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

Met dit nummer sluiten we de twaalfde jaargang af. We kijken dank-
baar terug en vol goede moed vooruit. Molens blijken toch iede-

re keer weer stof tot gevarieerd schrijven te geven; ook in dit nummer, 
het vierde ‘Rijnland-nummer’ van dit jaar. Andries Veloo brengt hierin 
Koos Groenendijk voor het voetlicht, de vrijwillige molenaar van de 
Achthovense molen bij Leiderdorp, de molen die met zijn buurmolen, De 
Doeshofmolen, zo goed te zien is van de A4.
De artikelenserie over de molens van de polder Reeuwijk krijgt een zesde 
aflevering, nu eens niet zo technisch van aard. De molenaars staan in 
het middelpunt, waarbij vooral de sociale verhoudingen centraal staan, 
met name tussen het polderbestuur en de molenaars. Dat liep niet altijd 
even lekker.
Na de oorlog zijn er veel molens verplaatst. Het aantal is verbazend hoog: 
meer dan 100!!! Dat zijn er veel meer dan u en ik wellicht gedacht had-
den, een slordige tien procent van het totaal aantal molens; onroerend 
goed? Er is waarschijnlijk geen enkele categorie monumenten die zo 
aan verhuizing onderhevig is. De laatste tijd is daar wel discussie over op 
gang gekomen. Een artikel in dit blad met bijlagen waarin de molens met 
naam en toenaam genoemd worden wil daar een bijdrage aan leveren. 
En verder zijn er natuurlijk de gebruikelijke rubrieken. 

En Balie Kluiver verbaast zich over orgels en een paleis.                       JSB
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Bij de omslag voorzijde: De Bosmolen uit Leiderdorp op reis naar zijn 
nieuwe bestemming als Lagenwaardse molen, nu bij de buurtschap 
Ofwegen (Koudekerk a/d Rijn); een van de meer dan honderd verplaats-
te molens. De verhuizing is uitvoerig beschreven in Molenwereld 2003-12 
(foto J. Vendrig, 27 september 2003).

Bij de omslag achterzijde:  De Achthovense molen bij Leiderdorp
(foto D. Kenbeek, 6 januari 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.



Fryslân heeft er zes 
nieuwe molenaars bij

Op vrijdagavond 6 november hield het 
Gild Fryske Mounders haar najaarsver-
gadering. Deze feestelijke bijeenkomst 

nu 750.000 euro voor De Hoop binnen, 
genoeg om in 2010 de olieslagerij te her-
stellen en om het onderhoudsfonds voor 
de komende vijf jaren op verantwoorde 
wijze te vullen. Stichting Molen De Hoop 
Haren
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Informatie 
voor deze rubriek: 
Redactie Molenwereld,
p/a B.H.J. Mols, 
Provincialeweg Zuid 42, 
4286 LM  Almkerk. 
Tel.: 06-50283248 
E-mail: bart68@planet.nl

Als in het voorjaar van 2010 de gerestau-
reerde kap en wieken worden terugge-
plaatst tekenen kerk en molen het dorps-
silhouet als vanouds. Haren verdient dan 
met nieuwe parel De Hoop - meer dan 
ooit - de eretitel Groene Parel van het 
Noorden. Dit blijde vooruitzicht, doet 
loco burgemeester Anje Toxopeus vrij-
dag 13 november in aanwezigheid van 
molenbestuur, aannemers en sponsors, 
uitvoerig stilstaan bij haar mijmeringen 
vanuit de bovenste verdieping van het 
Harener raadhuis over een gerestaureer-
de molen in een herstelde skyline. De 
loco-burgemeester onthult, met voorzit-
ter Berend Hoekstra van Stichting molen 
De Hoop aan parkeerplaats Vondellaan 
in Haren een indrukwekkend bouwbord 
met de namen van restauratiepartners 
en geldschieters. Toxopeus verontschul-
digt zich voor de bescheiden bijdrage 
van de gemeente aan herstel van het 
rijksmonument, die overigens op de lieve 
som van 33.000 euro staat. Tegelijkertijd 
uit de loco-burgemeester zich dankbaar 
over alle verenigde inspanning voor de 
molenrestauratie. Lionsclubs Groningen 
Zuid en Groningen Oost overhandigen 
via de heer Berend Folkert Eisses voorzit-
ter Hoekstra een cheque van 5000 euro. 
Dit bedrag is een deel van de opbrengst 
van een kunstveiling, die de Lions clubs 
eerder dit jaar organiseerde. Tegelijk 
met deze formele handelingen voor de 
start van de laatste restauratiefase van 
korenmolen De Hoop verwijdert de aan-
nemer winddoek en steiger rondom de 
molen. De Hoop toont zich in zijn prach-
tige nieuwe gedaante.
De molenromp is gereinigd, scheuren 
zijn flexibel gedicht en nieuwe kozij-
nen zijn geplaatst. De romp is nu vlak, 
smetteloos en roomwit. Raampartijen 
zijn gedurfd geschilderd in monument-
groen en ossenbloedrood en voorzien 
van een druipwater werende toog van 
stucwerk. Elk raam bestaat uit zes ruitjes 
van getrokken glas. Gloednieuwe deu-
ren zijn monumentgroen geverfd. De 
kwaliteit van de restauratie blijkt hoog 
en het geheel oogt schitterend en dat 
belooft veel voor het vervolg van de res-
tauratie. Volgens voorzitter Hoekstra is er 

 Het onthulde bouwbord bij Molen De Hoop te Haren (foto 13 november 2009, 
H. Noot). 

Molen De Hoop Haren begint te schitteren
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had als belangrijkste gebeurtenis de 
uitreiking van het diploma ‘Molenaar’ 
aan zes geslaagden. Eén van hen is de 
18-jarige Stefan Teeling uit Leeuwarden. 
Hij is daarmee de jongste molenaar van 
Nederland. Plaats van handeling was 
het centraal gelegen dorpshuis “De 
Trilker” in Poppenwier. Het Gild Fryske 
Mounders (GFM) heeft de afgelopen 
jaren, mede dankzij succesvolle wer-
vingsacties, tientallen nieuwe mole-
naars opgeleid. Instroom van nieuwe 
molenaars blijft in de toekomst echter 
continu noodzakelijk om alle molens te 
kunnen bemensen. De vrijwillig mole-
naars laten de molens niet alleen malen. 
Zij zorgen met hun kennis en kunde ook 
voor het beheer van deze fascinerende, 
maar tevens kwetsbare monumenten. 
Het molenaarschap wordt verder verrijkt 
door de educatieve functie als gastheer 
van bezoekers. Molenaar worden vraagt 
een minimaal anderhalf jaar durende 
opleiding. De molenaarsopleiding be-
staat uit minimaal 180 uur praktijkles on-
der leiding van een ervaren leermeester 
van het GFM. Naast de molen concreet 
leren bedienen, zijn praktijkgerichte ken-
nis over veiligheid, het weer en molen-
constructies belangrijke exameneisen. 
Molenaar zijn betekent dat je de molen 
en de natuurkrachten door voldoende 
kennis en kunde de baas bent en bezoe-
kers veilig kunt ontvangen. Molenaar zijn 
betekent in Fryslân vaak ook verblijven 
in het prachtige open veld rondom een 
poldermolen. De molen zelf is veel meer 
dan een idyllisch object in het land-
schap en een historisch maalwerktuig. 
De malende molen met varkensreuzel 
en bijenwas als smeermiddel, het vers 
ontstane meel ingeval van een koren-
molen, het oude hout met de mysteries 
van het voorbije verleden, prikkelt alle 
zintuigen. De ogenschijnlijke eenvoud 
van een molen laat ons kennis maken 
met het wezen van de dingen. 
Een eenvoud met tegelijk zoveel ver-
schillende betekenissen en onderlig-
gende lagen, die we in onze tijd bijna 
niet meer kennen. Gild Fryske Mounders

Restauratie molen Windlust 
in Wolvega van start

Op 29 oktober gaven molenaars Klaas 
Lenstra en Evert Belkega het startschot 
voor de restauratie van molen Windlust 
in Wolvega. Bouwbedrijf Hiemstra uit 
Makkum gaat de molen uit 1888 het 
komende jaar grondig opknappen. De 
meeste werkzaamheden vinden plaats 
in de kap van de molen. Ook zijn diverse 
draagbalken in de molen verrot. Om de 
traditionele balken te kunnen behou-
den, worden ze wanneer mogelijk op-
gevuld met glasfiber. Ook worden de 
oorspronkelijke vloerdelen behouden. 
Over de huidige vloer, die in zeer slechte 
staat verkeerd, wordt een tweede laag 
gelegd. 

Actie voor herstel 
poldermolen Borgercompagnie

De stichting die zich inzet voor het herstel 
en de reconstructie van de poldermo-
len in Borgercompagnie wil een breed 
draagvlak creëren voor haar doelstelling 
(Molenwereld 2006-11-375). De bestuurs-
leden gaan op grote schaal donateurs 
werven en ze willen dat de huidige mo-
lenromp het liefst zo snel mogelijk wordt 
overgedragen door de Dienst Landelijk 
Gebied. De molen komt in de toekomst 
te liggen in De Groene Compagnie, een 
weids woongebied aan de zuidrand 
van Hoogezand-Sappemeer. Dat wordt 
een groene wijk waar duurzame energie 
haast het toverwoord is. In dat plaatje 
past helemaal het opknappen van de 
verwaarloosde molen, zegt stichtingsbe-
stuurder Peter Molter. Op 13 november 
hebben de initiatiefnemers – Corrie Smid, 
Peter Molter en Dirk Meter – in het atelier 
van kunstenaar Lammert Boerma het of-
ficiële startsein voor hun actie gegeven.

 Een jaar of tien geleden 
waren er in Groningen 
herstelplannen voor de 
Molen van Bus, eens 
een grote koren- en 
pelmolen, waarvan alleen 
de onderbouw was blijven 
staan. In 2003 werd deze 
droom opgegeven (zie 
Molenwereld 2003-6-
168). Recent is de molen 
verbouwd tot woonhuis 
en voorzien van een 
verdieping. Het had mooier 
kunnen zijn... (foto H. 
Noot, 25 oktober 2009). 

De zeer grote en ruime korenmolen 
van Wolvega, gebouwd met onderdelen 
van een watermolen uit de buurt van 
Mijdrecht (foto jsb, 27 juli 1991). 
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Start bouw rondom 
molen Concordia te Ede
 
Aannemer Kelderman Bouw is begon-
nen met de bouw op het terrein bij molen 
Concordia in Ede. Op deze plek verrijzen 
binnenkort 26 woningen, die inmiddels 
al verkocht zijn, en twee appartemen-
tengebouwen. Het bouwrijp maken, 
dat onder meer bestaat uit het slopen 
van enkele opstallen, het aanbrengen 
van rioleringen en het aanleggen van 
bouwwegen, zit erop. Na lang wachten 
is dit het moment dat er echt gebouwd 
kan worden op deze prachtige plek 
vlakbij het centrum. De bouwstijl past 
goed bij de molen en de overige histo-
rische gebouwen. Het wordt echt een 
geliefde wijk, aldus de aannemer, en 
de belangstelling voor het project was 
groot. In eerste instantie had een andere 

projectontwikkelaar een plan geïntrodu-
ceerd dat geen aansluiting vond bij de 
marktvraag. Vervolgens is door de hui-
dige aannemer een heel nieuw plan ge-
maakt met twee-onder-eenkapwonin-
gen, groeiwoningen voor jonge gezin-
nen en comfortwoningen voor mensen 
die op zoek zijn naar gemak en luxe. Het 
aantal belangstellenden overschreed 
ruimschoots het aantal woningen. En dat 
is een mooi resultaat in een tijd waarin 
de woningmarkt het lastig heeft. In janu-
ari 2010 start ook de bouw van 32 appar-
tementen op het terrein.

Jubilerende molenaars uit Ede 
door gemeente geprezen

Wethouder Dekker van de gemeente 
Ede heeft op 28 oktober molenaars Teus 
van de Broek en Aaf Wynia in het zon-
netje gezet. Dit gebeurde op een jubi-
leumfeest in pannenkoekenboerderij 
Kernhem. De wethouder roemde de mo-
lenaars vanwege de enorme passie voor 
molens om deze in weer en wind en in 
hun eigen vrije tijd draaiende te houden. 
Zonder hen zouden de Walderveense 
Molen en de Doesburgermolen lang niet 
in zo’n goede staat zijn als dat ze nu zijn. 
Teus van de Broek is in mei volgend jaar 

25 jaar in dienst als vrijwillig molenaar bij 
de gemeente Ede. Hij is gepensioneerd 
en werkt op de Walderveense Molen 
in Lunteren.  Aaf Wynia draait sinds mei 
1983 (26 jaar) als vrijwillig molenaar op 
de Doesburgermolen en doet dit naast 
een normale baan. 

Positief eind in zicht voor 
crepeergeval te Elspeet

Begin november heeft Provinciale 
Staten besloten om in het kader van 
duurzame instandhouding een bedrag 
van 300.000 euro beschikbaar te stel-
len voor de restauratie van molen De 
Hoop in Elspeet. Dit bedrag komt bo-
venop de al toegezegde 250.000 euro 
(50.000 euro gemeente Nunspeet, RCE 
150.000 euro en provincie 50.000 euro).
Het aanvullende bedrag wordt beschik-
baar gemaakt uit de crisispot van de 
verkoopopbrengst aandelen Nuon. Dus 
de molenrestauratie zou kunnen starten, 
wanneer de eigenaar bereid is. Mocht 
de restauratie eind 2010 niet gereed zijn, 
dan vervalt de subsidie. Met het toezeg-
gen van de aanvulling, komt de eis van 
de eigenaar om woningen te mogen 
bouwen (hetgeen niet in het bestem-
mingsplan zou passen) te vervallen. Dit 

 De Kallenbroeker molen bij Terschuur, de molen waar Aaf Wynia al 26 jaar als 
vrijwillig molenaar actief is; de molen is recent geheel geschilderd en het riet op 
de kap en ondertoren is vernieuwd (foto E.G.M. Esselink, 19 oktober 2009). 
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eerdere plan was namelijk bedoeld om 
de resterende financiën te kunnen ge-
nereren. 

Watermolen De Hoop 
te Heerde heringericht  

Na dertig jaar van verval is er weer be-
weging in molen De Hoop in Heerde 
(Molenwereld 2008-3-99). Het moet een 
idyllische plek worden, dat mensen een 
rustpunt vol inspiratie biedt. De watermo-
len is al heel lang familiebezit en twee 
dingen stonden van het begin af aan 
vast: de molen moest in de familie blij-
ven én heel blijven. Waar voorheen het 
graan werd gemalen, is nu een sfeervol-
le ontvangstruimte. In de kelder kwamen 
toiletten en een loungekamer, compleet 
met rustgevend watergekletter op de 
achtergrond, op de graanzolder één 
grote ruimte met tafels. Overal duiken 
oorspronkelijke elementen en onderde-
len op: oude pijpen zijn nu leuningen, 

schroeven doen dienst als deurkruk. Het 
binnenste deel van het waterrad is geres-
taureerd en vanachter glas te bewonde-
ren en ook de silo’s en maalstenen voor 
het graan zijn in ere hersteld. In februari 
2009 begon de verbouwing en fase één 
is nu afgerond. Het achterste deel van 
de molen en de schuren volgen nog. 

Molen Wadenoyen 
wordt eindelijk verplaatst

Begin november is de verplaatsing van 
de poldermolen van Wadenoijen (1888) 
begonnen. De molen zal vanwege zijn 
breedte grotendeels gedemonteerd 
worden. Alleen de kap zal in zijn geheel 
vervoerd worden naar de nieuwe loca-
tie aan De Steendert. Al aan het eind 
van de jaren tachtig werd er gedacht 
aan verplaatsing van de poldermolen 
Wadenoijen, die in de loop der jaren 
steeds meer raakte ingebouwd tus-
sen onder andere snel- en spoorweg. 

Wegen, vuilstort, viaducten en als laat-
ste de Betuwelijn hebben de molen 
steeds verder in het nauw gebracht. 
Allerlei instanties als De Hollandsche 
Molen, de gemeente Tiel, de gemeente 
Neerijnen, het waterschap Rivierenland, 
Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed bogen zich over 
dit probleem. Onder leiding van het 
bestuur van de Molenstichting voor het 
Gelders Rivierengebied viel het besluit: 
verplaatsing en wel naar de Steendert, 
het prille natuurgebied tussen Est en 
Ophemert. Daar zal de molen weer een 
functie krijgen. Waar hij op zijn oude stek 
slechts in circuit maalde, gaat hij hier 
een bufferplas vol malen. De eigenaar 
van de Steendert, Staatsbosbeheer, 
wil namelijk dat dit komgrondenreser-
vaat nat blijft. De oude plaats aan de 
Lingedijk te Wadenoijen zal ingericht 
worden als eenvoudig monument. De 
verplaatsing is financieel mogelijk ge-
maakt door bijdragen van AVRI , de pro-
vincie Gelderland en de Europese Unie. 
Het is de bedoeling dat de molen uiterlijk 
1 november 2010 weer draait.

Rabobank Utrechtse Heuvelrug 
sponsort molen van Elst

De korenmolen van Elst is deze dagen 
gehuld in een jas. Niet vanwege de kou 
maar omdat de molen zo lek is als een 
mandje. De stenen romp van de mo-
len laat bij een stevige bui liters water 
door. Daardoor is het in de molen muf 
en vochtig met als gevolg dat houten 
onderdelen als zolderbalken, vloeren en 
steenkuipen begroeid raken met plant-
jes. Hetgeen niet goed is voor het hout. 
Aannemersbedrijf De Witte uit Staphorst 
is door Het Utrechts Landschap inge-
huurd om de molen opnieuw te voegen 
en waar nodig het metselwerk te her-
stellen. Een kostbare aangelegenheid. 
Naast financiële bijdragen van het rijk 
en de gemeente Rhenen geeft ook de 
Rabobank Utrechtse Heuvelrug een 
gift. De Rabobank toont hiermee haar 
betrokkenheid aan bij het beschermen 
van cultureel erfgoed op de Utrechtse 
Heuvelrug. Op maandag 16 november 
heeft de heer Treur van de Rabobank 
een cheque van 5.500 euro aan Paul 
Vesters van Het Utrechts Landschap 
overhandigd. 

Nieuwe molen met 
nieuwe functie op 
nieuwe plek in Den Helder

De Helderse Molenstichting ‘De Onder-
neming’ heeft op 28 oktober officieel 
toestemming gekregen van het College 
van B en W tot het bouwen van een 
nieuwe molen in Het Ankerpark in Den 
Helder, na de afwijzing van eerdere 
plannen (Molenwereld 2009-6-240). 
Voor de stichting het startsein voor het 
werven van fondsen en het maken 
van een definitief ondernemersplan. 

 De zwaar vervallen molen van Elspeet (foto H. van Steenbergen, 30 augustus 
2008).
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Wanneer alles meezit kan de molen in 
2012 in Het Ankerpark staan. Vroeger 
stond op het Molenplein een achtkan-
tige stenen stellingmolen, De Eendragt, 
en men wil zo’n molen herbouwen, maar 
het zou evengoed een ronde stenen 
stellingmolen kunnen worden. Historisch 
gezien is een achtkantige stenen stel-
lingmolen wel passender, aldus de voor-
zitter van de stichting. De molen mag 

maximaal 38 meter hoog zijn tot het uit-
einde van de roede. De gemeente gaat 
ervan uit dat de stichting zelf geld ge-
nereert voor de bouw en de exploitatie 
van de molen. De functie van de molen 
wordt drieledig, een combinatie van ho-
reca en minimuseum over geschiedenis 
van de molen tot aan de moderne wind-
turbines. De derde functie is het met de 
molen opwekken van energie. De naam 
van de molen zal De Volharding worden 
aangezien het om een nieuwe molen 
met een nieuwe functie op een nieuwe 
plaats gaat, waarmee de stichting nu al 
afstevent op een naamswijziging. 

Onderhoudswerkzaamheden 
aan Larense korenmolen

Eind oktober is gestart met groot onder-
houd aan de molen van Laren, dat vol-
gens opgave van de Stichting Vrienden 
van de Laarder Molen circa 30.000 euro 
zal gaan kosten. Een rietdekker heeft het 
rietdek op de kap hersteld. Aansluitend 
heeft de molenmaker de windpeluw 
hersteld. In het voorjaar wordt de boven-
aslagering aangepakt. Ook het doorha-
len van de stalen roeden staat dan op 
het programma. De Rabobank heeft 
7.500 euro gedoneerd en een bestuurs-
lid (mevrouw Majoor) wist een door de 
Provincie Noord-Holland uitgeschreven 
prijsvraag te winnen, dat 2.000 euro op-
leverde in de onderhoudskas.

Behoud De Nachtegaal 
te Middenbeemster 
aan zijden draad

Diverse inspanningen ten spijt is de 
toekomst van molen De Nachtegaal in 
Middenbeemster onzeker geworden 
(Molenwereld 2009-5-195/196). De mo-
len verkeert in zeer slechte staat en  om 
de molen te redden waren er plannen 
om de molen vijftig meter te verplaat-

 De korenmolen van Elst (foto H. van Steenbergen, 5 september 2009).

De korenmolen De Eendragt in Den 
Helder was van een uitzonderlijk 
model: achtkant, geheel gemetseld en 
met lisenen op de hoeken. De in 1843 
gebouwde molen brandde op 21 april 
1850 af, maar werd herbouwd. In 1914 
werd de molen gesloopt in verband 
met de Eerste Wereldoorlog. Een van 
de weinige molens die in het neutrale 
Nederland slachtoffer werd van deze 
oorlog. 
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sen. De RCE ziet hier bij nader inzien niets 
meer in, hetgeen betekent dat de mo-
len een onzeker lot beschoren is. De mo-
len staat op het terrein van een particu-
lier die bereid is de molen in eigendom 
over te dragen wanneer de plannen 
verwezenlijkt kunnen worden. In de hui-
dige situatie is er weinig ruimte om rond 
de molen ‘iets duurzaams’ te creëren, 
aldus de Stichting tot behoud van De 
Nachtegaal Beemster die probeert de 
molen te behouden. Alle hoop is nu op-
nieuw gevestigd op een gewijzigd be-
sluit van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. Om het binnenwerk te bescher-
men is er aan de binnenzijde over het 
bovenwiel een zeil aangebracht.

Opbouw molenkap 
molen Goidschalxoord 
op locatie gestart 

Op de plek waar tot voor kort het info-
centrum stond is de molenmaker begin 
november begonnen met het opbou-
wen van de nieuwe molenkap, die ter 
plaatse in onderdelen is gearriveerd na-
dat deze is vervaardigd in de werkplaats 
van Vaags te Aalten. De onderdelen 
worden naast de molen samenge-
bouwd tot de nieuwe molenkap. In de 
kap krijgt onder andere de oude gietij-
zeren bovenas weer een plek. Wanneer 
de kap op de molen geplaatst wordt is 
nog niet bekend, dit hangt namelijk af 
van de weersomstandigheden. Stichting 
Molencomplex Goidschalxoort

Nieuw plan voor mobiele 
molen in Boekel

Op verzoek van de gemeente is door 
J. van der Horst een ontwerp gemaakt 
voor een mobiele Boekelse molen. Er was 
al eerder sprake van een mobiele stan-
derdmolen, doch de gemeente heeft 
naar aanleiding van het eerdere onder-
zoek besloten niet in zee te gaan met 
een professioneel bureau, aangezien de 
kosten voor onderzoek alleen al 30.000 
tot 40.000 euro zouden belopen. Na het 
opnieuw bekijken of er met een andere 
partij een technisch en financieel haal-
baar plan zou kunnen worden ontwik-
keld is gekozen voor Van der Horst, een 
bedrijf gespecialiseerd in stalen trappen 
en metaalbewerking. De ervaren con-
structeur heeft een railsysteem ontwik-
keld dat aangedreven wordt door een 
elektromotor en eenvoudig te bedienen 
en te onderhouden is. Met een elektro-
motor kan de molen dan in twintig mi-
nuten negen meter veschoven worden. 
Volgens een eerste raming is het con-
cept financieel haalbaar. De gemeente 
gaat de kosten verder doorrekenen. De 
mobiele variant wordt nu verder alsnog 
uitgewerkt en zal samen met de opties 
‘laten staan’ en ‘verplaatsen’ aan de 
gemeenteraad worden voorgelegd. De 
RCE heeft nog geen officieel advies uit-
gebracht over de mobiele molen. 

 Voor de motor werd bij de molen van Goidschalksoord een nieuw onderkomen 
gebouwd (foto H. van Steenbergen, 13 juni 2009).

 In het vorige nummer kreeg de verhoging van de molen van 
Spijkenisse veel aandacht. Inmiddels zijn de betonnen elementen 
die de molen dragen geplaatst (foto G. Barendse, 10 november 
2009). 
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Gerard Sturkenboom

Het college van B&W van de gemeen-
te Heeze-Leende heeft op 5 november 
j.l. besloten “vrijstelling te verlenen ex 
artikel 19, lid 1 voor het oprichten van 
twee kantoorgebouwen” van resp. 9,13 
m en 10,85 m binnen een straal van 200 
m van de molen!
Nog geen anderhalf  jaar geleden 
werd de molenaar (ondergetekende) 
op het gemeentehuis “ontboden” om 
zijn visie te geven op het eerste idee 
om een “markant” gebouw op te rich-
ten op de hoek van een terrein waar 
ook de nieuwe gemeentewerf zou ko-
men. Met ongeveer elf meter zou de 
hoogte van het gebouw de toegesta-
ne hoogte volgens de aanbevolen for-
mule van De Hollandsche Molen ruim-
schoots overschrijden. ‘Dan wist men 
genoeg’. De indruk werd gewekt hier 
bij het maken van de verdere plannen 
rekening mee te zullen houden.
Begin juni werd er een plan ter visie ge-
legd met als doel om volgens artikel 19 
vrijstelling van het bestemmingsplan te 
verlenen. Het bleek het begin van een 
klucht, of was het een doordacht plan 
om de molenbiotoop belangen onder-
geschikt te maken aan een ambitieus 
plan om ‘De Kop van Heeze’ met twee 
hoge kantoorpanden uit te kunnen 
voeren? Met de twee rechthoekige 
kantoorpanden, met een geplande 
hoogte van ruim negen en bijna elf  
meter, werden ‘geen cultuurhistori-
sche waarden aangetast’, aangezien 
ze vielen ‘binnen de maximale toege-
stane hoogte van (volgens de biotoop-
formule) 150/75+0,2*20=12,0 m’ …LET 
OP DE REKENFOUT! 
Op basis van deze rekenfout (eigenlijk 
had er 6,0 m uit moeten komen) leek 
een bezwaarschrift van ondergeteken-
de, ondersteund door De Hollandsche 
Molen en de Peellandse Molenstichting 
grote kans van slagen te hebben. 
Mede omdat de molen eigendom is 
van de gemeente en het plan niet door 
de gemeente, maar door een project-
ontwikkelaar was ingediend. Met een 
mondelinge toelichting hadden de 
molenbehartigers nog eens de puntjes 
op de ‘i’ gezet.
In september toverde de adviserende 
ambtenaren plotseling een andere 
formule uit de hoed (‘1/50 van de af-
stand tot de molen, vermeerderd met 
de hoogte van de belt van de molen 
zijnde 6,75 m’) om de geplande pan-
den met hun hoogte precies binnen 
de uitkomst te laten vallen. De ambte-
naren zienswijzen werden bovendien 
verrijkt met diepgaande ‘afwegingen’. 
Voorbeeld: ‘Ondanks het feit dat de 
gebouwen voldoen aan de hoogte-
normen uit het bestemmingsplan, kan 

de molen meer belast worden dan in de 
huidige situatie. Dat daarbij kosten van 
onderhoud van de molen in eigendom 
bij de gemeente Heeze-Leende, zouden 
kunnen stijgen is in de afweging meege-
nomen’…
Bij deze afweging horen uitroeptekens 
als men zich het volgende realiseert. 
De veelomvattende en dure opknap-
beurt aan de molen in 2005 (e 200.000)  
was nodig na tien jaar van achterstallig 
onderhoud en van het ingediende en 
goedgekeurde PIP/onderhoudsplan is in 
2008 (e 35.000) en 2009 (e 15.000) niets 
gerealiseerd.
Inmiddels hebben zowel Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant als het col-
lege van B&W van de gemeente Heeze-

Leende de ‘zienswijzen’ en ‘afwegin-
gen’ van de ambtenaren overgeno-
men.
Je kunt het er als molenaar (juist 25 
jaar in november ’09) niet bij laten zit-
ten. Ten tijde van het opmaken van dit 
bericht heb ik net alle raadsfracties ge-
informeerd en ik overweeg in beroep 
gaan bij de rechtbank te ’s-Hertogen-
bosch.
Maar of dit iets oplevert als ‘er een re-
alistische afweging gemaakt wordt 
tussen de belangen van de molen, de 
belangen van initiatiefnemers en de 
economische belangen horende bij de 
bouw en het gebruik van de kantoor-
panden’ is maar zeer de vraag. Wordt 
vervolgd.

▲ Een donkere (biotoop?-)lucht voor de molen van Heeze.

Heeze: goochelen met een molenbiotoop
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Subsidie aangevraagd 
voor Keldonkse en 
Koeveringse Molen

De gemeente Veghel heeft een subsidie 
aangevraagd voor zowel de Keldonkse 
Molen als de Koeveringse Molen. De 
aanvraag is ingediend bij het nieuwe 
platform Streekimpuls Peel en Maas. 
Dit platform heeft als doel de leefbaar-
heid en vitaliteit in het landelijk gebied 
een extra impuls te geven en is een ini-
tiatief van de provincie Noord-Brabant. 
Via een subsidieregeling worden klein-
schalige, vernieuwende en duurzame 
initiatieven op het platteland onder-
steund. Om te zorgen dat Streekimpuls 
haar taak goed kan uitvoeren, heeft het 

Veghelse college 28 oktober besloten 
om 37.000 euro voor het secretariaat be-
schikbaar te stellen. De zes andere deel-
nemende gemeenten (Cuijk, Boxmeer, 
Mill en Sint Hubert, Boekel, Sint Anthonis 
en Grave) betalen ook mee. In totaal is 
er tot en met 2011 1,2 miljoen euro sub-
sidie beschikbaar. Veghel heeft een bij-
drage van 30.000 euro gevraagd voor 
de Koeveringse molen en 100.000 euro 
voor de Keldonkse molen. 

Onderhoud aan molen 
Victor te Someren

Op dinsdag 27 oktober 2009 is molen-
maker Adriaens uit Weert begonnen met 

het vervangen van een lange schoor en 
twee korte schoren van windmolen de 
Victor in Someren. Al vroeg kwamen de 
eerste wagens aan, een vrachtwagen 
met de nieuwe balken en een heftruck 
om de balken op de belt van de molen 
te krijgen. Nadat de balken eenmaal op 
de belt lagen, kwamen de molenma-
kers met een hoogwerker om de oude 
balken te verwijderen en om de nieuwe 
balken vast te maken aan de staart. Aan 
het eind van de volgende dag was de 
eerste helft vervangen, de dag daarna 
werden de andere balken vervangen 
en de eerst volgende zaterdag kon de 
molen weer draaien. M. van Deursen

Monumentenwacht Limburg 
inventariseert molenbiotopen

Monumentenwacht Limburg is bezig met 
een inventarisatie van molenbiotopen in 
de provincie Limburg. De uitkomsten van 
deze inventarisatie worden tegen het 
eind van het jaar verwacht. De gege-
vens komen daarna beschikbaar voor 
de Limburgse molengemeenten en voor 
eigenaren en beheerders van molens. 
De molenbiotoop is een gebied binnen 
een straal van 500 meter rond een wind-
molen of het bovenstrooms deel van 
een waterstroom die een watermolen 
van water voorziet. Binnen de biotoop 
mogen geen belemmeringen zijn die 
de windvang of watertoevoer voor de 
molen bemoeilijken of zelf verhinderen. 
Molenstichting Weerterland is vorig jaar 
december met de gemeente Weert een 
convenant aangegaan waarbij afspra-
ken zijn gemaakt over de bescherming 
en waar mogelijk verbetering van de 
biotoop rond de acht windmolens en de 
ene watermolen binnen de gemeente 
Weert. Als uitvloeisel van dit convenant 
worden binnenkort in Swartbroek al en-
kele hoogopgaande bomen rond mo-
len De Hoop gerooid en zullen ook bo-
men bij de Sint Annamolen in Keent ver-
dwijnen. Ook wordt de Molenstichting 
Weerterland door de gemeente Weert, 
telkens wanneer bouwactiviteiten bin-
nen de werkingssfeer van de molenbio-
toop worden gepland, vooraf geraad-
pleegd. Molenstichting Weerterland / 
Frans Verstappen

Werk aan Molen van Nijs 
in Stamproy hervat

De werkzaamheden voor de restauratie 
(Molenwereld 2008-9-330) van de Molen 
van Nijs (De Nijverheid) in Stramproy zijn 
op 21 oktober hervat. De restauratie van 
de ruim 100 jaar oude stenen bergmolen 
aan de Veldstraat in Stramproy heeft al 
de hele zomer stilgelegen. Volgens aan-
nemer Loven uit Roermond kwam dat 
eerst doordat er door TNO onderzoek 
gedaan moest worden naar de samen-
stelling en de kleur van het voegsel dat 
in de uitgekapte voegen tussen het met-
selwerk van het molenlichaam moet wor- De werkzaamheden aan de Victor in Someren in volle gang (foto 27 oktober 

2009, M. van Deursen). 
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den aangebracht. Het opnieuw opvoe-
gen van de molen is noodzakelijk omdat 
de molen vochtproblemen kent na een 
verkeerd uitgevoerde restauratie in de 
zeventiger jaren van de vorige eeuw. Nu 
blijkt dat er de afgelopen maanden ook 
algengroei in de uitgekapte voegen is 
ontstaan. De algen moeten eerst verwij-
derd worden vooraleer het voegen kan 
beginnen. Na het opnieuw voegen van 
het metselwerk zullen de roeden van 
de molen vervangen worden. Ook krijgt 

het binnenwerk een behandeling tegen 
houtworm en wordt de staart vernieuwd. 
Tenslotte wordt de molen opnieuw ge-
schilderd. De hele klus moet in de lente 
van 2010 voltooid zijn. De molen wordt 
het eerste weekeinde van oktober 2010 
(Limburgse Molendag) feestelijk her-
opend samen met de Sint Annamolen 
van Keent en de Sint Annamolen in 
Tungelroy. Molenstichting Weerterland / 
Frans Verstappen

▲ De Froskepollemolen wordt voorzien van een nieuwe ‘jas’ (foto 27 oktober 2009, H. Noot).

In ’t kort

- Op 22 oktober heeft bij molen de 
Germania in Thesinge de aftrap plaats 
gehad van de restauratie van vijf mo-
lens in Noord-Groningen. Naast de 
Germania betreft dit  de molens Fram 
(Woltersum), de Hoop (Middelstum), 
de Leeuw (Zeerijp) en de Olinger 
Koloniemolen (Laskwerd/Appingedam).
- In oktober is het rietdek van de 
Froskepollemolen te Leeuwarden van 
nieuw riet voorzien. 
- Op 22 oktober zijn met een kraan on-
derdelen van de staartconstructie van 
de Lonneker Molen te Lonneker afgeno-
men die zullen worden vervangen door 
molenmakersbedrijf Groot Wesseldijk te 
Lochem.
- De voormalige molen van Berkhout 
te Egmond aan de Hoef (Koffiemolen) 
wordt momenteel onder handen geno-
men door de nieuwe eigenaar, nadat 
de verbouwing in de zomer enige ver-
traging heeft opgelopen. 
- In november zijn de herstelwerkzaam-
heden gestart aan De Groene Kamer in 
stadskorenmolen De Valk te Leiden. 

Molenalbums gezocht

Ik ben op zoek naar de uit het oog 
verloren “molenalbums” van mijn 
in 1991 overleden oma, Suzanne 
Weijers-Pijnakker uit Alphen aan den 
Rijn. Deze (waarschijnlijk 11) albums 
zijn kort na haar overlijden   aan een 
molenliefhebb(st)er uit deze regio 
geschonken en bevatte door mijn 
oma zelf genomen foto’s van alle 
molens uit Nederland per provincie, 

aangevuld met ansichtkaarten en 
folders m.b.t. die molens, het was 
haar levenswerk.  Als kind ging ik vaak 
met haar mee op deze “molentoch-
ten”, en maakte ze grote indruk op 
mij. Weet iemand waar deze albums 
terecht zijn gekomen? Alle informatie 
is welkom, U kunt mij mailen (mstreef-
kerk@home.nl) of bellen 077-3821770; 
Maarten Streefkerk te Blerick.
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   LINTJE 

voor Nel van Leijen
Naast haar passie voor molens heeft Nel van Leijen ook iets met 

textiel. Al sinds jaar en dag is ze bedreven in kantklossen, maar 

merklappen hebben haar speciale belangstelling. De aankoop van 

een merklap uit de 18e eeuw werd het begin van een speurtocht naar 

de maakster en al snel bleken er relaties met molenaars en molens te 

bestaan. Het verhaal werd steeds belangwekkender en resulteerde in 

een tentoonstelling in het streekmuseum in Goes en in de woonplaats 

van de maakster van de merklap; Colijnsplaat.

Het koste dan ook niet veel overredingskracht om Nel over te 

halen iets over haar speurtocht naar de maakster en de relaties met 

molens en molenaars ‘uit de doeken’ te doen op de gezamenlijke 

najaarsbijeenkomst van de afdeling zeeland van Het Gilde en De 

Zeeuwse Molen op 30 oktober j.l.

Nel had zich terdege voorbereid 
en een heuse powerpoint-pre-

sentatie in elkaar gezet. Na wat opstart-
problemen wist Nel al snel het publiek te 
boeien, zeker toen er molens en mole-
naars aan bod kwamen. Toen Nel goed 
op dreef begon te komen kwam echter 
ineens een gezelschap de zaal binnen 
van familie en vrienden, onder aanvoe-
ring van burgemeester Van Der Zaag 
van Goes. Nel snapte er niets van, maar 
al snel viel het kwartje. Het had Hare 
Majesteit behaagd…….
Nu is het niet eenvoudig om Nel van 
haar stuk te brengen, maar nu was ze 
toch echt even sprakeloos. Na een toe-
spraak door de burgemeester kreeg Nel 
het lintje opgespeld en ontving zij een 
grote bos bloemen. De zaal bleek het 
meer dan eens dat dit haar toe kwam.
Van de presentatie kwam niet veel 
meer, maar met de belofte dat ze dat 
nog eens over doet kon iedereen leven.
Het binnengetreden gezelschap vertrok 
naar het museum in Goes om daar dit 
heugelijke gegeven te vieren. De molen-
liefhebbers genoten eerst nog van een 
leerzaam verhaal van molensteenspe-
cialist Hans Titulaer, maar daarna bega-
ven zich nog meerdere mensen naar het 
museum om Nel in een ontspannen sfeer 
geluk te wensen.

CV

Nel komt oorspronkelijk uit Noord-
Holland. Na haar schooltijd werd ze één 
van de meisjes van Verkade, maar toen 
de baan van molenaar op de molen 

van de polder de Berkmeer beschik-
baar kwam leek haar dat wel iets. Als 
je afstamt van een hele reeks polder-
molenaars die onder andere actief wa-
ren op de molens van De Zes Wielen bij 
Alkmaar en de Veenhuizer molen, vlak 
bij de Berkmeer, niet echt verwonderlijk. 
Nel werd lid van het Gilde en met lid-
maatschapsnummer 37 was ze één van 
de allereerste vrouwen die het diploma 
behaalden. Dat stil zitten niets voor haar 
was bleek ook toen al, getuige het ont-
staan van een speciale damesgroep 
binnen het gilde die excursies organi-
seerden. Menig beroepsmolenaar stond 
destijds maar raar te kijken toen de ex-
cursiegroep van het gilde uit louter da-
mes bleek te bestaan.
Ook was Nel intensief betrokken bij de 
wipmolen van de polder Weel en Braken 
te Obdam. Uit die tijd dateren ook haar 
eerste contacten met De Hollandsche 
molen en Monumentenzorg en met suc-
ces.
Door persoonlijke omstandigheden ver-
huisde Nel naar Zeeland. Tegenwoordig 
is haar broer Arie molenaar op De 
Berkmeer. Je kan Nel het beste op de 
kast krijgen door te zeggen dat al die 
‘dikkoppen’ op elkaar lijken. Helemaal 
niet waar! Toen ik later eens aan haar 
vroeg hoe dat dan ging met het vang-
touw en het kneppeltouw tijdens het 
kruien bij zo’n ‘dikkop’ was het ant-
woord: dan gaan we toch een keer kij-
ken. We zijn toen een dag gastvrij ont-
vangen door Arie op de Berkmeer. Als je 
een keer met zo’n molen gewerkt hebt, 
is dat toch helemaal anders dan uit een 
boekje.

Zeeland

Ook in Zeeland bleef Nel de molens 
trouw. Aanvankelijk op de Aeolus in 
Wemeldinge en later op de Seismolen 
en Ons Genoegen in Middelburg. Toen 
Buiten Verwachting in Nieuwland ge-
restaureerd werd, ook in de gemeente 
Middelburg, werd dat haar vaste stek.
Nel werd ook actief binnen het gilde en 
De Zeeuwse Molen. Ook was ze nog een 

 Nel is met stomheid geslagen, links 
haar kleinzoon. 

 De burgemeester pakt het speci-
ale kistje met de versierselen uit. Nel 
wacht op wat komen gaat.

 Nel bedankt de aanwezigen.

Frans Weemaes
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- Z O E K E R -

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

tijd bestuurslid van De Hollandsche Molen. Ze stond aan de wieg 
van de afdeling Zeeland van het gilde en bij de Zeeuwse molen 
was ze bij heel wat projecten betrokken zoals de molen De Hoed 
die uiteindelijk verhuisde van Kruiningen naar Waarde. Nel leerde 
in Goes ook haar man Reggie kennen. Toen Nel last kreeg van 
haar knieën besloot ze het met molens wat kalmer aan te doen. 
Niet zonder reden werd Nel tot erelid van De Zeeuwse Molen be-
noemd. De molen in Nieuwland bleef ze trouw en ook binnen het 
Gilde is zij nog steeds actief.
De vrijgekomen tijd bleek al snel veel te beperkt door de passie 
voor textiel. Ook nu Nel op pensioen is heeft ze nog steeds tijd te 
kort, een man, kinderen, kleinkinderen, de molens en haar acti-
viteiten als conservator in het museum in Goes………..  Ze is méér 
dan ingburgerd in het Zeeuwse. Als ik Nel een beetje ken is het 
lintje meer dan verdiend, al zal het voor Nel zeker geen reden zijn 
om de molens vaarwel te zeggen.

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

De heer Esselink uit Delft brengt de “Zoeker’uit het vorige nummer thuis en schrijft: 

‘De Zoeker uit Molenwereld 131 is de 
poldermolen van de Kleine Koog ten 
noorden van Oosthuizen (N-H). Door het 
graven van de Zesstedenvaart, een trek-
vaart van Buiksloot naar Hoorn, in 1660 
raakte het westelijke deel van de polder 
Westerkoog afgesneden van de bema-

 Advertentie uit de Provinciale 
Noordhollandsche Courant van 
zaterdag 2 februari 1918.

Hierbij de nieuwe ‘Zoeker’; 
Wie helpt? 

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.

ling, die bestond uit een molen aan de 
Korsloot bij Schardam. Het afgesneden 
deel van de polder, aangeduid met 
Kleine Koog, kreeg toen een eigen mo-
len, die ging afwateren op de trekvaart, 
het water rechts op de Zoeker-foto. De 
oude molen ging voortaan het ooste-
lijke deel van de polder, aangeduid met 
Groote Koog, bemalen. Op bijgaand 
kaartje staat de molen van de Kleine 
Koog aangegeven iets boven het mid-
den, aan de trekvaart. De molen van de 
Groote Koog staat iets ten oosten van 
de spoorlijn  aan de ‘Uitwatering van 
Kennemerland’. Op dit kaartje is ook de 
stolpboerderij, die op de zoeker op de 
achtergrond staat, aangegeven, even-
als de schuur links van de molen. Die 
schuur was behoorlijk oud, want ze staat 
al aangegeven op de oudste kadastrale 
kaart ca.1830, toen eigendom van mo-
lenaar Cornelis Visser.
In het begin van de 20ste eeuw krijgt de 
Westerkoog steeds vaker te maken met 
ernstige wateroverlast en gaan er stem-
men op om over te gaan op mechani-
sche bemaling. Een plan van het polder-
bestuur hiervoor in 1912 gaat niet door. 
Pas eind 1917 valt het besluit om de mo-
lens te vervangen door een elektrische 
bemaling.
De molen van de Kleine Koog zal daar-

bij gesloopt worden en de 
molen van de Groote Koog 
verbouwd tot elektrisch ge-
maal. Op 13 februari 1918 
wordt eerstgenoemde mo-
len geheel, de andere deels 
voor afbraak verkocht in 
opdracht van de bekende 
molenslopers de Gebr. De 
Boer uit Oostzaan (zie bij-
lage). De roeden van de 
molen van de Kleine Koog 
werden gestoken in de 
nabijgelegen korenmolen 
van Beets. De molen van 
de Groote Koog heeft zijn 
bestaan als romp zonder 
kap nog lang weten te rek-

ken. In 1958 werd een nieuwe elektrisch 
gemaal gebouwd. Kort daarna werd de 
romp afgebroken. Over de gedempte 
trekvaart loopt tegenwoordig de provin-
ciale weg N247.
Ook de heren G. Barendse uit Poeldijk en 
G.H. Keunen uit Utrecht brengen de mo-
len als zodanig thuis.

Fragment van een topografische kaart 
van omstreeks 1890 met de polder 
Westerkoog.  
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A C T I E F

Na de zomer zijn we al weer op diverse 
fronten actief geweest. Er stonden in 
september en oktober diverse klussen 
op datum gepland waardoor we ande-
re werkzaamheden er omheen moesten 
plannen. 
Eén van die op datum geplande klus-
sen was voor molen De Witten te Etten 

waar de kap van nieuwe houten scha-
liën werd voorzien. De molenaars heb-
ben met vereende krachten onderhoud 
kunnen verrichten aan kap, spruiten, 
schoren en staart omdat het steiger er 
nu bij stond. 
Een andere strak geplande actie was 
het vervangen van draai en treklatten 
aan het gevlucht met zelfzwichting van 
de korenmolen in Braak, Duitsland, nabij 
Hamburg. Hekstokken en kleplatten wa-
ren uitgevoerd in bilinga en nog in prima 
staat. Bij zelfzwichting van ons eigen ma-
kelij is behalve de borden altijd het hout-

werk uitgevoerd in bangkirai. Wegens 
drukte was dit gevlucht indertijd niet bij 
ons gemaakt maar door een collega. 
Draai- en treklatten waren uitgevoerd 
in een naaldhout, vermoedelijk Oregon 
Pine en misschien vanwege het dek-
kende schilderwerk dat de latten hout-
rot gingen vertonen en moesten worden 
vervangen.  
Korenmolen De Fortuin in Hattem zou 
een nieuwe bitumen bedekking op 
de kap krijgen, waarbij hier en daar  
het kapbeschot zou worden gerepa-
reerd. Na het afnemen van de oude 

 Nieuw staartwerk voor de molen van Hamburg-Bergedorf. 
De Duitsers hechten niet veel waarde aan opsmuk. Men 
wilde geen petjes op de schoren, de korte schoor is een 
H-balk, de lange spruit heeft alleen een afgeschuinde kop. 
(foto Groot Wesseldijk, 24 augustus 2009). 

 De staartconstructie van de molen van Hamburg-Bergedorf 
die in groen aan de molen zit, nu echter tijdens het maken. 
Op de grond de lange spruit, hogerop de korte spruit als 
model (de echte zat nog in de molen), de staart, de korte en 
de lange schoren. Spruiten en staart zijn in de juiste hoek aan 
de hand van een uitslag opgesteld, waarna de schoren konden 
worden pas gemaakt. Het is allemaal ijzer, je kunt er niets 
meer aan pas schaven. De contactvlakken zijn beplakt met 
EPDM rubber om te voorkomen dat ijzer op ijzer ligt en de 
verf lagen beschadigt. (foto Groot Wesseldijk 10 juli 2009). 
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bedekking bleek het beschot in een 
dermate staat dat vervangen van het 
gehele kapbeschot verstandiger leek. 
Beschotplanken bleken op gordingen  
gelast en het geheel vertoonde geen 
vloeiend gebogen verloop maar veel 
hoeken en knikken.  Het gehele kapbe-
schot is vervangen, de voorwolf en het 
achterschild. Vanwege het beschikbare 
steiger werden ook de door knaagkever 
aangetaste voeghoutkoppen achter 
hersteld. De schilder heeft vanwege het 
steiger nog even om de kap gelopen 
en de nu goed bereikbare delen van 
een nieuwe verflaag voorzien.  En dan 
natuurlijk de nieuwe dakbedekking die 
duidelijk strakker op de kap ligt.  
Aan de Lonneker molen zijn we bezig het 
gehele staartwerk te vervangen. Bilinga 
spruiten en staart, douglas  schoren. 
Hier waren de oude spruiten nog van 
grenen waarbij de korte spruit tijdens 
demontage al bijna brak.  Dezelfde klus 
staat de Braakmolen in Goor aanslui-
tend te wachten.  De molen in Hamburg-
Bergedorf heeft een nieuw staartwerk 
gekregen, volledig in ijzer uitgevoerd. 
De korte spruit zal er al in als H balk met 
bevestigings flenzen, ooit in de 70er ja-
ren aangebracht door Ernst Hoop.  Nu 
moesten er een nieuwe lange spruit, 
een staart en vier schoren komen.  De 
molenkap en de ligging t.o.v. de stelling 
werd opgemeten en het geheel is in de 
werkplaats passend geproduceerd en 
geheel afgeschilderd aangeleverd. Na 
een goede halve dag hijswerk zaten de 
onderdelen op hun plaats. Het onderste 
boutgat door lange schoren en staart 
zou ter plaatse door de staart worden 
geboord om eventueel de stand van 
de staart nog aan te kunnen passen. De 
plaats van het gat kwam echter  nauw-
keurig overeen met het al vooraf in de 
werkplaats geslagen centerpunt. Goed 
gemeten, goed gemaakt, een pluim 
voor de hele crew. Als vervolg ligt er nu 

de opdracht voor een nieuw gevlucht 
met zelfzwichting.  
Voor de Hackforter windmolen te Vorden 
wordt de Ten Have-klep gerepareerd. De 
gebogen schenkels achter de beplan-
king worden minder en er wordt nu een 
schenkel bij naast gezet. De beplanking 
is nog goed en daarom is vervanging ei-
genlijk nog te vroeg. De molenaars zullen 
het schilderwerk verzorgen.  Voor molen 
De Korenbloem in Loil is de Ten Have-
klep ook gerepareerd en vervolgens ge-

 De molen van Etten in de steigers 
(foto Groot Wesseldijk 14 oktober 2009). 

In leven was hij oprichter van de mosterdfabriek, gevestigd in mosterdmolen 
de Huisman op de Zaanse Schans, waarop hij bijna 25 jaar molenaar was.

Wij delen u mede dat is overgegaan naar een wereld waar het altijd stil is, 
mijn zorgzame man, onze vader, schoonvader, groot- en overgrootvader

Aaltinus Bosman
Tinus

*Valthe 3 mei 1919 † Zaandam 16 november 2009

Echtgenoot van Alberta Theodora Bas

Zaandam,  Bep Bosman-Bas
 Lida en Dirk Kind
 Jan en Inge Bosman
 Frank en Patricia Bosman
Rozenburg, Hilda en Jan Bart

Zaandijk, Albert en Yvonne Bosman

klein- en achterkleinkinderen

Op zaterdag 21 november j.l. hebben wij afscheid van hem genomen 
in het Crem. Westerveld te Driehuis.

schilderd. De kleppen in Bronkhorst zijn 
eveneens nagekeken en geschilderd.  
Aan de Havekes Mölle in Twello is onder-
houd verricht. Het staartwerk, de stelling 
en de weeg werden geschilderd waarbij 
tevens onderdelen werden vervangen 
of gerepareerd. Een steunklos onder de 
lange schoor, tegen de lange spruit was 
sterk aangetast en is vervangen. Enkele 
stellingliggers, leuningstaanders en dek-
kers zijn vervangen. 

Reparatie aan de lange spruit van de 
molen van Twello (foto Gerrit ten 
Hake, 21 oktober 2009). 
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*Gecertificeerde Molenmakersbedrijven

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

kwaliteit en deskundigheid.

Beijk B.V.  
Afferden 0485-531910

*Doornbosch B.V. 
Adorp 050-3061724

Bouw ‘75 B.V.  
Workum 0515-542133

Coppes 
Bergharen 0487-531239

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

Molema V.O.F.
Heiligerlee 0597-591660

*De Gelder
Sliedrecht 

0184-425040

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

*Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-421568

*Herrewijnen VOF Spijkenisse
0181-634558

Jellema CV 
Birdaard 0519-332357

Kistemaker & Korver 
Middenbeemster 0299-683743

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

Anbo B.V.  
Alkmaar 072-5110025

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

Bertus Dijkstra  
Sloten 0514-531230

Saendijck B.V.
Zaandijk 075-6285602

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

Vaags
Aalten 0543-473359

*Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478

Wintels 
Denekamp 0541-351210

Nederlandse Vereniging 
Van Molenmakers

- A D V E R T E N T I E -
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Molen De Nijverheid in Ravenstein staat op het restant van Bolwerk 
Utrecht; het enig overgebleven deel van de middeleeuwse stadswal. 
De molen werd tussen 1992 en 1996 gerestaureerd. Daarbij vonden 
ook herstellingen plaats aan het metselwerk; ondermeer werden 
verticale scheuren ingeboet. Al snel ontstonden weer scheuren in het 
nieuwe metselwerk.

Op de plaats van deze molen stond tot 
1857 een standerdmolen waarvan be-
kend is dat deze hier zeker vanaf het 
midden van de zestiende eeuw heeft 
gestaan. De huidige ronde stenen molen 
werd in 1857 gebouwd in opdracht van 
Mathias Versterren. De standerdmolen 
kreeg blijkbaar een nieuwe standplaats 
in het dorp Zeeland (de molen aan de 
Kerkstraat; zie TIMS Molinologie 2001 nr. 
15). De penanten of teerlingen van de 
voorgaande standerdmolen waren nog 
aanwezig. In 1996 was de plaats hiervan 
in de bestrating in de molen aangege-
ven. Die aanduidingen gaan tot tegen 
de molenromp.
De vraag rees of de scheuren in de mo-
len ontstaan doordat deze wellicht op 
die penanten staat, hoewel dat vanwe-
ge de diameter van het metselwerk vrij 

onwaarschijnlijk leek. Inwendig heeft de 
romp ter hoogte van het maaiveld een 
diameter van bijna acht meter. Aan een 
in Zeeland aanwezige kruisplaat kon be-
paald worden dat deze circa zeven en 
een halve meter lang zijn geweest. De 
molen zou dus net wel of net niet op de 
penanten staan. Door dhr. B. Tonies sr. 
werden de penanten op enkele plaat-
sen blootgelegd waarbij bleek dat de 
molen op de uiterste randen van de pe-
nanten staat. Aan de zuidzijde overlapt 
de fundering van de huidige molen de 
daar aanwezige penant slechts enkele 
centimeters.
De grond van het bastion heeft een te 
geringe draagkracht. De aanzet van het 
metselwerk van de ronde stenen molen 
bevindt zich circa 25 cm onder het om-
gevende maaiveld. Er is geen enkele 

In de schi jnwerper

De Nijverheid in Ravenstein 
uit het lood geslagen

voorziening getroffen om het gewicht 
te verdelen; er zijn geen ontlastingsbo-
gen die de afstand tussen de penanten 
overbruggen en de aanleg van het met-
selwerk is niet breder dan het metselwerk 
zelf. Hierdoor zijn grote spanningen in het 
metselwerk ontstaan. De berg van het 
bastion die vermoedelijk uit klei, puin en 
huisvuil bestaat, zakt geleidelijk uit zodat 
het aannemelijk lijkt dat de penanten 
van de standerdmolen mee naar buiten 
worden getrokken. Een penant lijkt juist 
naar binnen gekanteld te zijn wat doet 
vermoeden dat de molen in zijn geheel 
verschuift.
Er kon nog niet worden vastgesteld 
hoe hoog de penanten zijn; deze gaan 
in elk geval tot twee meter onder het 
maaiveld. De penanten van de even-
eens op een stadswal staande voorma-
lige Casterensmolen in ’s-Hertogenbosch 
gingen tot drie en een halve meter onder 
het maaiveld; ze waren desondanks niet 
aangelegd op ongeroerde grond (zie: 
Bossche Bladen 2001-4). Waarschijnlijk 
werden de penanten in Ravenstein ver-
hoogd toen het bastion werd aangelegd 
zodat ook hier hoge penanten te ver-
wachten zijn. De bodem in Ravenstein 
bestaat uit lagen klei en veen waardoor 
de penanten hier evenmin vaste grond 
onder de voeten hebben. Dat zou ver-
klaren waardoor het metselwerk van de 
ronde stenen molen uit elkaar wordt ge-
trokken. De molen staat inmiddels een 
halve meter uit het lood, gemeten aan 
de bovenkant van de romp. Vóór de 
scheuren opnieuw ingeboet worden, zal 
het funderingsprobleem opgelost moe-
ten worden.
Door ingenieursbureau Ulehake uit Oss 
werd met medewerking van adviesbu-
reau Molenbehoud.nl een plan opge-
steld om de molen goed te funderen. 
Thans wordt naar financiële middelen 
gezocht om dit plan te kunnen realise-
ren.

www.molenbehoud.nl

 Opmeting van de fundering van de 
stenen molen zoals die op de penanten 
van de standerdmolen staat. Opmeting: 
B. Tonies sr.

 De Nijverheid gezien vanuit het westen. De scheefstand is zichtbaar.
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Bij het overlijden van 

Jan ter Voorde
Op 30 oktober overleed op de hoge 

leeftijd van 92 jaar Jan Gerhard ter 

Voorde, in leven molenaar van de 

molen Windlust in Radewijk. Met 

hem is weer een van de oude generatie 

vakmolenaars heengegaan; één der 

laatsten zelf, één van de mensen die 

het ‘allemaal nog meegemaakt hebben’ 

en de fijne kneepjes van het vak nog 

beheerste, wat gepaard ging met een 

grote liefde voor zijn vak en de molen.

Het levensverhaal van Jan ter Voorde is 
dan ook nauw verbonden met zijn mo-
len die de veelzeggende naam Windlust 
draagt. Die molen werd in 1861 ge-
bouwd door Jan Antonie van Housselt. 
Later zette diens zoon Hendrik het be-
drijf voort. Bij Hendrik van Housselt kwam 
een jongen, Jan Antonie ter Voorde, 
maar wat graag over de molenvloer. 
Zijn vader was commies bij de doua-
ne, maar zijn moeder was een zus van 
Van Housselt. Hendrik van Housselt had 
geen kinderen en dus ook geen zoon 
als opvolger. Het sprak haast vanzelf 
dat Jan ter Voorde hem zou opvolgen. 
Aanvankelijk huurde hij de molen maar 
werd er door koop in 1908 de eigenaar 
van. In 1912 nam Ter Voorde het bij de 
molen staande woonhuis annex winkel 
van zijn oom over. In 1913 werd het huis 
verbouwd en werd een vertrek ingericht 
als café. In hetzelfde jaar trouwde Jan 
ter Voorde met Johanna Hagedoorn, 
dochter van een kastelein uit Gelselaar. 
Uit dit huwelijk werd op 20 juni 1917 de 
latere molenaar Jan Gerhard geboren. 
Vol energie ging Jan ter Voorde aan de 
slag om het verlopen bedrijf nieuw leven 
in te blazen. In 1928 wordt er een Van 
Jolen-petroleummotor geïnstalleerd zo-
dat er ook bij windstilte gemalen kan 
worden. In 1934 overkomt vader Jan met 
deze motor een ongeluk. Maar er moet 

doorgewerkt worden en vandaar dat 
zoon Jan van de ULO wordt afgehaald 
om de plaats van zijn vader in te nemen. 
Dat ging toen zo.
In 1934 is het volop crisistijd. Te verdienen 
is nauwelijks iets. Zo gaat men aan de 
molen voor de boeren rogge denature-
ren, zwaar werk en weinig verdiensten. 
Jan jr. gaat de boeren langs om veevoe-
ders, kunstmest of brandstoffen te verko-
pen. Leveren kan wel, maar betalen.... 
Zoals zijn vader gemobiliseerd werd in 
1914 zo wordt hij het in 1939. Hij maakt 
de gevechten op de Grebbeberg mee 
en wordt als krijgsgevangene afgevoerd 
naar Duitsland. Aangezien Hitler in de 
Nederlanders mede-Germanen zag 
werden de krijgsgevangenen snel vrijge-
laten en zo keerde Jan ter Voorde ook 
snel terug in Radewijk. In de oorlog was 
er op de molen niet veel te doen aange-
zien de boeren maar een klein deel van 
het door hen verbouwde graan moch-
ten achterhouden. Wel was Jan actief in 
het verzet.
Na de oorlog trouwde Jan ter Voorde 
op 11 juni 946 met Everdina Hamberg. Uit 
dit huwelijk werden twee zoons en twee 
dochters geboren. 
Na de oorlog werd het met het malen 
steeds minder, maar de handel in kunst-
mest en veevoeders werd steeds be-
langrijker. 

In 1955 werd de eerste opslagloods 
naast de molen gezet. De mengvoeders  
betrok men van Bruins uit Hardenberg, 
later van Sluis en Zwaardemaker. Nadat 
het met dit laatstgenoemde bedrijf fout 
ging werd overgestapt naar Koudijs-
Wouda.
In 1971 werd Jan ter Voorde met zijn 
broer Johan formeel eigenaar van het 
bedrijf waarbij Jan de molen en Johan 
de boerderij runde. Vervolgens werd er 
nu ook aan de andere kant van de mo-
len een grote schuur bijgebouwd.
Toch bleef de molen in bedrijf voor het 
zelf malen van veevoeders.

Ambachtelijk molenaar

In de zeventiger jaren vond er een enor-
me ommezwaai plaats. De zoon van Jan 
ter Voorde, weer een Jan Antonie gaf te 
kennen in de sporen van zijn vader en 
grootvader te willen treden door mole-
naar te willen worden. Juist in die tijd be-
gon ook de opkomst van het ambach-
telijk molenaarschap. Zo kwamen in die 
tijd Frans Gunnewick en Henk Bökkers 
een praatje maken bij Jan ter Voorde 
om deze enthousiaste en vakkundige 
molenaar over te halen deel te nemen in 
het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde. 
Ook al omdat Jan-Antonie zin had in het 

 Het echtpaar Jan Gerhard ter Voorde en Everdina ter 
Voorde-Hamburg bij het zestigjarig molenaarsjubileum op 
16 november 1994.

J.S. Bakker
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molenaarschap was de keus niet moei-
lijk. De eigen molen werd voortdurend 
verbeterd.
Toen in 1982 de onttakelde molen in Ane 
hersteld werd nam Jan ter Voorde ook 
die in exploitatie. De nieuwe tak aan het 
bedrijf ontwikkelde zich voorspoedig. 
Het accent kwam nu op het verwerken 
van tarwe te leggen. Dat was nieuw op 
deze molen die immers in een echte 
roggestreek staat, zo werd er voorheen 
maar nauwelijks tarwe gemalen.
Vanwege zijn omgaan met de mo-
len kreeg Jan ter Voorde in 1983 het 
Certificaat van Verdienste van “De 
Hollandsche Molen”.
In 1986 viel een enorm zware slag in de 
familie en daarmee in het bedrijf. Bij een 
verkeersongeval op 1 mei 1986 kwam 
Jan Antonie ter Voorde, 26 jaar oud, om 
het leven, terwijl zijn vrouw Julia zwaar 
gewond raakte. Wat zoiets losmaakt is 
niet te beschrijven...
Maar men moest verder. Daarom moest 
er iemand bijkomen om het bedrijf voort 
te zetten. Dat werd de uit Balkbrug af-
komstige vrijwillige molenaar Tonnie 
Moes die hier beroepsmolenaar werd. 
Beiden, zowel Jan ter Voorde als Tonnie 
Moes zijn dagelijks op de molen te vin-
den waar dan gemiddeld zo’n tien ton 
per week aan tarwe en rogge verwerkt 
wordt. Beiden werken met plezier en  
met vakmanschap. Verder is in het be-
drijf sinds 1987 ook schoonzoon Johan 
Nijeboer actief, zij het dat die meer de 
agrarische kant voor zijn rekening neemt.
Op 16 november 1994 herdacht Jan ter 
Voorde uit Radewijk dat hij zestig jaar 
lang zijn molen “Windlust” had bema-
len. Dat werd gevierd met een groot 
feest. Daar voerde namens de Stichting 
De Overijsselse Molen de heer Smeenk 
het woord. Hij prees het gewone, een-
voudige optreden van de familie Ter 
Voorde, evenals hij ijver en werkkracht. 
Zo zag hij nu Ter Voorde voor het eerst 
zonder overal! Smeenk bedankte Ter 
Voorde, niet alleen voor het omgaan 
met zijn eigen molen, maar vooral voor 
hetgeen hij ook voor andere molens 
gedaan heeft. Zo leerde hij ook veel 
vrijwillige molenaars de kneepjes van 
het vak. “U bent een sieraad voor de 
molenwereld” zo hield de heer Smeenk 
het echtpaar Ter Voorde voor. Wie de 
familie Ter Voorde kent weet dat dit zo 
is. Want wil een “Windlust” tot zijn recht 
komen dan moet er ook een “Maallust” 
zijn, iemand met een intens genoegen 
in het wondermooie molenaarsvak. 
Jan Ter Voorde kent dit gevoel dan al 
zestig jaar. Dat is uitzonderlijk lang in 
een beroep. Er zou zelfs nog een de-
cennium bijkomen. In 1998 wordt Ter 
Voorde samen met zijn collega Frans 
Gunnewick benoemd tot erelid van 
het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde. 
Frans is dan 77 jaar oud, Jan ter Voorde 
83. Ze zullen elkaar niet lang overleven: 
Frans Gunnewick overleed enige maan-
den geleden. De jaren tellen en wegen 
meer en meer. Op 28 september 2001 
overlijdt Jans vrouw. De term wederhelft 

zou hier eigenlijk beter op zijn plaats zijn. 
In juni 2007 viert Jan ter Voorde zijn 90ste 
verjaardag. Hij is dan de oudste nog ac-
tieve beroepsmolenaar van Nederland. 
Maar zijn krachten wijken. Dan komt op 
30 oktober het einde: Jan ter Voorde 
overlijdt. Met hem is een markante per-
soonlijkheid heengegaan. Zijn belang-
rijkste plaats was in zijn gezin, zijn familie, 
zijn bedrijf. Daar zal hij ondanks zijn zeer 
hoge leeftijd ook het meest gemist wor-
den. Ook in de molenwereld laat hij een 
lege plaats achter, al was het maar om-

dat hij een der laatste actieve beroeps-
molenaars van het oude stempel was. 
Maar er is meer, zoals de heer Smeenk 
het in 1994 vertolkte: het is een afscheid 
van een sieraad in de molenwereld. Die 
uitstraling moge de familie ook tot troost 
zijn, nu en in detoekomst.
Op woensdag 4 november werd er een 
herdenkingsdienst gehouden in ‘De 
Opgang’ in Radewijk waarna aanslui-
tend de begrafenis plaats vond op de 
begraafplaats in Gramsbergen.

- M E N S  E N  M O L E N -

 De molen van Radewijk (foto G.H. Varwijk, 15 oktober 2003).
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Felix-Sümmermann-prijs                     
voor de zaagmolen van Gut Roß 

Op 13 september werd door de 

Kreis Borken voor de vierde 

maal de Felix-Sümmermannprijs 

uitgereikt. Deze prijs wordt 

toegekend wegens verdienste bij 

monumentenzorg in de Kreis.

De naamgever voor de prijs, Felix 
Sümmermann, stond bijna 35 jaar 

aan hoofd van de oude Kreis Ahaus. In 
het jaar 1920 kreeg hij de opdracht om 
als commissaris leiding te geven. In juli 
1921 werd hij benoemd tot Landrat van 
de Kreis Ahaus. Na de vervulling van zijn 
dienstplicht en gevangenschap in het 
concentratiekamp Ravensbrück werd hij 
in 1946 tot Oberkreisdirektor gekozen. In 
1955 ging Sümmermann met pensioen. 
Hij zette zich onder meer in voor de her-
bouw van Slot Ahaus.

Prijs

Dit jaar is de Heimatverein Velen met 
een eerste prijs ter hoogte van 1500 euro 
onderscheiden voor het behoud, de res-
tauratie en de exploitatie van de zaag-
molen Gut Roß. De prijs is gesponsord 
door de spaarbank Westmünsterland.
Bij de prijsuitreiking werd duidelijk ge-
maakt dat bedrijfsmonumenten steeds 
meer aan betekenis winnen naast kas-
telen en andere oude bouwwerken. Bij 
de erst toekenning van de prijs in het jaar 
2000 kreeg de familie Menke uit Südlohn 
een onderscheiding voor het behoud 
van hun windmolen.
Het landgoed Roß heeft Graaf mr.dr. 
Max von Landsberg-Velen in de jaren 
tachtig van de negentiende eeuw la-
ten aanleggen als modelboerderij. De 
zaagmolen aan de Weiße Vennbach 
werd in het jaar 1890 gebouwd en er is 
met de op heden nog aanwezige tur-
bine tot 1960 ononderbroken gezaagd.
De waterzaagmolen bevindt zich in een 
langwerpig gebouw met een turbinehuis 
aan de oostzijde ervan.

Locomobiel

Wanneer er onvoldoende waterkracht 
voor handen was werd de zaagmachi-
ne, meestal ‘s namiddags, met een nu 
niet meer voorhanden locomobiel ge-
dreven. De locomobiel, een geheel van 
een ketel met een erop gemonteerde 
stoommachine, werd in het jaar 1894 in 
de machinefabriek van Heinrich Lanz 
gebouwd en kwam nog in hetzelfde jaar 
in gebruik. Het gebruik van de stoom-
machine was kostbaar omdat de ketel 
tot acht uur voor het gebruik opgestookt 
moest worden. In de zaagmolen van Gut 
Roß is de locomobiel tot na de oorlog 
gebruikt.
Onlangs werd een tien ton zware loco-
mobiel uit het jaar 1926 bij de molen 
afgeladen. Die is niet bedrijfsvaardig, 
maar moet de bezoeker op zijn minst 
een indruk geven van de totale techniek 
zoals die werd gebruikt.

Turbine

Nadat de turbine, een zogenaamde 
instelbare radiaalturbine volgens het sy-
steem Fink, defect was geworden werd 
de aandrijving tot in het jaar 2008 met 
een elektromotor voortgezet.
Bij dit soort turbines wordt het water via 
de verstelbare geleideschoepen op het 
turbinerad gevoerd en stroomt dan naar 
beneden toe weg.
Al vroeg speelde het regelen van de tur-
bine een rol. Toen turbines vooral voor 
de aandrijving van een bedrijf functi-
oneerden kwam het er op aan het ver-
mogen van de turbine aan te passen 
aan de behoefte. De instelling moet 
voor een constant toerental en een zo 
volledig mogelijk gebruik van de voor-
handen (veranderlijke) waterkracht. Carl 
Ludwig Fink, geboren op 24 februari 1821 
in Potsdam, verdiepte zich in het regu-
leringsprobleem. Na een studie voor 
ingenieur nam hij deel in een machi-
nefabriek, werd daarna leraar aan een 
technisch instituut en verwierf in 1854 de 
professorentitel. Vanaf 1855 ontwikkelde 
hij turbines, waarbij hij het regulerings-
probleem probeerde op te lossen. Dat 
lukte hem in 1878 met de verstelbare ge-
leideschoepen. Daardoor kon het nuttig 
effect van turbines tot tachtig procent 
worden verhoogd.

Zaag

De volledig bedrijfsvaardige zaag-
machine heeft een horizontale zaag. 

 De gerestaureerde zaagmolen van Gut Roß – rechts de stuw met het turbinehuis. 

Bernhard Fritsche
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Horizontale zagen zijn betrekkelijk zeld-
zaam, vandaar dat deze installatie met 
het in 1928 vervaardigde gietijzeren por-
taal een interessante bijzonderheid is. 
Meestal treft men in zagerijen verticale 
zagen aan.
De Heimatverein Velen heeft zich bijzon-
der ingespannen voor het behoud van 
deze historische zaagmolen. Na restau-
ratie in het jaar 2008 functioneert ook de 
turbine weer probleemloos.

Monument

De molen is sinds maart 2008 een be-
schermd monument. Ook het gedeelte-
lijk vervallen gebouw werd volgens de 
maatstaven van monumentenzorg her-
steld. In totaal eiste het behoud van de 
molen 210.000 euro. De gemeente Velen 
heeft en groot deel van de kosten voor 
haar rekening genomen. Daarnaast ver-
strekte de Europese Unie een subsidie. 

De gemeente Velen heeft heeft het ge-
bouw voor 25 jaar van de eigenaarsfa-
milie Lülf gepacht. De historische zaag-
molen maakt deel uit van de in totaal vijf 
objecten van de ‘Levend Museumtour’ 
van de gemeente Velen en Ramsdorf.
De zagerij wordt nu weer volledig en 
regelmatig met waterkracht gedreven 
op zondagen in de zomer van 14.00 - 
17.00 uur. Afspraken voor bezichtiging: 
telefoon + 49 (0) 2863 / 4114 (Franzen) of 
(0)2863 / 1098 (Hornerbom).

Bronvermelding:
- Münsterland – Magazin für Freizeit, Kultur und 
 Wirtschaft, Heft 2 Winter 2009, Tecklenborg Verlag 

Steinfurt
- Heimatpflege in Westfalen – 04/2008 – 

Herausgeber: Westfälischer Heimatbund
- Internet: Electrosuisse – SEV / Verband für Elektro-, 

Energie- und Informationstechnik
- Mondelinge informatie door leden van de 

Heimatverein bij een rondleiding door de zaagmo-
len.

- Informatieblad van de Kreis Borken over de Felix-
Sümmermann-Preis.

 De horizontale zaag wordt nu 
weer volledig met waterkracht 
aangedreven.

Daar zit muziek in!

een maximaal behoud van het historisch 
materiaal. Een andere is het ‘speelvaar-
dig’ restaureren. 
Wat schrijft nu het blad van de RCE: 
‘Men zou zich immers kunnen voorstellen 
het voorwerp te conserveren en geen 
enkele ingreep in het bestaande ma-
teriaal te doen. Het instrument zou dan 
in een museum kunnen staan, zoals een 
incompleet of beschadigd schilderij. 
Dat doet zijn ‘verwijzende werk’ ook als 
het onvolledig is, en kan zelfs in die staat 
sterk tot de bezoeker spreken. Wat hij ziet 
is echt.
Echter, bij een orgel doet zo’n materi-
ele benadering het monument tekort. 
Zijn monumentale waarde is immers 
ook, of zelfs vooral, in de klank gelegen. 
Wanneer een orgel alleen wordt gezien 
als een verzameling cultuurhistorische 
brokstukken, die nooit meer tot klinken 
kan komen, betekent dit dat men het als 
belangrijk object conserveert en expo-
seert, maar als muzikaal monument ver-
loren verklaart.’
Nu is dit blad geen orgelblad maar een 
molenblad. En wellicht bent u meer ge-
interesseerd in molens dan in orgels, al 

kan het natuurlijk samengaan. Ik heb 
dus een kleine wijziging in de tekst aan-
gebracht:
Echter, bij een molen doet zo’n materi-
ele benadering het monument tekort. 
Zijn monumentale waarde is immers ook, 
of zelfs vooral, in het malen gelegen. 
Wanneer een molen alleen wordt gezien 
als een verzameling cultuurhistorische 
brokstukken, die nooit meer tot werking 
kan komen, betekent dit dat men het als 
belangrijk object conserveert en expo-
seert, maar als monument van bedrijf en 
techniek verloren verklaart.

Nog een citaat uit hetzelfde nummer 
van het tijdschrift, nu over het paleis op 
de Dam in Amsterdam.   
‘Het is de vraag of deze lappendeken 
(het geheel van het paleis met al zijn wij-
zigingen en herstellingen. BK) recht doet 
aan de architectuur en aan de functie. 
Samen met de opdrachtgever denkt de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
van niet’.
Kijk daar kan ik op molengebied nu ook 
wat mee.
      Balie Kluiver

Waarschijnlijk herkent u dit: het genoe-
gen waarmee je sommige bladen uit 
de brievenbus vist: ha, daar is-tie weer! 
Soms heb ik wel eens de neiging om bij 
nadering van het veronderstelde mo-
ment suprême op een stoel achter de 
brievenbus te wachten op de komst van 
de postbezorger die een mij zeer dier-
baar blad zal brengen. Maar dat is na-
tuurlijk overdreven. 
Een van die graag ontvangen tijd-
schriften is het sinds kort verschijnende 
‘Tijdschrift van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed’, dat kwam, zag en 
overwon. Bij het lezen van het tweede 
uitgekomen nummer ging ik toch echt 
op het puntje van mijn stoel zitten. Als 
een bliksemslag trof mij een zinsnede 
in een artikel over het completeren en 
herplaatsen van het oudste orgel van 
Nederland, gebouwd in 1479! Dit orgel 
verhuisde in 1886 naar het Rijksmuseum 
en werd in 1940 vanwege de oorlog 
elders opgeslagen. Na de oorlog ver-
huisde de kas naar de Koorkerk in 
Middelburg maar het binnenwerk bleef 
opgeslagen. Nu gaan er stemmen op 
om dit orgel weer in de Nicolaïkerk in 
Utrecht te plaatsen en bespeelbaar 
te maken. Nu is dit orgel in de loop der 
eeuwen meerdere malen veranderd en 
heeft sinds 1886 gezwegen.  Dat is de fa-
meuze loop der geschiedenis. 
Eén mogelijkheid is het orgel als een 
puur museumstuk te exposeren in de 
staat waarin het tot ons gekomen is met 
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A L M E N U M

Kanaalweg 108 • 8861 KJ Harlingen • Tel. 0517 - 41 33 77 • Fax 0517 - 41 48 73 • www.houtcompagnie.nl

Houthandel

Zagerij

Import

Voor molenrestauraties

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

Verder: 
Iepen • Bolletrie • Steenbeuk • Douglas

Larix  • Azobé • Noord Noors Grenen
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C O L O F O N
R i j n l a n d s e 
M o l e n s t i c h t i n g
To r e n l a a n  10
2 215  RW  V o o r h o u t

Tel. 0252-245353
Fax 0252-245385
Bankrekening no. 5665.47.163
K van K Leiden S 165575

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

Wij herstellen en onderhouden molens in 
Rijnland. Al onze molens worden door 
vrijwillige molenaars bemalen, waarbij wij 
ernaar streven om deze molens zo mogelijk 
en zo nodig in te kunnen zetten voor de 
bemaling. 

- Om het landschap

Wij bewaren het karakteristieke Hollandse 
landschap voor nu en later. Bij dat landschap 
horen de molen en hun omgeving.

“Molens Rijnland” is een uitgave van de 
Rijnlandse Molenstichting en verschijnt 
eens per kwartaal in het maandblad 
“Molenwereld”. 

Koos Groenen-
dijk

en de Achthovense Molen

Andries Veloo

Zaterdagochtend 24 oktober op de 
fiets, poncho aan, want er viel een 

smerige miezelregen. Het waaide ma-
tig tot vrij krachtig uit zuid. Op naar Koos 
Groenendijk op de Achthovense mo-
len te Leiderdorp, vier kilometer op de 
fiets over de Ruigekade, het mooiste 
fietspad van Rijnland en daarbuiten! 
De molen liep, met rond vol, zeventig 
à tachtig enden, zij het uit z’n werk. De 
polder stond aardig op peil en Koos kon 
niet malen. Als de molen tien minuten 
maalt trekt de molen zoveel verval, dat 
bij het Hoogheemraadschap het laag-
wateralarm gaat. Dat is Koos één keer 
overkomen en dat krijg je dan ook te ho-
ren.. Door slootvuil, bagger, te krappe 
landhoofden van bruggen en te smalle 
tochten is de aanvoer van water te ge-
ring. De Achthovense molen met z’n fok-
ken is een echt werkpaard, goed voor 
gemiddeld 40 m3/min.

Koos is op 10 juni 1950 in Leiden aan de 
Lammenschans geboren vlak aan de 
grens met Zoeterwoude. Koos is in 1972 
getrouwd met Ria Stravers en heeft twee 
dochters. Als jochie speelde hij altijd 
met Pierre Pijnnaken. Ze wisten van el-
kaar niet dat ze gek van molens waren. 
Pierre is nu de huidige molenaar van de 
Groenendijkse molen.
Bij Koos viel het kwartje al op 13-jarige 
leeftijd. Hij had veel belangstelling voor 
molens, wist alleen niet dat je voor mo-
lenaar opgeleid kon worden. Als 13-jarig 
ventje was hij vaak bij de molen Zelden 
van Passe en liet molenaar Borst blijken 
dat hij ook graag molenaar wilde wor-
den. Die zei: “Zoek maar wat anders, 
want molenaar word je toch nooit.” Hij 
had gelijk, als Koos beroepsmolenaar 
bedoelde. Toen was er ook nog geen 
opleiding voor. Er werden kort voor die 
tijd dan ook veel molens gesloopt.

 Koos Groenendijk.

Molensloot en molen 
(foto D. Kenbeek 6 januari 2009).
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Koos was en is altijd in voor nieuwe uit-
dagingen. Koos ging in de modelbouw, 
papieren bouwplaten werd zijn hobby, 
kostte niet veel en je kon er leuke dingen 
van maken. Boten, vliegtuigen en hele 
boerderijen in elkaar geknutseld. Vooral 
boerderijen was een grote hobby. Koos 
ging veel klussen bij boeren aan de Vliet, 
het Rijn-Schiekanaal. Toen Koos naar 
het vervolgonderwijs moest, baalde hij 
daar erg van en ging liever werken. Hij 
kwam terecht in een matrassenfabriek, 
als knechtje in de houthandel, een kis-
tenfabriek en ging toen maar naar zee. 
Drie broers zaten al op de zeevisserij en 
dat leek Koos ook wel wat, maar dat 
viel tegen. Koos ging toen bij Niekerk 
Veevoeders werken, ook aan de Vliet. 
Als chauffeur kwam hij toen ook weer 
bij boeren en maalderijen terecht en 
dat vond hij prachtig. Als er weinig te 
rijden was, hielp Koos in de productie, 
mengvoeders maken voor verschillende 
diervoeders, brokken persen en opzak-
ken. Dat sjouwen van al die zakken was 
zwaar werk. Je kunt heel sterk zijn - dat 
zie je ook wel aan Koos - maar zijn rug 
heeft hij daarmee verpest. Later werkte 
Koos in de aardappelen, ook weer in het 

 De Achthovense molen met Huib 
en Ella Bijl; de molenaars hebben 
het er al die jaren dankzij hen prima 
gehad. Vandaar dat zij bij dit verhaal 
niet mogen ontbreken.

 De molen met het huis van 
de familie Bijl (foto D. Kenbeek 
6 januari 2009). 

In 1964 werd het scheprad van de 
molen vervangen door een vijzel in 
de waterloop. Deze vijzel werd door 
een dieselmotor aangedreven, maar 
gelukkig is malen op de wind ook 
mogelijk. De overbrenging moest wel 
drastisch aangepakt worden.

De Achthovense 
molen in vol bedrijf 
(foto G. Barendse, 
1 oktober 2005).



RIJNLANDSE MOLENSTICHTING 489  | 12e jaargang 2009 nr. 12

landleven. Daarna werd Koos chauffeur 
bij fa. C.P. de Groot in Voorschoten, sinds 
enige jaren Wagenborg Transport. Zij 
doen in kraanverhuur en speciaal trans-
port. In dit werk kreeg Koos te maken met 
de Nederlandse Smalspoor Stichting, die 
met smalspoor locomotieven en zand-
lorries door de waterleidingduinen bij 
Katwijk reed. Als sponsoring werd materi-
aal geleend zoals vrachtwagens en mo-
biele kranen. Dit werd aan Koos gegund 
en Koos werd daar helemaal enthousiast 
voor, o.a. revisie van diesellocs en ook 
als machinist op de locs. Toen het smal-
spoor uit de duinen weg moest, kwam er 
een vestiging in Valkenburg ZH met een 
smalspoor om het Valkenburgse meer. 
Een van de vrijwilligers daar was in oplei-
ding voor vrijwillig molenaar. Deze vertel-
de Koos dat hij dat ook kon doen. Koos 
ging toen ook gelijk aan de slag met de 
opleiding. 
Voor die tijd had Koos voor de fa. Verbij 
al een aantal keren molenonderdelen 
vervoerd zoals roeden en staartbalken. 

Het was nooit bij hem opgekomen om 
verder te informeren. In september 1995 
werd de cursus aangevraagd en zenuw-
achtig afgewacht tot de blauwe map-
pen kwamen. Het zweet brak hem uit: 
Wat was dat veel leerwerk !!
Koos zocht een instructiemolen en kwam 
bij Philip Pijnnaken terecht op de stan-
daardmolen De Put in Leiden. Daar 
was ook Jaap van de Akerboom vaak 
aanwezig, molenaar van de wipstelling-
molen Nieuw Leven te Hazerswoude-
Dorp. Jaap was instructeur van het 
Gilde en Koos ging bij Jaap in de leer. 
In januari 1998 ontmoette Koos Willem 
Waltman, die molenaar was op de 
Oudenhofmolen in Oegstgeest. Een 
kleine wipmolen in een heel slechte bio-
toop. Het molentje stond op een eiland-
je in een parkvijver, voert het water niet 
op, maar duwt het water gewoon door 
naar de ander kant van het eiland. Na 
een paar keer oefenen zei Willem; Vind 
je het leuk en zou je dit molentje ook wel 
willen? Ja, natuurlijk, vlak bij huis en vaak 

naar gekeken en naar verlangd. Tot zijn 
stomme verbazing kreeg Koos toen de 
sleutel, molenaar zonder diploma, of hij 
water zag branden!!Koos hielp ook vaak 
op molen De Put en op de Kikkermolen, 
dus had al aardig wat kennis in huis.
Op 16 januari 1999 werd proefexamen 
gedaan op de Veendermolen met wind-
kracht 6 à 7. Daarna volgde op 12 mei 
1999 het eigenlijke examen op De Roos 
in Delft. Het ging van geen kant en Koos 
haalde het niet. Toch bleef Koos trouw 
naar Maassluis gaan en ook naar Jaap 
van de Akerboom op de Nieuw Leven. 
Toen Jaap eens wegging moest Koos 
een paar uur op de molen passen. Hij 
moest meel afwegen, verkopen en af-
rekenen met de klanten. Dat vond Koos 
niks, hij wilde liever smeren en romme-
len aan de molen. Het werd dus tijd om 
maar weer eens examen te gaan doen. 
Na drie jaar, in januari 2002 proefexamen 
op de Haas te Benthuizen en op 11 juni 
2002 het echte examen op de Leeuw te 
Aalsmeer. En … geslaagd !! Dus nu lek-

 De andere liefhebberij: smalspoor.

 Kettingoverbrenging van de 
‘wateras’ naar de vijzel.

Koffie hoort er bij.  

Op de Oudenhofmolen.  
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BON
Help ons de molen en daarmee ons landschap te bewaren. Wij hebben uw hulp hard 
nodig. Het gaat ons daarbij niet alleen om geld, maar ook om uw steun als sympathisant. 
Donateur worden mag natuurlijk ook! Uw gift wordt uitsluitend aan de molens besteed, 
onze stichting werkt geheel pro deo.

❏ Ik geef mij daarom op als donateur van de Rijnlandse Molenstichting. 
 Mijn jaarlijkse bijdrage bedraagt: 
 ❏  e 20,- (minimum bijdrage)
 
 ❏  e ............ (door uzelf vast te stellen)

p.s. giften en donaties aan de Rijnlandse Molenstichting zijn aftrekbaar van 
uw inkomstenbelasting.

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

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

Postcode: ..................................     Woonplaats: ...................................................................................

Datum: .....................................     Handtekening: 

S.v.p. deze bon uitknippen of kopiëren,

invullen en in envelop versturen naar de:

R I J N L A N D S E 
M O L E N S T I C H T I N G
Torenlaan 10  
2215 RW Voorhout

Laat de
 

molens 

draaien

✂

ker verder met de Oudenhofmolen tot 
er op zuidwest een flat gebouwd werd. 
Toen was het uit met malen. De slechte 
biotoop was nu helemaal verpest.
Op een middag stopte er een motor-
fiets, die Koos ook zelf heeft. Dus even 
kijken. Stapten Ber Fort en zijn vrouw af. 
Ber kwam met een doel. Wat was het 
geval. Ber werd hoofdmolenaar op de 
Bolwerksmolen te Deventer en ging daar 
wonen in het molenaarshuis. Ber was 
molenaar op de Achthovense molen en 
kwam Koos vragen om zijn opvolger te 
worden op deze molen. Nou, dat kwam 
goed uit en Koos ging gelijk even mee 
om kennis te maken met de buren, Huib 
en Ella Bijl. Deze mensen wonen al 37 
jaar naast de molen en daar is het altijd 
goed toeven.
Koos is alleen op zaterdag op Achthoven 
en maalt er best stevig mee. Door om-
standigheden helaas wat veel uit ’t werk. 
Doordeweeks gaat hij nog ‘s avonds 
naar de Oudenhofmolen die door Koos 
zeer goed wordt verzorgd.
Koos is behoorlijk spraakzaam en kent 
ook hele oude limericks en spreuken, 
kortom iemand waarbij het heel gezel-
lig toeven is. Jammer dat de baas van 
Koos geen rekening houdt met het feit 
dat Koos veel vrije tijd nodig heeft voor 
zijn nevenwerkzaamheden en dat hij 
Koos soms 60 à 70 uur per week werkt. 
Er wordt namelijk veel gewerkt voor mo-
lenmakers in het noorden van het land. 
Eigenlijk zou de VUT Koos een uitkomst 
zijn, want 230.000 omwentelingen per 
jaar vind Koos te weinig.

 De wijdte van Rijnlands polderland, 
op de achtergrond de kerk van 
Hoogmade en de Grosmolen 
(foto D. Kenbeek 6 januari 2009).

 De Achthovense molen vormt met 
de nabij gelegen Doeshofmolen een 
fraai duo langs de molensnelweg van 
Nederland, de A4 (foto D. Kenbeek, 
13 februari 2007).
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MOLENSTEENMAKERIJ

Voor de beste kunstmaalstenen als ook blauwe basaltlavanmaalstenen.
Tevens wrijfstenen, kweernen (romeins model)

demonstratiestenen (doorsnede: 10, 15 of 20 cm.)
en huishoudmolens.

Zeer snel en vakkundig scherpen van uw molenstenen en 
maaltechnische adviezen.

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

GSM: 0653667686 / E-mail: molensteenmakerij@planet.nl
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De polder Reeuwijk wordt vanaf 
1844 bemalen door vier schep-

radmolens, alle achtkanten; drie bij 
Bodegraven en een bij Gouda. Namen 
hebben ze eigenlijk niet in het polderar-
chief worden ze meestal aangeduid met 
de naam van de molenaar, een enkele 
keer zelfs alleen een voornaam als ‘de 
schepwatergang bij Tinus (M. Lok) op-
geborsten’. De wisselende bemanning 
vergroot de duidelijkheid niet! De molen 
bij Gouda wordt vaak de Gouwemolen 
genoemd. Deze is tevens peilmolen voor 
de Gouweboezem. Voor de verandering 
worden ook alle vier de molens wel met 
een nummer aangegeven. Ook spreekt 
men wel van de Eerste, de Tweede en de 
Nieuwe Rijnmolen plus de Gouwemolen. 
Het zal duidelijk zijn dat de Nieuwe 
Rijnmolen de in 1843 gebouwde is. Jhr. 
Mr. Gevers van Endegeest geeft in Het 
hoogheemraadschap van Rijnland 
(‘s-Gra venhage 1871) de volgende ge-
gevens over de vier molens:

 Vlucht Diam. schepr. Breedte Tasting Overbr.
1e Rijnmolen 26,92 m 4,74 m 59 cm 1,18 m 1: 1,55
2e Rijnmolen 28,17 m 5,60 m 62 cm 1,03 m 1: 2,15
Nwe Rijnmolen 27,50 m 5,84 m 56 cm 1,00 m 1: 2,02
Gouwemolen 28,01 m 5,39 m 60 cm 0,76 m 1: 2,38

Er zou over de diverse verhoudingen een 
flinke boom op te zetten zijn! Zo moet 
de as van de 1e Rijnmolen 1,55 maal 
rond gaan voor 1 omwenteling van het 
scheprad, die van de Gouwemolen 2,38 
keer.
Of de opgave van Gevers van Endegeest 
klopt is een tweede. Zijn opgave voor de 
Nieuwe Rijnmolen klopt in ieder geval 
niet met het bestek, want dat geeft een 
overbrenging van 1: 1,92. Ook de schep-
radmaten wijken iets af, maar dat mag 
geen naam hebben met 5,88 m voor de 
diameter bij een breedte van 58 cm. Zo 
zijn er meer afwijkingen. In maart 1866 
geeft timmerman J. Mulder de lengte 
van een roede voor de Gouwemolen op 
als 27, 49 m en in het midden 42 bij 36 cm. 
In maart 1868 doet Scheer het voor de 
Rijnmolens:
De 1e Rijnmolen heeft een buitenroe van 
95 vt 7 dm (27,07 m), de binnenroe 95 vt 
5 dm (27,01 m). De 2e Rijnmolen heeft een buitenroe van 

97 vt 3 dm (27,53 m), de binnenroe 97 vt 
(27,45 m).
De Nieuwe Rijnmolen heeft een buiten-
roe van 98 vt 4 dm (27,84 m), de binnen-
roe 97 vt 3 dm (27,53 m). 
Het maakt allemaal niet zo vreselijk veel 
uit.

InIn het septembernummer van 2007 is de eerste af levering van deze 

serie artikelen geplaatst. De algemene situatie en de geschiedenis van 

de bemaling van de polder Reeuwijk hebben daarin centraal gestaan 

plus speciaal de achtergronden voor de bouw van een vierde molen 

voor de polder. In de tweede af levering in het decembernummer van 

2007 draaide het om de bouw van deze vierde molen. In de derde 

af levering van maart 2008 ging het vooral om de ijzeren molenas 

voor de Derde Rijnmolen en wat daaraan vooraf ging. In de vierde 

af levering, juni 2008, kreeg vooral het vervangen van houten assen 

en roeden door ijzeren aandacht. Vooral de grote duurzaamheid sprak 

aan. In het vijfde deel, in het maartnummer van 2009, werd vervolgd 

met de ‘verijzering’ in molens in de 19e eeuw; uiteraard die van de 

polder Reeuwijk in het bijzonder. In dit nummer gaat het vooral om 

de molenaars van de polder en uiteraard ook hun molens. 

De van één molen
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De van één molen
J.S.  BAKKER

Molenaars

De polder Reeuwijk met zijn vier molens 
en een eeuwenlange molengeschie-
denis heeft vele molenaars in dienst 
gehad. Lang niet alle molenaars zijn be-
kend. Hieronder laten we per molen vol-
gen van wie we in ieder geval iets weten: 

De Eerste Rijnmolen
  - 1761: Jan Willem van der Giessen
 1761  -  : Goris van Velsen 
179   - 1841: Thomas Spruit sr
 1841  - 1874: Thomas Spruit jr
 1874  - 1893: Cornelis Lok 
 1896  - 1897: Thomas Dijksman (machinist)
 1897  - 1907: Dirk den Blijker. 

Van der Giessen overlijdt op 12 septem-
ber 1761. Van Velsen wordt per 2 no-
vember 1761 tot zijn opvolger benoemd. 
Eerder was die tien jaar molenaar in 
Bodegraven en een jaar in Alphen.
In de bestuursvergadering van 9 decem-
ber 1840 wordt Thomas Spruit jr. als assi-
stent-molenaar bij zijn grootvader aan-
gesteld. Spruit sr. blijkt in mei 1841 over-
leden, waarna ‘jonge Thomas Spruit’ in 
de vergadering van 27 mei 1841 wordt 
aangesteld als zijn opvolger. 

Nadat Thomas Spruit zijn ontslag had 
gevraagd en eervol had verkregen op 
9 september 1874 werd Cornelis Lok van 
de Tweede Rijnmolen per 15 november 
1874 als zijn opvolger aangesteld en te-
vens benoemd tot sluiswachter.
In een dankbetuiging aan het polder-
bestuur memoreert Thomas Spruit in sep-
tember 1874 dat ‘de naam van Thomas 
Spruit zeker wel 75 jaaren op dezelfde 
molen geweest is maar Gode zij dank 
niet ter oneer’. 
In 1896 komt de molen weer in bedrijf 
nadat het gemaal gebreken begint te 
vertonen. Aanvankelijk moet de machi-
nist malen, maar in 1897 wordt Dirk den 
Blijker molenaar. Hij zal de laatste zijn. 

De Tweede Rijnmolen
  -  : Bastiaan Uijthol (1781)
  - 1809 : Jan Tuijnenburg 
18   - 1848 : Martinus Lok
 1848  - 1874 : Cornelis Lok
 1874  - 1893 : Dirk den Blijker (ook als 
     Bleiker geschreven).

 De Eerste Rijnmolen toen Dirk 
den Blijker er molenaar was. De 
molen staat op een soort landtong. 
Links kwam het water van de toen 
al verdwenenen andere twee molens. 
Rechts het sluisje dat het Rijnwater 
en het polderwater scheidde. 
(foto coll. Leo van der Vlist).

Het Dubbelde Verlaat in Gouda. Niet 
alleen vanuit de Rijn bij Bodegraven, 
maar ook vanuit de Gouwe kon men 
via via in de polder Reeuwijk komen 
via dit sluisje. Het sluiswachtershuis 
bestaat niet meer. 



- D R I E  L E V E N S  V A N  Ë Ë N  M O L E N / P O R T R E T -

Molenwereld 494  | 12e jaargang 2009 nr. 12

Martinus Lok werd op 1 maart 1809 aan-
gesteld wegens de ‘demissie’ (ontslag) 
van Tuijnenburg. 
Kees Lok was een zoon van Tinus Lok. In 
een brief van 10 augustus 1848 deelt hij 
mee dat zijn vader is overleden en vraagt 
of hij de functie van zijn vader mag over-
nemen. Dat wordt in de bestuursverga-
dering van 15 augustus goedgekeurd. 
Zijn moeder blijft vooralsnog in de molen 
wonen, maar op 8 november besluit het 
polderbestuur dat zij uiterlijk 1 februari 
1849 de molen ontruimd moet hebben. 
Een maand eerder, op 9 januari wordt 
zoon Cornelis op het matje geroepen bij 
het bestuur. Hij blijkt sinds de dood van 
zijn vader in de kost te zijn bij zijn ‘behuwd 
moeder’. Het bestuur brengt hem onder 
ogen dat het niet anders dan billijk is dat 
hij kostgeld betaalt tot aan 1 februari, de 
datum waarop zijn moeder de molen uit 
moet zijn. Lok stemt er in toe ‘dat dit door 
het bestuur uit zijn verdienste ad ƒ 1,25 
iets per week aan de weduwe wordt 
uitbetaald’; sociale zorg anno 1849. Een 
mondelinge afspraak is niet voldoende: 
hij moet een machtiging tekenen.
Per 15 november 1874 wordt Cornelis Lok 
benoemd tot molenaar van de Eerste 
Rijnmolen en op de Tweede Rijnmolen 
opgevolgd door Dirk den Blijker uit 
Bodegraven.

De Nieuwe Rijnmolen
1844 - 1885: Maarten Lok
1885 - 1893: Daniël Maarten Lok

In april 1885 blijkt Maarten Lok overle-
den te zijn, voor de rest van het jaar 1885 
wordt dan Daniël Maarten Lok als zijn 
opvolger benoemd. Op 24 maart 1886 
wordt zijn benoeming bestendigd. Wel 
herhaalt de geschiedenis zich. In april 
1889 zijn er klachten over de ‘slordige 
bewoning der molen en het zomerhuis’. 
Daar moet verbetering in komen, ‘zoo 
niet (dan) zullen strenge maatregelen 
moeten worden genomen’. Veertig jaar 
eerder speelde namelijk precies hetzelf-
de. 

Als het stoomgemaal de taak van de 
molens overneemt krijgt Daniël Lok zijn 
salaris uitbetaald tot 1 mei 1893. Hij mag 
daarna in de molen blijven wonen tegen 
een huur van ƒ 0,60 in de week. Maar zo-
dra de polderbode hem een bevel tot 
ontruiming brengt moet hij binnen veer-
tien dagen weg wezen.

De Gouwemolen
  -  1767 : Willem Corn. Verhaar 
1767 -   : Jan Klaare (1780)
18  -  1857 : Hendrik Koorn (1808)
1857  -  1867 : Willem Doornbos
1867  -  1891 : Cornelis van Vliet
1891  -   : Bastiaan van den Berg 

Verhaar neemt in 1767 ontslag wegens 
‘hoge jaren’. Zijn opvolger, Jan Klare, af-
komstig van de molen ‘op t Hoogeynde 
van de Langeweijde’ wordt per 6 febru-
ari 1767 tot zijn opvolger genoemd.

Op 29 juli 1851 behandelt het polderbe-
stuur een verzoek van Hendrik Koorn om 
Willem Doornbosch als hulpmolenaar 
aan te stellen, terwijl Doornbosch hier-
om vraagt ‘zonder bezwaar voor den 
Polder’. Het bestuur staat hier positief te-
genover en vindt dat het zelfs ‘wensche-
lijk wordt geacht om de Hooge jaren 
van de Rekwestrant (verzoeker)’. Men 
belooft zelfs een vaste aanstelling na 
het overlijden van Koorn, na gebleken 
‘naauwgezette plichtsbetrachting (...) 
en gehoorzaamheid aan de orders van 
Hendrik Koorn’. Doornbosch krijgt dus 
geen salaris van de polder, wel verzekert 
hij zich op deze manier van een toekom-
stige baan als molenaar.
In de bestuursvergadering van 21 april 
1857 wordt het verzoek om ontslag van 
Hendrik Koorn behandelt die tevens 
vraagt of zijn ‘aanbehuwd’ zoon Willem 
Doornbos hem mag opvolgen. Dit ver-

 De omgeving van het Dubbelde Verlaat gold heel lang als een karakteristieke plek in het Zuid-Hollandse polderlandschap. 
Die heeft hier - omstreeks 1900 - al aan schoonheid ingeboed door de gedeeltelijke sloop van de Sluipwijkse molen waarvan 
rechts de onderbouw is te zien. Links de Gouwemolen van de polder Reeuwijk, waarvan alleen nog de onderbouw bestaat. 

 Gezicht vanaf de Breevaart richting Dubbeld Verlaat, ongeveer vanaf dezelfde 
plek als de omstreeks 1900 genomen foto. Het restant van de Sluipwijkse molen 
en het sluiswachtershuis zijn gesloopt. Links van het gemaal Burgvlietkade dat 
de taak van de Gouwemolen heeft overgenomen is nog juist de molenstomp 
zichtbaar (foto 10 augustus 2007).
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zoek wordt in de vergadering van 12 mei 
1857 gehonoreerd.
Doornbos zou dan op zich nemen ‘zijne 
ouders ten uiteinde van hun leven in de 
kost te nemen’. Sociale zorg anno 1857!
In 1867 vraagt Doornbos ontslag per 1 
mei 1867. Tijdens de bestuursvergade-
ring van 18 maart 1867 blijken er vijftien 
sollicitanten te zijn, meest uit de regio, 
maar ook een enkele van verder weg als 
Heerjansdam en Bergschenhoek. Men 
besluit nu uit de vijftien er eerst acht te 
kiezen en vervolgens uit de acht weer 
vier. Sommige sollicitanten hebben 
geen bewijzen van goed gedrag en be-
kwaamheid overgelegd. Dat mogen ze 
binnen acht dagen alsnog doen. Tijdens 
de volgende vergadering, op 27 maart, 
blijken er nog negen sollicitanten meer 
te zijn. Een poldermeester stelt voor uit 
de acht maar te loten. Dat mag echter 
niet volgens het reglement: stemmen 
met ‘besloten briefjes!’ In die stemming 
haalt niemand de absolute meerder-
heid; dus herstemming. Doornbos wordt 
dan uiteindelijk opgevolgd door Cornelis 
van Vliet, watermolenaar te Reeuwijk die 
op 15 april de molen aanvaardt.

Van Vliet vraagt en krijgt eervol ont-
slag per 15 oktober 1891. In zijn plaats 
wordt benoemd Bastiaan van den 
Berg, afkomstig uit Gouderak, die door 
Rijnland ook in plaats van zijn voorgan-
ger als ‘seinovernemer’(peilmolenaar) 
wordt aangesteld. Als het stoomge-
maal bij Bodegraven in bedrijf komt 
wordt Van den Berg als molenaar op 
de Gouwemolen herbenoemd, maar 
nu tegen een salaris van ƒ 100,- per jaar. 
Dat wordt meerdere malen verhoogd. In 
1913 wordt zijn jaarsalaris ƒ 175,-. In 1916 is 
hij 25 jaar molenaar en ontvangt hij een 
gratificatie van ƒ 25,-

Salarissen

Aanvankelijk wordt het bemalen der mo-
lens per jaar aanbesteed, maar dat lijkt 
op de duur een formaliteit de worden. 
In de achttiende eeuw worden begin 
februari steeds dezelfde molenaars her-
benoemd tegen min of meer gelijk blij-
vend salaris. In 1780 is het loon van Van 
Velsen per jaar ƒ 95-; van Uijthol ƒ 123,- 
en van Klaare ƒ 100,-. In 1808 is dat voor 

dezelfde molens respectievelijk ƒ 45,-; 
ƒ 116,- en ƒ 100,-; in 1809: ƒ 48,-; ƒ 116,- en 
ƒ 100,-; in 1810: ƒ 45,-; ƒ 116,- en ƒ 100,-; in 
1811: ƒ 45,-; ƒ 116,- en ƒ 106,-. 
Op 28 november 1848 acht men de tijd 
rijp om de molenaarssalarissen voor de 
molens bij Bodegraven opnieuw vast 
te stellen. Thomas Spruit krijgt een forse 
loonsverhoging van ƒ 18,50 waarmee zijn 
jaarloon uitkomt op ƒ 66,- Die verhoging 
is procentueel niet mis, maar om de een 
of andere reden (heeft hij soms ook nog 
een apart inkomen als sluiswachter?) 
verdient hij aanmerkelijk minder dan zijn 
collega’s. Zo krijgt Cornelis Lok nu zijn 
vaste aanstelling tegen een jaarloon van 
ƒ 100,-, terwijl het jaarloon van Maarten 
Lok wordt vastgesteld op ƒ 118,50. 
Soms wordt er een extra toelage uitge-
keerd. Zo krijgen de molenaars Spruit 
en de beide Lokken als op 18 mei 1853 
het jaarloon wordt betaald elk ƒ 35,- ex-
tra. Op 26 augustus 1856 wordt, ‘om de 
duurte der levensmiddelen’, besloten de 
drie molenaars ‘een extra toelage toe-
tekennen van ƒ 20,- op de wijze zoals ten 
vorige jare is gedaan’. Op 18 april 1879 
krijgen de vier molenaars ook elk een 
gratificatie van ƒ 25,- toegekend, even-
als in februari 1882 en in april 1887.
Op 31 juli 1860 worden de molenaars-
salarissen opnieuw vastgesteld. Voor de 
eerste van de drie Rijnmolens komt dat 
neer op ƒ 70,- per jaar, voor de beide 
andere ƒ 120,-, terwijl de molenaar van 
de Gouwemolen ƒ 135,- krijgt. Dat ho-
gere salaris hangt samen met visrechten 
die hij heeft en waarvoor ook aan de 
Heerlijkheid Sluipwijk moet worden be-
taald. In totaal gaat het om 34 gulden, 
de helft voor Reeuwijk en de helft voor 
Sluipwijk. 
In 1901 krijgt Van den Berg van de 
Gouwemolen een salarisverhoging van 
ƒ 50,- per jaar, ‘voornamelijk uit overwe-
ging dat Van den Berg een ijverig mole-
naar is’.
Die visserij geeft ook wel eens strubbe-
lingen. Als de voorzitter op een avond 
in 1869 vanuit Gouda huiswaarts keert 
komt hij tot de ontdekking dat de ‘slak 
der Reeuwijksche deur’ van het Dubbeld 
verlaat ‘gedeeltelijk was opgetrokken’ 
en dus water de polder instroomt. De re-
den laat zich raden. Als hij de sluiswach-
tersvrouw hierop aanspreekt en vraagt 
naar het waarom krijgt hij als antwoord: 
‘dat gaat je niet aan met bijvoeging 
van eenige brutale scheldwoorden’. De 
voorzitter zal zich beklagen bij de burge-
meester van Gouda omdat de stad ei-
genaar is van het verlaat.
Het salaris voor de machinist van het 
stoomgemaal is aanmerkelijk hoger dan 
voor de molenaars. De eerst aangestel-
de machinist krijgt ƒ 500,- per jaar inclu-
sief vrij wonen. 

Boeten

Alle mooie verhalen ten spijt: watermo-
lenaars hadden veel plichten en weinig 
rechten. Het polderbestuur verwachtte 

 Het sluisje bij de Eerste Rijnmolen bestaat nog wel maar is gedempt. De plaats 
is nog duidelijk herkenbaar aan de sluismuren; zelfs de deuren aan de Rijnkant 
zijn nog aanwezig (foto 16 augustus 2006).
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dat de molenaars tot aan de rand van 
het mogelijke gingen en als het fout ging 
kregen de molenaars de rekening ge-
presenteerd. Ze konden zo tussen hamer 
en aambeeld verzeild raken. Het uitma-
len op de Rijn was gebonden aan een 
maalpeil. Boven peil malen was streng 
verboden. In 1851, 1852 loopt het volle-
dig uit de hand. De molenaars en het 
polderbestuur worden voor de rechter 
gedaagd. Eerst komt het kantongerecht 
in Alphen aan de Rijn er aan te pas, 
maar uiteindelijk komt de zaak zelfs voor 
de Hoge Raad, het hoogste rechtscol-
lege in Nederland. Merkwaardigerwijs 
wordt het polderbestuur vrijgespro-
ken, maar de molenaars beboet. Dat is 
vreemd, want het boven peil malen is 
geen belang van de molenaars, maar 
van de polder. Het is dus niet moeilijk om 
te raden wie er achter dit doormalen zit-
ten, al zijn uiteraard de molenaars de di-
recte ‘boosdoeners’. Blijkbaar geeft dat 
toch de doorslag, want de Hoge Raad 
legt de drie molenaars, Spruit, Cornelis 
en Maarten Lok een boete op van elk 

ƒ 50,-; vermeerderd met kosten wordt dit 
zelfs ƒ 64,08 voor Spruit en ƒ 62,325 voor 
de heren Lok. Dit gaat om bedragen in 
orde van grootte van een half jaarsala-
ris! Gelukkig is het polderbestuur wel zo 

reëel om het voor de molenaars uit de 
kas van de polder te betalen; zo besluit 
men op 6 augustus 1852. In 1860 is het 
weer raak ƒ 25,- boete voor Spruit. Dat 
is de ene kant van de medaille. De an-

 Het Dubbelde Verlaat nu. Van het vlakke polderland ruim honderd jaar geleden is niets meer over. De omgeving is 
bebouwd en bomen en struiken zorgen voor een soort parklandschap. Op de foto is duidelijk te zien hoe het verlaat, de 
streekeigen term voor een (kleine) sluis aan zijn naam komt. Aan de Gouwekant is één stel deuren, aan de polderkant 
twee. Het links voert naar de polder Reeuwijk, het rechtse naar de polder Sluipwijk. Het verlaat had zodoende een dubbele 
functie. Nadat de polderpeilen van beide polders in 1898 werden gelijk gemaakt verviel de tweevoudige functie en kon de 
sluis aan de Sluipwijkse kant dichtgemetseld worden. De sluis zelf is nog van groot belang voor de recreatievaart van en naar 
de Reeuwijkse plassen. Op de foto zijn de winches om de slakken (schuiven) in de sluisdeur te bedienen duidelijk zichtbaar 
(foto 10 augustus 2007). 

 De situatie bij de Vliet in Bodegraven volgens de kadastrale minuutkaart van 
omstreeks 1830 met twee molens, de Eerste en de Tweede Rijnmolen. Later zal 
de Nieuwe Rijnmolen, op de hoek links er bijkomen. De landtong bij de Eerste 
Rijnmolen is duidelijk zichtbaar.
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dere kant is dat van de molenaars wel 
wordt verwacht dat ze tot het uiterste 
gingen. Zo wordt over de molenaar van 
de Gouwemolen, Doornbos gezegd dat 
hij in het malen ‘wel wat flauwtjes is’. Hij 
reageert te goed op het peil, want als 
de andere peilmolenaars nog malen 
zet hij de molen al stil. Daarover moet hij 
maar eens aangesproken worden. Zo is 
het geen wonder dat er bij tijd en wijle 
boetes vallen. Ook in oktober 1862 wordt 
opgemerkt dat hij ‘wat flauw in het ma-
len is’. 
In maart 1867 informeert Rijnland bij de 
polder of het er bezwaren tegen zou 
hebben om bij wijze van proef het maal-
peil voor de polders ten zuiden van de 
Rijn af te schaffen. Het antwoord laat 
zich raden.

Reglement

De verhouding tussen molenaars en het 
polderbestuur was niet altijd om over 
naar huis te schrijven, alle mooie verha-
len die nu de ronde doen ten spijt. Om 
het met een gezegde ontleend aan het 
korenmolenaarsleven te zeggen: ‘Zo 
lang de ezel zakken draagt heeft de 
mulder hem lief’. Daar kwam het vaak 
op neer. In dat opzicht onderscheidde 
een watermolenaar zich niet van een 
boerenarbeider.
Het spande er nogal eens om, uiter-
aard in tijden met ‘nood van water’ in 
de polder. In 1877 loopt een conflict tus-
sen de molenaars en het polderbestuur 

in de polder Reeuwijk zeer hoog op. 
Bestuurslid De Ruijter heeft een enorme 
aanvaring met de molenaars. Hij schrijft 
op 30 oktober een ‘brief op poten’ aan 
de voorzitter van het polderbestuur die 
besproken wordt in de vergadering van 
7 november 1877. In die brief worden 
de watermolenaars M. Lok, C. Lok en D. 
den Blijker beschuldigd van ‘willekeurig-
heid’ en ‘pligtsverzuim’.Zij worden op het 
matje geroepen en krijgen de volgende 
vragen voorgeschoteld:
‘1. op welk uur zij op 29 oktober des na-
middags hun molens (hebben) doen stil-
staan,
2. Of zij niet een order van den Heer 
De Ruijter hebben ontvangen waaruit 
zij konden afleiden dat dien Heer het 
wenschelijk achtte dat zij maalden en 
waarom zij niet na den ontvangst van 
die order onmiddellijk zijn gaan malen,
3. Of zij gedurende dien nacht hebben 
gemalen en op welk uur zij zijn begon-
nen.’
Tevens wordt er gesproken over een in-
structie voor de molenaars in zulk soort 
situaties. De voorzitter heeft er al een 
concept voor gemaakt en dat zal uit-
gewerkt en in de volgende vergadering 
besproken worden.
Inmiddels zijn de molenaars gearriveerd 
die achtereenvolgens aan de tand wor-
den gevoeld. Ze komen alle drie met 
hetzelfde verhaal. Ze hadden de molens 
tussen vijf en zes stilgezet ‘omdat het hen 
toescheen dat het geen maalweer was’. 
De order van De Ruijter was weliswaar 
ontvangen, maar om bovengenoemde 
reden er geen gehoor aan gegeven. 
Bovendien vonden ze het water niet bij-
zonder hoog en ‘D. den Blijker een ac-
cident in den hals had en koortsig was.’ 
‘s Nachts om een uur of twee ‘toen het 
weêr beter was geworden’ zijn ze alsnog 
gaan malen. Het blijkt niet of het nu te 
hard stormde of dat er te weinig wind 
was; vermoedelijk het eerste. Maar ge-
geven orders naast je neerleggen kon 
in die tijd echt niet, al stormde het zo 
hard dat de aardappelen uit de grond 
woeien. Vandaar dat de voorzitter de 
molenaars er op wees ‘dat zij zich aan 
pligtverzuim hadden schuldig gemaakt 
door niet te voldoen aan de order van 
de Heer de Ruijter’. De poldermeesters 
Van Leeuwen en Verburg voegen er 
aan toe ‘dat in den afgeloopen zomer 
meermalen klachten waren geuit over 
de laxheid in het malen door genoemde 
molenaars.’ Ze krijgen te horen dat ze 
een instructie zullen krijgen en mogen 
dan gaan. 
In de vergadering van 9 april 1878 wordt 
niet alleen besloten bij Pannevis een 
nieuwe roe te kopen voor de molen van 
M. Lok, maar wordt ook de instructie 
voor de molenaars met algemene stem-
men vastgesteld. ‘De molenaars zijn ver-
pligt bij voldoenden wind zoodanig dat 
de molens water lopen kunnen en er 
geen bezwaar bestaat door te sterken of 
stormagtigen wind; zoowel bij dag als bij 
nacht te malen zoodra het water boven 
het door het Bestuur vast te stellen pol-

derpeil is gestegen’ (art.1). ‘Zoodra het 
water aan of onder het polderpeil is ge-
daald zullen de watermolenaars onmid-
dellijk de molen doen stilstaan’ (art. 2). 
‘Wanneer de molenaars wegens ziekte 
of ontstentenis verhinderd zijn te voldoen 
aan de bepalingen dezer instructie zullen 
zij daarvan onverwijld aan den voorzitter 
kennis geven’ (art. 3). ‘Zij zijn verpligt aan 
de lastgeving van elk lid van het Bestuur 
in het bijzonder, ten opzigte der bema-
ling gevolg te geven, doch niet ten op-
zigten van het malen beneden het pol-
derpeil.’ en dan: ‘Het lid van het Bestuur 
dat de last aan den molenaar heeft 
verstrekt is persoonlijk aansprakelijk voor 
de schade welke uit die lastgeving is 
voortgevloeid. Na het bekomen der last 
van eenig lid van het Bestuur zijn de mo-
lenaars verpligt daarvan binnen vieren-
twintig aan den Voorzitter hiervan kennis 
te geven (art. 4). ‘Bij niet voldoening aan 
de bovenstaande bepalingen verbeurt 
elken molenaar voor iedere overtreding 
of elk verzuim eene boete van drie gul-
den en bij herhaling eene boete van 
zes gulden. Onvermindert de gestelde 
boeten zal het Bestuur beslissen of de 
molenaar zal worden ontslagen’ (art. 5). 
De molenaars krijgen zo duidelijk de pin 
op de neus: gehoorzamen. Maar ook de 
bestuursleden krijgen een schot voor de 
boeg: wanneer zij in een onverantwoor-
delijke situatie een molenaar tot malen 
dwingen dan zij persoonlijk aansprakelijk 
voor eventuele schade. Om die reden 
zullen ze zich dan ook wel twee keer be-
denken, want als poldermeester wisten 
ze maar al te goed wat een molen kost-
te. Al met al wisten met deze instructies 
zowel de molenaars als de leden van het 
polderbestuur waar hun grenzen lagen!

Visserij

Niet malen wanneer het moet, maar 
ook malen wanneer het niet mag. Niet 
alleen het boezempeil was een ‘stopte-
ken’, ook het polderpeil. Op een goeie 
dag, om precies te zijn op 18 april 1881, 
stond Van Vliet bij een krachtige wind, 
‘s avonds om tien uur nog te malen met 
de Gouwemolen met een sterke oosten-
wind, terwijl de polder onder peil was. 
Bulæus Brack was naar de molenaar 
toegegaan en had hem opgedragen 
de molen onmiddellijk stil te zetten. In 
de bestuursvergadering van 21 april 
1881 stelde bestuurslid Heij dit aan de 
orde. De burgemeester wist toch wel 
‘dat in het geval het malen geschied 
om een broodje (lees visje) te verdienen, 
zulks oogluikend werd toegestaan.’ De 
burgemeester deelde de mening van 
Heij niet. Als de molenaar te weinig ver-
diende dan mocht hij dat niet oplossen 
ten nadele van de ingelanden. Als Van 
Vliet niet rond kon komen dan moest zijn 
jaarwedde omhoog of moest hem een 
gratificatie worden gegeven. Bestuurslid 
Veldhuizen sust de boel. Zo’n ramp is het 
niet. Als de molenaar bij gelegenheid 
om de visserij wil malen laat hem dan 

 De situatie met de molens aan de 
Vliet bij Bodegraven omstreeks 1900 
met drie molens.
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 De sluis bij de stomp van de Eerste Rijnmolen vanaf de kant 
van de polder gezien. De hoge kade rechts herinnert nog 
aan de voorboezem van de beide andere molens 
(foto coll. Leo van der Vlist). 

 De situatie bij Bodegraven nu. De Vliet verbindt 
de polder Reeuwijk met de Rijn. Vlak bij het 
gemaal raast het verkeer over de N11 met daarnaast 
de spoorlijn Leiden-Woerden. Tussen de Vliet en de 
N11 is nu een grote waterzuivering De plaats van de 
Eerste Rijnmolen is nog duidelijke herkenbaar aan 
de landtong. (foto Google Earth). 
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          Papiermolen

Nieuwe CD/DVD’s met molenfoto’s           van Donald Vandenbulcke
Donald Vandenbulcke uit Staden (West-Vlaanderen) is gepensioneerd zelfstandige verzekeraar en bankdirecteur, gebeten 
door de microbe van de molens. Zijn doel is alle molens van België en Nederland te fotograferen in de beste omstandig-
heden en deze per provincie op CD-rom of DVD te plaatsen en ter beschikking te stellen voor liefhebbers. Zo reisde hij in 
Nederland de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Groningen, Drenthe, Overijssel , Noord-Brabant, Utrecht en 
Gelderland af, om er alle molens op te zoeken en er verschillende beelden van vast te leggen. Dat gebeurde ook voor Frans-
Vlaanderen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen.
Na heel wat veldwerk zijn nu de disks met de molens van Gelderland (173 molens in 1780 foto’s) en Utrecht (36 molens in 379 
foto’s) nu klaar. De digitale foto’s geven de recente toestand van de molens weer, met of zonder ondertiteling.
Ze worden te koop gesteld door betaling van E 10,- plus verzendkosten per CD. De verzendkosten naar Nederland bedragen: 
bij 1-2 CD/DVD’s E 5,-; bij 3-10 CD/DVD’s E 9,60. Voor België bedragen die bij 1-2 CD/DVD’s die E 1,50 ; bij 3-4 CD/DVD’s E 2,- 
Ze zijn te bestellen door het overmaken van het bedrag, de vermelding van het gewenste (s.v.p. met of zonder ondertiteling 
vermelden) plus naam en adres op naam van Donald Vandenbulcke, Sint-Jansstraat 34, B-8840 STADEN 
De bankrekeningnummers zijn: 
             - voor België : 860-0039200-91
             - voor Nederland : BIC SPAABE22 - IBAN 8600 0392 0091

Voor nadere informatie: donald.vandenbulcke@gmail.com                                                                                                    jsb.

toestemming vragen aan de voorzitter in overleg met twee bestuursle-
den. Dat hoeft toch geen problemen te geven. Zo wordt dan de zaak 
gesust.
In 1890 is het weer raak: de schuif in de wachtdeur staat weer open. 
In de vergadering van 10 september wordt er uitvoerig over gepraat. 
Van Vliet zal over 1890 geen gratificatie krijgen en men wil nu koperen 
sloten op de schuif maken zodat de molenaar hem niet eigenmachtig 
kan optrekken!
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Molenmensenboek 
Rijnland 

Dit jaar vierde de Rijnlandse Molenstichting haar vijftigjarig 
bestaan. Ter gelegenheid daarvan verscheen een gedenk-
boek. Dat heeft wel een heel bijzonder karakter gekregen. 
Het eerste gedenkboek van de stichting, Waar ‘t om gaat, 
uitgekomen bij het tienjarig bestaan van de stichting in 1969 
was een boek met de molens in het middelpunt, zoals al uit 
de titel blijkt.

Nu, bij het vijftigjarig bestaan van de stichting kwam Geef 
ons de ruimte - 50 jaar Rijnlandse Molenstichting uit. Tussen 
beide boeken gaapt een wereld van verschil. Was het boek 
uit 1969 eenvoudig van uitvoering, het nieuwe verdient het 
predikaat royaal in de letterlijke betekenis van het woord, 
kloek, gebonden, in kleur en vlekkeloos uitgevoerd in woord 
en beeld; een lust voor het oog.
Molenbehoud is mensenwerk. Dit boek van maar liefst 192 
pagina’s op groot formaat stelt dan ook vooral mensen op 
de voorgrond, mensen die, om het zo maar eens te zeggen, 
voor en achter de molen staan. Natuurlijk worden de mo-
lens niet vergeten. Achter in het boek worden de ruim veertig 
molens van de stichting in woord in beeld voorgesteld, vier 
op een pagina in de vorm van een foto en een summiere 
tekst met wat basisgegevens.
In zijn voorwoord licht de voorzitter van de stichting de ti-
tel van het boek toe: ‘Geef ons de ruimte’.  Molens hebben 
ruimte nodig, ruimte waar voortdurend aan wordt geknab-
beld. Daarnaast is het ook een hartenkreet om te ontkomen 
aan een verstikkende bureaucratie.

Het boek is vooral een hommage aan de molenaars die de 
molens van de stichting ‘levend’ houden. Van elk van hen 
is in alfabetische volgorde een paginagroot portret opge-
nomen plus een interview van als regel ook een pagina. 
Daaruit blijkt hoe zij aan een molen of de molens verknocht 
zijn geraakt, wat hun drijfveren zijn en hoe zij hun molen be-
leven. Het valt daarbij op dat de oude garde aan beroeps-
molenaars die nog op de loonlijst van en polder hebben 
gestaan vrijwel verdwenen is. De interviews zijn van de hand 
van Aja den Hertog, Gerard Hofstede, Jan Hulsker, André 
Lammers en Frans Vink. De portretfoto’s zijn van John Stoel 
die van de molens van Wim Haazebroek.

Tussen deze interviews door zijn langere bijdragen opgeno-
men die verder reiken of meer de diepte ingaan. Zo vertelt 
Leen van den Berg als molenaar van de Zwanburger molen 
zijn memoires, Jan van ‘t Hof van de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed over de plaats van molens in de samenleving en de 
toekomst van het molenbeheer. Pieter Hellinga gaat in op 
de rol van de molen als hulpbemaling, terwijl Leen Vellekoop 
als technische man van de stichting de ontwikkeling van het 
molenonderhoud belicht. Gerard Ottevanger geeft een 
korte samenvatting van vijftig jaar molenbehoud in Rijnland. 
Jan Uit den Boogaard gaat in op de impact van molens op 

de ruimtelijke ordening. Gert en Elly van Meteren vertellen 
hun belevenissen bij ‘t wonen in een molen. Lucas Verbij 
schrijft over het molenmakersvak vroeger en nu en Arie 
Meerburg als oud-burgemeester van Alkemade over de rol 
van de gemeente. 
Het boek is - wat je noemt - rijk geïllustreerd met maar liefst 
135 foto’s in kleur. Sommige foto’s beslaan zelfs twee pagi-
na’s. 

De keerzijde van de medaille van dit magnifiek uitgevoerde 
boek is dat de molens zelf en de lotgevallen van de stichting 
in de afgelopen halve eeuw nauwelijks enige aandacht van 
betekenis krijgen. Dat zal sommige molenliefhebbers zeker 
teleurstellen. Het is het logische gevolg van de keuze om dit 
boek voor alles een molenmensenboek te laten zijn. In die 
soort heeft het in ieder geval zijns gelijk niet. jsb.

Geef ons de ruimte - 50 jaar Rijnlandse Molenstichting; een 
uitgaven van de Rijnlandse Molenstichting en Uitgeverij 
Waanders b.v. te Zwolle (2009), 192 blz., gebonden, ISBN 
9789040086304; prijs E 34,95 en verkrijkbaar in de boekhan-
del.

                                                                                           jsb.
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TWEEDE         Golf J.S.  Bakker

De Grote Volksverhuizingen uit de 5e eeuw zijn een 

begrip. In navolging daarvan zou men ook kunnen 

spreken van Grote Molenverhuizingen: de verplaatsing 

van molens op grote schaal. In wezen gaat het om twee 

golven. De eerste breekt in volle omvang omstreeks 1875 

los en gaat door tot omstreeks 1925. Deze loopt - niet 

toevallig - parallel met de industrialisatie van Nederland. 

De tweede komt na de oorlog op gang en het eind 

hiervan is nog niet in zicht. Het gaat in dit artikel vooral 

om deze tweede golf.

Als de industrialisatie in Nederland 
op gang komt betekent dat het 

einde voor veel windmolens in het proto-
industriële tijdvak van de bedrijfstakken 
waarvoor zij werkzaam zijn. In de polder-
bemaling zien we een vergelijkbaar pro-
ces. Veel van de overbodig geworden 
molens verdwijnen geheel van de aard-
bodem: das große Mühlensterben zoals 
onze oosterburen het noemen komt op 
gang. Toch ontspringen vele tientallen, 
mogelijk zelfs enige honderden mo-
len de dans door een nieuw bestaan 
als korenmolen elders in den lande. De 
graanmaalderij leeft nog in het ‘stenen-
tijdperk’ en daar kan een windmolen, 
afhankelijk van de aard van het bedrijf, 
nog in wel in mee. Na 1900 keert ook 
daar het tij en na de Eerste Wereldoorlog 
is deze golf molenverhuizingen, op een 
enkele uitzondering na afgelopen. 
De tweede golf komt na de Tweede 
Wereldoorlog sterk op gang en is to-
taal anders van aard. In deze golf gaat 
het vooral om molens die op hun oude 
plaats niet meer te handhaven zijn door 
bijvoorbeeld woningbouw, wegaanleg, 
industrievestiging enz. Voor de oorlog 
zou men deze molens zonder al te veel 
problemen hebben gesloopt, hooguit 
betreurd door wat molenliefhebbers. 
Dat gaat veranderen. Verplaatsing 
wordt een serieuze optie tot behoud van 
wat men eerder als een ten dode opge-
schreven molen zou zien. 

Push-pull

In de eerste golf wordt de molen als 
het ware weggetrokken van zijn oude 
plaats. De toekomstige eigenaar heeft 
een molen nodig en trekt als het ware 
de molen van zijn oude plaats. Bij de 
tweede golf ligt dat anders. De molen 
wordt dan veelal uit zijn oorspronkelijke 
omgeving weggedrukt. Men zou kunnen 
spreken van push en pull-factoren. De 
vergelijking gaat niet helemaal op, want 
in sommige gevallen wil men een molen 

 De molen van Reinders in Kampen was de eerste grote achtkante molen die 
op 7 april 1952 in zijn geheel werd verplaatst. Een vergelijkbaar transport zou 
nog tot 1968 op zich laten wachten.
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(her-)bouwen en maakt men gebruik 
van een sloopmolen van elders. Daar zijn 
meerdere voorbeelden van te vinden: in 
Harderwijk, Amsterdam en Hollum om er 
maar een paar re noemen. Daar werkt 
toch vooral de pull-factor.

Bedrijf

Daarom is een tweede onderscheiden-
de factor wellicht belangrijker: de eco-
nomische. De verplaatste molen uit de 
eerste golf is nodig voor een bedrijf en 
komt ook weer daadwerkelijk in bedrijf. 
In de tweede golf is dat nauwelijks het 
geval. De verplaatste molen is voor alles 
een monument, al ontkennen sommige 
puristen dit omdat de molen door ver-
plaatsing los gemaakt is van zijn echte 
geschiedenis, als het ware ontworteld 
is. In hun ogen is de verplaatste molen 
daardoor eerder een ornament dan 
een monument, waar overigens niets mis 
mee hoeft te zijn. 

Tijd

De grens is, als zo vaak, maar betrek-
kelijk. Dat geldt ook voor de oorlog als 
waterscheiding tussen beide golven. Er 
zijn voor de oorlog wel degelijk molens 
verplaatst om hun behoud te verzekeren 
zonder dat daar een economische ach-
tergrond voor was. Dat ligt het duidelijkst 
bij de molens in het Openluchtmuseum, 
maar bijvoorbeeld ook bij de standerd-
molen van Usselo die naar Buurse is 

verhuisd, maar inmiddels wer terug is. 
Toch gaat dit slechts om incidentele 
gevallen, zoals er ook na de oorlog mo-
lens zijn geweest die verplaatst zijn om 
weer de hooflast van een bedrijf te dra-
gen. De laatste voor een molenaarsbe-
drijf verplaatste molen is de molen van 
Gunnewick in Vragender. 
Puur om praktische redenen is er bij dit 
artikel gekozen om de tijd de bepalende 
grens tussen de twee golven te laten zijn 
te weten 1945 omdat de grens bij de an-
dere factoren niet altijd even scherp is te 
trekken.

Biotoop

Aanvankelijk speelde de biotoop nau-
welijks mee als factor voor verplaatsing. 
Het was een kwestie van to be or not 
to be: op zijn oude plaats zou de mo-
len ongetwijfeld en heel definitief in de 
handen van een sloper vallen hetzij door 
verregaand verval, hetzij omdat de mo-
len om bepaalde reden absoluut moest 
verdwijnen. Het komt in die jaren dan 
ook eigenlijk niet voor dat een molen 
puur om biotooptechnische reden werd 
verplaatst, in die zin dat de molen - zelfs 
letterlijk - rustig op zijn oude plaats zou 
kunnen blijven. Pas omstreeks 1970, 1975 
komt de verplaatsing op gang vanwege 
te verregaande windbelemmering op 
de oude plaats. Het aantal verplaatsin-

gen neemt daarna snel toe zoals uit on-
derstaande tabel blijkt:

Aantal verplaatsingen per 10 jaar
1945 - 1950 2
1951 - 1960 14
1961 - 1970 16
1971 - 1980 23
1981 - 1990 23
1991 - 2000 15
2001 - heden 14

Totaal      107

Eerlijkheidshalve moet opgemerkt wor-
den dat onder deze ruim honderd mo-
lens een fors aantal kleine tot zeer kleine 
molens zit als tjaskers (8), spinnenkoppen 
(11) en weidemolens (7) waarvan de ver-
plaatsing financieel en technisch aan-
zienlijk eenvoudiger is dan van een grote 
molen. Bijna de helft daarvan werd in de 
jaren 1971-1990 verplaatst wat bijdraagt 
tot het grote totaalaantal verplaatsin-
gen in deze periode.
Het komt er toch op neer dat na de oorlog 
zo’n tien procent van het Nederlandse 
windmolenbestand is verplaatst! (zie 
bijlage 1). En het eind is nog niet in zicht 
omdat zich nog een flink aantal in de 
wachtkamer bevindt; molens waarvan 
het besluit dat ze verplaatst zullen wor-
den al is genomen, maar waarvan de 
uitvoering nog niet is begonnen dan wel 
nog niet is voltooid (bijlage 2).

 In 1977 werd in Hoofddorp de 
romp van De Eersteling in zijn geheel 
verplaatst. Ht was voor het eerst dat 
dit met een stenen romp geschiedde.

 De verplaatsing van de oliemolen De Zoeker van Zaandijk naar de Zaanse 
Schans in 1968 (‘Zet De Zoeker op De Wind’) riep een golf aan publiciteit op, 
zowel in binnen- als buitenland. Het was dan, zeker voor die tijd, een hele 
operatie. Per as door een woonwijk, met een kraan over de spoorlijn, vervolgens 
per as naar de Julianabrug en het laatste stuk met een bok over water. 



- B E H O U D -

Molenwereld 502  | 12e jaargang 2009 nr. 12

Regionale spreiding
In de ene provincie zijn meer molens ver-
plaatst dan de andere, zoals blijkt uit on-
derstaand overzicht:

Groningen 5
Friesland 29
Drenthe 6
Overijssel 3
Gelderland 11
Utrecht 2

provincies de grootste aantallen kleine 
molens voorkomen is dat beeld enigszins 
vertekend.

Nogmaals de biotoop

Naar men zou mogen aannemen wor-
den de nieuwe standplaatsen met de 
grootste zorg uitgekozen en ook onder-
houden; zeg maar eind goed, al goed. 
Klopt die veronderstelling? Een hulpmid-
del om dat te onderzoeken is het bio-
toopcijfer dat, c.q. de biotoopkwalifica-
tie die de Vereniging De Hollandsche 
Molen toekent aan de afzonderlijke mo-

lens via haar website www.molens.nl
Begin jaren negentig werd door de vr-
eniging de omgeving van elke molen 
op grond van biotooptechnische criteria 
geïnventariseerd. Met behulp van een 
eenvoudig cijfersysteem is de molenom-
geving als volgt geclassificeerd.

1 = slecht:
- bijna geheel (360º) ingebouwd of inge-
groeid;
- bomen dicht bij de molen of halver-
wege de kap en hoger;
- de molen midden in een nieuwbouw-
wijk (bv. in gazon of hertenkamp)
- oorspronkelijke omgeving geheel verlo-
ren, een ‘tuinkabouter’.

2 = bedenkelijk:
- grotendeels (270º) ingebouwd of inge-
groeid;
- te veel en te hoge bebouwing rond de 
molen of te veel bomen;
- slechts uit één bepaalde windrichting 
kan de molen nog draaien.

3 = matig:
- halverwege (180º) ingebouwd of inge-
groeid;
- de molen kan nog werken maar bv. 
vanaf 100 meter te veel obstakels;
- zeilslag en onregelmatig lopen van de 
molen.

4 = aanvaardbaar:
- hinderlijke belemmeringen op bepaal-
de plaatsen (over 90º);
- jammer van dat bosje zo dicht bij de 
molen, of die rij huizen op 100 meter;

5 = goed:
- de molen staat rondom vrij;
- hier werd en wordt met de molen reke-
ning gehouden;
- kan vanuit alle windrichtingen malen, 
staat vrij in het veld of, bij een stadsmo-
len, hoog boven de omgeving.

 De biotoop van de Oudegeinse molen in Nieuwegein was al ‘besmet’ toen 
de molen op zijn nieuwe plaats in bedrijf werd gesteld. Soms maken lokale 
omstandigheden het onmogelijk om voor de molen een ideale omgeving te 
scheppen (foto J. Vendrig, 10 septembr 2006).

 Er zijn omstandigheden waar biotoopverbetering praktisch onmogelijk is, zoals 
bij de molen ‘t Slot in Gouda. Zowel verplaatsing van de molen als kappen in het 
Houtmanplantsoen zal onbespreekbaar zijn. Gelukkig is er nog wind van over de 
IJssel. Voor molenaars is het hier al meer dan en eeuw oud zeer, want al in 1886 
klaagt molenaar Bak steen en been (foto J. Vendrig, 19 juni 2007).

Noord-Holland 24
Zuid-Holland 13
Zeeland 2
Noord-Brabant 8
Limburg 3

Opvallend is het grote aantal molens dat 
in Friesland (29) en Noord-Holland (23) is 
verplaatst; de helft van het totaal aantal 
verplaatste molens! Juist omdat in deze 
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Van niet iedere verplaatste molen wordt 
in het molenbestand de classificatie ge-
geven. Soms is dit achterhaald omdat 
een molen voor een tweede keer is ver-
plaatst. Ook dat komt voor. Van 89 van 
de 107 verplaatste molens is een waar-
dering opgenomen. Dat levert uitge-
drukt in procenten het volgende beeld 
op:

goed: 21%
aanvaardbaar: 35%
matig: 27%
bedenkelijk: 10%
slecht: 7%

In feite is dit een onthutsend beeld: 
slechts een op de vijf verplaatste molens 
heeft een goede biotoop en bijna de 
helft scoort onder de maat!!! Nu heeft 
men bij verplaatsing en ook daarna niet 
alles voor het zeggen, maar dit is toch 
wel heel teleurstellend. Blijkbaar werkt 
verplaatsing als medicijn tegen windbe-
lemmering toch niet overal even goed 
en is het zeker geen wondermiddel te-
gen alle kwalen.

Biotoop anders

Er wordt wel eens onderscheid gemaakt 
tussen de biotoop in engere zin en in rui-
mere zin. 
De biotoop in engere zin houdt dan de 
mate van windbelemmering in; op de 
manier zoals hierboven gehanteerd. 
Daarnaast behelst de biotoop in rui-
mere zin ook andere kwaliteiten zoals 
van sociaal-economische en historische 
aard. Ook op zijn nieuwe plaats moet de 
molen een historisch verantwoord beeld 
scheppen; anders gezegd in de ‘echte’ 
molentijd zou het ook zo geweest moe-
ten kunnen zijn. Voor de meeste ver-
plaatste molens is daar gelukkig niets mis 
mee, maar er zijn ook uitzonderingen. 

 De Zaanstreek is wellicht de regio met de meeste verplaatste molens in Nederland. Aan de Zaanse Schans staan er maar 
liefst vier op een rij; v.r.n.l De Huisman, De Gekroonde Poelburg, De Kat (ex-Duinjager) en De Zoeker. Alle moesten het 
veld ruimen voor woningbouw (foto J. Vendrig, 11 oktober 2006).
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De Meerburger molen in de ‘wachtkamer’ bij molenmaker Verbij in Hoogmade 
(foto D. Kenbeek, 18 maart 2009).  
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Zou een goede korenmolenaar een mo-
len van het kaliber als De Star in Balkbrug 
bouwen op de plaats waar hij nu staat? 
Zijn er historische pendanten van een 
getrapte bemaling als met de Kalkmolen 
en de Doesmolen bij Leiderdorp?
In het verlengde hiervan ligt het toepas-
sen van allerlei eigenmachtige wijzigin-

gen bij de verplaatsing die in strijd zijn 
met het oude, historische karakter van de 
molen, zoals bijvoorbeeld het weglaten 
van een bepleistering (Gasselternijveen, 
Overschie). Ook de recent verplaatste 
molen van Amerongen lijkt nu smaller 
dan hij oorspronkelijk was, maar dat kan 
gezichtsbedrog zijn. 

Uiterste noodzaak

In het vakblad De Molenaar, 1987- 50-
1469, stond een bericht over een even-
tuele verplaatsing van De Korenbloem 
in Haaksbergen. Dit leidde in de daarop 
volgende nummers tot een discussie 
over de wenselijkheid, c.q. noodzaak 
van het verplaatsen van molens tussen 
Evert Smit (1987-51-1494, 1495), schrijver 
dezes (1987-1-20, 21) en ing. J. den Besten 
(1988-3-76), een discussie met argumen-
ten voor en tegen die nog steeds opgeld 
doen. Hierbij hanteerde ik een aan de 
vooroorlogse politiek ontleend begrip: 
verplaatsing alleen als ‘uiterste nood-
zaak’. Den Besten legde vervolgens de 
nadruk op het laatste, de noodzaak, ter-
wijl ik het op het eerste, ‘uiterste’ deed.
Gelet op het verbazend grote aantal 
molenverplaatsingen en de mijns inziens 
twijfelachtige uitkomst is het om meer 
dan één reden gewenst dat het molen-
verplaatsingen zeer kritisch bekeken en 
gevolgd worden. Iedere verplaatsing 
betekent een cesuur in de geschiedenis 
van de molen en argumenten daarvoor 
moeten dan toch wel heel erg zwaar 
zijn: bij twijfel onthoudt u, mogelijk zelfs 
al bij een spoor van twijfel. 

 Binnenkort wordt gestart met de verplaatsing van de molen van Wadenoijen. 
De dwingende noodzaak ervan wordt niet door iedere molenliefhebber 
onderschreven (foto H. Noot, 28 mei 2005).

Bijlage 1: Verplaatsing van molens na 1945

NUMMER PROV. PLAATS NAAM FUNCTIE TYPE JAAR BIJZONDERHEDEN BIOTOOP

1 LB Heijen Gerarda km achtkante beltmolen 1950 nieuw matig
2 ZH Schipluiden Korpershoek km achtkante grondzeiler 1950 nieuw aanvaardbaar
3 FR Tietjerk Himriksmole pm spinnekop 1952-1  n.v.t.
4 OV Kampen  km achtkante baliemolen 1953  matig
5 NH Zaandam Huisman spm achtkante baliemolen 1955  aanvaardbaar
6 FR Augustinusga  pm boktjasker 1955-1  n.v.t.
7 ZH Lisse Keukenhofmolen  achtkante baliemolen 1957 nieuw slecht
8 NH De Waal Kemphaan pm weidemolen 1957  goed
9 NH Benningbroek  pm weidemolen 1957-1
10 GE Vragender Vier Winden km achtkante baliemolen 1958 nieuw matig
11 FR Eernewoude Princehofmolen pm spinnekop 1958  slecht
12 FR Buitenpost  pm achtkante grondzeiler 1959  bedenkelijk
13 NH Westzaan Jonge Dirk zm achtkante baliemolen 1959  goed
14 GE Wapenveld Wielewaal em achtkante grondzeiler 1959 nieuw bedenkelijk
15 NH Zaandam Kroosduiker pm weidemolen 1960
16 NH Zaandam Kat vfm achtkante baliemolen 1960  goed
17 NH Amsterdam Riekermolen pm achtkante grondzeiler 1961  bedenkelijk
18 NH Oostzaan Windjager  achtkante baliemolen 1961
19 FR Leeuwarden Froskepolle pm achtkante grondzeiler 1962 nieuw aanvaardbaar
20 GE Alphen a/d Maas Tot voordeel en genoegen km standerdmolen 1963 minimale verplaatsing matig
21 NH Zaandam Gekroonde Poelenburg zm paltrok 1963  aanvaardbaar
22 DR Ruinen Zaandplatte km achtkante beltmolen 1964  matig
23 NH Zaandam Windhond bikst achtkante baliemolen 1965  redelijk
24 NH Amsterdam 1100 Roe pm achtkante grondzeiler 1965  matig
25 NB Roosendaal Hoop km standerdmolen 1967  matig
26 DR Vledder  km achtkante baliemolen 1968  aanvaardbaar
27 FR Dokkum Marmeermin pm achtkante grondzeiler 1968 nieuw slecht
28 NH Zaandam Zoeker om achtkante baliemolen 1968  goed
29 NH Zaandam Hadel pm weidemolen 1968-2  bedenkelijk
30 GE Laag-Keppel  pm spinnekop 1969  matig
31 DR Gasselternijveen Juffer km stenen baliemolen 1970  aanvaardbaar
32 FR Wartena Saiter pm spinnekop 1970
33 ZH Rotterdam-Overschie Speelman km stenen baliemolen 1971  matig
34 GR Haren Helper pm achtkante grondzeiler 1971  aanvaardbaar
35 LB Baexem Aurora km standerdmolen 1972  matig
36 FR Augustinusga  pm boktjasker 1972-2  goed
37 FR Franeker Arkens pm spinnekop 1973  slecht
38 NH Uitgeest De Kat pm achtkante grondzeiler 1973  matig
39 GE Nederasselt Maasmolen km standerdmolen 1973  aanvaardbaar
40 NH Landsmeer Twiskemolen pm binnenkruier 1974 nieuw goed
41 NB Asten  km  standerdmolen 1974 minimale verplaatsing bedenkelijk
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42 NB Nistelrode Windlust km standerdmolen 1974  matig
43 NH Heiloo Varnebroek pm weidemolen 1974
44 OV Balkbrug Star km achtkante baliemolen 1975  goed
45 NH Westzaan Zwaan pm weidemolen 1975  aanvaardbaar
46 ZH Rijnsaterwoude Dekkermolentje zm baliewipmolen 1975-1  n.v.t.
47 NB Geffen Vlijt km standerdmolen 1976  aanvaardbaar
48 FR Tietjerk Himriksmole pm spinnekop 1976-2  matig
49 GR Farmsum Aeolus km achtkante baliemolen 1977  matig
50 GR Zuidwolde Krimstermolen pm achtkante grondzeiler 1977  aanvaardbaar
51 NH Hoofddorp Eersteling km stenen grondzeiler 1977  aanvaardbaar
52 NB Someren  km standerdmolen 1978  bedenkelijk
53 FR Elsloo Vesuvius pm paaltjasker 1978  slecht
54 NB Wanroij Ster km standerdmolen 1978  goed
55 FR Winsum  pm achtkante grondzeiler 1979  goed
56 FR Rijperkerk Ypey Molen pm achtkante grondzeiler 1981  goed
57 OV Usselo Wissink’s Meul km standerdmolen 1981  bedenkelijk
58 FR Dronrijp Rentmeester pm achtkante grondzeiler 1981  goed
59 NB Geffen Zeldenrust km standerdmolen 1981
60 FR Sneek Himmole pm spinnekop 1982  aanvaardbaar
61 GE Overasselt Zeldenrust km standerdmolen 1982  aanvaardbaar
62 LB  Beesel Graauwe Beer km achtkante beltmolen 1983  goed
63 DR Zeijen  pm paaltjasker 1983  slecht
64 FR Mildam Tjongermolen pm achtkante grondzeiler 1983  goed
65 GR Ten Boer Bovenrijge km+zm achtkante baliemolen 1985  aanvaardbaar
66 ZE Serooskerke Jonge Johannes km achtkante grondzeiler 1985  aanvaardbaar
67 NH Schellinkhout Johan pm weidemolen 1986
68 DR Grolloo  pm paaltjasker 1986
69 ZH Rotterdam-Delfshaven Distilleerketel km stenen baliemolen 1986 minimale verplaatsing aanvaardbaar
70 NB Meeuwen Witte Molen km stenen grondzeiler 1986  aanvaardbaar
71 FR Koudum Vlijt km baliespinnekop 1986 nieuw aanvaardbaar
72 GE Terwolde Ooievaar km achtkante baliemolen 1987 nieuw goed
73 NH Oostwoud Klikjesmolen pm weidemolen 1987  aanvaardbaar
74 GE Winssen Beatrixmolen km achtkante beltmolen 1988  matig
75 NH Medemblik Herder km achtkante baliemolen 1988 nieuw aanvaardbaar
76 ZH Rijswijk Schaapweimolen pm achtkante grondzeiler 1988  goed
77 ZH Voorburg Vlieger pm achtkante grondzeiler 1989  bedenkelijk
78 NH Amsterdam Molen van Sloten pm achtkante baliemolen 1990 nieuw aanvaardbaar
79 ZH  Rijsoord Kersenboom km stenen grondzeiler 1991  aanvaardbaar
80 ZE Waarde Hoed km standerdmolen 1991  aanvaardbaar
81 FR Hollum Verwachting km achtkante baliemolen 1991 nieuw aanvaardbaar
82 FR Dronrijp Kingmatille pm achtkante grondzeiler 1991 minimale verplaatsing aanvaardbaar
83 FR Oosterend Rispens pm achtkante grondzeiler 1994 minimale verplaatsing goed
84 GE Beuningen  km standerdmolen 1994 minimale verplaatsing matig
85 FR Goutum Hoogland pm spinnekop 1994
86 FR Goutum Kramer pm spinnekop 1995
87 GE Valburg Nieuw Leven km standerdmolen 1996 minimale verplaatsing matig
88 FR De Hoeve  pm paaltjasker 1996  aanvaardbaar
89 GE Harderwijk Hoop km achtkante baliemolen 1998 nieuw matig
90 ZH Voorhout Hoop doet Leven pm stenen grondzeiler 1999
91 DR Meppel Weert km achtkante baliemolen 1999 nieuw matig
92 FR De Blesse  km achtkante baliemolen 2000 nieuw goed
93 FR Burgwerd Aylvamolen pm achtkante grondzeiler 2000  aanvaardbaar
94 NH Anna Paulowna Leonide wm achtkante baliemolen 2002 nieuw
95 ZH Nieuwerkerk a/d IJssel Windlust km stenen baliemolen 2002 minimale verplaatsing aanvaardbaar
96 NH Akersloot Oude Knegt km achtkante grondzeiler 2003  matig
97 ZH Koudekerk a/d Rijn Lagewaardse molen pm wipmolen 2003  goed
98 ZH Groot-Ammers Jonge Sophia km achtkante grondzeiler 2003  matig
99 GR Niezijl Zwakkenburger Molen pm achtkante grondzeiler 2003
100 FR Akkrum Polslootmolen pm spinnekop 2004’  matig
101 FR Veenwouden  pm paaltjasker 2005 minimale verplaatsing goed
102 UT Nieuwegein Oudegein pm wipmolen 2006  matig
103 FR Grouw Haensmolen pm spinnekop 2007  matig
104 FR Nijetrijne  pm boktjasker 2007
105 UT Amerongen Maallust km stenen beltmolen 2007 minimale verplaatsing
106 FR Grouw Borgmolen pm achtkante grondzeiler 2008  aanvaardbaar
107 ZH Hoogmade Dekkermolentje zm baliewipmolen 2009-2  bedenkelijk

Bijlage 2:  Molens waarvan het besluit tot verplaatsing is genomen, maar nog niet ten uitvoer is gebracht

NUMMER PROV. PLAATS NAAM FUNCTIE TYPE BIJZONDERHEDEN

1 NH Zijpe-’t Zand Hoop km  achtkante baliemolen  thans onttakelde romp
2 FR Sneek Himmolen pm spinnenkop
3 GE Wadenoijen  pm achtkante grondzeiler
4 NH Abbekerk Haan km  achtkante baliemolen onttakelde romp uit Benningbroek
5 ZH Leiderdorp Munnikenmolen pm wipmolen
6 ZH Leiderdorp Meerburger molen pm achtkante grondzeiler
7 ZH Hoogmade Kalkmolen pm wipmolen

Opmerkingen:

1. In de tabel zijn alleen klassieke molens opgenomen, windmotoren zijn buiten beschouwing gelaten.

2. In de kolom bijzonderheden wordt met ‘minimale verplaatsing’ bedoeld een verplaatsing in de directe nabijheid van de oorspronkelijke standplaats; met ‘nieuw’ de bouw 

van een nieuwe molen als regel met onderdelen van een elders gesloopte molen.

3. De kwalificaties voor de biotoop zijn alle ontleend aan het Molenbestand van De Hollandsche Molen.

NUMMER PROV. PLAATS NAAM FUNCTIE TYPE JAAR BIJZONDERHEDEN BIOTOOP
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          Papiermolen

 De watermolens 
van Leiderdorp

Een gemeente in Rijnland zonder molens kan 
haast niet. Het Zuid-Hollandse veenweidegebied 
kan niet zonder bemaling. Dat betekent dat het 
vroeger zonder molens onvoorstelbaar was. De 
gemeente Leiderdorp was dan ook een vrij mo-
lenrijke gemeente en is dat ook heel lang geble-
ven.  Sterker nog, de sloper heeft op de keper 
beschouwd er nooit zijn hand geslagen aan de 
watermolens; hooguit voor vervanging door een 
nieuwe. Het aantal molens in Leiderdorp is niet ver-
minderd door de sloper, maar door de verhuizer. 
Als eerste vertrok in 2003 de Bosmolen, later volgde 
de Kalkmolen. Kortom Leiderdorp was een bijzon-
dere molengemeente, ook al omdat het gemeen-
tebestuur al in een vroeg stadium de door buiten-
gebruikstelling bedreigde molens overnam van de 
polders: de Kalkmolen in 1958, de Bosmolen en de 
Zijllaanse molen in 1963, en de Munnikenmolen in 
1964. Twee andere molens, de Doeshofmolen en 
de Achthovense molen werden eigendom van de 
Rijnlandse Molenstichting. 

In augustus 2009  heeft de Stichting Leiderdorps Museum een 
tentoonstelling geopend onder de naam ‘Hoofd Boven Water, 
Waterbeheer in Leiderdorp, van vroeger tot nu’. Deze tentoonstel-
ling (zie Molenwereld 2009-10-383) ging vergezeld van een nieuwe 
museumuitgave: Ontstaan en geschiedenis van de poldermolens 
in Leiderdorp, een boek over de watermolens van de hand van 
Frans Grims. In het boek behandelt Grims de geschiedenis van 
negen watermolens; niet alleen de hierboven genoemde zes mo-
lens, maar ook de molens die vroeger op Leiderdorps grondgebied 
stonden (Stadsmolen) er waarschijnlijk zullen komen (Meerburger 
molen) of een deel van het grondgebied van Leiderdorp hebben 
bemalen (Boterhuismolen). 
Het boek begint met een algemene inleiding van circa veertig blad-
zijden over bemaling, molens en molenmakers. Helaas ontbreekt 
hierin een hoofdstuk over de verstedelijking en aanverwante zaken, 
want die is toch wel zeer ingrijpend hweest voor de lotgevallen van 
de molens in Leiderdorp, met name voor de biotoop. Vervolgens 
komen in alfabetische volgorde de afzonderlijke molens aan bod. 
Van elke molen is één foto in kleur opgenomen, de (zeer vele) an-
dere foto’s (ruim 300 afbeeldingen!) zijn in grijstint. Door het grote 
aantal afbeeldingen was het onvermijdelijk dat die - ondanks de 
omvang van het boek (232 pagina’s!) - voor het mooi (te) klein van 
formaat zijn gebleven.
Voor wat betreft de geschiedenis van de afzonderlijke molens heeft 
de auteur zijn huiswerk heel goed gedaan. Aan de basis ervan ligt 
uitvoerig onderzoek wat zich vertaalt in een uitstekende historische 
beschrijvingen. Niet voor niets is de auteur er vijf jaar mee bezig 
geweest. De lotgevallen van de molen zijn dan ook zeer goed be-
schreven. Daar mogen die van de molenaars aan toegevoegd 
worden. Zo compleet mogelijke lijsten van opeenvolgende mole-
naars ontbreken niet. Ook anderszins krijgen de molenaarsfamilies 
een plaats. 
De auteur heeft met dit boek een monument voor de Leiderdorpse 
molens geschapen, eens onmisbare werktuigen en sieraden van 
het polderlandschap, nu vaak zelfs letterlijk en figuurlijk verdrongen. 
Het is alleen jammer, dat de auteur de bedrijfsmolens buiten be-
schouwing heeft gelaten. Dat had het Leiderdorpse molenplaatje 
compleet gemaakt. Dat zijn er niet veel geweest en er is nauwelijks 
iets over gepubliceerd. 
Voor de ‘buiten-Leiderdorpers’ had een goede kaart zeker verhel-
derend geweest en bij zoveel persoonsnamen was een register toch 
wel nuttig, al is het maken ervan een uitgesproken monnikenwerk.
Dat neemt niet weg dat dit boek ronduit een aanwinst is voor de 
molenliteratuur en zeker voor Rijnland.
Het boek is voor de prijs van 15 euro (exclusief eventuele verzend-
kosten) verkrijgbaar bij de Stichting Leiderdorps Museum, Van 
Diepeningenlaan 110d, 2352 KA Leiderdorp (telefoon 071 5820381, 
e-mail: info@leiderdorpsmuseum.nl) en de plaatselijke boekhan-
del.

N.a.v.: Frans Grims: Ontstaan en geschiedenis van de poldermo-
lens in Leiderdorp, (Leiderdorp, 2009), 232 blz., gebrocheerd, gïllus-
treerd. Prijs E 15,-

    jsb.
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Provinciale vragen woningbouw bij Walmolen Doetinchem  56

Korenmolen van Dreumel na 70 jaar gerestaureerd  381

Concordia Ede nog meer blikvanger   105

Molenaarswoning Concordia toont haar oorspronkelijke gezicht  280

Start bouw rondom molen Concordia te Ede  469

Jubilerende molenaars uit Ede door gemeente geprezen  469

Positief eind in zicht voor crepeergeval te Elspeet  469

Open dag Molen De Koe te Ermelo  57

De Koe de wei in  70

Sloop benzinestation komt zicht op De Koe in Ermelo ten goede  105

Euforie rond De Koe te Ermelo maakt plaats voor mineurstemming  328

Koninklijke onderscheiding voor vrijwillige molenaar Hattem  425

Watermolen De Hoop te Heerde heringericht   470

Maalderij Lunteren wordt gesloopt  57

Plan De Molenpol te Lunteren definitief  194

Lunterse molen De Hoop moet weer gaan draaien  280

Bernadette te Nieuw-Wehl opnieuw in de verf   329

Den Olden Florus in Terschuur ondergaat restauratie  328

Start restauratie De Cannenburghermolen  te Vaassen najaar 2009 57

Provincie steunt plan herstel Cannenburghermolen  194

De Cannenburgermolen wordt drooggelegd voor herstel  328

Provincie vergoedt de helft van verhoging Daams’ Molen  

te Vaassen  58

Daams molen wel omhoog, niet omhoog, wel omhoog…   239

Bestemmingsplan voor verhoogde Daams’ molen aangepast  425

Verslag 2008 van de molen van Veessen  58

Start herstel korenmolen te Voorst  105

Molen van Waardenburg overgedragen aan Geldersch Landschap 329

Financiering verhuizing molen Wadenoijen geregeld  329

Molen Wadenoyen wordt eindelijk verplaatst  470

Raad van State beslist voorlopig in voordeel De Vlijt te Wageningen  8

Biotoopproblemen De Vlijt in Wageningen opgelost  239

Koninklijke onderscheiding voor Hans Dobbe  239

Molenaarswoning bij De Vlijt te Wapenveld   58

Molens Wapenveld en Heerde ontvangen ‘recessiegelden’  329

Oude Molen Wijchen niet bedreigd door bouw grote dansschool  329

Presentatie Utrechtse Molenspeculaas   58

Restauratie Maallust Amerongen vordert  281

Maallust in Amerongen van kale romp naar echte molen  430

Tijdelijke stilte rond De Hoop te Bunschoten  106

Molen De Hoop Bunschoten voorzien van gevlucht  148

Bunschoten is weer een molen rijk  364

Rabobank Utrechtse Heuvelrug sponsort molen van Elst  470

Jubileum aanzet tot plan herbouw Voormolen te IJsselstein  382

Restauratie restanten Hoekse Molen afgerond  382

De Valk in Montfoort kan weer malen Dick Kenbeek 438

De Garstenmolen in bedrijf gesteld  341

Veenendaal beschermt biotoop molen De Vriendschap  58

Provincie Noord-Holland investeert in herstel molenbiotoop  240

Bebouwing bij De Leeuw Aalsmeer meter hoger  329

Molen De Haan op transport naar A7 bij Abbekerk  240

Onderzoek windvang De Otter door gemeente Amsterdam  59

Schuur oliemolen De Pauw op gemeentelijke monumentenlijst  148

Deelname aan ‘Restauratie’ moet De Nachtegaal redden  195

Behoud De Nachtegaal te Middenbeemster aan zijden draad  471

Nieuwe energie De Onderneming in Den Helder?  240

Nieuwe molen met nieuwe functie op nieuwe plek in Den Helder  470

Achtkant De Gouden Engel gearriveerd te Koedijk  59

Inbedrijfstelling molen De Gouden Engel te Koedijk  282

Weer een korenmolen voor Koedijk  370

Nieuwe conservator molenmuseum Koog  148

Expositie restauratie Het Prinsenhof  283

Luilak op ‘t Pink in Koog a/d Zaan  195

Molenprijs Noord-Holland voor Twiskemolen  60

Onderhoudswerkzaamheden aan Larense korenmolen  471

Reconstructie omgeving strijkmolens Rustenburg  106

Gemeentebestuur Schagen positief over bouw molen  60

Voorwaarden voor de bouw van Snevertmolen Schagen  196

Plannen voor redding molenkolk Schellinkhout  196

Nieuwe duiker voor molen Schellinkhout   282

Onderhoud aan de Grebmolen in Schoorldam  61

Herbouw monumentale houtloods op het erfgoedpark hervat  425

Molenprijs Noord-Holland voor De Hoop te Wervershoof  5

Monumentale loods uit Westzaan behouden  60

Toekomstvisie voor de Zaansche Schans  149

Stadsherstel Amsterdam koopt Zaanse Schans   330

Gemeente Zijpe akkoord met verplaatsing molen ‘t Zand  5

Molenstichting Goeree-Overflakkee 20 jaar actief.  66

Twaalfde Rijnlandse Molendag op 25 oktober 2009  384

Zestiende Westlandse Molendag op 27 juni 2009  199

Molenaar bovenmolen Aarlanderveen met pensioen   330

Vergevorderde plannen herstel Hof Souburgh  7

Souburgse molen kan bouwproject vertragen  196

De Souburghse molen komt voor de dag  160

Heischade bij De Valk te Berkel en Rodenrijs niet meetbaar  149

Jaarverslag 2008 Pendrechtse Molen   61

Gemeente Graafstroom moet gat restauratie dichten  6

Restauratie De Arkduif Bodegraven in volle gang  106

Geen biotoopproblemen voor Weijpoortse Molen  107

De Roos tijdelijk kaploos of de lucht in  240

Start restauratie De Roos te Delft  382

Vondst kantsteen Delft  62

KNNV voor behoud gemaal Nootdorp te Delft  196

Sloop gemaal aan de Tweemolentjesvaart in Delft uitgesteld  284
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Restaurantmolen Geervliet in de gevarenzone?  284

Herbouw motorhuis Goidschalxoord goedgekeurd  62

Officiële start restauratie molencomplex Goidschalxoord  284

Gestage voortgang restauratie molen Goidschalxoord  241

Opbouw molenkap molen Goidschalxoord op locatie gestart  472

Restauratie De Roode Leeuw eindelijk hervat  331

Restauratie Nooit Volmaakt Gorinchem noodzakelijk  5

Restauratie Goudse Mallemolen van start Dick Kenbeek 342

Gemeente draagt bij in herstel Boezemmolen 6 Haastrecht  64

Vertraging restauratie Tiendwegsemolen  383

Durende deining om biotoop Rijnenburgermolen  107

Herstel Rhijnenburger Molen  242

Gemeente Hellevoetsluis wil Zeezicht kopen  8

Dekkermolentje draait  156

Restauratie Oudendijkse molen  197

Seizoen 2009 Werelderfgoed Kinderdijk officieel van start  149

Nieuw-Lekkerland en Schermer geklopt?  65

Extra subsidie Werelderfgoed Kinderdijk voor uitbreidingsplan  6

Vaart in restauraties molens Kinderdijk  284

100.000ste bezoeker Werelderfgoed Kinderdijk  426

Zaagmolen Weltevreden in brand J.S. Bakker 14

Molendag in Leiden  285

Tentoonstelling over de molens van Leiderdorp  383

Omwonenden willen de Munnikkenmolen op huidige plek houden  197

Provincie staat verplaatsen Munnikenmolen niet in de weg  286

Roestverdriet en roedeleed in Maassluis  331

Kapvergunning bomen bij Wippersmolen Maassluis  150

Eeuwfeest Ottevanger  331

Restauratie molen Westveen begonnen D. Kenbeek 113

Herstel korenmolen Nieuw-Lekkerland van start  284

Onderzoek naar behoud ‘Hooft van Benthuizen te Puttershoek  7

Gemaal Puttershoek voorlopig gered  106

Expositie ‘Molens in Zuid-Holland’ in de Oudheidkamer  426

Dekkermolen Rijnsaterwoude op reis  63

Verplaatsing Dekkermolentje  114

Geen indexering onderhoud molens Rijnwoude  7

Kap terug op molen Rockanje  64

Herbouw De Nijverheid op andere locatie in Sassenheim  6

Completering De Nijverheid in Sassenheim onmogelijk?  285

Completering molen Sassenheim van de baan?  383

Ommekeer voor molen van Speelman te Sassenheim?  426

Eerste stenenlegging De Kameel te Schiedam  332

Verhoging Nooit Gedacht ten koste van monumentenstatus?  108

Start verhoging Nooit Gedacht te Spijkenisse  198

Nooit Gedacht te Spijkenisse opgevijzeld  383

‘Dan liever de lucht in’, zei Van Speijk Dick Kenbeek 454

Sluismolen Streefkerk in de lift  297

Sloop gemaal Uiteindsche en Middelpolder Ter Aar  109

Herbouw Wipkorenmolen Vianen in de Buitenstad  198

Koninklijke onderscheiding voor Jan van Rijswijk  383

Biotoopverbetering voor De Vlieger te Voorburg  63

Graafwerk bij Voorburgse molen De Vlieger   108

Faillissement Molenbouw Waddinxveen  332

Molen Windlust in Westmaas draait weer  66

Korenmolen Windlust in Westmaas feestelijk heropend  199

Molenviergang Zevenhuizen in de steigers  332

Achterwaterloop Ondermolen Tweemanspolder  

te Zevenhuizen Jan Hofstra 446

Domino-effect restauratie molens op Tholen  108

Uitwendig herstel voor De Korenbloem te Goes  241

Provinciale bijdrage voor aankoop De Korenbloem te Kortgene  151

Molenromp Kortgene in handen van stichting  332

Lintje voor Nel van Leijen Frans Weemaes 476

Molenaar Piet Luteijn uit Sasput 100 jaar!   152

Restauratie molen Scherpenisse  385

Gevlucht De Vier Winden te Sint-Annaland afgenomen  384

Eind herstel De Hoop te St. Philipsland in zicht  200

De Hoop en De Verwachting op Tholen weer compleet  286

De Verwachting in Tholen officieel in gebruik gesteld  386

Uitreiking Provinciale subsidies Noord-Brabant  8

Eigenaarswissel levert draaiende Annemie op  8

Horecaplannen voor de Anna te Berghem  333

Restauratie van De Volharding te Best gaat voort  9

Dagbestedingsproject Kilsdonkse Molen in mei van start  152

Een herboren Kilsdonkse Molen  206

Het wonder van Dinther-Beugt  360

Opnieuw pappen en nathouden Boekelse standerdmolen  200

Nieuw plan voor mobiele molen in Boekel  472

Inventarisatie gebreken Heimolen te Bosschenhoofd  66

Start onderhoud Jan van Cuijk  151

Hertogin van Brabant nog ver weg van restauratie  386

Stevige financiële impuls herstel molen te Eerde  108

Eerde loopt uit voor start restauratie  152

Totaalfinanciering Eerdse molen rond dankzij forse impuls  

provincie en gemeente  333

Stichting Wederopbouw Eerselse Molen officieel van start  110

Extra middelen herstel molens in Gemert  10

Doorbraak voor De Volksvriend in Gemert dankzij  

landschapswedstrijd?  152

Gemert en Reek afgewezen als verromelde locatie  333

Herstel fundering windmotor Genderen  152

Toren en vijzel windmotor te Genderen geplaatst  200

Hercules Metallicus met windrad gecompleteerd  241

Brok roest verandert in schitterende Amerikaan Bart Mols 354

De Zuidhollandse Molen in Hank is weer maalvaardig   10

Heeze: goochelen met een molenbiotoop Gerard Sturkenboom 473

Concessies herbouwinitiatief molen ’s-Hertogenbosch   110

Herstel pakhuis Zeldenrust te Hooge Zwaluwe  244

Belastingdienst erkent De Hoop Keldonk als goed doel  111

Sponsoractie ‘Geef de Keldonkse molen ‘n 10 !’ zeer succesvol  200

Een dikke tien voor de Keldonkse molen  244

Wandelroutes in en om Keldonk vullen fietsroute aan  334

Subsidie aangevraagd voor Keldonkse en Koeveringse Molen  474

Positief resultaat hydrologisch onderzoek Liempde  110

Archeologisch onderzoek naar locatie Antelse watermolen  201

Antelse watermolen te Liempde vooralsnog niet meer dan 

fantoommolen  244

Start herstel De Deen Luyksgestel  244

Roeden De Pelikaan het Maaskantje kaalgezet  10

Subsidie herstel De Hoop Made afgewezen door gemeente  111

Herstel standerdmolen Moergestel vooruitlopend op 

nieuwbouwplannen  66

Standerdmolen van Moergestel weer voorzien van nieuwe as en 

gevlucht  426

Restauratie van molen van Nispen dit jaar van start  201

Uitbreiding en restauratie Opwettense Watermolen  67

De Nijverheid in Ravenstein uit het lood geslagen Molenbehoud 481

Reekse molen takelt zienderogen af  67

Oprichting stichting en comité van aanbeveling Koeveringse Molen  286

Oprichting Stichting Koeveringse Molen een feit  427

Nieuwbouw bedreigt molenbiotoop Catharina te Schijndel  111

Restauratie Heimolen van start  334

Standerdmolen van Someren in slechte conditie  10

Subsidie onder voorwaarden voor molen Someren  287
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Standerd van molen Someren wordt hersteld  386

Onderhoud aan molen Victor te Someren  474

Redding voor Altena’s wipmolenduo nabij  11

Zijn subsidies dekkend voor herstel Zandwijkse en Uitwijkse molen?  244

Herstel Zandwijkse en Uitwijkse molen ter hand genomen  386

De Drie Molenfietsroute verbindt molens  244

Verkoop Jacobus te Vessem  387

Einde draaiverbod molen Vlierden al in zicht  11

Onderhoudswerk Akkermolen Zundert afgerond   153

Monumentenwacht Limburg inventariseert molenbiotopen  474

Molen De Hoop in Horn in gebruik gesteld  387

Feestelijke opening Houthuizer Molen Lottum  244

Gemeentesubsidie voor Nooit Gedacht te Merselo  67

Herstel De Kapelse Meule te Roermond van start  288

Subsidie voor restauratie Nieuwe Molen in Rothem   153

Werk aan Molen van Nijs in Stramproy hervat  474

Boek over geschiedenis Sint-Jansmolen Stramproy  153

Feestelijke heropening Sint Jan te Stramproy  245

Fase een herstel Uffelse watermolen gestart  11

Gemeente draagt bij in onderhoud St. Petrus te Venray  201

Nieuwe molenkaarten Van Steenbergen  67

Nieuwe molenkaarten Van Steenbergen  153

Serie molenkaarten Van Steenbergen  334

Serie molenkaarten Van Steenbergen  427

De Hollandsche Molen ontvangt twee bijdragen van  

BankGiro Loterij  111

De Hollandsche Molen presenteert Visiedocument Molenbehoud  153 

Molenruilbeurs in Utrecht  387

Molenalbums gezocht  475

Uit ’t kijkgat
De waan van de dag  18

Hollandse rekenkunde  95

Maalstoel  142

Mensen  154

Jaloers  203

Krachtpatsers  247

Vervreemding  304

Besterven  369

Vlaggetjesdag  389

Fluitgat  462

Daar zit muziek in  484

Mens en molen
Bij het overlijden van Cor in ‘t Veld Gerard Sturkenboom 96

Jan en Frans Gunnewick, molenaars van de wieg  

tot het graf J.S. Bakker 338

Bij het overlijden van Jan ter Voorde J.S. Bakker 484

Molens Rijnland
Leen van den Berg van de Zwanburger  121

Cock Witteman en de Waterloosmolen  253

Johan Ottevanger, molenaar van Rijnland en Schieland  349

Koos Groenendijk en de Achthovense Molen  487

Papiermolen
Nieuw: CD’s met molenfoto’s van Donald Vandenbulcke  18

De Vlaamse molenziel gevangen J.S. Bakker 28

De bouw van De Windhond in Soest vastgelegd  31

Nieuwe CD’s met molenfoto’s van Donald Vandenbulcke  68

Verjaardagkalender met molens Westland  119

Zaanse molengeschiedenis Jsb 155

Berkelse korenmolenaars en grutters A.N. Peereboom 185

Molenkaart Vlaanderen  202

Ansichtkaarten in verlegenheidsaanbieding  250

150 jaar molen Werklust in Oene BM 250

Het Prinsenhof, een vorstelijk boekje Jsb 251

Standerdmolen van Stramproy Jan Scheirs 289

Levende molens van Holland, DVD met sfeer Bart Mols  432

Nieuwe CD/DVD’s met molenfoto’s van Donald Vandenbulcke Jsb 498

Molenmensenboek Rijnland Jsb 499

De watermolens van Leiderdorp Jsb 506

Portret
De drie levens van één molen (5) J.S. Bakker 126

De drie levens van één molen (6) J.S. Bakker 492

De negen levens van De Veldkat A.M.H. Smit 210

Over Stroobos, molens en een molenaar (1) Dick Kenbeek 218

Over Stroobos, molens en een molenaar (2) Dick Kenbeek 312

Rijnlandse Molenstichting 50 jaar J.S. Bakker 258

Frankrijk: vakantie- en molenland J.S. Bakker 306

De Kilsdonkse Molen - een gemiste kans Nico Jurgens 398

Rompen en stompen
Herstelplannen voor molen Oosteind stap dichterbij J.S. Bakker 138

Taal en cultuur
Roomse rouw J.S. Bakker 46

Het Prinsenhof ‘mooi gezet’  300

Zoeker
Achtkante molen in Gelderland of Overijssel  31

Oude Weteringmolen bij Streefkerk  95

Korenmolen van Lok in Eefde  120

Emden, De Goede Verwagting  164

Stenen beltmolen of grondzeiler op wal (Dld?)  209

Pijnacker, Zuiddammolen  247

Poldermolenfundering  304

Zaagmolen De Pet in Zaandam-W  348

Korenmolen De Vergulde Korenaar in Hoorn  397

Molen van de polder Westerkoog bij Oosthuizen  445

Korenmolen, achtkante grondzeiler  477



   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 2010 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 2010 en ontvang het boek Molenaarsverleden gratis. 
“volgens bovenstaande aanbieding en ontvang het boek Molenaarsverleden gratis, maar wens van 2010 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.

❑
❑

❑

❑

✂




