stichting Oud Sassenheim opgericht 
met als directe aanleiding de dreigende 
sloop van de molen. De Stichting De 
Molen van Sassenheim splitste zich drie 
jaar later af en verwierf de molenstomp 
met de afspraak dat men dertig jaar de 
tijd zou krijgen om de molen te herbou-
wen. Tijdens een commissievergadering 
op 14 oktober bleken alle gemeente-
raadsfracties het erover eens om tóch 
het bestemmingsplan aan te willen pas-
sen ten faveure van de molen. 

Expositie in de Oudheidkamer
van Ridderkerk

Molens zijn bepalend voor het ‘Hollandse 
landschap’ en voor de Nederlandse 
identiteit. Het zijn unieke onderdelen 
van ons culturele erfgoed en worden in-
ternationaal gezien als Hollands beeld-
merk bij uitstek. Van de 1.200 molens die 
ons land tegenwoordig nog telt, staan 
er zo’n 225 in Zuid Holland, dat daarmee 
de grootste ‘molenprovincie’ van het 
land kan worden genoemd. In het jaar 
2007 werd in opdracht van de provincie 
de tentoonstelling Molens in Zuid Holland 
gemaakt, ter gelegenheid van het Jaar 
van de Molens 2007. Op 15 oktober is 
door de molenaars van de Rijsoordse 
molen ‘De Kersenboom’, met leerlingen 
van groep 6 van de Christelijke basis-
school De Wingerd, de tentoonstelling 
‘Molens in Zuid-Holland’ geopend. De 
tentoonstelling eindigt op 21 november 
2009. Het Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft 
op 16 panelen een veelzijdig beeld van 
de Zuid-Hollandse molens geschetst. 
Aan de orde komen onder meer de ge-
schiedenis ervan, de verschillende ty-
pen en hun functies en werking. 

Standerdmolen van Moergestel 
weer voorzien van nieuwe as en 
gevlucht

Op 21 september zijn de roeden van de 
standerdmolen van Moergestel opnieuw 
gestoken en ziet de molen er na twee jaar 
weer als een complete molen uit. De as-

De recent gereed gekomen molen 
van Dreumel is van een kale romp 
getransformeerd in een sieraad voor het 
dorp (foto G. Barendse, 20 oktober 2009). 

Herbouw monumentale houtloods 
in afwachting van komst zaagmolen? 
(foto SIEDH, 23 september 2009).

De uitreiking 100.000ste bezoeker 
te Kinderdijk met v.l.n.r. Rinus 
Houtman (burgemeester van Nieuw-
Lekkerland), Henk Bronkhorst 
(medewerker Stichting Werelderfgoed 
Kinderdijk), Denise Havershoek, Hans 
Broekmeulen (directeur Stichting 
Werelderfgoed Kinderdijk), Cock 
v.d. Berg (molenaar), Angelique 
van Orsow-Nijenhuis en Molly 
Havershoek (foto 23 september 2009).
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kop is vernieuwd, nadat enkele jaren ge-
leden scheuren waren vastgesteld en de 
molen stil kwam te staan (Molenwereld 
2006-6-200). Gemeentelijke besluite-
loosheid omtrent wel of niet verplaat-
sen, dan wel verhogen en/of gelijktijdig 
restaureren hebben (ook hier) voor het 
nodige oponthoud gezorgd, maar naar 
verwachting is de molen in oktober weer 
maalvaardig. De werkzaamheden zijn 
uitgevoerd door molenmaker Coppens 
uit Bergharen. 

Oprichting Stichting Koeveringse 
Molen een feit

Op donderdag 24 september is door de 
ondertekening van de oprichtingsakte 
van de Stichting Koeveringse Molen een 
belangrijke stap voorwaarts gezet in de 
realisatie van de herbouwplannen van 
de Koeveringse molen. De oprichtings-
akte werd ondertekend ten kantore van 
notaris Albert Grimbel du Bois in Sint-
Oedenrode, een van de startsponsors 
van de stichting. Door de oprichting van 
de stichting is er een einde gekomen 

aan het bestaan van het comité her-
bouw Koeveringse molen dat in de afge-
lopen twee jaar heel wat heeft bereikt.
Het herbouwplan is een van de goedge-
keurde plannen binnen het Masterplan 
Vlagheide. Verder heeft het comité 
onder andere een rapport uitgebracht 
met de mogelijkheden van de herbouw. 
De conclusie van het rapport is dat de 
herbouw een haalbaar plan is. Ook de 
stuurgroep Vlagheide oordeelt over de 
herbouwplannen als een kansrijk project. 
Het bestuur van de Stichting Koeveringse 
Molen bestaat uit: Frans Schuurbiers uit 
Schijndel (voorzitter), Mari van Kasteren 
uit Breugel (secretaris), Toon Bekkers uit 
Sint-Oedenrode (penningmeester) en 
Jos Wijn uit Sint-Oedenrode (bestuurs-
lid). Er heeft zich inmiddels al een aantal 
vrijwilligers en adviseurs bij de stichting 
gemeld. Maar alle hulp is natuurlijk nog 
steeds welkom. Het bestuur van de stich-
ting ziet goede kansen in de herbouw 
van de Koeveringse molen. Met de steun 
en hulp van de Stuurgroep Vlagheide 
onder leiding van plancoordinator, Peter 
Prins, de drie gemeenten en de provin-
cie is er een meer dan goede uitgangs-
positie is de gedachte van het bestuur. 
Met de oprichting van de stichting is er 
nu een einde gekomen aan de voor-
bereidingsperiode en wordt nu de vol-
gende stap gezet in de realisatie van de 
herbouwplannen. 

Serie molenkaarten Van 
Steenbergen

De heer H. van Steenbergen uit Raams-
donksveer heeft opnieuw een serie mo-
lenkaarten uitgegeven. Het betreft:
- De korenmolen van Lobith;
- De Uitwijkse Molen bij Almkerk;
- De molen van De Oude Doorn, even-
  eens bij Almkerk; 
- De Zuid-Hollandse Molen bij Hank;
- Molen Sint Jan in Oerle;
- De molen van Zeelst;
- De watermolen van Zuilichem;
- De Lelie in Etten-Leur.
De serie kaarten kost 5,40 euro inclusief 
portokosten en is te bestellen door het be-
drag over te maken op Postbankrekening 
747404 van H. van Steen bergen, Kardeel 
133, 4741 LR Raamsdonksveer onder ver-
melding van het gewenste en het adres. 
Voor nadere informatie: tel. 0162-516602.

In ‘t kort

- De subsidie voor het herstel van 
Joeswert te Feerwerd is door de RCE al-
snog tot een bedrag van 175.000 euro 
gehonoreerd (Molenwereld 2009-2-55). 
- Kantoorplannen voor de molen van 
Assen zijn van de baan. Geconfronteerd 
met bezwaren van de omgeving, heeft 
het bedrijf dat een kantoor in de stomp 
wilde vestigen afziet van de verwezen-
lijking van de plannen (Molenwereld 
2006-6-202). 
- Begin november is de achtkante romp 

van De Bataaf te Winterswijk weer op de 
onderbouw geplaatst. In januari volgen 
de kap en het gevlucht, en op 7 mei 2010 
moet de molen officieel in gebruik wor-
den genomen.
- Op 14 oktober is de spil van de water-
molen van Zuilichem vervangen.
- Op 9 oktober is uit veiligheidsoverwe-
gingen de Varnebroekermolen in Heiloo 
stilgezet en zijn borden uit- en zeilen af-
genomen.
- Op 24 september is ten tweede male 
de krukas van houtzaagmolen het 
Jonge Schaap aan de Kalverringdijk te 
Zaandam gebroken. Vorig jaar juni ont-
stond er ook al een breuk in de krukas 
op exact dezelfde plaats (Molenwereld 
2008-7-272). 

De molen van de voormalige polder 
Zuilichem is zijn open ligging van 
dertig jaar geleden wel heel erg kwijt 
(foto H. van Steenbergen, 
19 september 2009).

Ondertekening van de akte van 
oprichting van Stichting Koeveringse 
Molen (foto: A. van den Oetelaar, 
24 september 2009). 

- Tijdens een op 28 september 2009 ge-
presenteerde voortgangsrapportage is 
gebleken dat 40 van de 51 molens met 
ernstig achterstallig onderhoud in Zuid-
Holland al in restauratie zijn genomen. 
- Eind september is de restauratie van 
molen De Korenbloem in Scherpenisse 
van start gegaan met het inrichten 
van het werkterrein door hoofdaan-
nemer Bouwbedrijf Nonnekes B.V. uit 
Goes (Molenwereld 2009-10-385). Op 
30 september zijn door onderaan-
nemer Molenmakersbedrijf Berkhof 
uit Zwartebroek de roeden en kap af-
genomen. 
- Het besluit over de toekomst van de 
standerdmolen te Boekel wordt mogeli-
jk toch nog in deze raadsperiode ge-
nomen, aldus wethouder Ketelaars.
- De korenmolen te Katwijk (NB) bij Cuijk 
staat te koop voor een bedrag van 
435.000 euro. 

Molenkalender 2009

14 november 2009: Molendag 
Tielerwaard.
29 november 2009: Nijefurde 
Molendag (FR).

In juni werd begonnen met de 
restauratie van molen Victoria in 
Oosteind (foto H. van Steenbergen, 
12 juni 2009).
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Onlangs legde de 1500e vrijwillige 
molenaar met goed gevolg het 
examen af. Daarnaast werd een 

langdurig en intensief proces afgerond 
om te komen tot nieuwe exameneisen. 
Redenen genoeg dus om hier aandacht 
aan te schenken. Als je dan ook nog mi-
nister Plasterk zo ver krijgt dat hij er bij wil 
zijn, kan het bijna niet meer mis gaan.
Erg positief was ook dat de beleidslijn 
van het Gilde, om de regio in te gaan, nu 
ook werd gevolgd door De Hollandsche 
Molen. Aangezien de 1500e geslaagde 
vrijwillige molenaar uit Zeeland komt was 
het feestje dus in Zeeland en wel op het 
molencomplex in Serooskerke.
Met een zonovergoten dag en een zwak 
windje, dat juist genoeg was om de mo-
len met vier ‘van top’ (volle zeilen) rond 
te laten gaan, werd het een zeer ge-
slaagde dag.

Feestje

Toen ik kwam aangereden stond De 
Hoop, tegenwoordig weer De Jonge 
Johannes, al zijn rondjes te draaien. Op 
het terras net naast de molen was al 
een bont gezelschap uit de Zeeuwse en 
landelijke molenwereld aanwezig. Met 
koffie en een Zeeuwse lekkernij werd de 
sfeer nog verhoogd en zag je mensen 
elkaar begroeten en in gesprek gaan. 
Al snel werd het druk en was het tijd 
voor de toespraken. Als gastheer open-
de Leo Endedijk, de directeur van De 
Hollandsche Molen de rij sprekers. Hierna 
was het woord aan Pieter Hazelager, de 
voorzitter van de Zeeuwse afdeling van 
het Gilde van vrijwillige molenaars. Aan 
de hand van een reeks personen uit de 
Zeeuwse gildegelederen werd stil ge-
staan bij diverse aspecten van de oplei-

ding en het molenaar zijn. De Zeeuwse 
afdeling telt 84 leden, waarvan de helft 
een diploma heeft. Het oudste lid, Jaap 
Wagenaar uit Waarde, is 86 jaar. Om ge-
zondheidsredenen kon Jaap helaas niet 
aanwezig zijn.
Wat ik wel een beetje miste in dit ver-
haal is het zoeken van samenwerking 
met overheden, instanties, molenaars, 
molenmakers, adviesbureau’s enz. Juist 
daar valt volgens mij nog heel veel winst 
te halen. Overigens was deze bijeen-
komst daar een mooi voorbeeld van. 
Een brede doorsnede uit de molenwe-
reld was aanwezig, vanaf de minister, via 
de adjunct-directeur van de RCE tot de 
jongste vrijwilliger in opleiding.

1500

Ondertussen was minister Ronald Plas-
terk, ook nu met hoed, gearriveerd en 
kon Leo Endedijk het gezelschap uit-
nodigen mee naar de molen te gaan 
waar de examencommissie Franny 
Verschueren uit Hulst nog eens aan de 
tand ging voelen. Ter geruststelling werd 
medegedeeld dat het echte examen al 
eerder met goed gevolg was afgelegd. 
Minister Plasterk toonde zich oprecht 
betrokken en de hoed ging dan al snel 
van het hoofd om mee te kunnen doen 
met de diverse handelingen. De minister 
schroomde er ook niet voor het hekwerk 
in te gaan om de ‘letsen’ (lussen) van de 
kikkerlijn achter de kikkers te leggen. Je 
zou haast gaan denken dat de minister 
al eens op les was geweest…..
Uiteraard kon aan de kandidaat, Franny 
Verschueren, de mededeling worden 

  Twee  belangrijke mijlpalen 
voor de molenwereld !

Frans Weemaes

De Stadsmolen van Hulst, het domein voor Franny Verschueren. 
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gedaan dat het examen met goed ge-
volg was afgelegd waarna het getuig-
schrift door de minister werd uitgereikt. 
Ook de wethouder van de gemeente 
Hulst toonde zich verheugd. Het was nog 
niet meegevallen een molenaar voor 
de Stadsmolen op de Hulster wallen te 
vinden. Een gediplomeerd molenaar 
haakte af toen de gemeente niet bereid 
bleek iets aan het nog steeds hoger wor-
dende groen op de stadwallen te doen.
Het is een hele mijlpaal, 1500 gediplo-
meerden, maar hoe veel van deze 
mensen zijn nog daadwerkelijk actief. 
Sommigen zijn ons helaas al ontvallen. 
Als ik naar de Zeeuwse situatie kijk dan 
is een flinke toename van het aantal ge-
diplomeerde molenaars zeker gewenst.

Exameneisen

Vervolgens vertrok het hele gezelschap 
weer naar het terras naast de molen om 
onder het genot van een drankje te vol-
gen wat komen ging.
Theun Vellinga, de landelijke voorzitter 
van het Gilde, stond stil bij het tot stand 
komen van de nieuwe exameneisen. Het 
was een langdurig en moeizaam proces 
geweest. Al werkende hadden sommi-
gen afgehaakt, maar uiteindelijk werd 
men het eens. De rol van de molenaar 
is in de loop der jaren sterk veranderd. 
De nadruk is, naast het werken met de 
molen, steeds meer komen te liggen op 
veiligheid en het ontvangen van bezoe-
kers op de molen. De gildevoorzitter was 
er dan ook trots op dat het gelukt was en 
overhandigde de nieuwe exameneisen 
aan de minister. Opnieuw een mijlpaal 
om bij stil te staan.
Hierna was het woord aan minister 
Plasterk die het werken op en met een 
molen vergeleek met zeilen. Het voor-
deel van een molen is in elk geval dat je 
niet zo veel moeite moet doen om weer 
op dezelfde plaats terug uit te komen. 
De minister toonde zich betrokken en 
goed op de hoogte van wat er om gaat 
in de molenwereld. Toen hij vertelde best 
wel belangstelling te hebben voor de 
opleiding was ‘het blauwe boek’ en een 
inschrijfformulier natuurlijk een zeer pas-
send geschenk. Namens de Zeeuwse af-
deling kreeg de minister een exemplaar 
van Molens in Zeeland dat ook met de 
nodige belangstelling werd doorgeno-
men.
Onder het genot van een drankje was er 
nog een gezellig samenzijn waarbij on-
derlinge contacten tot stand kwamen, 
werden opgefrist of verdiept.

Uitrollen

Zoals hiervoor aangegeven zijn twee 
belangrijke mijlpalen bereikt, 1500 ge-
diplomeerde vrijwillige molenaars én 
nieuwe exameneisen. Belangrijke stap-
pen, maar hoe gaat het verder? Een blik 
op de internetpagina’s van het Gilde en 
De Hollandsche Molen maakte me niet 
veel wijzer. Vanzelfsprekend de nodige 
aandacht voor de bereikte mijlpalen 
maar de exameneisen zelf? Vooral een 
goede communicatie zal hier van groot 
belang zijn. Hoe gaat men de nieuwe 
exameneisen landelijk uitrollen, hoe 
wordt dit gebracht naar de leden in op-
leiding en de instructeurs? De Gildebrief 
en een aanvulling op het ‘blauwe boek’ 
zijn aangewezen media, maar wellicht 
ook bijeenkomsten in iedere provincie?
Een nog belangrijker rol ligt bij de exa-
mencommissie. Het is immers niet zo van 
belang om er achter te komen wat ie-
mand niet weet, maar juist wat iemand 
wel weet. Van andere organisaties is me 
bekend dat men elkaar onderling exa-
mineert en dat een didacticus (onder-
wijskundige) dan een en ander kritisch 
volgt. Zullen de examinatoren onderling 
voldoende inspelen op het juist afne-
men van de examens, waarbij de kan-
didaten in hun waarde worden gelaten. 
Niet alleen kennis van molens is van be-
lang. Juist daar ligt volgens mij de groot-
ste uitdaging.

Alsof hij nooit anders gedaan heeft 
klimt de minister in het hekwerk.

Een overzicht van het molencom-
plex in Serooskerke. Rechts de 
molentaveerne met onder de partytent 
en de parasols het molengezelschap 
in afwachting van de minister.

Minister Plasterk en Franny 
Verschueren inspecteren hun werk. 
Let op de man die de hoed van de 
minister vast heeft. 

De voorzitter van het Gilde, Theun 
Vellinga spreekt de aanwezigen toe.
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  Maallust  in Amerongen:
van kale romp naar echte molen

De kap ligt te wachten op de reis naar zijn bestemming. 

Een steen gaat de molen in. 

Het nieuwe spoorwiel.

De aankomst van de roeden.
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Molen Maallust in Amerongen 
heeft op vrijdag 16 oktober een 
gedaantewisseling ondergaan. 

De molen is na zeventig jaar voorzien 
van kap, wieken en delen van het bin-
nenwerk. De molen zal naar verwach-
ting begin volgende jaar kunnen gaan 
draaien.
Het Utrechts Landschap is in 2008 in op-
dracht van de Stichting De Utrechtse 
Molens met de restauratie van korenmo-
len Maallust begonnen. Molenmaker De 
Jongh uit Veldhoven en Bouwbedrijf De 
Witte uit Staphorst zijn de aannemers die 
de klus klaren. De Witte heeft de stenen 
molenromp gerestaureerd en metselt 

met grote vakkennis de ringmuren en 
de togen. De Jongh heeft de afgelopen 
maanden in zijn werkplaats de kap, wie-
len, assen, de spil en rondsels gemaakt. 
De verschillende onderdelen zijn met 
een grote kraan in, aan en op de molen-
romp gehesen. De molenkap woog met 
de as erin 18 ton. Sluitstuk van de werk-
zaamheden die dag was het steken van 
de roeden.
De as is gegooten bij Geraedts nr. 17, 
volgens model Straver. De roeden zijn 
gemaakt door Vaags: de binnenroe is 
26,1 m lang en draagt no. 187, de bui-
tenroe is 26,2 m en heeft no. 186. De 
molen wordt verbusseld. Een dergelijke 

modernisering was aan de oude molen 
niet beschoren, want die werd al in 1932 
stilgezet. Opvallend is dat de nieuwe kap 
nu met riet is gedekt. Tot aan de ontta-
keling in 1939 was de kap gepotdekseld, 
maar een oude foto uit het begin van 
de vorige eeuw laat een rieten kap zien, 
mogelijk zelfs heide of stro. Opvallend is 
de aanwezigheid van een slagstuk op 
de overring, iets dat buiten Zuid-Holland 
nauwelijks voorkomt. 

(Alle foto’s. Dick Kenbeek, tenzij anders 
vermeld).

De kap op weg.

Bestemming bereikt.

Maallust weer een echte molen (foto G. Barendse, 
20 oktober 2009).
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A C T I E F

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

A C T I E F

De Gelder B.V.

Momenteel zijn wij werkzaam aan diver-
se restauraties in het kader van de RRWR 
regeling. Onder andere de ondertoren 
van de Hoekmolen te Hei- en Boeicop 
wordt grondig gerestaureerd waarbij te-
vens het riet vernieuwd wordt.
Ook zijn wij bezig met de restauratie van 
de Gelkenes molen te Groot-Ammers. 
Naast het vervangen van beide roede 
zullen de kokerbalken polymeerche-
misch hersteld worden terwijl er in het 
bovenhuis diverse werkzaamheden, 
waaronder een nieuwe steenburrie, wor-
den uitgevoerd.
De restauratie van de Middelmolen 
te Molenaarsgraaf schiet hard op. De 
bouwkundig aannemer is inmiddels ge-
reed met diverse herstelwerkzaamhe-
den aan de watergoten terwijl wij onder 

andere de kap hebben voorzien van 
nieuwe kapplanken.
Onlangs is een aanvang gemaakt met 
de restauratie van molen nummer 6 
van de Nederwaard waar voornamelijk 
werkzaamheden in de kap worden uit-
gevoerd (korte spruit, spantring, rooster-
houten).
Tenslotte zijn we druk bezig met de res-
tauratie van de Mallemolen te Gouda. 
De bouwkundig aannemer is druk be-
zig met het herstel van de romp en de 
watergangen terwijl wij in de werkplaats 
druk bezig zijn met het maken van de 
nieuwe kap.
De restauraties van de Hofwegense mo-
len, de Oudendijkse molen en molen 
Den Bonk zijn inmiddels zo goed als af-
gerond.

Voor foto’s van de diverse restauratie 
verwijzen we graag naar de site van de 
SIMAV.

Molenmakerij Saendijck B.V.

De restauratie van de Bonte Hen aan de 
Kalverringdijk nadert zijn voltooiing. Veel 
penanten onder de molenschuur zijn 
vernieuwd. Voordat er geschilderd kon 
worden is er veel timmerwerk van kozij-
nen, waterborden, windveren, weegde-
len enz. aan vooraf gegaan. Het dak van 
de noorderschuur werd aangepakt met 
isolatie voor de bewoners. Die kunnen 
er weer warmpjes bij zitten. Diverse stel-
lingstutten en stellingdelen hadden ook 
hun beste tijd gehad! De molen staat nu 
weer te pronken aan de dijk!
Oliemolen de Zoeker is ook voorzien van 
een prachtig “vorfie” geassisteerd door 
molenaar Ruud Nieuwhof die in een ver 
verleden voor zijn olieslagersloopbaan 
schilder is geweest.
Het resultaat mag gezien worden!
Molen de Onrust in Muiderberg heeft 
twee lange en twee korte schoren ge-
kregen. 
Tot slot werd wat klein onderhoud aan 
diverse Zaanse molens uitgevoerd.

Na de DVD ‘Werken met wind en wa-
ter, die in 2007 is verschenen in het 

kader van het Jaar van de Molens, is op 
6 november 2009 de première geweest 
van een nieuwe DVD waarin molens in 
Nederland centraal staan, gemaakt 
door een andere filmmaker, te weten 
Menno Mennes van Holland Heritage. 
Het eerste exemplaar werd in Soest over-
handigd aan L. Endedijk, directeur van 
De Hollandsche Molen. Ging de eerst-
genoemde DVD diep in op techniek 
van de molens in Nederland; in Levende 
Molens van Holland staat de molen in 
zijn omgeving centraal en ligt de nadruk 
op prachtige sfeerbeelden. De DVD is 
gemaakt voor een brede internationale 
doelgroep, als kijkfilm met gesproken 
human interest informatie, die naar wens 
ook uit te schakelen is. De DVD wordt in 
tien talen uitgebracht, en is daarmee 

ook een aanwinst ten behoeve van bui-
tenlandse toeristen die eens wat anders 
dan een boekje over molens willen heb-
ben. Het doel van de DVD is mensen te 
raken en aan te zetten tot het bezoe-
ken van molens, die door vrijwillige en 
beroepsmolenaars draaiende worden 
gehouden. De film is dan ook laagdrem-
pelig gehouden qua technische infor-
matie, maar de beelden boeien van 
begin tot eind. Na inleidende beelden 
van de oudste molentypes (torenmo-
len, standerdmolen) en drie belangrijke 
molencomplexen (Kinderdijk, Zaansche 
Schans en Schermer) wordt willekeurig 
per provincie het Nederlands erfgoed 
in volle en meestal draaiende glorie ge-
portretteerd. Het soms erg snel switchen 
van de ene provincie naar een andere 
is wel even wennen, maar doet niets af 
aan de getoonde beelden. De sfeerop-
names worden onderbroken door een 
meer uitgebreide reportage van De Rat 
te IJlst (met prachtige detailopnamen 
van de laatste zaagsneden) en een in-
terview met W. Pfeiffer (De Vriendschap 
te Weesp). Aan het einde van de DVD 
is een special opgenomen ‘Levende 
molens, kunst en realiteit’, waarin aan-
dacht voor schilderwerken. Met een 
prachtig winters stilleven van de molen 
te Goudriaan (geen schilderij) belandt 
men aan het einde van deel 1. Al hoe-
wel de DVD enkele slippertjes bevat (er 
staan vier ronde stenen stellingkoren-

molens in Middelburg, de molen van 
Aagtekerke wordt vrijwillig bemalen), 
zal dit alleen de doorgewinterde en met 
kennis beladen molenliefhebber opval-
len. Jammer is verder dat wordt gesteld 
dat naamloze molens gelukkig vaak 
weer een (niet historisch verantwoorde) 
naam krijgen (waarbij de naamloze 
molen van Veessen overigens wél te-
recht conform de baard ‘Möle van Bats’ 
wordt genoemd), en dat in de context 
van nieuw gebouwde molens juist de 
volstrekt niet authentieke woonmolen 
Leonide als voorbeeld wordt genoemd. 
Vorenstaande neemt niet weg dat de 
DVD in de kast van elke molenliefhebber 
en molenaar thuis zou moeten horen. 
De DVD Levende Molens van Holland 
is regiovrij en wereldwijd afspeelbaar, 
Engels en Nederlands gesproken, 
Engels gesproken en ondertiteld in het 
Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Russisch, 
Chinees, Japans en Koreaans, onder-
titeld in het Nederlands voor Doven en 
Slechthorenden. Ondertitels, spraak en 
commentaar is naar gewenst in te scha-
kelen. De DVD heeft beeldformaat 16:9, 
is Dolby Digital 2.0 en heeft een speel-
duur van ca 60 minuten. De consumen-
tenprijs bedraagt 14,95 euro, en de DVD 
is te koop in Kinderdijk, Zaanse Schans, 
Schermerpolder, souvenirwinkels en bij 
diverse andere molens. Meer informatie 
op www.levendemolens.nl 
                                            Bart Mols

Levende molens van Holland, 
    DVD met sfeer P A P I E R M O L E N



12e jaargang 2009 nr. 11 | 433 Molenwereld 

*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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BUNSCHOTEN 
is weer een molen rijk

Onder deze kop is een artikel ge-
plaatst betreffende de bouw 
van bovengenoemde molen. 

Het is wellicht verstandig voor de redac-
tie om in de toekomst, als men zich ge-
roepen voelt om commentaar te leveren 
op diverse zaken, zich eerst terdege te 
oriënteren, door contact te zoeken met 
de in het artikel genoemde personen, 
omtrent het hoe en waarom. 
Nu is het artikel uitgedraaid op een in-
houdelijke kwaliteit, Uw blad onwaardig. 
Bovendien bevat het diverse fouten en 
onwaarheden.

Ter illustratie zullen we er één punt uitlich-
ten; n.l. daar waar gesproken wordt over 
het aanbrengen van een derde bintlaag 
in de molen, die er nooit in gezeten zou 
hebben. E.e.a. is gebaseerd op een foto, 
waarop te zien is dat de molen definitief 
gesloopt wordt.
De redactie spreekt zelfs van een ze-
vende verdieping, maar al tellen we er 
de smeerzoldertjes van de kap er bij op, 
dan komen we slechts tot zes verdiepin-
gen! Verder op, in het artikel, blijkt ineens 
het een nimmer aanwezig derde bintlaag 
te betreffen. Hierbij wordt o.a. een teke-

De volop malende Hoop in 
Bunschoten omstreeks 1910 naar een 
oude ansichtkaart. Het raam op de 
steenzolder zit halverwege de romp.

De nieuwe Hoop in aanbouw vanuit 
dezelfde veronderstelde ‘kijkrichting’. 
Het raam op de steenzolder zit lager 
dan op de molen uit 1899. Het wordt 
nog enigszins gemaskeerd door het 
rietdek dat lager doorloopt dan bij de 
oude molen. Bij de oude molen kwam 
de bovenkant van het beschot overeen 
met de bovenkant van de baliedeur. 
Het raam op de veronderstelde 
luizolder kwam bij de oude molen 
niet voor. Zonder dat zou het er wel 
donker zijn. (foto J. Vendrig, 
12 januari 2009).
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ning aangehaald vervaardigd door een 
plaatselijke architect, die inderdaad dui-
delijk aangeeft dat de genoemde bint-
laag tijdens zijn opmetingen niet aan-
wezig was. Maar helaas, bij informatie 
zou de redactie op de hoogte gebracht 
zijn van het feit, dat deze bintlaag reeds 
lang voor de opmetingen uitgebroken 
was. Dit i.v.m. het aanbrengen van meer 
opslagcapaciteit van bulkvoorraden 
graan, t.b.v. de machine maalderij, na 
het verwijderen van het gaande werk 
inclusief het wiekenkruis. Tevens is op di-
verse oude foto’s te zien dat t.b.v. deze 
bewuste derde bintlaag/verdieping wel 
degelijk kistramen zijn aangebracht in 
de velden van het achtkant!
Maar als deze derde bintlaag er niet ge-

De molen Nooit Gedacht van Carel van Eerdt in Dinther, gebouwd in 1912 en 
gesloopt in 1956. Voor 1912 stond de molen als oliemolen in Joure, waar hij in 
1852 gebouwd. Daarvoor stond hij als oliemolen De Nachtegaal in Wormerveer. 
Uit het bedrijf van de familie van Eerdt in Dinther ontstond de Jumbo 
supermarktketen. Carel van Eerdt had later gruwelijk veel spijt van de sloop van 
de molen die hem toch wel zeer na aan het hart lag.

weest zou zijn, waar diende deze ramen 
dan voor en waar bevond zich dan het 
luiwerk?
Ten tweede op de bewuste architecten-
tekening is een afstand tussen steenzol-
der en de bintlaag voor de kapzolder 
een afstand aangegeven van welge-
teld 6 meter. Als dat zo geweest zou zijn 
waren er voor de maalkoppels steenspil-
len van ongeveer 5,50 m lang nodig ge-
weest. Dergelijke lange steenspillen ko-
men alleen voor b.v. in enkele Groninger 
pelmolens.
Al met al, ondanks het bovenstaande 

goede artikel, is een deel ervan uitgelo-
pen op een stuk gelardeerd met enkele 
kwalificaties en opmerkingen betreffen-
de de molen die niet bepaald voor pu-
blicatie in een dergelijk toonaangevend 
blad thuishoren en daarmede kwaliteit 
er van duidelijk naar beneden halen.
Typisch een geval van Jammer.

G.J. Pouw
 
Bovenstaande beschouwing die wij van 
de heer Pouw ontvingen wil ik toch wel 
graag voorzien van enig commentaar. 
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Met de vermelding van de zevende ver-
dieping baseerde ik mij op de blauw-
druk uit 1953 waarvan ik slechts een zeer 
slechte en kleine kopie bezit. De artistiek 
uitgevoerde ‘3’ leek een ‘7’; vandaar. 
Ove rigens zette ik er wel een vraagte-
ken achter. Die ‘7’ moest dus een ‘3’ zijn 
en derde verdieping; mijn excuses voor 
deze vergissing. Nu doet dit inhoudelijk 
verder helemaal niets ter zake. Ik heb 
het verder alleen genoemd als ‘atten-
tiesein’. Dat was niet het enige dergelijke 
sein. De verhouding hoogte-breedte 
was heel wat nadrukkelijker.
Als er trouwens meer fouten en onjuist-
heden in het artikel staan dan vernemen 
wij dat graag en zullen dat zeker corrige-
ren. Kwaliteit houden wij graag hoog in 
het vaandel. Voor dat soort zaken heb-
ben wij juist een speciale rubriek: deze. 
Verder zijn wij van mening dat wij de in 
onze ogen noodzakelijke en beschik-
bare bronnen zorgvuldig gehanteerd 
hebben. 

Derde bintlaag: verzonnen 

Het verhaal over de derde bintlaag etc. 
is mijns inziens uit de duim gezogen. Die 
zou volgens de heer Pouw er wel ge-
weest zijn, maar al eerder zijn gesloopt. 
Daar geloof ik niets van. 
Er zou aangetoond zijn dat de molen 
uit de Zaanstreek komt; prima, ondanks 
het on-Zaanse model van de kap. Nu 
hebben de Zaanse industriemolens (en 
ook de verplaatste en als korenmolen 
herbouwde Hollandse watermolens als 

De maalzolder die in de oorspronkelijk hoogte 3,55 m hoog was. Duidelijk is ook te zien dat de baliedeur boven het 
beschot uitsteekt (foto J. Vendrig, 19 juni 2009).

regel ALTIJD twee bintlagen in het (bo-
ven-)achtkant en geen drie. De molen 
van Bunschoten zal er geen uitzondering 
op zijn geweest. Dat leverde wel proble-
men op voor het onderlager van de spil 
en de bovenlagers van de staakijzers. In 
theorie zou men dat kunnen oplossen 
door het aanbrengen van - inderdaad 
- een nieuwe complete derde bintlaag 
plus zolder. Maar zo’n dure verbouwing 

haalde als regel geen zinnige molenaar 
of molenmaker in zijn hoofd, zeker niet 
in de natijd van de molens. Er waren 
wel andere oplossingen die even goed 
voldeden en veel goedkoper waren. In 
Noord-Holland legde men de stenen 
daarom meestal op een halve zolder op 
de baliezolder, een oplossing die nu ook 
in Koedijk is toegepast en als streekeigen 
bestempeld mag worden. In andere 

De lagering van de spil op de steenzolder in de molen van Bovenkarspel, ook 
een gewezen Zaanse oliemolen, die trouwens qua verhouding wel wat weg heeft 
van de molen in Bunschoten, maar kleiner is.
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gevallen beperkte men zich tot het aan 
brengen van een draagbalk en ijzerbal-
ken; een constructie die trouwens ook in 
de korenmolens van oostelijk Nederland 
gebruikelijk is. De achtkanten hebben al-
daar als regel ook twee bintlagen. Deze 
‘lagerbalken’, zoals ik ze gemakshalve 
even noem, werden dan veelal geheel 
of gedeeltelijk geklampt tegen de acht-
kantstijlen. Soms liep de spil door tot op 
de balken van de steenzolder (zoals in 
Bovenkarspel).
Een zolder bleef als regel achterwege, 
evenals korbeels trouwens. Op die ma-
nier werd de lege zolder van weleer het 
‘hart’ van de molen met stenen, spoor-
wiel, luiwerk c.a. Er was dus geen enkele 
noodzaak om een complete en nieuwe 
derde en daarmee dure bintlaag aan 
te brengen bij de bouw van de mo-
len van Bunschoten. Bij de onttakeling 
hoefde de bintlaag met zijn zolder dus 
niet meer uitgesloopt te worden: hij was 
er niet, zelfs nooit geweest. Voor opslag 
van zakgoed is trouwens het slopen van 
een zolder, ongeveer het domste wat 
men kan doen, voor silo’s is het verstan-
diger om een bintlaag te laten zitten, 
het zij om de dragen hetzij als verstevi-
ging en dat werd dan ook meestal ge-
daan. Bovendien is het maar de vraag 
of er silo’s in de molen waren getimmerd. 
De toch wel gedetailleerde tekening uit 
1953 geeft geen enkele aanwijzing in die 
richting.

Raamindeling

Het ‘bewijs’ vanuit de raamindeling ont-
gaat mij. Op de foto’s die ik van de mo-
len heb zijn vier kistramen halverwege 
het rietdek te constateren en twee op 
de kapzolder (waar er nu trouwens vier 
zitten). Die vier ramen zitten op een nor-
male plaats op gelijke hoogte op de 
enige zolder tussen de twee bintlagen, 
met de onderkant ongeveer halverwe-
ge tussen kap en balie, zodoende ook 
ongeveer een meter boven de onderste 
bintlaag en dus ook een meter boven 
de vloer van de steenzolder. Wat is daar 
voor vreemds aan? Zo logisch als het 
maar zijn kan.
Nu heb ik niet vanuit alle richtingen 
evenveel foto’s. Ik sluit niet uit dat er nog 
een ander raam aanwezig is, maar dat 
maakt niets uit. Bij watermolens zitten 
ook niet altijd alle ramen op de lege zol-
der op dezelfde hoogte.
De plaats van het luiwerk is vrij eenvou-
dig te bepalen; aan de straatkant aan 
de kant van de inrijdeuren, waarschijnlijk 
net boven het raam dat daar in het riet-
dek zit. Waarschijnlijk werd er - als heel 
gebruikelijk - van het bankje af gestort.

Meetwerk

Ik raad de heer Pouw aan de -wat hij 
noemt- architectentekening toch beter 
te bekijken: de welgetelde zes meter is 
niet de afstand tussen de steenzolder 

en de bintlaag voor de kapzolder, maar 
de afstand tussen de steenzolder en het 
platte dak! De steenspillen zouden dus 
evenhoog komen als het boventafele-
ment: lijkt mij een beetje moeilijk. De ver-
gelijking met de Groninger pelspillen is 
daarom totaal onjuist. 
Al met al komt mij het verhaal van de 
heer Pouw als zeer aanvechtbaar voor. 
Ik was en blijf overtuigd van de juistheid 
van de blauwdruk uit 1953; op één cru-
ciaal punt na: de wijdte. Op basis van 
die blauwdruk zou de maalzolder 3,55 m 
hoog zijn; een vrij normale hoogte voor 
een maalzolder. De steenzolder zou dan 
circa 6,00 - 1,50 m = 4,50 m hoog zijn. 
De tekening bij een hinderwetvergun-
ning voor de bouw van een molen in 
Dinther, een gewezen Friese, maar eer-
der Zaanse oliemolen, geeft voor deze 
zolder 3,71 m, voor de maalzolder 3,76 
m en voor de kapzolder tot aan de bo-
venkant van het tafelement 1,55 m. Het is 
redelijk in overeenstemming met de ma-
ten van de in 1899 gebouwde molen in 
Bunschoten. Ook de totale hoogte wijkt 
niet veel af: Bunschoten: 9,55 m; Dinther 
9,02 m.
Het merkwaardige is zelfs dat met de 
door de heer Pouw aangevoerde ‘be-
wijsvoering’ in feite de onjuistheid van 
de reconstructie wordt aangetoond en 
daarmee de juistheid van de blauwdruk 
uit 1953, met name door de raaminde-

ling. We zagen hierboven dat de oor-
spronkelijke onderkant van de ramen 
ongeveer een meter boven de steenzol-
der was. Die onderkant zit bij de nieuwe 
molen aanzienlijk lager (vergelijk ook 
de foto’s van beide molens op pag. 
364 en 365 in het septembernummer 
van Molenwereld) . Het vermoeden rijst 
dat de steenzolder lager ligt dan bij de 
oorspronkelijke molen. Het waarom laat 
zich raden. De steenzolder in de ‘echte’ 
molen van Bunschoten was 4,50 m hoog 
zoals we hierboven gezien hebben. Door 
deze zolder te splitsen in een aparte lui- 
en een aparte steenzolder zouden beide 
zolders maar 2,25 m hoog worden. Dat 
is wel een beetje weinig, zeker voor de 
steenzolder, al is het natuurlijk mogelijk 
de een iets meer en de ander iets min-
der te geven. Dus moest de steenzolder 
om meer ruimte te krijgen naar beneden 
en daardoor moesten de ramen mee. 
Het bewijst dat de in 1953 getekende 
hoogteverdeling juist is, want de ramen 
zitten op de oude foto’s ten opzichte van 
de steenzolder correct. Nu stemt het in 
vergelijking met de foto’s niet meer over-
een. De reconstructie van de molen van 
Bunschoten klopt zodoende als replica 
van de historische molen niet helemaal 
en dat is nog maar vriendelijk uitgedrukt.

Typisch een geval van Jammer. jsb.

Sloop van de pelmolen De Veenboer in Zaandijk in 1907. Het is goed zichtbaar 
dat het achtkant twee bintlagen heeft. Deze molen verhuisde na de sloop naar 
Gemert waar hij als korenmolen nog steeds staat.



Op vrijdagmiddag 21 augustus 

is onder f linke belangstelling 

korenmolen De Valk in Montfoort 

feestelijk in gebruik genomen na een 

bijna tweejarige periode van herstel. 

In die tijd is deze ex-woonmolen 

weer voorzien van binnenwerk. 

Daarnaast heeft de molen een 

opvallende transformatie ondergaan 

door het verwijderen van een groot 

aantal ramen waardoor De Valk ook 

uitwendig zijn woonmolenverleden 

definitief van zich afgeschud heeft. 

De Valk in Montfoort 
  kan weer malen!
Dick Kenbeek
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De Valk in Montfoort in 1918, het werkpaard, als 
korenmolen nog in vol bedrijf (foto coll. jsb).

De gemeente Montfoort heeft het in dit 
opzicht af laten weten en heeft zelfs niet 
gereageerd op verzoeken tot een bij-
drage. Gehoopt wordt nu op teruggave 
van de betaalde bouwleges. Enkele le-
den van het College van B & W hadden 
zich op het laatste moment aangemeld 
voor de opening dus wellicht komt hier 
nog wat goeds van.
Na hem voerde mevrouw Anneke Raven 
het woord, gedeputeerde voor finan-
ciën, samenleving en cultuur. Zij bena-
drukte het vroege molenverleden van 
deze plek en vond het een goede zaak 
dat de geschiedenis zich voortzette. De 
derde spreker was voorzitter Hans van 
Domselaar van Stichting Molen De Valk 
die een wervend verhaal hield over de 
toekomstplannen en ook stilstond bij de 
hulp van de vele sponsoren. De Stichting 
heeft voor een periode van vijf jaar de 
begane grond gehuurd om deze te ex-
ploiteren door middel van de verkoop 
van Montfoorts molenmeel en natuur-
producten zoals jam en noten. Men 
hoopt het assortiment in de loop der tijd 
uit te breiden. 
Hierna werd de molen op de wind ge-
zet en opgezeild. Dat was voor de mole-
naars nog even opletten. In de woorden 
van Paul Groen: ‘Tijdens de speeches zat 
ik af en toe naar de lucht te kijken. Vrij 

krachtige westenwind. Een buitje met 
een zoom in het zuiden. Als de wind iets 
meer naar het noorden zou ruimen, zou-
den we last krijgen van de bomen van 
het kerkhof. Wat zouden we doen. Vier 
volle gaat met die zoom net te hard. Met 
vier halve zeilen zou de molen net iets te 
weinig kracht hebben om flitsend van 
start te gaan. Het werden vier duikers’. 
Een zeilvoering die niet al te vaak te zien 
is. 
De vang werd gelicht door de gedepu-
teerde daarin bijgestaan door de heer 
Lodewijk de Geer, voorzitter van Het 
Utrechts Landschap waarbij de laatste 
blijk gaf eerder met dit bijltje gehakt 
te hebben. Geholpen door de goede 
maalwind zette de molen zich onder 
applaus van de toeschouwers in bewe-
ging en produceerde daarbij een prima 
kwaliteit meel. Daarna konden belang-
stellenden het inwendige bekijken waar 
gretig gebruik van werd gemaakt.

Kosten en inrichting

De totale restauratie, inclusief inrich-
ting van de begane grond heeft bijna 
500.000 gekost. Daarvoor is veel werk 
verzet. Één en ander is beschreven in 
MW 2007-106-260 waarnaar hier dan ook 

De Valk weer in de outfit van een 
werkmolen op de openingsdag 
(foto 9 juni 2007).

De bijna-ondergang na de oorlog 
(foto coll. jsb).

Bij aankomst stond de molen in het 
kruis met vlaggenlijnen rondom en 
de kop naar de toegangsweg de 

bezoekers op te wachten. Het officiële 
gedeelte werd geopend door directeur 
Marco Glastra van Stichting Het Utrechts 
Landschap, dat de molen beheert. Hij 
memoreerde onder andere de rol van 
vrijwillig molenaar Paul Groen, initiatief-
nemer van deze restauratie, oud-be-
woner en nu wonend naast de molen. 
Daarnaast is Paul ook beroepsmatig 
betrokken geweest. De werkzaamheden 
hebben de nodige overlast veroorzaakt 
en daarom werd zijn echtgenote Doreen 
Wilbers een bos bloemen aangeboden 
als bescheiden compensatie.
De heer Glastra noemde verder de uit-
voerders van het werk, te weten de firma 
Vendrig uit Montfoort, molenmakerij Beijk 
uit Afferden en de timmerlieden van Het 
Landschap, die er heel wat uren inge-
stoken hebben. Natuurlijk werden ook 
de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de 
Provincie Utrecht bedankt die het herstel 
financieel mogelijk gemaakt hebben. 
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verwezen wordt. Bijna vanzelfsprekend 
waren er ook tegenvallers. De tuinmuur 
aan de stadszijde moest met ankers voor 
omvallen behoed worden en het metsel-
werk van de onderbouw behoefde veel 
meer herstel dan gedacht. De vloer van 
de maalzolder is verstevigd om het ge-
wicht van de stenen te kunnen dragen.
Het binnenwerk was voor het overgrote 

deel verdwenen. Van het oude was al-
leen nog een deel van de spil over. 
In de tijd van eigenaar / aannemer 
Versteegen was daar in de slaapkamer 
een garderobekast aan vastgemaakt. 
Een molenaar die op bezoek was vroeg 
of de wieken nog konden draaien. Hij 
mocht het proberen en inderdaad, dat 
lukte maar met als gevolg dat de hele 

garderobekast aan diggelen werd ge-
draaid. 
De nieuwe negen meter lange spil met 
een doorsnede van circa veertig centi-
meter is afkomstig van een lariks uit het 
bos van kasteel Moersbergen bij Doorn, 
in bezit van Het Utrechts Landschap. 
‘Eigen’ hout dus en dat geldt ook voor 
tien nieuwe zolderbalken en de vloerde-
len. Vier oude zolderbalken, verplaatst 
in de woonmolentijd, konden nog terug-
gelegd worden. Nog goede stukken van 
de overige zijn verwerkt als slagbalken 
rond de pelsteen. 
Het spoorwiel is een vermaakt boven-
wiel afkomstig uit de omgewaaide mo-
len van Lille Eberup, Denemarken. Paul 
Groen en Willem Roose ontdekten dit 
restant jaren geleden op één van hun 
molentochten en hebben verscheidene 
onderdelen gekocht, met het terugbren-
gen van het binnenwerk van De Valk al 
in het achterhoofd. Van het spoorwiel 
zijn de kruisarmen, dammen en kammen 
nieuw.
Het wiel kan straks vier koppel stenen 
aandrijven waaronder één pelsteen, di-
ameter loper 1,45 meter, ligger 1,30 me-
ter. Ze zijn gekocht bij de firma Kruiswijk in 
Vlist en er kan mee gepeld worden.
De maalstenen zijn deels rondom de 

Gered als woonmolen met meer ramen dan windborden 
(foto jsb, 19 april 1973).

Een f link aantal van de ramen 
uit het woonhuistijdperk werd 
dichtgemaakt (foto 9 juni 2007). 

De stenen, wachtend op hun 
nieuwe bestemming in de molen 
(foto 9 juni 2007). 
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molen opgegraven en weer hergebruikt. 
Wegens de eerder genoemde tegenval-
lers is alleen de westelijke steen maal-
vaardig gemaakt. Dit betreft een kop-
pel 15der flintstenen, afkomstig uit ge-
noemde Deense molen. Het steenschijf 
bezit 24 staven en samen met het aan-
tal kammen in het bovenwiel (63), het 
aantal staven in het bovenschijf (28) en 
kammen in het spoorwiel (72) geeft dat 
een overbrengingsverhouding bovenas : 
steenspil = 1: 6,75. 

Aan de oostzijde bevindt zich een kop-
pel 16der blauwe stenen, waarvan de 
loper afkomstig is van De Valk en de lig-
ger van de in 1925 afgebroken stenen 
korenmolen De Hoop uit het naburige 
Oudewater. Het steenschijf heeft 28 sta-
ven wat een overbrengingsverhouding 
1: 5,79 oplevert.
Aan de zuidzuide is ook een koppel 
blauwe stenen gelegd met een 17der 
ligger en 16der loper, beiden afkomstig 
van De Valk. Volgens mededeling van 
Paul Groen heeft dit zo op elkaar gelo-
pen. Een steenschijf met 26 staven levert 
hier een overbrengingsverhouding van 
1: 6,23. 
Om financiële redenen zijn de buil, de 
walsenstoel en de pletwals nog niet op-

gesteld. Men zoekt nog vrijwilligers met 
technisch inzicht om te helpen deze be-
drijfsvaardig te maken.

Naast de maalstenen zijn verscheidene 
andere onderdelen ook afkomstig van 
elders. Om het toekomstige ‘vorsers’ 
mak kelijk te maken hier wat gegevens:
- Het luiwerk komt uit Lille Eberup
- De walsenstoel fabrikaat Seck, 1909, 

Dresden komt uit een maalderij in 
Nieuwerkerk a/d IJssel

- De pletter heeft als vermelding 
‘Roskilde’ (Denemarken), mogelijk 
een aanduiding van een lokale 
gieterij

- De mengketel komt bij Van den Berg 
uit Waddinxveen vandaan, is daar 
ooit gemaakt en heeft jaren in de 
showroom gestaan

- De centrifugaalbuil is fabrikaat 
 J. Sloan, Parijs, herkomst niet bekend
- Een elevator is afkomstig van een 

maalderij uit Heeswijk-Dinther, een 

andere nog niet gemonteerde uit een 
maalderij in Krimpen   a/d Lek

- Eén van de trappen komt uit De Koe 
in Ermelo, een andere uit De Hoop in 
Veen

- De trap naar de kapzolder is 
afkomstig van de woning. 

Men verdient daar in Montfoort zonder-
meer een compliment voor het herge-
bruik van deels historisch materiaal, nog 
afgezien van de kostenbesparing.

Openingstijden en toegang

De verkoop- en ontvangstruimte op de 
begane grond zal voorlopig elke zater-
dag van 10 tot 15 uur open zijn. Tegen 
betaling wordt er een kop koffie ge-
schonken, met een molenkoek indien 
gewenst. Daar werd de volgende dag 
veelvuldig gebruik van gemaakt. Ruim 
vijfhonderd bezoekers werden geteld en 
de winkel draaide 400 euro omzet. De re-
acties van de bezoekers waren lovend.
De molen zal bediend worden door de 
molenaars Paul Groen, Piet Schiereck, 
Aart de Bruin en molenaar in opleiding 
Hein Verhoef.

Het ophalen van de vang door de 
gedeputeerde, mevrouw Raven, en 
de heer De Geer van Het Utrechts 
Landschap. (foto 9 juni 2007). 

De baliezolder met de drie 
maalbakken en de pelsteen. Normaal 
liggen pelstenen onder de baliezolder, 
maar in De Valk ligt hij er nu op 
(foto J. Vendrig, 21 augustus 2009).

De steenzolder met de stenen. 
Het spoorwiel is een vermaakt 
bovenwiel afkomstig uit de 
omgewaaide molen van Lille 
Eberup, Denemarken 
(foto J. Vendrig, 21 augustus 
2009).

De verkoop- en ontvangstruimte op de begane grond (foto J. Vendrig, 
21 augustus 2009). 
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  Molenaar
 vóór de Wende

Het is deze maand twintig 

jaar geleden dat het ijzeren 

gordijn in Europa wegviel, een 

gebeurtenis die bekend staat 

als ‘die Wende’. Met deze 

ommekeer was voor velen het 

onmogelijke gerealiseerd, zelfs 

zonder massaal bloedvergieten. 

De maatschappij in de 

voormalige DDR ging op zijn 

kop. In deze omwenteling legde 

ook een groot aantal bijzondere 

molenaarsbedrijven het loodje. 

Het waren als regel marginale 

bedrijfjes die juist daardoor in 

de DDR konden voortbestaan. 

Na de eenwording van 

Duitsland op 3 oktober 1990 

verdwenen de meeste als 

sneeuw voor de zon. 

Als herinnering, haast als 

monument, brengen we een 

zo’n molenaarsbedrijfje voor 

het voetlicht aan de hand van 

foto’s die Nico Jurgens maakte 

van de molen van Röcken, een 

voormalige standerdmolen in 

Saksen-Anhalt. Röcken is een 

klein dorp met een zeshonderd 

inwoners, dat zijn bekendheid 

niet ontleend aan de molen 

maar aan Friedrich Nietzsche, 

de beroemde filosoof 

(1844-1900) die er geboren 

werd en ook ligt begraven. 

Hij zal de molen nog wel op de 

wind hebben zien malen. 

De molen van Röcken. Het is knap 
als men hier in één oogopslag een 
standerdmolen herkent. Bovenop de 
molen staat nog het restant van een 
windmotor.

J.S. Bakker
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Ook de steen (met onderaandrijving) doet mee.

Het werken bij de molen is arbeidsintensief: opzakken 
met de schop.

De walsenstoel is een museumstuk, maar de molenaar 
van Röcken maalt er volop mee.

Het is toch echt een standerdmolen: de standerd met daarop 
de ‘hausbaum’ zoals de Duitsers de steenbalk noemen.
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Duitsland telde eind 19e eeuw nog meer 
dan 10.000 windmolenaarsbedrijven. 
In 1898 waren het er maar liefst 11.370. 
Het aantal waterkorenmolens zal er een 
veelvoud van zijn geweest. Naast deze 
als regel kleine bedrijven bestonden gro-
te geïndustrialiseerde molens, soms nog 
aangedreven door waterkracht, maar 
meestal met modernere krachtbronnen. 
De industriële Duitse molenbouw stond 
op bijzonder hoog peil. 
In de Tweede Wereldoorlog stort het 
oude Duitsland definitief in. De opmars 
van het Rode Leger zorgt voor een spoor 
van vernieling en miljoenen vluchten 
in 1944 en daarna in westelijke richting. 
Daar zijn ook molenaars onder die in 
het westen soms een nieuw beroep zoe-
ken en vonden, terwijl anderen ook in 
het westen hun oude vak trouw blijven. 
Sommige instellingen verhuizen ook. 
Het toonaangevende Duitse vakblad 
Die Mühle verhuist van Leipzig naar 
Detmold. De internationaal befaamde 
molenaarsschool in Dippoldiswalde 
(Saksen, bij de grens met Tsjechië) ver-
huist naar Braunschweig. (Aan deze 
eeuw was een kleine eeuw geleden zelfs 
een uit Nederland afkomstige leraar ver-
bonden, Hiddema, waarschijnlijk afkom-
stig uit Bolsward.)

Collectivisatie

In de jaren 1948-1950 voltrekt zich de 
Duitse deling: uit de Engelse, Franse en 

Amerikaanse bezettingszone ontstaat 
de Bondsrepubliek, uit de Russische 
de Deutsche Demokratische Republik, 
waar de Sozialistische Einheitspartei 
Deutschlands (SED), de communisti-
sche partij de dienst uitmaakte. Op 9 juli 
1952 opende partijleider Walter Ulbricht 
de tweede partijconferentie van de 
SED, alwaar werd besloten van de DDR 
een socialistische staat naar sowjet-
model te maken. Dat hield onder meer 
de collectivisatie van de landbouw in 
via zogenaamde Landwirtschaftliche 
Produktions Genossenschaften (LPG); 
enorme boerderijen, melkveebedrijven 
met soms wel 2000 stuks vee of akker-
bouwbedrijven van gemiddeld 4600 ha. 
Het zal duidelijk zijn dat hierin voor het 
traditionele molenaarsbedrijf geen rol 
meer was weggelegd. De grotere bedrij-
ven werden de particuliere eigenaars 
ontnomen en kregen de status van 
Volkseigene Betrieb (VEB). Soms gingen 
ze deel uitmaken van de LPG waarvoor 
ze produceerden. De eens zo aanzien-
lijke molenaarsstand smolt weg.
Toch ontsprong een groep bedrijven de 
dans. Dat waren marginale bedrijfjes 
die te klein waren om als VEB te opere-
ren of een rol te vervullen in een LPG. 
Ze opereerden op een niveau vergelijk-
baar met wat wij nu hobbyboeren zou-
den noemen. De molenaars konden als 
regel niet van hun bedrijf bestaan en 
hadden daarom daarnaast nog een 
werkkring. Maar ze oefende het mole-
naarsvak wel degelijk als een beroep uit. 

In feite vulden ze leegte die er gaapte 
tussen de grote VEB dan wel LPG en de 
normale burger. Op het platteland had-
den veel mensen een klein beetje vee 
en dat moest gevoerd worden. Ook 
bakten veel mensen zelf. Juist van dit 
segment bestond de kleine zelfstandige 
molenaar in de DDR. Ze maalden op de 
motor of op waterkracht, een enkeling 
met de wind. Dat ging er vaak primitief 
aan toe. Groei was er niet bij; investeren 
ook niet. Vandaar dat dit soort bedrijven 
vaak werkende musea waren, die soms 
op een onmogelijke manier in bedrijf 
werden gehouden, op het primitieve 
af. Maar het werkte allemaal wel en ze 
hadden zeker maatschappelijke bete-
kenis. Nico Jurgens fotografeerde zo’n 
bedrijfje in de DDR-tijd in Röcken. Daar 
laten we hier de beelden van zien. Het 
zijn nu beelden van een voltooid verle-
den tijd. Want met de Wende stortte dit 
systeem in en verdwenen ook dit soort 
minimale bedrijfjes als regel als sneeuw 
voor de zon, niet in staat om zich te 
handhaven in de nieuwe maatschap-
pij naar kapitalistische snit. Ze hadden 
hun tijd uitgediend. Bstaat de molen 
van Röcken nog? Misschien. Is hij nog in 
bedrijf? Waarschijnlijk niet. Toch willen 
we hem zo graag in beeld laten voort-
leven als monument, als herinnering aan 
een bijzondere en bizarre molenaarstijd 
waarvoor twintig jaar geleden het einde 
werd ingeluid. jsb. 

- A D V E R T E N T I E S -
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De heer Esselink uit Delft breengt de 
“Zoeker’uit het vorige nummer thuis 

en schrijft: ‘De ‘Zoeker’ uit Molenwereld 
130 moet inderdaad in Noord-Holland 
gezocht worden, maar het is niet de mo-
len van Benningbroek. Het gaat om de 
korenmolen De Vergulde Korenaar te 
Hoorn. De weg op de voorgrond is het 
Keern en de molen maalt op het noord-
oosten. Ten onrechte wordt wel veron-
dersteld, dat de molen in 1882 gebouwd 
werd met gebruikmaking van onder-
delen van papiermolen De Koot of De 
Koning te Assendelft. Deze molen werd 
weliswaar in Hoorn herbouwd, maar na-
bij de Westerdijk als De Westermolen of 
molen van Balk. De Vergulde Korenaar 
zou uit het midden van de 18de eeuw 
dateren.
De opname moet van voor 1935 zijn. In 
dat jaar werd namelijk de binnenroede 
verdekkerd. Eigenaar was toen C. Kuin, 
naar wie de molen ook wel de molen van 
Kuin genoemd werd. Voor zijn inspan-
ning om de molen draaiende te houden 
kreeg hij in 1939 van de Hollandsche 

Molen het Certificaat van Verdienste. 
Kort na de Tweede Wereldoorlog werd 
W.F.J. Beelen eigenaar. In de loop der 
jaren werd de onderhoudstoestand van 
de molen slechter, maar in 1950 waren 
de restauratieplannen rond en het be-
nodigde geld was bijeengebracht. In 
de eerste week van mei zou molenma-
ker Wagenmaker uit Oostwoud met de 
restauratie beginnen, maar zover kwam 
het niet. Op zaterdagmorgen 22 april 
1950 raakt de molen in brand door von-
ken uit de uitlaat van de dieselmotor, die 
in een bijgebouw bij de molen stond. In 
korte tijd ging de molen geheel verloren. 
Herbouwplannen gingen niet door. De 
eigenaar besteedde het verzekerings-
geld aan de bouw van een mechani-
sche maalderij. Daarbij werd de reste-
rende stenen onderbouw verhoogd. 

In 1982 werd ook dit laatste restant van 
de molen afgebroken. Dezelfde molen 
werd eerder dit jaar, in het maartnum-
mer, pag. 120, door de heer Esselink als 
onbekende molen in De Molenaar uit 
1984 thuisgebracht.
Ook de heer D. Posthumus brengt de 
molen thuis als De Vergulde Korenaar in 
Hoorn. We danken beide inzenders har-
telijk voor hun reactie.

Hierbij de nieuwe ‘Zoeker’; ongetwij-
feld ook weer in Noord-Holland, vermoe-
delijk aan het Noord-Hollands Kanaal; 
ergens in de omgeving van Akersloot? 
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

MOLENSTEENMAKERIJ

Voor de beste kunstmaalstenen als ook blauwe 
basaltlavanmaalstenen.

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

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

maaltechnische adviezen.

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

GSM: 0653667686 / E-mail: molensteenmakerij@planet.nl
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Achterwaterloop 
Ondermolen Tweemanspolder         te Zevenhuizen
In de oude molenboeken uit de 18e eeuw van Johannis van Zyl en Van Natrus, Polly en Van Vuuren 

worden de waterlopen van de meeste schepradmolens nog van hout getekend, hoewel er in beide 

molenboeken ook gemetselde waterlopen voorkomen. Uit diverse bouwbestekken blijkt dat men nog lang 

is doorgegaan met het toepassen van hout voor de waterlopen. Pas in de tweede helft van de 19e eeuw ziet 

men een omslag naar steen. Krook zag al niet veel meer in hout want in zijn molenboek (1850) komen 

alleen nog maar gemetselde waterlopen voor.

Houten waterlopen

In de bouwbestekken van bijvoorbeeld 
de schepradmolens van de molengan-
gen te Zevenhuizen (1727), te Bleiswijk 
(1771) en van Aarlanderveen (1785), is 
er alleen nog sprake van houten wa-

terlopen. Later hebben deze molens 
wel allemaal gemetselde waterlopen 
gekregen. Volgens de sluitstenen in de 
achterwaterlopen is men daar bij de 
Bleiswijkse droogmakerij rond 1815 mee 
begonnen en in Zevenhuizen rond 1868. 
De molens van de Eendragtspolder te 

Zevenhuizen zijn ook gebouwd met hou-
ten waterlopen. Het vervangen in steen 
verliep hier zo traag dat bij de stichting 
van het elektrisch gemaal in 1927, er 
nog molens waren met houten water-
lopen. Schepradmolens met geheel 
houten waterlopen komen thans vrijwel 

Jan Hofstra
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niet meer voor. De Westveensemolen 
te Woerdense Verlaat heeft nog wel 
een geheel houten achterwaterloop, 
maar de krimp en de voorwaterloop zijn 
dat allang niet meer. De Grosmolen te 
Hoogmade heeft nog een houten voor-
waterloop. Er zijn nog wel een aantal 
molens met een houten scheprad en 
wateras, zoals de Pendrechtsemolen, 
de Kalkmolen en de Doeshofmolen. De 
Prinsenmolen heeft ook nog een houten 
wateras en de Boterhuismolen heeft als 
unicum nog een houten wielbak, maar 
molens met een houten krimp en oplei-
der zijn er niet meer.

Voordelen hout

Aangezien de levensduur van houten 
waterlopen meestal niet veel langer dan 
20 jaar zal zijn geweest, zal het toepas-

Ontwikkeling van de achterwaterloop van de ondermolen van de 
Tweemanspolder 1730-heden; doorsnede over de frontmuur. Van links naar 
rechts: 1730-1870; 1870-1950; 1950-2009 en thans (tekening auteur). 

Ontwikkeling van de achterwaterloop van de ondermolen 
van de Tweemanspolder 1730-heden; plattegrond met daarop 
de bodem van de voormalige houten waterloop en daarin de 
huidige muren gearceerd. (tekening auteur).

Het inkorten van de palen en het weghalen van houtwerk. Te zien is de 
afgezaagde sloof van de houten waterloop met de oorspronkelijk houten paal 
onder de sloof en de bijgeslagen paal aan de buitenkant ten behoeve van de 
stenen waterloop. 

De nieuwe funderingsvloer is 
gestort. De wapening voor de 
wanden wordt aangebracht. Duidelijk 
is te zien dat het polderpeil normaal 
ongeveer gelijk staat met de 
onderkant van het metselwerk.
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sen hiervan ook voordelen gehad moe-
ten hebben, anders was men er niet zo 
lang mee doorgegaan. Het grootste 
voordeel zal wel de lagere bouwprijs zijn 
geweest. Door het lage eigen gewicht 
en groot dragend oppervlak, was er ook 
maar een simpele fundering noodzake-
lijk. Het veelvuldige vernieuwen bracht 
evenwel kosten met zich mee die dit 
voordeel weer geheel teniet zal hebben 
gedaan. Reparatie was natuurlijk wel 
veel eenvoudiger dan bij steen en ver-
der zijn dergelijke waterlopen natuurlijk 
gemakkelijker aan te passen aan veran-
derde omstandigheden. Vooral bij jonge 
droogmakerijen had men in de begintijd 
vaak te kampen met een grote inklinking 
van de drooggevallen meerbodem, 
waardoor al kort na de bouw van de 

molens de schepraderen aangepast 
moesten worden om een lager polder-
peil te bewerkstelligen. Dit gaat bij hou-
ten waterlopen natuurlijk veel gemakke-
lijker dan bij stenen waterlopen. Dit leek 
mij dan ook een plausibele verklaring 
voor het uitrusten van vooral droogma-
kerijmolens met houten waterlopen.

Vondst restanten houten 
waterloop

Tijdens de restauratie van de onder-
molen van de molenviergang van de 
Tweemanspolder bleek echter dat de 
stenen achterwaterloop gewoon was 
gebouwd op het roosterwerk van de 
oorspronkelijke houten waterloop. Dit 

wekte bij mij toch wel enige verbazing. 
De molen zelf is in 1730 gesticht en vol-
gens de datum op de sluitsteen is de 
achterwaterloop in 1870 vernieuwd in 
steen. Je mag toch veronderstellen dat 
het polderpeil van 1730 tot 1870 enige 
decimeters gezakt zal zijn en dat de 
nieuwe waterloop daarom veel lager 
aangelegd zou moeten worden, zo-
dat de oude daarvoor geheel het veld 
moest ruimen. Deze eerste 140 jaar zullen 
de stijlen en wanden van de waterloop 
natuurlijk diverse malen zijn vernieuwd, 
maar dat geldt niet voor de onderdelen 
die onder water bleven.De afmetingen 
en vorm van de gevonden balken klop-
pen verder precies met het bouwbestek, 
zodat het er verdacht veel op lijkt dat 
deze balken nog van de bouw zijn.
Opmerkelijk is daarbij dat de oorspron-
kelijk waterloop veel meer trechtervor-
mig was dan de huidige waterloop, 
maar dat men deze toch ging benutten. 
In paragraaf LXII van het bouwbestek 
wordt het volgende gezegd over de wa-
terlopen:

“Noch sal den Aenneemer moeten 
maken en leveren een gront-berry tot 
de krimp / voor- en achterwaterloop / 
waer van de strekhouten van de krimp 
en achter-waterloop te samen moe-
ten lang zijn van het water-deurkozijn 
af / tot het ende van ’t achterwater-
loop toe 40 voet [12.52 m] / swaer 7 á 
12 duym [183 x 313 mm]/ daer in te wer-
ken 14 swalpen met pennen en gaten 

De uitgegraven waterloop, waarvan de oude vloer is verwijderd.

Op de achtergrond de palen en houten plaat van 1870 ten behoeve van de 
stenen waterloop. Op de voorgrond de in te storten buispalen die tijdelijk de 
muren opvangen. Links achter de oorspronkelijke houten sloof met gaten 
voor de zwalpen van de houten waterloop.
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/ swaer 8 á 5 duym [201 x 131 mm] / 
daer van der een gewerkt moet wor-
den daer den opleider op gespijkert 
wort; in de krimp de gront-berryen wijt 
van den anderen 18 duym [470 mm] / 
en op het van ’t achterwaterloop wijt 
van den anderen 12 voet [3.756 m] / 
hier onder te heyen 18 pael-balcken 
lang 12 á 13 voet [3.9 m] / aen de kop 
swaer 6 á 8 duym [157 x 209 mm] / de 
berry daer wel in ’t water-pas op te 
werken met pennen en gaten in de 
gront-berry / en met houte nagels 
aen den anderen gesloten / en soo 
diep leggen als geordineert sal wer-
den/ greynen hout.”

Met de strekhouten, die verder in het 
bestek ook “gront-slooven” en “zant-
strooken” worden genoemd, worden de 
zware balken bedoeld waar de wanden 
op staan. In het molenboek van Van 
Natrus c.s. eveneens “Sant Strooke of on-
der Slooven” genoemd. De naam zand-
strook zal wel afgeleid zijn van het feit dat 
deze balken in het “zand” lagen, al zal 
de grondsoort meestal wel klei of veen 
zijn geweest in plaats van zand. Bij het 
verdiepen van de achterwaterloop van 
de Zuidwijksemolen onder Wassenaar 
kwam overigens ook deze constructie te 
voorschijn onder de muren van de ach-
terwaterloop. Daar lag alles echt in het 
zand doordat de veenlaag in deze pol-
der, niet ver van de duinen, maar dun is.
De beide sloven werden onderling ver-

bonden door een aantal “swalpen”, 
door middel van pen- en gat verbin-
dingen en toognagels aan elkaar vast 
gemaakt. Bij Van Natrus worden de 
swalpen kespen genoemd. Normaal zijn 
kespen de balken die over heipalen ge-
legd worden, daar aan verbonden met 
pen- en gat verbinding of alleen houten 

nagels. In dit geval komen er alleen pa-
len onder de beide ondersloven, zodat 
de benaming “kesp” hier minder juist is 
en er wellicht daarom voor “swalpen” is 
gekozen.
Op de ondersloven kwamen een aantal 
stijlen te staan, aan weerszijden bekleed 
door horizontale planken. Boven wer-
den deze stijlen weer verbonden door 
een bovensloof. Op deze bovensloof 
lagen weer de dekliggers, met daarop 
uiteindelijk het waterloopdek. Ook de 
swalpen werden voorzien van planken, 
die zo de bodem van de waterloop 
vormden. Volgens het bestek moest de 
waterloop bij het krooshek 3.75 m breed 
worden. De huidige waterloop is daar 
maar 3 m breed. Waarschijnlijk is beslo-
ten om de waterloop te versmallen om 
de hoogte van het gewelf te beperken. 
De noordelijke waterloopmuur heeft 
men gewoon op de ondersloof gemet-
seld, met de binnenzijde gelijk met die 
van de sloof. Omdat de muur 20 cm 
breder zou worden dan deze sloof, zijn 
aan de buitenzijde van de sloof nog 
palen bijgeslagen en is er een brede 
plank over deze sloof en palen gelegd, 
zwaar 75 x 500 mm. De zuidelijke water-
loopmuur heeft men bij het krooshek 75 
cm meer binnenwaarts opgetrokken. Ter 

Het bewapenen van de beide 
wanden. Al het houtwerk tussen 
funderingsplaat en metselwerk is 
weggehaald. Aan de waterlijn op 
het metselwerk is duidelijk te zien 
hoever de achterwaterloop scheef 
is meegezakt met de molen. Op de 
achtergrond de betonnen pompput. 
In de bodem van deze put bevindt 
zich een rond gat waarboven de 
waaier draait. Op de achtergrond 
is de pompingang te zien.

Op de achtergrond de oorspronkelijke houten sloof met in 1950 afgezaagde 
zwalp van de houten waterloop. 
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plaatse van deze muur heeft men eerst 
de planken van de swalpen verwijderd 
en tussen de swalpen een aantal heipa-
len bijgeslagen. Vervolgens is ook hier 
een brede plaat hout van 75 x 500 mm 
aangebracht waar de muur is opgemet-
seld. De bijgeslagen palen staan hier 
dus zonder kespen rechtstreeks onder 
deze houten plaat.

Heipalen

Opmerkelijk van het bouwbestek is dat 
er onder de houten waterlopen, die re-
latief gezien niets wegen, (kleef)palen 
moesten worden geslagen en dat over 
de molen zelf niets wordt gezegd over 
palen. In de bouwbestekken van de 
molens van de Bleiswijkse droogmakerij, 
welke molens aan de overkant van de 
Rotte stonden, is wel sprake van heipa-
len en kespen voor het achtkant. Ik kon 

me in eerste instantie niet voorstellen 
dat de molens van de Tweemanspolder 
zonder heipalen zouden zijn gebouwd, 
maar in het metselwerkbestek wordt ge-
sproken over dat iedere molen “naer de 
diepte van de klei” moet worden gefun-
deerd en verder is er alleen sprake van 
zware houten funderingsplaten waar de 
muren op moeten worden gemetseld. 
Dit doet allemaal toch wel denken aan 
een fundering op staal.
Bij het bouwrijp maken van een gedeel-
te van de Eendragtspolder in 1999 kwam 
de fundering van molen nr. 4 van die 
polder te voorschijn (zie Molenwereld 
1999-6-138 e.v.). Het bleek dat er hele-
maal geen palen onder deze molen 
stonden. Men had op de klei gewoon 
acht brede houten platen gelegd, waar 
de muren op werden gemetseld. Ook 
hier waren de ondersloven en swalpen 
van de houten achterwaterloop nog in-
tact. Duidelijk was te zien dat de molen 

(scheef) was gezakt en dat de water-
loop daardoor was meegenomen, want 
die liep naar het krooshek toe schuin 
omhoog. Aangezien de droogmakers 
van de Tweemanspolder (1729) en die 
van de Eendragtspolder (1758) dezelfde 
figuren waren en de bouwbestekken 
van beide polders vrijwel gelijk zijn, leek 
het toch wel aannemelijk om ook voor 
de molens van de Tweemanspolder uit 
te gaan van een fundering zonder hei-
palen.

Onderzoek fundering molen

Om dit nader te onderzoeken is in 2006 
bij molen nr.1 of wel de ondermolen, een 
gat gegraven in de hoek van de achter-
waterloop en de molen. Daarbij bleek 
inderdaad dat er onder de waterloop 
wel palen stonden en onder de molen 
zelf niet. Ook bleek daarbij dat de ach-

Houten waterlopen van een wipmolen in Leendert van Natrus, Jacob Polly en Cornelis van Vuuren: Groot volkomen 
Moolenboek of naauwkeurig ontwerp Van allerhande tot nog toe bekende Soorten van Moolens (Amsterdam 1734), plaat XI.
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terwaterloop van achtkant tot krooshek 
zo’n 30 cm schuin liep, net als bij molen 
nr. 4 van de Eendragtspolder. Blijkbaar 
was ook de ondermolen verzakt, maar 
in dit geval gelukkig rechtstandig. Dertig 
centimeter onder het maaiveld werd 
ook een oude straat gevonden, waar-
door tevens is verklaard waarom bij deze 
molen de ingangsdeuren zoveel lager 
zijn dan bij de andere molens van de 
gang.
Door het verzakken van deze molen 
werd het scheprad mee verdiept, zodat 
aanpassingen lang uit konden blijven. 
Hierdoor werd het mogelijk dat de bo-
dem van de houten waterloop herge-
bruikt kon worden. Volgens Teixeira de 
Mattos had het scheprad rond 1900 nog 
60 cm tasting. In 1950 was dit terugge-
lopen tot 30 cm. Met een dergelijke tas-
ting kon natuurlijk niet veel water worden 
uitgeslagen. Anderzijds liep de molen zo 
wel licht en als er veel water kwam dan 
gaf de molen bij rijzend polderpeil auto-
matisch meer water. Wellicht dat men in 
deze bouwpolder daarom nog zo lang 
uit de voeten kon met windbemaling.

Peilverlagingen

Bij de aanleg van de Wieringermeer en 
de Noordoostpolder werden voor bouw-
gronden een veel grotere drooglegging 
toegepast dan tot dan toe gebruikelijk. 
Op grond van onderzoek had men voor 
ieder product de ideale grondwater-
stand vastgesteld. Dit was de aanleiding 
om ook elders over te gaan tot peilver-
lagingen. Door de geringe tasting van 
het scheprad van de ondermolen was 
dit in de Tweemanspolder niet te realise-
ren. Door het polderbestuur werd onder-
zocht of het scheprad ook door een vij-
zel of een centrifugaalpomp vervangen 

kon worden. Omdat deze laatste optie 
het goedkoopst bleek werd hiertoe be-
sloten. In 1950 werd het scheprad met 
de as en het onderwiel verwijderd. Op 
de plaats van de wielbak en de krimp 
werd een betonnen pompput gemaakt. 
De achterwaterloop werd verdiept door 
bij de muren de houten vloer, alle swal-
pen en ook de houten funderingsplaten 
van het achtkant door te zagen. Om de 
grond te keren werd langs de muren hou-
ten planken geslagen en werd tussen de 
muren een U-vormige betonbak aange-
bracht. Deze bak hielp dus niet mee om 

de muren te dragen, daarvoor moesten 
nog steeds de palen van 1730 zorgen. De 
houten funderingsplaten van de molen 
zelf lagen net iets dieper dan de oor-
spronkelijke waterloop, zodat daar geen 
palen stonden. Na het doorzagen van 
deze platen, die de waterloop onder 45 
graden sneden, bleven de muren hier-
boven min of meer zweven. Het hoeft 
dan ook geen verbazing te wekken dat 
ze juist hier gingen zakken en scheuren.
Het aanbrengen van de pomp bleek 
geen gelukkige keuze. De pomp kon wel 
veel water geven, maar daar was heel 
veel wind voor nodig. Onder normale 
omstandigheden gaf de pomp veel te 
weinig water, zodat al snel werd beslo-
ten om een dieselgemaal op te richten 
en de molens af te breken. Door over-
name van de molens door de provincie 
Zuid-Holland werd dit laatste gelukkig 
voorkomen. De pomp is dus eigenlijk de 
doodsteek voor de molenviergang ge-
worden, al zou een vijzel door de steeds 
hogere landbouweisen de bouw van 
een gemaal wel niet hebben voorko-
men. Dit had alleen uitstel van executie 
gegeven.

Funderingsherstel

Zoals eerder uiteengezet zal bij de bouw 
van een nieuwe schepradmolen de bo-
dem van de waterloop en de fundering 
van de molen zowat op dezelfde hoogte 
uitkomen. Door het aanpassen van het 
scheprad en de waterlopen aan de peil-
verlagingen, zal de bodem van de ach-
terwaterloop, normaal gesproken, op 
den duur overal lager komen te liggen 
dan de fundering van de molen zelf. De 
laatste jaren was bij wat laag polderpeil 

Het aangebrachte beton. Het beton in de gietopeningen moet nog worden 
afgehakt.

Opgegraven fundering van de zuidelijke middelmolen van de Eendragtspolder 
in Zevenhuizen. De molen is gebouwd op een raamwerk van zware houten platen 
die zonder enige verdere fundering op de klei liggen. Vanaf deze platen is de 
molenvoet opgemetseld. Krimp en waterloop zijn volledig van hout 
(foto jsb, 26 maart 1999).
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de onderkant van het metselwerk van 
de achterwaterloop geregeld te zien. 
Dit zou betekenen dat de fundering van 
de molen dan al lang en breed boven 
water moest zijn gekomen. Omdat de 
molen hier rechtstandig de grond in was 
gezakt, bleek dat dus hier niet het ge-
val te zijn. Wel moest gevreesd worden 
voor het leven van de palen onder, met 
name, de frontmuur. Besloten is daarom 
om de oude betonbak te verwijderen 
en te vervangen door een doorgaande 
betonvloer, waarop de muren kunnen 
rusten. De palen blijven onder de muren 
staan, maar zijn inmiddels tot deze nieu-
we vloer ingekort, zodat ze ruim onder 
polderpeil blijven staan.

Scheprad

Tijdens het aanbrengen van de pomp in 
1950 was het polderpeil nog vastgesteld 
op 5.70 m onder NAP. Inmiddels is dit 6.00 
m onder NAP. Als gevolg hiervan geeft 
deze pomp onder de 50 enden hele-
maal geen water en daarboven slecht 
weinig. Alleen tegen de 100 enden krij-
gen de andere molens voldoende wa-
ter toegevoerd, maar omdat de waaier 
gelijk met het polderpeil ligt is de kans op 
“lucht happen’’ dan weer erg groot. De 
molen draait dan even onbelast en het 
gaande werk krijgt dan grote klappen. 
Was dit een normale poldermolen ge-
weest dan zou het disfunctioneren van 
deze pomp nog wel overkomelijk zijn, 
maar nu worden ook de andere drie mo-
lens gedupeerd. Hoewel deze pomp de 
doodsteek voor deze molenviergang is 
geweest, maakt het de ondermolen wel 
apart en zou er best iets voor te zeggen 
zijn om dit zo te handhaven. Deze zaak 
is van alle kanten bekeken en gewikt 
en gewogen en daaruit is de conclusie 
getrokken dat de enige echte molen-
viergang ter wereld toch beter af is door 
in de ondermolen weer een scheprad 
aan te brengen. Dit kon tevens prima 
gecombineerd worden met het funde-
ringsherstel van de achterwaterloop. 
Uiteraard is de inrichting van de molen 
met de pomp op tekening, foto en film 
goed vastgelegd.

De uitgegraven achterwaterloop van 
de molen van de Eendragtspolder met 
de beide ondersloven en daartussen 
de zwalpen of kespen. In de sloven 
de gaten voor de pennen van de 
waterloopstijlen (foto jsb, 26 maart 
1999).

De ondermolen van de 
Tweemanspolder, malend op het 
noorden.
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‘Dan liever de lucht in!’ 
       zei Van Speijk

OpOp donderdag 24 september was het zover. Na jaren van praten werd het startsein gegeven om korenmolen 

Nooit Gedacht in Spijkenisse met zeven meter te verhogen. Over de aanleiding is in dit blad diverse malen 

geschreven en daar wordt dan ook naar verwezen. Voor de volledigheid vermelden we dat molenaar 

Jan van Kranenburg de opdrachtgever is, de gemeente Spijkenisse de verhoging en wat daar verder 

bijkomt betaalt en dat het eigenlijke werk uitgevoerd wordt door Strukton Infratechnieken b.v., 

dat onder andere gespecialiseerd is in het hydraulisch verplaatsen van civiele en bouwkundige constructies. 

Daarnaast speelt molenmaker Wim Herrewijnen een grote rol in het project, formeel als adviseur van 

Jan van Kranenburg. In de praktijk echter heeft hij het plan ontwikkeld, de aanbesteding gedaan en 

voert hij de directie. Veel van de hieronder vermelde gegevens zijn dan ook van hem afkomstig. 

Al met al is hij er al ruim een jaar mee bezig.

Verhoging

Een verhoging van een stenen molen is 
op zich niet bijzonder, tenminste als dat 
op de klassieke manier gebeurt door het 
opmetselen van de romp. Een extreem 

voorbeeld hiervan is de molen van 
Wolphaartsdijk. Ook het omhoog bren-
gen (rijzen) van houten poldermolens 
door het opmetselen van de veldmuren 
is niet ongewoon maar dan gaat het om 
ruim een meter zoals bij de wipmolens 

van de polders Bleskensgraaf en die van 
Hofwegen. Het in zijn geheel rijzen van 
een stenen molen met zeven meter is 
waarschijnlijk een unicum en een tech-
nisch hoogstandje.

Dick Kenbeek



12e jaargang 2009 nr. 11 | 455 Molenwereld

De molen van Spijkenisse omstreeks 
1910; een prachtig tijdsbeeld. Links 
het stoomgemaal De Leeuw van 
Putten, ontworpen door Jan Paul 
uit Zevenhuizen, vervolgens het 
molenhuis en de molen met de nu 
gesloopte maalderij. De kap is gedekt 
met gepotdekselde planken, waarbij 
de witte randen onderaan de kap en 
op de naden opvallen. In de haven 
een zeer grote westlander, een in 
Zuid-Holland zeer veel voorkomend 
scheepstype en daarnaast (met huik) 
een soort zalmschouw. Op de wal 
een grote rietstapel (of rijshout?) en 
gesjouwd werd er uiteraard ook. Beeld 
van een voltooid verleden tijd.

Nooit Gedacht wacht. De balie is gesloopt, evenals de oude maalderij 
(foto G. Barendse, 7 augustus 2009). 

Voorbereiding

Het metselwerk is door middel van proef-
boringen onderzocht en dit blijkt van 
prima kwaliteit. Heel goed en dicht ge-
metseld en dat gaf zoveel vertrouwen 

dat er geen spanbanden rondom de 
romp zijn aangebracht. Wel zijn enige 
scheuren verlijmd, is aan de onderkant 
van de romp een tirfordraad gespannen 
en zijn in de deuropeningen trekstangen 
aangebracht. 

Vooraf is de molen op een betonnen 
ring geplaatst die gemaakt is volgens de 
stoeltjesmethode. Op de begane grond 
zijn twaalf gaten in het metselwerk ge-
hakt waarin zware stalen balken (stoel-
tjes) zijn geplaatst. Daarna is de rest van 
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Tekening met de oude situatie 
(tekening Molenadvies Herrewijnen/ingenieursburo iob).

Schematische voorstelling van het verhogingsproces 
(afbeelding: Strukton Infratechnieken).

De molen op de draagkoets (afbeelding: Strukton 
Infratechnieken). 

Het vijzelproces 
(afbeelding: Strukton 
Infratechnieken). 

het metselwerk verwijderd waarbij het 
gewicht van de molen (224 ton, zonder 
roeden, staart en stelling) op deze stoel-
tjes kwam te rusten. Na het aanbrengen 
van bekisting is de betonnen ring ge-
goten waarin de stoeltjes opgenomen 
zijn. Vervolgens is het vijzelframe aange-
bracht.
Om ten opzichte van de bestaande be-

bouwing voldoende ruimte te creëren 
voor de conische en dus bredere nieuwe 
voet is de molen op 10 september twee 
meter opgeschoven. Tevens is de Nooit 
Gedacht die 27 cm uit het lood stond 
richting straat rechtgezet. Hierna is de 
verdere staalconstructie voor het vijze-
len opgebouwd. 

Start

Gezien al de publiciteit en de aard van 
het gebeuren was er grote belangstel-
ling en een officiële handeling hoorde 
daar vanzelfsprekend bij. Na een toe-
spraak van verantwoordelijk wethou-
der en loco-burgemeester Gert-Jan ’t 
Hart draaiden de dochters van Jan van 
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Tekening van de nieuwe situatie. De combinatie van de ijzeren ramen met de blinden is opvallend te noemen 
(tekening Molenadvies Herrewijnen/ingenieursburo iob).

Het vijzelproces 
(afbeelding: Strukton 
Infratechnieken). 

De prefab betonnen kegel die 
ingevoegd wordt tussen de molen en de 
nieuwe fundering (afbeelding: Strukton 
Infratechnieken).

Het plaatsen van de betonnen elementen 
(afbeelding: Strukton Infratechnieken).

Kranenburg een sleutel om waarna met 
een zeer luide knal een grote hoeveel-
heid confetti gelanceerd werd. Dit ge-
schiedde onder het toeziend oog van 
de familie Van Kranenburg met onder 
andere mevrouw Van Kranenburg seni-
or. Zij voelde lange tijd niets voor verho-
ging maar kon er uiteindelijk mee leven 
als de beste oplossing voor zoon Jan.

Vijzelen

Dit vond plaats door vier hydraulische 
op de heftorens geplaatste vijzels aan-
gesloten als driepuntsoplegging. Hierbij 
waren twee units onderling gekoppeld 
om goed te kunnen sturen op een hori-
zontale stand. Tijdens het vijzelen mocht 
de romp niet meer dan 1 cm uit het lood 

staan. Na elke cm opvijzelen werden de 
onderste moeren aangedraaid. Na 30 
cm, de slag van de vijzels, werden ook 
de bovenste moeren aangedraaid en 
de vijzels opnieuw gesteld. Eén en ander 
wordt geïllustreerd door bijgaande beel-
den. De hefsnelheid werd gedicteerd 
door de pomp met de laagste capaci-
teit en bedroeg zo’n 70 cm per uur. Op 
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Reisvaardi
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De molen was gedeeltelijk gefundeerd op de teerlingen van 
een standerdmolen, de voorganger van de Nooit Gedacht 
(foto W. Herrewijnen, 29 september 2009).

De draagconstructie (foto D. Kenbeek, 
24 september 2009). 

donderdag is de molen ruim 3.5 meter 
gerezen, de rest volgde op vrijdag.

Het vervolg

Als eerste stap is de oude fundering ver-
wijderd. Deze stak maar een meter diep 

op een ondergrond van klei en was on-
deraan viersteens breed. Zoals men al 
vermoedde zijn daaronder teerlingen 
van een standerdmolen aangetroffen 
en hebben we het over een oude mo-
lenplaats die teruggaat tot 1380. Van de 
vier teerlingen werden alleen de oos-
telijke en westelijke teruggevonden, de 

andere waren waarschijnlijk bij de bouw 
van de molen in verband met de aan-
leg van een ‘halve’ kelder verwijderd. 
De fundering van de Nooit Gedacht liep 
over de twee teerlingen heen.
Was de Nooit Gedacht in de oude si-
tuatie met zijn voet slechts op klei ge-
fundeerd, nu wordt dat van een heel 

Energiek wordt de knop ingedrukt 
(foto D. Kenbeek, 24 september 2009). 

De vrij gekomen molen lijkt te zweven 
(foto D. Kenbeek, 24 september 2009). 
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Wim Herrewijnen geeft bevlogen uitleg aan de pers 
(foto D. Kenbeek, 24 september 2009).

Hydraulisch hefvermogen (foto D. Kenbeek, 24 september 2009). 

Hoogstaand werk (foto Jeroen Looman, Stork Infratechnieken, 
25 september 2009).
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andere orde. De nieuwe fundering rust 
op twaalf palen, aangebracht volgens 
de Casing draaimethode van de firma 
Waalpaal. De gebruikte buizen zijn van 
hoogwaardig staal, diameter 114,3 mm, 
wanddikte 10 mm, en bestaan uit ele-
menten van een meter die aan elkaar 
geschroefd worden. Onderaan bevindt 
zich een boorkop met een diameter van 
400 mm. Tijdens het boren wordt door 
de buizen grout gepompt (mengsel van 
cement en water) dat de diameter van 
de boorkop aanneemt en zo een grout-
lichaam of –schil rond de stalen buizen 
vormt. Als de paal op diepte is wordt 
deze afgeperst met 100 bar druk en zo 
ontstaat een geheel met grote draag-
kracht en knikstabiliteit. Alles is ruim be-
rekend om straks het totaalgewicht van 
650 ton te dragen.

De opzij geschoven molen 
(foto D. Kenbeek, 24 september 2009).

‘Dan liever de lucht in’, zei Van 
Speijk, maar nu geen lont in het 
kruitvat, alhowel de gemoederen 
in het voorbereidingstraject wel ens 
opliepen. (foto Jeroen Looman, Stork 
Infratechnieken, 25 september 2009).
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De twaalf palen zijn geboord naar een 
diepte van 22 meter onder NAP (25 me-
ter onder het maaiveld) en steken drie 
meter in een zandlaag. Bovenop de pa-
len komt een betonplaat met een dia-
meter van 10,40 meter en een dikte van 
35 centimeter. Op deze fundering wor-
den twaalf betonnen prefab elementen 
van 18 ton elk geplaatst die aan de bui-

tenkant gepleisterd worden. De oude in-
rijdeuren zullen van binnen in steen zicht-
baar blijven als bouwspoor.
De rekenaars onder de lezers zullen zich 
afvragen hoe het met de bovenge-
noemde 650 ton zit. De molen zelf weegt 
224 ton plus 12 maal 18 van de prefab 
elementen, dan kom je op 440 ton, nog 
een heel eind weg van die 650 ton. Wim 

Herrewijnen legt uit: “Het nieuw te ma-
ken betonwerk en de vloeren wegen bij 
elkaar 380 ton. Bij elkaar kom je dan op 
een gewicht van 604 ton. Tevens wordt 
er aan de binnenkant van de elementen 
een half steens muur van metselwerk op-
getrokken en deze weegt ongeveer 15 
ton. De nieuwe bebouwing rust ook voor 
een gedeelte op de fundering van de 
molen”. Hierin gaat Jan van Kranenburg 
een pannenkoekenrestaurant begin-
nen, uiteraard met meel van de molen. 
De gebouwen worden hoger dan de 
huidige om beter aan te sluiten bij de 
nieuwe situatie.
Is daarmee de Nooit Gedacht voor altijd 
verzekerd van een goede windvang? 
Men mag hopen van wel hoewel ‘altijd’ 
erg lang is. In de overeenkomst met de 
gemeente is in ieder geval vastgelegd 
dat toekomstige bouwplannen moeten 
voldoen aan de biotoop norm voor ste-
delijke bebouwing. Dat moet voorlopig 
voldoende zijn. 

Het draagmechanisme (foto Jeroen 
Looman, Stork Infratechnieken, 
25 september 2009).

Fluitgat
Onlangs attendeerde een trouwe lezer 
mij erop dat de naam van deze rubriek 
echt fout was. Ik zou de klok hebben 
horen luiden maar niet weten waar de 
klepel hangt. De echte naam van die 
gaten in de zijwand van de kast van een 
standerdmolen zou ‘fluitgat’ zijn. Ik keek 
hem verbaasd aan, maar meende hem 
te begrijpen. “Dat heeft zeker te maken 
met de reputatie van de molenaar als 
vrouwendief”, zei ik. “Als hij door dat gat 
naar buiten kijkt en hij ziet iets leuks voor-
bij gaan dan kan hij fluiten.” De trouwe 
lezer keek mij met hoog opgetrokken 
wenkbrauwen verbaasd aan over zo-
veel stupiditeit. Na enig nadenken zei hij 
toch: “Die uitleg heb ik nooit gehoord, 
maar dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat 
is eigenlijk ook wel een leuke verklaring; 
onthouden. Het zal het vast wel goed 
doen bij bezoekers”. 

Toch meende hij mij de ‘echte’ verkla-
ring niet te moeten onthouden, zoals 
die door eminente deskundigen wordt 
aangehangen. Een malende molen 
hoort goed op de wind te staan. Daar 
kon ik inkomen. De wind strijkt dan langs 
de wanden van de kast. Dat begreep 
ik ook. Als nu de wind draait dan strijkt 
de wind niet langer gelijkmatig langs de 
kast. Ook dat snapte ik. Eén kant van de 
kast komt in de luwte en aan de ande-
re kant komt de wind naar binnen. Dat 
klonk ook logisch. Wat gebeurt er nu? 
De naar binnen komende wind zorgt 
voor een fluittoon waardoor de mole-
naar wordt gealarmeerd. Hij weet dan 
dat de molen uit de wind staat en dat er 
gekruid moet worden. 
Ik stond op het punt om de man in zijn 
gezicht uit te lachen, maar van de re-
dacteur van dit blad moet ik zuinig zijn 
op lezers en zeker op trouwe lezers. Ik 
moest en kon mij nog maar net inhou-
den.
“Geloof je het zelf?” vroeg ik hem. 
“Natuurlijk”, zei hij, “de mensen die het 

zeggen zullen het echt wel weten”. 
“Ben je wel eens in een standerdmo-
len geweest?” Ja, dat was hij. “Heb je 
het gefluit gehoord?” Nee, dat had hij 
niet, maar de molen zal dan wel keurig 
op de wind hebben gestaan. (De man 
is dus blijkbaar een molengelovige van 
het onvervalste water.) Ik vroeg hem of 
hij in zijn huis wel eens de wind door een 
openstaand raam had horen fluiten. Ik 
nam ten minste aan dat zijn huis ook niet 
altijd precies op de wind stond. Dat had 
hij dus niet, maar een huis is een huis en 
geen molen. Bijna gaf ik het op. “Wat 
denk je dan hoe hard het moet waaien 
voordat dat fluitgat van een jou een 
waarneembare fluittoon produceert?” 
Windkracht 3 leek hem wat te weinig, 
maar per slot waait het vaak ook harder 
en hij was bij harde wind nog nooit in 
een standerdmolen geweest. Ik zei toen 
maar tegen hem dat degenen die dit 
verhaal in de wereld hadden geholpen 
en doorvertelden (het klinkt toch leuk, 
net zo als het verhaal van de lopende 
haring) waarschijnlijk ook niet veel in 
een standerdmolen waren geweest. Als 
het zo hard waait dat de fluitgaten gaan 
fluiten (molen De Fluitketel) en staat te 
malen dan gaat het echt Spartaans te 
keer spotte ik. Volgens mij hoor je het ge-
vlucht dan harder fluiten dan het fluitgat 
(fluitwieken?). In mijn ogen is een kulver-
haal en ik geloof er helemaal niets van. 
Daarom blijft deze rubriek ‘Uit ‘t kijkgat’ 
heten. 

                                         Balie Kluiver



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

BON

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

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

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

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

MOLENWERELD  iedere maand per post thuis kan op drie manieren:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

❑
❑

❑

❑

✂




