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Bij de omslag voorzijde: 
De winter van 2009/2010 zette in met flink wat sneeuw; sinds jaren was 
er zelfs weer een ‘witte Kerst’. Het riep schitterende beelden op, zoals 
hierbij de Walderveense molen. Deze molen is overigens nauw verwant 
aan de in 1967 gesloopte korenmolen van Bunschoten, onderwerp voor 
het hoofdartikel in dit nummer (foto J.J. Bakker te Wekerom, 21 december 
2009). 

Bij de omslag achterzijde: 
De Poelbergmolen in het West-Vlaamse Tielt - een van de mooiste 
molenland schappen in de Lage Landen - steekt haarscherp af tegen de 
winterlucht (foto Donald Vandenbulcke, 9 januari 2008).

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

Het commentaar van de heer Pouw, met name de toonzetting ervan, 
op de molen van Bunschoten in Molenwereld 2009-11-434 e.v. was voor 
Bas Koster en mij de aanleiding om ons eens grondig te verdiepen in de 
voorganger van de nieuwe molen in Bunschoten. Hoe was deze molen 
nu werkelijk? Bovendien wilden we, als de stuurlui aan de wal, ons niet 
onttrekken aan een eventueel verwijt dat we wel makkelijk kritiek had-
den, maar verder ook niet in staat zouden zijn om te vertellen hoe het dan 
wel was. Het werd een hele, maar interessante, speurtocht, waarvan we 
u in dit nummer in woord en beeld verslag doen.
Vrijwel alle windmolens zijn beschermde monumenten. Met wat er na de 
molens kwam, zeker bij korenmolens, is het droevig gesteld. Daar is nau-
welijks iets van beschermd. Dat betekent dat ongeveer alle oude motor-
maalderijen ‘vogelvrij’ zijn. Inmiddels is hiervan vrijwel alles gesloopt of 
op zijn minst uitgesloopt. In- en uitwendig complete motormaalderijen 
van omstreeks 1900 kun je op de vingers van een hand tellen en moge-
lijk houd je dan nog vingers over. De verhouding beschermde molens/
maalderijen is dus iets als 1 op 100, maar waarschijnlijk nog minder. Op dit 
moment loopt een wel heel bijzondere en kleine maalderij, waarschijn-
lijk de kleinste van Nederland, gevaar te verdwijnen. De Vereniging De 
Westbrabantse Molens vraagt er in dit nummer de aandacht voor.
Het kan nog erger: wat velen niet voor mogelijk zouden houden is toch ge-
beurd, zij het net over de grens: de sloop van de molen van Völlenerfehn. 
Onbegrijpelijk dat zoiets kan en mag.
Met de gebruikelijke rubrieken is dit nummer alweer ruimschoots gevuld. 
Er liggen zelfs nog meerdere boekbesprekingen kant en klaar, zelfs al over 
langere tijd, maar helaas ontbreekt de ruimte. Dat komt dus nog, evenals 
een reportage over de verplaatsing van de kalkmolen in Leiderdorp.

En Balie Kluiver waggelt rond.                                                                       JSB
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Koninklijke onderscheiding voor
Dick Wijchgel

Op 11 januari 2010 heeft de 64-jarige 
Dick Wijchgel uit de handen van burge-
meester Rodenboog van de gemeente 
Loppersum een koninklijke onderschei-
ding ontvangen. In het boerderijge-
deelte van korenmolen De Hoop te 

Garsthuizen, de molen waar Wijchgel al 
sinds 1980 vrijwillig molenaar is, werden 
hem de versierselen opgespeld beho-
rende bij de onderscheiding als Lid in de 
Orde van Oranje Nassau. Wijchgel leidt 
tevens sinds 1982 vrijwilligers op voor het 
Gilde van Vrijwillige Molenaars, afdeling 
Groningen. Twee leerlingen hadden een 
receptie georganiseerd, met als thema 

‘Molens en monumenten’. Tijdens de 
bijeenkomst werd een aantal toespraken 
gehouden door Corrie Boer (leiding-
gevende Libau, Monumentenwacht), 
Roelie Broekhuis (directeur Groninger 
Molenhuis), Meindert Schollema (burge-
meester Pekela en jeugdvriend), Leen 
Duim (Gilde van Vrijwillige Molenaars). 
De nadruk lag op de kwaliteiten van 

De molen van Garsthuizen vormt met de omringende gebouwen en het landschap een schitterend complex 
(foto H. Noot, 30 april 2004).
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Wijchgel als instructeur en als mole-
naar van de beeldbepalend molen te 
Garsthuizen, waar eigenaar en publiek 
veel plezier aan beleven. Ida Wieringa 
haalde namens de oud-leerlingen 
enkele herinneringen op en tenslotte 
sprak de heer Baldus als eigenaar 
zijn waardering uit voor het werk van 
Wijchgel. 

De Witte Molen in Ten Post 
wisselt van eigenaar

Gerrit Koning van Grand Café Koning 
koopt de Witte Molen en het woonhuis 
annex restaurant in Ten Post. De nieuwe 
eigenaar heeft de bedoeling om de 
woning om te toveren in een aanspre-
kend restaurant. Hiervoor is nog een 
aanvullende verbouwing van het in 
oude luister herstelde woonhuis nodig. 
Deze werkzaamheden zullen in 2010 hun 
aanvang nemen en circa vijf maanden 
in beslag nemen. 

Tjasker de Dellen naar 
Molenstichting Oldambt

Nadat de Molenstichting Oldambt, 
die in december 2009 30 jaar bestond, 
op 1 juni 2009 een verzoek tot over-
dracht had ingediend, is in december 
de acte gepasseerd waarin de tjasker 
bij De Dellen van de gemeente 
Scheemda overgenomen wordt. De 
molen wordt inclusief het bijbehorende 
terrein met parkeerplaats overge-
nomen. De molenstichting heeft nu in 
volgorde van verkrijging de volgende 
molens in eigendom: De Dellen, de 
Westerse molen, de Noordstar en de 
Noordermolen en nu ook de tjasker. 
Hans Tiddens.
 

Restauratie De Leeuw te 
Oldehove van start

Op 11 januari zijn de werkzaamheden 
gestart van de restauratie van molen De 
Leeuw in Oldehove (Molenwereld 2009-
7-280). De eerste actie die de aannemer 
uitgevoerd heeft is het eruit halen van 
de roeden. Afgelopen winter is een deel 
van de roedenbekleding tijdens een 
storm naar beneden gewaaid, hetgeen 
aangeeft in welk een slechte staat 
deze verkeerde. De gemeente heeft 
met succes een beroep gedaan op de 
Regeling rijkssubsidiëring wegwerken 
restauratieachterstand (RRWR) en een 
subsidie toegekend gekregen voor de 
restauratie van de molen. Bovenop 
dit bedrag draagt de gemeente bij uit 
eigen middelen.

Bij het overlijden van Durk 
Posthumus sr.

Op 4 januari 2010 is Durk Posthumus 
senior op 89-jarige leeftijd overleden. 

Samen met zijn vrouw Sijke Posthumus-
Fokkema heeft hij ruim 60 jaar in het 
bekende molenaarshuisje naast de 
Huinsermolen gewoond. De laatste tijd 
woonden ze samen in het ouderencen-
trum Nij Dekama in Weidum. Veel molen-
mensen hebben de heer Posthumus 
persoonlijk gekend en kijken met veel 
waardering terug op de contacten met 
hem. Een recent hoogtepunt in de herin-
neringen van het Gild Fryske Mounders 
aan Durk Posthumus sr. vormen de 
door hem verrichte uitreikingen van de 
vele molenaarsdiploma’s - die we toen 
mochten uitgeven - tijdens de najaars-
vergadering van 2006. 
Als één van de laatste beroepsmole-
naars op een poldermolen in Friesland, 
was hij voor de Friese molenwereld een 
bijzondere persoon. In hem zagen we 
hoe het molenaarsleven vroeger was. 
Posthumus vertelde ook graag daarover. 
Vanwege zijn leven in en met de natuur 
was hij ook zeer bekend en geliefd bij 
vele liefhebbers van het open Friese 
greidelandschap en alles wat daarin 
leeft. Zijn overlijden markeert het einde 
van een tijdperk. Wij wensen mevrouw 
Posthumus, de kinderen en de overige 
familieleden en nabestaanden veel 
sterkte met dit verlies. Bestuur Gild Fryske 
Mounders.

De Friese Molenaarsdag 
13 maart 2010

De Friese molenaarsdag vindt dit 
jaar plaats op zaterdag 13 maart 
vanaf 10:00 tot 16:00 uur op een vijftal 
molens in de gemeenten Skarsterlân 
en Heerenveen. De bereikbaarheid 
van deze molens is ook uit andere 
landsdelen goed vanwege hun ligging 
nabij het klaverblad van Heerenveen. 

Het betreft onderstaande molens: De 
Groene Molen, Groene Dijk 7, 8501 AX 
Joure - Stellingmolen omstreeks ca. 1800 
(112) (87); Penninga’s Molen, Molenweg 
65, 8501 BG Joure - Stellingmolen in 1900 
verplaatst vanuit Westzaan (113) (88); 
Welgelegen, Tjepkemastraat 21, 8441 CD 
Heerenveen - Stellingmolen uit 1849 (114) 
(80); Deels- of Grevensmolen, Deelswal 4, 
8467 SL Vegelinsoord - veenpoldermolen 
uit 1860 (105) (142); De Hersteller, Hogedijk 
132, 8464 NZ St. Johannesga - veenpol-
dermolen uit 1857, hersteld in 1981 (133) 
(128). Het eerste nummer tussen haakjes 
verwijst naar de nummers in het boek 
Friese Molens, het tweede nummer is 
het nummer op www.molendatabase.
nl. De organisatie hoopt dat er weer veel 
animo is om deze molens te bekijken. 
Inlichtingen: Jet Sandberg, Tzum, tele-
foonnummer: 0517-452272.

Bouw ‘industriemolens’ 
Harlingen van start

Enige tijd geleden was er sprake van 
een prestigieus bouwplan bij Harlingen 
(Molenwereld 2009-3-103,104). De bouw 
van recreatiepark Fortuin zal naar alle 
waarschijnlijkheid al in 2010 een aanvang 
nemen. Medio december tekende het 
College van B en W van de gemeente 
Harlingen hiertoe een overeenkomst 
met de projectontwikkelaar MNR Groep. 
Het gaat om de bouw van minimaal 
113 en maximaal 130 woningen aan de 
Westerzeedijk. De procedure voor de 
bestemmingsplanwijziging is inmiddels in 
gang gezet. In januari 2010 zijn de eerste 
vergunningen aangevraagd. De recre-
atiewoningen rondom de in het park te 
‘herbouwen’ en werkende houtzaag-
molen zullen rond de 175.000 euro gaan 
kosten. In het plan is de bouw van nog 

Een onderonsje bij de molen van Huins, links Durk Posthumus sr. 
(foto H. Noot, 6 september 2009).
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twee industriemolens gepland, maar 
deze krijgen geen binnenwerk.

Renovatie centrum Nijeveen met 
molen als centraal punt

Het centrum van Nijeveen wordt voor-
zien van een dorpsplein dat loopt van 
de winkels tot de basisschool en van de 
Dorpsstraat tot molen De Sterrenberg, 
die nadrukkelijk bij het centrum wordt 
betrokken. Het molenplein wordt 
geschikt gemaakt voor activiteiten en 
een weekmarkt. De kern wordt geken-
merkt door ruimte, eenvoud en een 
groen dorps karakter. Dit staat in het 
Structuurplan centrumgebied Nijeveen. 
Woningcorporatie Actium zal in het 
gebied 14 bestaande woningen slopen 
en 15 nieuwe woningen ervoor in de 
plaats bouwen. Bij de herinrichting wordt 
vastgehouden aan de structuur van 
historische linten. Ook andere cultuurhis-
torisch kenmerken zoals de beklinkerde 
straat en doorzichten blijven behouden.

Geen subsidie voor watermolen 
De Hoop te Heerde

Een verzoek om subsidie in de vorm van 
kwijtschelding van leges voor het project 
‘watermolen De Hoop’ (Molenwereld 
2009-12-470) aan de Keetweg is door 
het College van B en W afgewezen. Het 
project stond op de lijst van panden 
die in aanmerking kwamen voor nomi-
natie tot rijksmonument. Aangezien 
de gemeente een passief monumen-
tenbeleid voert is het project ook niet 
aangewezen als gemeentelijk monu-
ment. Daarnaast is er evenmin budget 
voor financiering van cultuurhistorische 
panden en is ook het budget voor 
koppelsubsidies nagenoeg op. Dat de 
gemeente stelt dat door renovatie van 
het oude bedrijfsgebouw van de water-
molen een cultuurhistorisch pand blijft 
behouden wat zeer belangrijk is voor de 
cultuurhistorie van de gemeente Heerde 
zijn dan ook niet veel meer dan slechts 
mooie woorden.

Voorbereiding herbouw 
Thorense Molen van start

Alhoewel het nog onzeker is of er 
voldoende middelen komen voor het 
project tot reconstructie van de in de 
oorlog verwoeste Thorensche Molen te 
Leuth bij Nijmegen starten de voorbe-
reidingen in het voorjaar van 2010. Een 
groot deel van de kosten moet worden 
betaald uit het potje nationale land-
schappen van de provincie Gelderland, 
maar dat is helemaal leeg. Mogelijk 
kan de herbouw uiteindelijk pas in 2013 
starten. Inmiddels is ongeveer 100.000 
euro beschikbaar voor de eerste werk-
zaamheden van het totale project. Zo 
komt er bij de beoogde bouwlocatie een 
boomgaard met hoogstamfruitbomen, 
die er vroeger ook hebben gestaan. 
Verder worden de eerste meters van het 
fietspad, dat loopt van de Thornsestraat 
naar het Wylerbergmeer, alvast aange-
past. De stichting die zich inzet voor de 
bouw van de molen, wil met deze voort-
varende acties een groter draagvlak 
creëren, want niets doen is achteruit-
gang. (Over de bijzondere constructie 
van deze ‘Nederrijnse’ wipkorenmolen: 
zie Molenwereld 2002-5-144 e.v.)

Molenstomp middelpunt 
nieuwbouw in Terwolde-De 
Vecht

Met het afronden van een bestem-
mingsplanprocedure is de weg vrij 
om op het voormalige terrein van 
Landbouw Mechanisatie Bedrijf (LMB) 
in De Vecht nieuwbouw te gaan ontwik-
kelen. Dat de procedure wat langer 
op zich liet wachten kwam door een 
op het laatst toegevoegde aanpas-
sing. Door het anders situeren van de 27 
woningen op het terrein blijft de molen-
stomp behouden als middelpunt. De 
gemeente kocht in november het terrein 
van de familie Hendriks, waar de molen-
stomp de basis vormde van een op het 
terrein gebouwde silo, zoals het in het 
verleden vele molens verging. 
De toestemming voor de bouw van 
de molen werd in 1854 verleend aan 
de Twellose molenaar-bakker Jan 
Bourgonje. In 1884 verkocht Bourgonje 
de molen aan de Vaassense molenaar 
Lambertus Koekkoek. Later, in 1928 werd 
diens zoon Gerhardus eigenaar die nog 
in hetzelfde jaar een Brons-motor liet 
plaatsen. De molen kwam stil te staan 
maar werd in de oorlog weer in bedrijf 
genomen en zelfs gestroomlijnd. Aan 
het eind van de oorlog werd een roe 
afgeschoten die in de Sint Antoniuskerk 
terecht kwam! Na de oorlog werd het 
gevlucht geheel verwijderd. In 1959 
werd L.G.H. Koekkoek eigenaar waarna 
in 1964 de molen tot op de onder-
bouw gesloopt werd om daar een 
damwandsilo op te zetten. In 1988 sloot 
het mengvoederbedrijf voorgoed de 
deur. Alle gebouwen rond de molen 
zullen nu worden gesloopt, waarna het De Thorense molen nog in vol bedrijf (tijdschrift De Prins 25 maart 1933).
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erf wordt gesaneerd en de molenstomp 
behouden zal blijven. De stomp verwijst 
naar de oorsprong van De Vecht, een 
kruisdorp langs de assen van een weg 
en een waterweg. In het plan wordt een 
soort plein gecreëerd als ingang naar 
de nieuwe wijk, in deze overgang van 
oud naar nieuw is ook plaats voor de 
molenstomp.

B&W Heerde blijft bij verhogen 
van de molen in Vaassen

Het College van B en W blijft volharden 
in haar gedachte dat het ophogen 
van Daams’ molen in Vaassen gebeurt 
om in het centrum van Vaassen een 
kwaliteitsslag te kunnen maken die de 
leefbaarheid versterkt, en niet om de 
projectontwikkelaars ter wille te zijn. 
Met deze reactie reageert men op 
de 19 ingediende bezwaarschriften 
tegen het plan. Sommige reclamanten 
verzetten zich om ethische (aantasting 
cultuurgoed), anderen om esthetische 
redenen (niet mooi) tegen de ophoging 
van de molen. Weer anderen menen 
dat hun huizen in waarde verminderen 
of dat hun privacy wordt aangetast. 
Door de molen te verhogen kan binnen 
de normen van de Gelderse molenver-
ordening hoger worden gebouwd in de 
omgeving. Zonder verhoging is bebou-
wing in twee bouwlagen het maximum, 
anders vangt de molen te weinig wind 
om nog te kunnen draaien. Bovendien 
biedt de structuurvisie voor Vaassen 
volgens het college voldoende hand-
vatten om het dorpse karakter van 
Vaassen te behouden. Het verhogen 
van Daams’ molen kost de gemeente 

geen geld. Volgens het College van B 
en W draagt de provincie Gelderland 
substantieel bij in de kosten en zijn de 
overige kosten te verhalen op degenen 
die van het verhogen van de molen 
profiteren.

Onthulling naambord aan molen 
De Gouden Engel in Koedijk

Op 14 november werd aan molen De 
Gouden Engel te Koedijk een molen-
bord onthuld. De onthulling vond onder 
aanwezigheid van belangstellenden 
plaats door Bart Slooten, thans voor-
zitter van de Stichting Johannes Bos. 
Het bord is gemaakt door de vader van 
Vincent Kraan, die in de molen namens 
de stichting het bedrijf exploiteert. De 
naam van de molen herinnert aan het 
aloude en thans uitstervende Koedijker 
Sinterklaasfeest dat Gouden Engelfeest 
werd genoemd en gevierd werd (en 
in een aantal gezinnen nog wordt) 
op 31 december. De molen is ook te 
beschouwen als een geschenk aan het 
dorp en als zodanig is er een verwijzing 
naar het genoemde feest. Bovendien 
houdt de naam zo de herinnering 
levendig aan dit straks verdwenen feest. 
 

Uitzicht op molenpanorama aan 
de Zaansche Schans bedreigd

De Stichting Kalverpolder is volslagen 
tegen de bouwplannen in Zaanstad aan 
het noordeinde van de Kalverringdijk 
even voorbij de Zaansche Schans. De 
gemeente wil op drie locaties in totaal 
circa 32 huizen laten bouwen, waarvan 
een deel aan de Zaan. Door een derge-
lijke invulling van de bouwplek verdwijnt 
volgens het bestuur van de stichting het 
uitzicht op een uniek molenpanorama.

De molen van Terwolde-De Vecht nog in complete staat. Op deze foto is de 
buitenroede verbusseld. De maalderij naast de molen wijst op een voor die tijd 
f link bedrijf.

De onthulling van het naambord aan 
de molen De Gouden Engel in Koedijk 
door Bart Slooten (foto Vincent Kraan, 
14 november 2009).

Het naambord van De Gouden Engel 
is voorzien van een heel oud raadsel en 
trekt alleen daardoor al aandacht (foto 
Vincent Kraan, 14 november 2009).
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Molen van Wadenoijen op reis
Op 7 januari 2010 zijn de kap, het scheprad, het onderwiel en het gewelf van de achterwaterloop van de molen van Wadenoijen 
verhuisd. Op 8 januari volgden nog de roeden, de staart, de schoren en de spil. Later wordt het achtkant gedemonteerd en worden 
de veldmuren in segmenten verplaatst. 
Het was een koude bedoening, zo in het begin van de donkere nacht, maar het was fraai om te zien. Door de kap hoog op de vracht-
wagen te plaatsen, kon deze over de meeste obstakels heen. Toch was het op enkele plaatsen passen en meten. De aannemer 
is Groot-Roessink, in samenwerking met de Koninklijke Woudenberg. Transporteur is Nederhoff uit Gouda (in opdracht van Groot-
Roessink). Het volledige verplaatsingsplan is van de molen inclusief transportroute is door Adviesbureau Groen uit Montfoort opge-
steld en dat ook de directie over het werk voert. De opdrachtgever is de Molenstichting voor het Gelders Rivierengebied. 

Paul Groen.

De kap van de molen van 
Wadenoijen op weg naar zijn nieuwe 
locatie (foto Huib-Edo van der Vlist, 
7 januari 2010). 

Het molenkonvooi in de Betuwe 
op weg (foto Huib-Edo van der Vlist, 
7 januari 2010). 

Het ging allemaal maar net (foto 
Petro van Doorne, 7 januari 2010).  

Ook het gewelf van de waterloop is 
mee verhuisd (foto Petro van Doorne, 
7 januari 2010). 



Molenwereld 52  | 13e jaargang 2010 nr. 2

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

Biotoopstrijd molen Beneden 
Haastrecht wordt voortgezet

Door de bouw van acht appartementen 
op locatie Stubbe tegenover de molen 
van de polder Beneden-Haastrecht, 
wordt het zicht op en de werking van de 
molen in de toekomst ernstig belemmerd. 
De plannen dateren al uit 2005, nadat in 
2003 firma Stubbe het terrein verliet en 
de gemeente Gouda bepaalde dat 
er geen nieuw bedrijf gevestigd kon 
worden maar dat er wel woningbouw 
mogelijk was. Ook toen werden door 
onder andere de beheerders van de 
molen en de omwonenden zienswijzen 
ingediend tegen de bouwaanvraag. De 
beoogde bouw zou veertig centimeter 
hoger worden dan de huidige bebou-
wing, en daarmee in strijd met de biotoo-
prichtlijnen. De gemeente stelt dat de 
bebouwing niet hoger zal zijn dan de 
huidige, doch onafhankelijk onderzoek 
heeft anders uitgewezen. De zienswijzen 
werden echter van tafel geveegd en 
nadat in 2009 de bouwvergunning werd 
verleend, werden de bezwaren onge-
grond verklaard. Toch is er veel meer 
aan de hand dan die veertig centimeter. 
De bezwaarmakers vrezen vooral dat 
toekomstige bewoners van de huizen 
het onbelemmerd in bedrijf zijn van de 
molen zullen aanvechten op grond van 
geluidsoverlast en schaduwwerking.
Opnieuw stellen statenleden vragen 
aan Provinciale Staten van Zuid-Holland, 
daarmee het protest van de werkgroep 
Gouda-Krimpenerwaard steunend. Men 
dringt er bij de provincie op aan om 
een streep door het plan te zetten. Een 
alternatieve bouwlocatie is aan de 
Zuiderijsseldijk voor handen. Volgens 
de werkgroep is het bouwplan strijdig 
met de overheidsbepalingen opge-
nomen in de Regels voor Ruimte en de 
Gebiedsvisie Hollandsche IJssel. De 
werkgroep zal samen met de beheer-
ders in beroep gaan bij de rechtbank 
tegen het ongegrond verklaren van de 
bezwaren. 

Jaarverslag 2009 van de 
Pendrechtse Molen

Uit het door Barend Zinkweg opge-
stelde uitgebreide jaarverslag 2009 
van de Pendrechtse Molen dat ter 
redactie werd ontvangen, blijkt onder 
andere dat de timmerman van het 
Natuur- & Recreatieschap IJsselmonde 
eind april de treden van de hanetree 
in de kap heeft vervangen, lekdorpels 
heeft aangebracht en een schoep van 
het scheprad heeft vervangen. Bij dat 
laatste bleek, dat er iets mis was met de 
lagering van de wateras. Na inspectie 
bleek, dat één van de twee plankjes 
onder de lagersteen was verdwenen. De 
steen is hiermee scheef komen te staan 
en dat heeft tot grote slijtage geleid. De 
vraag was natuurlijk hoe zoiets nu moge-
lijk is geweest. Gezamenlijk onderzoek 
van de molenmaker en de provinciaal 

De Hollandsche IJssel met links de molen van Beneden-Haastrecht en rechts de 
beoogde bouwlocatie (foto werkgroep Gouda-Krimpenerwaard).

De molen van Spijkenisse staat weer op eigen benen. Het slanke karakter van 
de molen komt nu duidelijk tot uiting. (foto G. Barendse, 6 januari 2010).
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molendeskundige leverde als conclusie 
op, dat beide halzen van de vorig 
jaar nieuw aangebracht wateras niet 
volledig rond zijn. Dat levert dermate 
veel trillingen op, dat de wiggen van de 
steen zijn losgeraakt en vervolgens is één 
van de zettingsplankjes onder de steen 
‘weggewandeld’. De nieuwe steen die is 
geplaatst, bleek al een scherf te missen 
en die moet dus opnieuw vervangen 
worden. Het geplande groot onderhoud 
is nogal laat gegund en kon dit jaar niet 
uitgevoerd worden evenals de repara-
ties aan de wateras. Gevolg hiervan is, 
dat de molen een groot deel van het 
jaar sporadisch en dan nog gematigd 
heeft gemalen om vervolgschade te 
voorkomen. Begin 2009 waren er wat 
problemen met de alarminstallatie. Er 
was een paar keer loos brandalarm 
wat tot diverse reparaties leidde. Bij één 
van deze keren werd de brandweer bij 
de molen aangetroffen. Ze kregen de 
sleutelkluis niet open en dat bleek later 
te liggen aan een verkeerde cilinder. 
Gedurende 138 maaldagen werden 
704.162 omwentelingen gemaakt (tegen 
711.092 dagen in 2008).

Koninklijke onderscheiding voor 
Johan Ottevanger

Op 12 december vierde de Stichting 
Oud Zevenhuizen-Moerkapelle het 
25-jarig bestaan. Een hoogtepunt was 
het uitreiken van een koninklijke onder-
scheiding door burgemeester Fijen aan 
de enige twee bestuursleden die ook 
die 25 jaar binnen de stichting hebben 
vol gemaakt, Johan Ottevanger en 
Wouter Paul. Bij Ottevanger speelde in 
het toekennen van de onderscheiding 
ook het bestuurslidmaatschap van twee 
molenorganisaties mee: de Vereniging 
Molenvrienden Rottemerengebied en 
de Stichting Molenwereld (de uitgever 
van dit blad). Daarnaast is hij actief 
als vrijwillig molenaar, allereerst op de 
bovenmolen van de Tweemanspolder, 
waar hij met zijn gezin woont en verder 
ook op de Oukoopse molen onder 
Reeuwijk (zie Molenwereld 2009-9-349 
e.v.).

Restauratie Heimolen 
Bosschenhoofd

Na veel inspanning van de vereniging 
Westbrabantse Molens is nu einde-
lijk de eerste stap gezet tot restauratie 
van de Heimolen in Bosschenhoofd. 
Deze molen is onlangs overgegaan in 
handen van de gemeente Rucphen, 
nadat de molen een zeer lange tijd 
in bezit is geweest van de familie 
Franken. De vereniging kreeg onlangs 
het bericht van de gemeente dat door 
de gemeente Rucphen nu een monu-
mentenvergunning is aangevraagd 
voor het herstellen van de Heimolen 
gelegen aan de Heimolendreef 24 te 
Rucphen. De Heimolen heeft de status 

van Rijksmonument. Het ontwerp besluit 
ligt op grond van artikel 14a van de 
Monumentenwet, tot 13 januari 2010 nog 
ter inzage in het gemeentehuis. Locatie: 
4715TC24. Kadastraal bekend gemeente 
Rucphen, sectie P, nr 479. Piet Kruisenga. 

Aanhouder Toelen volhardt en 
wint uiteindelijk

Eigenaar J. Toelen van De Pelikaan te 
Maaskantje heeft met provinciale subsi-
dies, een rijkssubsidie en een eigen 
bijdrage eindelijk voldoende middelen 
bij elkaar om de restauratie van de 
molen grotendeels te voltooien. Om op 
het bedrag van de beschikbare 200.000 
euro uit te komen, zullen wel enkele 
werkzaamheden achterwege blijven. 
Na de restauratie zal de molen weer 
voorzien zijn van het gevlucht, waarvan 
een roede wordt voorzien van wieksy-

steem Fauël en de andere roede wordt 
uitgerust met Oud-Hollands, dat in 2008 
verwijderd werd (Molenwereld 2009-
1-10). In eerste instantie zal begonnen 
worden met de muren van de molen en 
het binnenwerk. 

Verwarring rond rouwstand bij 
standerdmolen Mierlo

In tijden dat er nog geen telefoon bestond 
werd de molen gebruikt om belangrijke 
boodschappen over te brengen aan het 
volk, aangezien de molen doorgaans 
van verre voor eenieder zichtbaar was. 
Deze molentaal wordt thans nog steeds, 
zij het minder intensief, gebezigd. Zo ook 
bij het overlijden van de Mierlose mole-
naar Wiel Nijs. Regionale verschillen 
met betrekking tot de rouw- en vreug-
destand leidden tot verwarring, aange-
zien er mensen waren die dachten dat 

De kaal gezette Heimolen in Bosschenhoofd (foto H. van Steenbergen, 
23 augustus 2009). 
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de komend staande standerdmolen in de vreugde stond. In 
grote delen van het land is dat ook zo, maar beneden de grote 
rivieren is een groot deel, waar de rouwstand de tegenoverge-
stelde stand is van de in het algemeen bekend staande vreug-
destand. Meestal wordt bij rouw de roede (het onderste eind) 
dóór het midden gezet, maar in sommige delen van Nederland 
en België is dat juist de vreugdestand (Molenwereld 2009-1-47 
e.v.: ‘Roomse rouw’). De zonen Nijs bleken voor deze afwij-
kende stand te hebben gekozen, aangezien de vader Wiel Nijs 
Limburger van afkomst deze stand prefereerde. 

De Witte Molen te Reek dreigt ondergang 
tegemoet te gaan

Wethouder C. School van de gemeente Landerd luidt de noodklok 
voor wat betreft de steeds verder in verval rakende Witte Molen 
te Reek (Molenwereld 2009-2-67). Volgens hem zal het geen jaar 
meer duren of de kap valt uit elkaar. De wethouder trekt zich, 
zoals veel Reekenaren, het lot van de molen aan. De gemeente 
Landerd heeft het Monumenten Fonds Brabant laten onder-
zoeken wat het kost om de molen te kopen en te restaureren. 
De uitkomsten van het onderzoek liegen er niet om. Zo wordt de 
molen door het fonds getaxeerd op een waarde van 175.000 
euro, terwijl de vraagprijs van de verkopende partij 449.000 euro 
bedraagt. De conclusie van het rapport is eenduidig en helder: 
men vindt het niet verantwoord om de molen te verwerven, te 
restaureren en te herbestemmen onder de huidige condities. 
Er zijn immers geen beschikbare subsidies voor het verwerven 
van de molen en op grond van de beleidregel van het RCE zijn 
er slechts beperkte restauratiesubsidies beschikbaar. Alleen 
wanneer de gemeente bereid is tonnen op tafel te leggen, zijn 
er misschien mogelijkheden. Dit is echter voor de wethouder 
ook een brug te ver, aangezien de gemeente al drie molens 
(Zeeland) in beheer heeft. De wethouder stelt tevens dat de 
huidige eigenaar zijn instandhoudingsverplichting van het rijks-
monument erg verwaarloost. Naarmate de tijd verstrijkt zal het 
steeds moeilijker worden een koper te vinden voor de molen, die 
daarmee steeds verder naar de rand van de afgrond geraakt. 

Aankondiging I.J. de Kramerprijs 2010 

De vereniging voor molinologie TIMS Nederland - Vlaanderen 
looft voor de vijfde maal een publicatieprijs, genaamd ‘I.J. de 
Kramer-prijs’, ter waarde van 2.000 euro uit aan de auteur(s) 
van een recente publicatie of een manuscript met een wezen-
lijke bijdrage aan de verdieping van de molinologische kennis 
binnen het Nederlandse taalgebied. De vereniging beoogt 
hiermee het molinologisch onderzoek en de publicatie van 
onderzoeksresultaten te stimuleren. Alleen studies die op eigen, 
origineel onderzoek zijn gebaseerd, dingen mee. Gegadigden 
dienen zich schriftelijk te melden bij het secretariaat voor 1 
mei 2010 onder bijvoeging van drie exemplaren van hun werk. 
Een deskundige jury, die wordt samengesteld afhankelijk van 
de ingezonden onderwerpen, zal deze beoordelen en de 
winnende studie selecteren. De uitreiking van deze prijs is voor-
zien tijdens de TIMS Nederland-Vlaanderen najaarsbijeenkomst 
in november 2010. Het reglement is te vinden op de website: 
timsmills.info/timsnlvl/reglement 

In ‘t kort

-Op vrijdag 15 januari is de gerepareerde krukas van de zaag-
molen Het Jonge Schaap aan de Kalverringdijk in Zaandam 
weer gestoken. De krukas brak voor de tweede maal zodat hij 
nu voor de derde keer is gestoken. Hopelijk gaat nu het driemaal 
is scheepsrecht op. Met het herstel was een bedrag van 20.000 
euro gemoeid.
-Vrijdag 29 januari molen is molen De Hoop in Sint Philipsland na 
de voltooide grootscheepse restauratie weer in bedrijf gesteld.

Molenkalender 2010

6 maart 2010: Jaarvergadering Vereniging De Hollandsche Molen.
13 maart 2010: Friese molenaarsdag.
28 maart 2010: Westbrabantse Molendag.
8 juni 2010: Avondexcursie Gild Fryske Mounders: Goëngahuizen.
15 juni 2010: Avondexcursie Gild Fryske Mounders: Woudsend.

Carnaval gaat aan de standerdmolen van 
Moergestel niet ongemerkt voorbij 
(foto: W. van Breenen, 16 januari 2010). 

De gerestaureerde molen van Sint Philipsland 
(foto H. van Steenbergen, 12 juni 2009).

- M O L E N S A C T U E E L -
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Nieuwe DVD met Friese molenfoto’s       van Donald Vandenbulcke

Donald Vandenbulcke uit Staden (West-Vlaanderen) wil alle molens van België en 
Nederland te fotograferen in de beste omstandigheden 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 zoe-
ken en er verschillende beelden van vast te leggen. Dat gebeurde ook voor Frans-
Vlaanderen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen.
Na heel wat veldwerk is nu de DVD met de molens van Friesland klaar (221 molens, 
restanten inbegrepen; in totaal meer dan 1480 foto’s met en zonder ondertiteling 
van verschillende fotografen als Willem Jans; Harmannus Noot; Marco de Vries; 
Marjolein Noot en Stefan Teeling).
In de reeks ‘Molens in Nederland’ is het de tiende provincie welke op DVD werd 
gezet. Volgend jaar komt normaal dan nog Limburg aan bod en zo zal de reeks com-
pleet zijn.
De DVD is te koop gesteld door betaling van Ⓤ 10,- plus verzendkosten per CD. De ver-
zendkosten bedragen: bij 1-2 DVD’s Ⓤ 5,-; bij 3-10 DVD’s Ⓤ 9,60. Ze zijn te bestellen door het 
overmaken van het bedrag, de vermelding van het gewenste (s.v.p. met of zonder onderti-
teling 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 BE23 8600 0392 0091

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

- P A P I E R M O L E N -
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In 1926 verscheen het eerste 
deel van Onze Hollandsche 

Molen, in 1929 gevolgd door het twee-
de deel. Beide delen zijn van de hand 
van C. Visser, A. ten Bruggencate en J. 
Schregardus. De beide delen vormen 
eigenlijk het begin van een gestaag 
voortkabbelende stroom van informatie-
ve boeken over molens voor een breed 
publiek. Nu, meer dan tachtig jaar later, 
verscheen er weer een nieuwe loot aan 
dezelfde stam: Zicht op molens van de 
hand van Willem Roose die al eerder zo’n 
breed-publiek-molenboek publiceerde, 
Molens in Nederland, dat in 2001 uit-
kwam (zie Molenwereld 2002-2-55).

Zicht op molens
Willem Roose kent het (koren-)molenle-
ven van binnenuit in tegenstelling tot de 
andere auteurs van dit soort werken die 
betrekkelijk buitenstaanders waren. Nu 
is zijn molenbelangstelling beslist niet al-
leen beroepsmatig, maar gaat heel ver, 
heel breed en heel diep. Hij beheerst, om 
zo maar eens te zeggen, het molenveld. 
Dat komt dan ook de kwaliteit ten goe-
de. Hij weet waarover hij het heeft. Dat 
is niet zijn enige sterke punt. Daarnaast 
beschikt hij over - wat je noemt - een 
welversneden pen. Ook is zijn niveau 
op een knappe manier afgestemd op 
de doelgroep: het brede publiek. Voeg 
daarbij het mooie fotowerk van Simone 
Gerard en Zicht op molens is een boek 
waarmee je kunt aankomen bij insider 
en buitenstaander.
De opzet van het boek is provinciege-

wijs; na een ‘Woord vooraf en een alge-
mene inleiding krijgen van noord naar 
zuid alle provincies een beurt, met be-
grijpelijkerwijs Flevoland als uitzondering. 
Een zakenregister sluit het boek af. In de 
afzonderlijke hoofdstukken wordt om te 
beginnen een korte karakterschets ge-
geven van het molenpatrimonium in die 
provincie, waarna vervolgens een voor 
de provincie opvallende krent uit de 
pap wordt gelicht. Het zal duidelijk zijn 
dat de algemene wetenswaardigheden 
voor de gemiddelde molenliefhebber 
niet veel nieuws brengen. Die krenten 
doen dat juist weer wel, waardoor het 
boek toch ook voor de door de wol ge-

verfde molenliefhebber zeker de moeite 
waard is. Ht verhaal over de Zeeuwse 
molenmaker Klaas de Troye is werkelijk 
een parel. Het is de enige niet.
Bij vrijwel ieder hoofdstuk zijn ook een 
of twee onderdelen ‘uitgelicht’, waarin 
een meer algemeen aspect onder de 
loep wordt genomen als bijvoorbeeld 
wiekstanden, biotoop of het weer.
De foto’s zijn merendeels eigentijds en 
in kleur; de molen in het landschap, 
exterieur, interieur, details; het is er alle-
maal en ze mogen gezien worden ook. 
Daarnaast zijn er ook oude zwart/wit 
foto’s opgenomen. Het maakt het boek 
een lust voor het oog.
Het enige echte bezwaar dat ik tegen 
het boek zou kunnen aanvoeren is het 
gebruik van ‘vrijwilligerstermen, vrijwil-
ligersjargon’. Uit de mond van een van 

oorsprong Zeeuwse molenaar klinkt 
‘bolspil’ mij als vloeken in de kerk. Het 
door onze columnist zo aangevochten 
‘fluitgatenverhaal’ (Molenwereld 2009-
11-462) wordt ook voor waar opgedist 
(Naar aanleiding van de bewuste co-
lumn attendeerde de heer D. Stam uit 
Axel ons erop dat deze naam plus ver-
klaring (voor het eerst? jsb) wordt ver-
meld in het boek Kijk op Molens, pagina 
130. Dit boek is geschreven in 1979 door 
J. Th. Balk. Zou het sindsdien steeds klak-
keloos zijn herhaald?). Geen vrijwilligers-
term, maar al sinds tientallen jaren ach-
terhaald is de verklaring van het woord 
paltrok met een kledingstuk van vluchte-
lingen uit de Pfalz, de ‘Pfaltzrok’.
De (vermeende) ‘vakterm’ losgooien 
(blz. 30) is een regelrechte en kracht-
dadige haal met een vork over de ziel 
van uw recensent. Ik herinner mij een 
artikel van redacteur Rijnenberg van De 
Molenaar (die gelukkig en heel terecht 
door Roose wordt vermeld, zij het dat zijn 
betekenis vele malen groter is geweest 
dan alleen voor het Gelderse molenbe-
houd) die een halve eeuw geleden al in 
zijn blad flink uithaalde tegen deze term 
(en soortgelijke) en - als ik mij goed her-
inner - dit een journalistenwoord vond. 
Overigens werd de term losmaken of los-
gooien wel gebruikt voor het los maken 
van de kettingen van de roe. Dat is zo 
logisch als het maar zijn kan. 
Dan zijn er nog een aantal slippertjes. 
Bijvoorbeeld: in balkenbrij wordt geen gort 
verwerkt maar boekweitmeel (pag. 22). 
De molen van de Borgsloterpolder werd 
niet door Medendorp gesloopt, maar 
door W.O. Bakker (pag. 25). De commis-
sie voor elektriciteitsopwekking, de com-
missie Zierfuss (pag. 78) stond niet onder 
voorzitterschap van ir. Voerman, maar ir. 
F. Stokhuyzen. Toen de commissie in 1952 
werd omgezet in een stichting werd prof. 
Forbes voorzitter. Met Voerman bedoelt 

Roose wellicht ir. Baggerman die in deze 
stichting een voortrekkersrol speelde.
Deze kritische opmerkingen doen op 
geen enkele manier afbreuk aan de 
waarde van dit knap opgezette en fraai 
uitgevoerde boek. Willens en wetens ga 
ik geen vergelijking aan met Molens in 
Nederland. Eén ding weet ik wel zeker: ik 
zou ze geen van beide willen missen. jsb.

N.a.v.: Willem Roose (tekst), Simone 
Gerard (fotografie): Zicht op molens 
(Arnhem 2009), 128 pagina’s, 
gebonden, full colour, formaat 
A4, ISBN 978-90-5897-485-3; het 
boek is leverbaar via boekhandel, 
warenhuizen en internet. 
De winkelprijs is 24,95 euro. 

- P A P I E R M O L E N -



13e jaargang 2010 nr. 2 | 57 Molenwereld

- P A P I E R M O L E N -

Er zijn inmiddels vele boeken, 
boekjes en brochures geweid 

aan afzonderlijke molens. Niet alle 
zijn ze even sterk, onverschillig of het 
nu gaat om de inhoud of de uitvoe-
ring. Recent verscheen zo’n monogra-
fie over de Weijpoortse molen, een 
grote wipmolen tussen Bodegraven en 
Nieuwerbrug, gebouwd voor de bema-
ling van de gelijkname polder. Dit boek, 
De Weijpoortsemolen - Het verhaal van 
de enig overgebleven poldermolen 
rond Bodegraven en Nieuwerbrug en 
een uitgave van de Stichting Historische 
Kring Bodegraven is inhoudelijk een 
ijzersterk boek. De omvang mag er ook 
zijn: 266 blz. De beide auteurs, Rob van 
Alkemade en Leo van der Vlist, verstaan 
hun vak, onverschillig of het nu om de 
molen of om de geschiedenis gaat.
Het is niet het verhaal van een molen 
op zich. Het heeft duidelijk een meer-
waarde. Die meerwaarde is gelegen in 
het plaatsen van de molen in de context 
van de ontwikkeling van de bemaling in 
de regio. De molen noch de polder is zo 
geen losstaand element van maar de 
exponent van een groter geheel. 
De auteurs blijken ook in staat om de 
vragen te stellen die er wezenlijk toe 
doen. Zo blijkt de molen op de keper be-
schouwd een buitenbeentje te zijn in de 
relatie tussen de vlucht en het scheprad. 
Er zullen niet veel mensen zijn die zich 
dat realiseren, maar Alkemade en Van 
der Vlist maken dit overtuigend duidelijk. 
Ze gaan ook in op vragen omtrent de 
capaciteit van de molen. Dat wordt op 
een correcte manier aangepakt. Alleen 
vraag ik mij wel af of je bij dit soort ver-
gelijkingen wel met de wateropvoer-
werktuigen mag beginnen. Dan komen 
er wel op zich correcte cijfers uit de bus 
rollen, maar de hoofdrolspeler, de kracht 
van de wind is mijns inziens toch hier 
vooral bepalend en dan is het verschil 
minder dan het lijkt. 
Wat de molen en het molenaarsleven 
werkelijk tot leven brengt zijn de inter-
views met vooral oud-molenaars. Niet 
alleen daarin, maar ook op grond van 
informatie uit het polderarchief ontstaat 
een heel goed beeld van het molenaars-
bestaan in sociaal-economisch opzicht. 
Ook wat dit betreft mag dit boek wel 
een voorbeeldfunctie vervullen.
Een bijzonder en prijzenswaardig initia-
tief is het opnemen van de inscripties in 
de molen en de plaats waar ze te vinden 
zijn met -zo mogelijk - een toelichting. 
Achtereenvolgens komen aan de orde: 
de voorgeschiedenis; de geschiede-
nis van de molen voor 1869 en erna; de 
molenaars; de woning; mensen en jaar-
tallen en een technische beschrijving. 
Die mensen en jaartallen betreffen niet 
zozeer de molenaars, maar anderen 
waaraan het wel en wee van de molen 

nauw aan verbonden was, zoals de in-
gelanden van de polder, de leden van 
het polderbestuur, de leveranciers en 
de ambachtslieden die bij de molen be-
trokken waren.
Er is kennelijk met zeer grote zorgvuldig-
heid te werk gegaan. Alleen nam de 
zoon van molenmaker Piet van Beek het 
bedrijf niet na het overlijden van zijn va-
der over (blz. 150), maar ging de vader 
de zoon voor: vader Piet van Beek over-
leed op 18 februari 1978, zoon Hans op 2 
oktober 1976, 30 jaar oud.
Helaas is het fotowerk in het boek kwalita-
tief niet altijd overtuigend. Wat men pijn-
lijk mist is een goede en duidelijke kaart, 

zeker voor mensen buiten Bodegraven 
die met de streek niet of nauwelijks be-
kend zijn. Het maken van registers is voor 
een boek als dit met zijn talloze namen, 
een vrijwel onbegonnen klus, maar het 
betekent ook dat het een onbegonnen 
klus is om namen terug te vinden buiten 
de molenaars om dan. 
Al met al overstijgt dit boek toch de 
waarde van een ‘gewone’ molenbio-
grafie, juist omdat het de molen in zijn 
verband plaatst en dit verband ook dui-
delijk maakt, zodat het omgekeerd ook 
een bijdrage levert aan de molenge-
schiedenis in het algemeen. 

De Weijpoortsemolen

Rob Alkemade en Leo van der Vlist: De Weijpoortsemolen - Het verhaal van 
de enig overgebleven poldermolen rond Bodegraven en Nieuwerbrug 
(Bodegraven 2009), 266 blz., gebrocheerd, geïllustreerd. Prijs Ⓤ 19,95, exclusief 
porto. De prijs voor leden van de Stichting Historische Kring Bodegraven is Ⓤ 15,-
Het boek is verkrijgbaar door het overmaken van 22,60 (inclusief porto) op 
rek. no. 3988.57.245 ten name van Stichting Historische Kring Bodegraven te 
Bodegraven met vermelding van de adresgegevens. Bestelling kan ook per 
e-mail via het secretariaat van de stichting: broosdegroot@hetnet.nl
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A C T I E F
Nieuwbouw molen te Escondido 
 (USA-Californie)

De nieuwbouw van de molen in Escondido is gereed. Afgelopen half augustus zijn we met het opbouwen van de nieuwe 
molen in Escondido begonnen. Het achtkant is bekleed met delen en de kap met koperen shingles.

Gezien de temperaturen in Escondido (sommige dagen ver boven de 40 graden) is de molen daar qua kleuren en materiaal 
keuze op aangepast.
Op 6 oktober zijn het achtkant, de kap, de roeden en de staart geplaatst en een week later kon de molen voor het eerst draaien. 
Iedere middag rond een uur of één steekt er een mooi windje op waar de molen prima op draait en kan malen.
Door de opdrachtgever dient de onderbouw nog te worden afgerond en het terrein rond de molen te worden ingericht. 
Tevens wordt er naast de molen nog een restaurant gebouwd.
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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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De ‘Zoeker’ uit het vorige nummer is ook nu 
niet thuisgebracht. De nieuwe is ongetwijfeld 
gemakkelijker en zeer zeker in Noord-Holland 
te vinden; maar waar?

Wie helpt? Reacties a.u.b. te richten aan de 
redactie van de Molenwereld, Moerdijkstraat 
39, 2751 BE Moerkapelle, fax 079-5931303, 
e-mail: redactie@molenwereld.nl

Zo langzamerhand is de bodem in zicht 
van de werkvoorraad aan ‘Zoekers’ Als 
u nog foto’s heeft van molens waarvan 
u de herkomst niet weet dan kunt u 
die inzenden naar het bovenstaande 
(e-mail-)adres. Houdt voor digitale foto’s 
s.v.p. een resolutie aan die hoog genoeg 
is (circa 300 dpi). 



Molenwereld 62  | 13e jaargang 2010 nr. 2

- G R E N S M O L E N S -

MOLENMOORD over de grens
Eind december vorig jaar is de zo bijzondere korenmolen van Völlenerfehn gesloopt, een molen die zijns gelijke nauwelijks had; 

niet in Duitsland, noch daarbuiten. Vanwege het unieke karakter van deze molen mag men wel spreken van een molenmoord, 
een om zeep geholpen molen die beter had verdiend.
Völlenerfehn is een dorp tussen Papenburg en Leer, sinds 1973 behorend tot de gemeente Westoverledingen. Het dorp ontstond in 
de achttiende eeuw en in 1814 werd een concessie verleend voor de bouw van een koren- pel- en oliemolen. Het draaide uit op een 
achtkante beltmolen, mogelijk gebouwd in 1823, die tot een roedenbreuk in 1950 in bedrijf was. Daarna kocht Bernhard Goldenstein 
uit Südgeorgsfehn in 1954 de vleugellamme molen. Hij wilde weer op de wind malen en kocht een watermolen in Riepsterhammrich 
die hij in 1958 op het achtkant van de beltmolen zette. De zo gecompleteerde molen is één van de laatst gebouwde windmolens, 
zo niet de laatste die voor een molenaarsbedrijf in Duitsland is gebouwd; merkwaardig genoeg in hetzelfde jaar als in Nederland de 
molens van Vragender en Afferden als laatsten voor het zelfde doel worden gebouwd. Het is onvoorstelbaar dat die ooit het lot van 
hun collega in Völlenerfehn zullen delen!
De ex-watermolen met een vlucht van 14,6 m dreef het binnenwerk van de oorspronkelijke korenmolen aan. Goldenstein maalde 
tot 1964 op de wind. Daarna werd er nog op de motor gemalen tot 1979 door de coöperatie Flachsmeer. De toestand van de wind-
molen werd er niet beter op, maar nog in 1988 bracht eigenaar Gramberg die de molen in 1979 van de coöperatie had gekocht 
nieuwe zelfzwichting met kleppen aan beide kanten van de roe. Ondanks deze vernieuwing geraakte de molen toch in verval, zo 
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ernstig dat de herstelkosten geraamd werden op 500.000 euro. Daarvan zou de eigenaar, Wolfgang Küppers, 80% uit eigen beurs 
moeten bekostigen. Meer dan een jaar onderhandelen met de gemeente Westoverledingen leverde geen resultaat op. In april 
2009 dient de fietsenfabrikant Holger Paulsen zich aan. Hij wil de ‘bovenmolen’ kopen en herbouwen in zijn woonplaats Ahausen 
bij Bersenbrück. Paulsen en Küppers zijn het snel eens, maar vooralsnog wil de Denkmalschutz van de kreis Leer niet meewerken. De 
molen zou ter plaatse behouden moeten blijven. Tijdens de zeer zware storm van 18 november loopt de molen schade op die het 
gevaar van de molen voor de omgeving onderstreept. Dan gaat monumentenzorg overstag en krijgt Paulsen de sloopvergunning. 
Voor 1 euro wordt hij eigenaar van de gewezen watermolen en het binnenwerk van de korenmolen. Na de kerst wordt de molen ge-
sloopt. Is het nu molensloop of molenmoord? Gelet op het unieke karakter van de molen, zowel constructief als sociaal-economisch 
is sloop een te neutrale uitdrukking en is molenmoord beter op zijn plaats. Dat de bovenbouw een nieuw leven krijgt in Ahausen is 
om dezelfde reden niet meer dan een doekje voor het bloeden. Het achtkant van de oude molen in Völlenerfehn blijft staan: van 
Denkmal gepromoveerd tot Mahnmal. jsb.

De foto’s van de afbraak zijn van de hand van Carsten Lucht, de nog complete molen is gefotografeerd door 
Harmannus Noot op 18 juni 2006.
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-Beter een goede vriend dan een onwelwillende buurman-

Heense Molen: voortbestaan 
kleinste motormaalderij van 

Nederland op het spel!
Vereniging De Westbrabantse Molens

restaureerd. Ook nadien vonden gere-
geld onderhoudsbeurten plaats, waar-
door de molen nog steeds maalvaardig 
is. Vrijwilligers stellen de molen meerdere 
malen in de week in gebruik. De molen is 
een geregistreerd Rijksmonument.
Het molencomplex te Heensemolen be-
stond tot aan de jaren tachtig van de 
vorige eeuw uit de molen, het woon-
huis, een schuur en een motormaalde-
rij. Helaas bestaan woonhuis en schuur 
niet meer. In 1980 heeft de toenmalige 
molenaar Baauw de molen, huis en erf 
aan verschillende eigenaren verkocht. 
De molen kwam in het bezit van de ge-
meente. Huis, schuur en motormaalderij 
kwamen in handen van verschillende 
particuliere eigenaren. Het molenaars-
huis, daterend uit het begin van de 
achtiende eeuw, ging bij een brand 
in de jaren negentig verloren, waarna 
een nieuw, modern woonhuis werd ge-

bouwd. De houten schuur, ongetwijfeld 
daterend uit de negentiende eeuw, 
werd rond het jaar 2000 vervangen door 
een nieuw exemplaar. Hierbij kwam de 
nokhoogte, illegaal, hoger te liggen 
dan de oude schuur. De molen kreeg 
daardoor nog meer windbelemmering. 
Inmiddels had de nieuwe eigenaar van 
woonhuis en schuur ook allerlei bomen 
en ander groen aangepland, waardoor 
de molen van de westelijke richting 
steeds minder goed zichtbaar wordt. De 
molen die de naam aan het gehucht 
gaf wordt langzamerhand onzichtbaar. 
Ook het oude toegangspand tot de mo-
len werd door de buurman afgesloten, 
waardoor ook dit stuk geschiedenis let-
terlijk voltooid verleden tijd is geworden. 

De bouwgeschiedenis van deze molen 
is een hoofdstuk apart. In kort komt het 
hier op neer, dat de maalzolder van 

De motormaalderij vanaf de wegkant. Het gebouw laat 
zich op het eerste gezicht onmogelijk als (complete!!!) 
maalderij herkennen (foto Jan Willem van Beers, 
13 maart 2004).

De achterzijde van de maalderij (foto Jan Willem van Beers, 
13 maart 2004).

InInleiding

In het uiterste westen van de provincie 
Noord-Brabant staat in het gehucht 
Heense Molen de stenen grondzeiler De 
Vos. Het dorpje Heense Molen is in het 
midden van de zeventiende eeuw ont-
staan rondom de toen gestichte koren-
molen aldaar. De molen was gelegen 
op de grens van de ambachtsheerlijkhe-
den Vossemeer en Steenbergen. In de 
loop van de achttiende eeuw raakte de 
molen in particulier bezit. In 1714 werd de 
houten standerdmolen vervangen door 
een stenen grondzeiler, de oudste van 
de provincie Noord-Brabant. De molen 
werd gebouwd op de berg van de stan-
derdmolen.
De molen bleef tot aan het begin van 
de zestiger jaren in bedrijf. Inmiddels is 
de molen eigendom van de gemeente 
Steenbergen. De molen werd in 1981 ge-



13e jaargang 2010 nr. 2 | 65 Molenwereld

- B E H O U D  /  H E E N S E  M O L E N  -

deze grondzeiler op de eerste zolder 
ligt. De molen kreeg bij de bouw een in-
rijpoort, aan de westzijde. Een luizolder 
ontbreekt, waardoor het luiwerk, dat op 
het spoorwiel draait, gedeeltelijk boven 
de kapzolder uitsteekt. De molen is ver-
moedelijk met één koppel stenen ge-
bouwd met mogelijk een rechtstreekse 
aandrijving vanaf het bovenwiel. Pas 

later is dan het spoorwiel met luiwerk 
aangebracht. In bediening is het een 
onhandige molen: men moet steeds 
een steile trap op en af om op de be-
gane grond te komen. Tevens moet bij 
het lossen van het graan de molen stil 
gezet worden. De molen was één der 
eersten in West-Brabant die “versteend” 
werd. Rondom Breda werden in de pe-

riode 1675-1680 drie molens in steen ge-
bouwd, doch de Heense Molen was de 
eerste in het westen van de provincie. 
Weldra zouden er meer volgen, zoals 
Fijnaart, Hoogerheide, Geertruidenberg, 
Terheijden en Lage Zwaluwe. Voor meer 
technische gegevens verwijzen we 
naar de publicatie over deze molen 
[Korenmolen “De Vos” te HEENSE MOLEN 

De Dekkersmotor in optima forma 
(foto Vereniging De Westbrabantse Molens).

Het fabricageplaatje op de cilinderwand 
(foto Vereniging De Westbrabantse Molens).

Advertentie voor Dekkers motoren in De Molenaar van 
20 oktober 1926.
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in historisch en technisch perspectief be-
keken, Breda, 2000, te verkrijgen bij ver-
eniging “De Westbrabantse Molens”].

Motormaalderij

Tot het complex behoort een motormaal-
derij welke ondergracht is een apart ge-
bouw, ter plaatse aangeduid als ‘motor-
hok.’ Deze motormaalderij werd in 1905 
gebouwd. Hij kwam te liggen naast het 
molenaarshuis, aan de straat. Het ligt 
circa 100 meter van de molen af, zodat 
hij bij de bescherming van de molen als 
Rijksmonument niet in het oog viel. Het 

is één der laatste bestaande, complete 
motormaalderijen bij Nederlandse mo-
lens. De gescheiden ligging maakt de 
maalderij des te merkwaardiger. Als re-
gel bevinden deze motormaalderijen 
of motorhokken zich in de directe nabij-
heid van de molen. Dat is hier niet het 
geval. In het gebouwtje is een complete 
en originele maalderij, aangedreven 
door een ééncilinder dieselmotor aan-
wezig. Het betreft een originele Dekkers-
motor uit Roosendaal, het vroeger zo 
bekende type motor in het zuiden van 
het land. Begin jaren tachtig kwam ook 
het motormaalderij in handen van een 

particuliere eigenaar. Deze liet het ge-
bouw met de inrichting gelukkig staan, 
alhoewel er plannen voor verkoop van 
de motor waren. Door toedoen van de 
molenstichting en de molenvereniging 
van Nieuw-Vossemeer, welke eerder 
al actief was bij het behoud van mo-
len De Assumburg te Nieuw-Vossemeer 
kwam het gaande werk en de motor in 
eigendom van de genoemde stichting. 
De stichting werd hierbij geholpen door 
het Prins Bernhardfonds, ondersteund 
door de landelijke molenvereniging “De 
Hollandsche Molen”. Het gebouwtje 
bleef eigendom van de particulier. 

De molenvereniging van Nieuw-
Vossemeer is vervolgens met deze ei-
genaar onderhandelingen begonnen 
inzake de aankoop van het gebouwtje 
om daarmee zowel molen als motor-
maalderij voor het nageslacht te be-
waren. Door deze eigenaar werd zelfs 
toegestaan dat deze regelmatig in wer-
king werd gesteld, er werd zelfs graan 
gemalen! Bij de onderhandelingen wa-
ren diverse bestuursleden betrokken, de 
gemeente, evenals de nieuwe eigenaar 
van het molenaarshuis. Deze meneer 
bleek technisch onderlegd te zijn en was 

De overbrenging op de maalas 
met een halfslag drijfriem. Op de 
voorgrond in de vloer voor het lager 
langs de uitlaat. Een maalderij als 
deze is aanzienlijk zeldzamer dan 
een korenmolen (foto Vereniging De 
Westbrabantse Molens).

De maalstoel met de steenkraan. De licht wordt bediend met een handwiel 
(foto Vereniging De Westbrabantse Molens). 
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bereid de motor regelmatig in werking 
te stellen. De onderhandelingen kregen 
echter een merkwaardige wending, 
toen de buurman, achter de rug van 
de vereniging om het motormaalderij 
kocht, terwijl de onderhandelingen in 
volle gang waren. Een pijnlijke zaak voor 
diverse betrokkenen.
Inmiddels is duidelijk waarom een en 
ander zo is gegaan. De buurman wil 
het gebouwtje slopen en de vrijgeko-
men ruimte bij zijn tuin trekken. Dit be-
tekent dat binnen afzienbare tijd een 
uniek bouwwerk zal verdwijnen. Aan 
een eerdere aanwijzing tot gemeente-
lijk monument werd door de buurman 
niet meegewerkt. Hij zou namelijk het 
gebouw in stand houden en een monu-
mentenstatus was daarom niet nodig. 
Inmiddels is duidelijk dat bescherming 
gewenst is; het is de enige mogelijkheid 
om het gebouwtje in stand te houden, 
afgezien van de mogelijke praktische 
uitwerking. Medewerkers van de Nieuw-
Vossemeerse molenstichting hebben 
thans geen toegang tot het gebouw. 
Het slot werd veranderd. 
Het belang van behoud ligt er met name 
in dat deze typische motormaalderijen 
bijna alle verdwenen zijn. In de jaren 
zestig en zeventig voltrok zich een gigan-
tische molenrestauratiegolf over Noord-
Brabant. De ene na de andere molen 
werd gerestaureerd. In de toenmalige 
restauratiefilosofie werden alle nieuwe 
toepassingen, zoals motoren, meng-
ketels, elevatoren verwijderd. Ook mo-
toren vielen hieronder. Slechts weinige 
overleefden deze restauratiefase. Het is 
dan ook van groot belang dat deze in-
middels unieke motormaalderij van de 
ondergang kan worden gered.

De motormaalderij nader 
bekeken

Het motormaalderij bestaat uit een voor-
bouw uit 1904 en een latere achterbouw. 
De voorbouw is opgebouwd uit bak-
stenen, de lengte bedraagt 6380 mm, 
hoogte 3000 mm en de breedte 4280 
meter. Het object heeft één bouwlaag 
en heeft een spitse kap, belegd met 
blauwe pannen. In de voorbouw is een 
toegangsdeur, welke aan de bovenzijde 
is afgerond. Aan de voorzijde zijn twee 
gietijzeren, halfronde raampje aanwe-
zig. Aan de zijde is eveneens een half-
rond raampje aanwezig. 
De achterbouw is mogelijk van latere da-
tum. In deze achterbouw is de motor on-
dergebracht. Volgens overlevering zou 
de motor eerst in de openlucht hebben 
gestaan. De achterbouw dateert in ie-
der geval van voor 1930 en heeft de vol-
gende maten: lengte 6380 mm, breedte 
2680 mm en hoogte 3500 mm. Het ge-
bouwtje is gelegen tegen de Zeedijk, zo-
dat de hoogte aan de voorzijde minder 
hoog is dan aan de achterzijde. Achter 
het gebouwtje is een koelwaterput aan-
wezig, welke een diepte heeft van 1000 
mm. De achterbouw heeft een plat dak. 
Zowel de voor- als achterbouw bevinden 
zich thans in een onderkomen staat. 
Het gaande werk bestaat uit een maal-
stoel met één koppel kunststenen. De 
overbrenging geschiedt vanaf de motor 
door middel van een riem, welke via een 
horizontale as en een haakse overbren-
ging met gietijzeren kamwielen de loper 
aandreef. Het gaande werk verkeert in 
goede staat, doch de kammen van de 
twee gietijzeren kamwielen dienen ver-
vangen te worden. De maalstoel is ver-

moedelijk geplaatst door molenmaker 
Van den Hamer uit Brouwershaven. De 
inrichting iscompleet, inclusief scherp-
hamers en toebehoren als steenkraan 
etc. De motor is van het fabrikaat het 
fabrikaat Dekkers uit Roosendaal. Deze 
firma vervaardigde vele motoren voor 
molenaarsbedrijven in het zuiden des 
lands. Slechts op één plek ligt, naast die 
van de Heense Molen, nog een com-
plete Dekkers-gloeikopmotor, te weten 
in Oudemolen bij Halsteren, een motor-
maalderij, die al op het einde van de 
19e eeuw werd gebouwd ter vervanging 
van een standerdmolen. Deze motor is 
nog geheel bedrijfsvaardig en bevindt 
zich in een goede toestand.

Waarom het behouden waard?

De vraag dient gesteld te worden of de 
motormaalderij voldoende voldoet aan 
beschermingswaardige criteria. Volgens 
de vereniging De Westbrabantse Molens 
is dit het geval en wel om de volgende 
redenen:
- Het behoort onlosmakelijk bij de thans 
reeds beschermde molen De Vos;
- Het geeft inzicht in het lokale maalpro-
ces, van wind tot diesel. Het is dan ook 
een eenheid met de reeds beschermde 
windmolen;
- Het object dateert uit 1905 en is ge-

heel behouden. Alle onderdelen, zo-
wel van het staande als het gaande 
werk zijn aanwezig;

- Het interieur bevindt zich in een goede 
staat, zodat weinig additionele mid-
delen nodig zijn om het geheel weer 
in een maalvaardige toestand te bren-
gen;

- Het gebouwtje is één der laatste in 
Nederland, dat bij een windmolen staat 
en als aanvulling diende voor die wind-
molen.

De Heense Molen: het grote 
huis links van de molen met de 
dubbele schoorsteen is het oude 
molenhuis, terwijl het gebouwtje links 
daarvan, achter de lantaarnpaal, de 
motormaalderij is. De molen stond 
op de grens van de heerlijkheden 
Vosmeer (vroeger Zeeland, ook 
Nieuw Vossemeer was dat nog tot 
in het begin van de 19e eeuw) en 
Steenbergen. De molen staat al naar 
het oosten, de opname is daarom te 
dateren op circa 1965. Het kruiwerk 
ging namelijk begin jaren zestig kapot 
en de molen is zodoende op die plek 
blijven staan. De inrijpoort is pas 
in 1839 gemaakt. Voorheen had de 
molen maar één inrijpoort. het huis 
rechts naast de molen is afgebroken 
om plaats te maken voor een oprit 
naar een achtergelegen fabriek. het 
cafetje daarnaast is sinds een jaar 
of tien gesloten. Daarnaast heeft de 
buurman bomen geplant waardoor 
het geheel thans er wel heel anders 
uitziet. 
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Uiteraard zullen er altijd criteria zijn om 
zaken te behouden, immers niet alles 
kan tot in de eeuwigheid worden be-
waard. In Heense Molen is het belang-
rijkste criterium de zeldzaamheid. Wat 
vroeger zo gewoon was, is thans geheel 
verdwenen, dan wel resteren er alleen 
uitgesloopte “hokken”. Pas als het er niet 
meer is, zal men dit soort zaken missen. 
Hierbij komt dat de motor en het gaande 
werk tot voor enkele jaren gewoon nog 
in het werk konden worden gesteld. Op 
open dagen, zoals de Westbrabantse 
Molendag en de Nationale Molendag, 
was dit altijd een attractie van de eer-
ste orde. Behoud ter plaatse is de enige 
optie. De motor uitslopen en ergens an-
ders plaatsen heeft geen zin. Het hok 

werd gebouwd om de motor in onder te 
brengen. Het is een twee-eenheid. Er is 
wel eens geopperd om de motor te ver-
plaatsen, naar bijvoorbeeld de molen 
te Nieuw-Vossemeer, doch uiteindelijk 
wordt hiermee de geschiedenis geweld 
aan gedaan. De discussie over behoud 
van molens en molengerelateerde za-
ken, zoals ook in Molenwereld is beschre-
ven, geeft alleen maar een bevesti-
ging van de stelling van Vereniging De 
Westbrabantse Molens, dat behoud ter 
plaatse de enige optie is. Deze klein-
schalige monumenten worden nog niet 
door iedereen als monument gezien. Er 
blijft op dit gebied ook in het katholieke 
zuiden het nodige missiewerk te doen. 

Moeilijke eigendomsverhou-
dingen

Zoals hiervoor is aangegeven is het 
gaande werk met de motor eigen-
dom van de Stichting De Vossemeerse 
Molens. Deze stichting heeft beide 
aangekocht in 1991 met steun van het 
Anjerfonds (5.000 gulden) en bemid-
deling van Vereniging De Hollandsche 
Molen, alsmede door een gift van 700 
gulden door General Electric. Verder ga-
ven twee particulieren donaties alsme-
de werd een bijdrage via een erelid van 
de Nieuw-Vossemeerse molenstichting 
ontvangen van ƒ 3.000. Tevens kwam 
er steun van het Comité Zomerzegels. 
Het staande werk is eigendom van de 
buurman. Het gebouwtje heeft geen 
huisnummer en is direct gelegen aan de 
Rijksweg te Heense Molen. 

Door de Vereniging De Westbrabantse 
Molens werden een aantal maatrege-
len genomen om directe sloop tegen 
te gaan. Er werden positieve reacties 
ontvangen van diverse molenvrienden 
en molenverenigingen. Het meest be-
langrijke is dat door ons een verzoek is 
gedaan om het motormaalderij op de 
monumentenlijst te plaatsen. Een besluit 
op ons verzoek is op dit moment nog 
niet genomen. Het verzoek is volgens de 
website van de Rijskdienst voor Cultureel 
Erfgoed nog steeds in behandeling. De 
eigenaar heeft inmiddels laten weten 
dat de motor en het gaande werk ver-
wijderd dient te worden, zodat de maal-
derij een vast onderdeel van zijn tuin kan 
worden.

De gemeente Steenbergen, waaron-
der Heense Molen na de gemeentelijke 
herindeling valt, ontplooit weinig activi-
teiten tot behoud van de motormaalde-
rij. Er zijn al een aantal brieven naar de 
gemeente gestuurd, doch deze worden 
niet beantwoord. De plaatselijke poli-
tiek heeft inmiddels een aantal vragen 
gesteld, doch op deze vragen zijn nog 
geen antwoorden gekomen. Indien u als 
lezer van Molenwereld onze actie wen-
sen wil ondersteunen, dan verzoeken wij 
u een brief te sturen naar de Gemeente 
Steenbergen (Postbus 6, 4650AA Steen-
bergen, t.a.v. B&W).

Tot slot 

Soms lijken situaties op molengebied uit-
zichtloos. Misschien ook hier: “Beter een 
goede vriend, dan een onwelwillende 
buurman”, als variant op het bekende 
spreekwoord. Het actuele molennieuws 
in Molenwereld laat vele voorbeelden 
zien, dat het tij echter gekeerd kan wor-
den. Als molenvereniging hopen wij vu-
rig dat de motormaalderij van Heense 
Molen behouden wordt. Het is een uniek 
monument, dan bescherming meer dan 
waard is!

De molen van Heense Molen (foto H. van Steenbergen, 24 mei 2004).
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EIKEN- EN BILINGA STAMMEN IN VOORRAAD
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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

UW ADVERTENTIE IN KLEUR
Tegen een kleine meerprijs kan 
uw advertentie in kleur worden 

afgedrukt.
Mits hij in kleur is aangeleverd

 

Voor informatie 
mail naar:

adv.@molenwereld.nl
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De oude molen van Bunschoten
              vertelt zijn verhaal

J.S. Bakker
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De oude molen van Bunschoten
              vertelt zijn verhaal

De oude molen wordt gebouwd 
voor Cornelis Hermanus Kelderman 

door de Gebr. Wijnveen, ongetwijfeld de 
bekende molenmakers uit Voorthuizen 
en Willem van den Hoogen, een 
Spakenburgse aannemer, die waarschijn-
lijk als metselaar optrad. Kelderman was 
op 3 januari 1867 in Wijk bij Duurstede 
geboren uit het huwelijk van Steven 
Willem Kelderman (1825-1897) en Sophia 

Johanna van Ughelen. Steven Willem 
Kelderman was in 1825 in Zutphen gebo-
ren en overleed in 1897 in Esvelde, ge-
meente Barneveld. Diens vader, David 
Kelderman, de grootvader van de 
Bunschoter molenaar was ook molenaar 
van beroep. 
In 1892 trouwde Cornelis Hermanus Kel-
der man met Jannetje Koelewijn (1853-
1936). Het was voor Jannetje de tweede 

Reconstructietekening van de 
molen van Bunschoten over N-Z van 
de hand van Bas Koster op basis van 
het onderzoek voor dit artikel. In 
werkelijkheid kan de in 1967 gesloopte 
molen hier niet veel van afgeweken 
hebben.

De tekening uit 1953 
die zoveel hoofdbrekens 
bezorgde, maar ondanks zijn 
matige weergavekwaliteit een 
onmisbaar instrument bleek 
voor een betrouwbare ‘papieren’ 
reconstructie van de molen 
(Arie ter Beek: Een enkie 
kuieren (Zaltbommel 1995).

keer dat zij in het huwelijksbootje stapte. 
Eerder, in 1873 was zij getrouwd met 
Harmen van Twillert (1847-1885), die van 
beroep molenaar was in Bunschoten. 
Ook diens vader, Klaas van Twillert (1823-
1859), was molenaar in Bunschoten, 
maar combineerde dit beroep met vee-
houder.

In het septembernummer 
werden aan het slot 

van het artikel over de 
ingebruikstelling van de 
molen van Bunschoten 
kritische noten geuit. 

Hierop werd gereageerd 
in het novembernummer 
door de heer Pouw. Nu 
is het veelal makkelijk 
om het te zeggen hoe 
het niet was, maar hoe 
was het dan wel? Al 
met al werd het voor 
schrijver dezes en Bas 

Koster de aanleiding om 
een ‘portret’ te maken 

van de molen die in 1967 
zijn definitieve einde 

vond. Dat portret is niet 
bedoeld om een of ander 
gelijk te halen, maar de 
molen blijkt een heel 

eigen, interessant eigen 
verhaal te vertellen.
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De proef op de som: om te 
controleren of alle veronderstellingen 
klopte projecteerde Bas Koster een 
doorsnedetekening van de molen op 
een oude ansichtkaart van de molen. 
De doorsnede is nu over O-W en 
correspondeert met de richting van 
de ansichtkaart. Het resultaat overtrof 
werkelijk de stoutste verwachtingen: 
er is geen afwijking van ook maar 
enige betekenis!

8.75 m

0 5 10 meter

Reconstructie naar foto’s Tekening architect

7.14 m

De molencontouren van de tekening 
van 1953 (rechts), door Bas Koster 
vervolgens geprojecteerd binnen de 
contouren van foto’s van de in 1899 
gebouwde molen. Het verschil was 
opvallend groot.

Uit het huwelijk van Harmen van Twillert 
en Jannetje Koelewijn worden drie zoons 
en twee dochters geboren. De drie 
zoons, Klaas, Bort en Harmen worden 
alle molenaar, terwijl dochter Geertje 
trouwt met de uit Noord-Scharwoude af-
komstige molenaarsknecht Willem Bos. 
Bort wordt molenaar in Beekbergen, zijn 
broers blijven in Bunschoten.
Uit het huwelijk van Cornelis Hermanus 
Kelderman en Jannetje Koelewijn wor-
den nog een zoon en een dochter ge-
boren. De op 28 februari 1893 geboren 
Steven Willem Kelderman legt op 10 juli 
1899 de eerste steen voor de nieuwe mo-
len volgens de bewaard gebleven stich-
tingssteen. 

Nieuw?

Bij het bestuderen van de foto’s valt wel 
iets op: Onmiskenbaar vertoont de in 
1899 gebouwde molen enige Zaanse 
trekjes, zij het niet veel en nog veel meer 
was er mee in tegenspraak, zodat dit 
Zaanse verleden op grond hiervan rus-
tig in twijfel mag worden getrokken. 
De vorm van het achtkant en de kap 
doen allesbehalve Zaans aan. In de 
Molendatabase wordt op basis van de 
naamsovereenkomst en het correspon-
derende sloop- en bouwjaar de conclu-
sie getrokken dat de molen De Hoop in 
Bunschoten eerder De Hoop alias Het 
Kuiken uit Wormer zou zijn. Daar mogen 

De stichtingssteen van de molen 
(foto A. ter Beek).
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op zijn minst vraagtekens bij worden ge-
plaatst. Het model van de molen klopte 
aan geen kant en de naamsovereen-
komst leek alsof twee mensen tegen 
elkaar zeiden: “Jij heet ook De Jong dus 
zijn we vast en zeker familie.” En wat zegt 
een overeenkomend sloopjaar in die 
tijd? Er waren zo redenen genoeg om 
eens verder te kijken. 
Vanwege de vorm van de staart met 
zijn klossen onder de middelbalk en de 
vorm van de baard besloten Bas Koster 
en ik toch nog verder te zoeken naar 
een Zaanse molen. Zo kwamen we uit 
bij de verfmolen Het Oosterkattegat 
in Zaandam die kort voor 1899 was ge-
sloopt. Qua model deed hij het onge-
twijfeld beter dan Het Kuiken, maar de 
twijfels bleven zo groot dat we niets met 
enige zekerheid durfden te zeggen. 
Toch zouden we weer bij de molen in 
Wormer uitkomen.
Sommige Zaanse molens ging na de 
sloop linea recta naar de nieuwe eige-
naar elders in den lande, andere werden 
in onderdelen opgeslagen, wachtend 

De Hoop in Wormer was f link 
ingebouwd. Niet alleen het achtkant 
van de molen van Bunschoten wijkt 
sterk af van dat van De Hoop in 
Wormer. De kap doet het zo mogelijk 
nog meer: die in Wormer is extreem 
laag en plat, die in Bunschoten hoog 
en puntig (foto coll. F. Rol).

Oliemolen De Hoop in Wormer nog 
in vol bedrijf. De vorm van 
het achtkant roept op geen enkele 
manier associaties op met het 
achtkant van de molen in Bunschoten 
(foto coll. F. Rol). 

op een koper. De Rotterdamse mole-
naar Arie Kluit vertelde mij dat de Gebr. 
De Boer in Oostzaan altijd minimaal drie 
complete molens uit voorraad leverbaar 
hadden. Zo zou Het Oosterkattegat ook 
gewacht kunnen hebben. 
Nu wordt in het register van ingekomen 
stukken in het archief van de gemeente 
Bunschoten een brief vermeld van de 
‘Insp. Arbeid’ van 24 april 1899, no. 192, 
waarin in verband met een gewenst 
snelle afhandeling van de vergunning-
procedure als reden staat: ‘In verband 
met den aankoop van een nieuwe mo-

len (of een gedeelte ervan) door C.H. 
Kelderman, molenaar alhier, welke koop 
dezer dagen gesloten moet worden ....’ 
Er is dus haast bij het werk, te meer daar 
men bedenkt dat Kelderman volgens 
datzelfde register nauwelijks een maand 
eerder met de aanvraag voor de bouw 
van een nieuwe molen is gekomen. De 
volgens de hinderwet van 1875 voor-
geschreven hoorzitting waar bezwaren 
tegen de bouw kunnen worden inge-
bracht pas op dinsdag 18 april wordt ge-
houden. Daaruit kan men concluderen 
dat de aan te kopen molen op dat mo-
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ment nog overeind staat, maar om de 
een of andere reden snel moet verdwij-
nen. Het Oosterkattegat is in juni 1896 al 
gesloopt en zou dan nog in onderdelen 
liggen opgeslagen. Dat kan, maar dat 
daarvoor zoveel haast moet worden 
gemaakt is onwaarschijnlijk. Een maand 
meer of minder maakt niet uit. Bij sloop 
in situ ligt dat anders omdat er mogelijk 
na de sloop gebouwd moet worden. Het 
Oosterkattegat lieten we zodoende val-
len.

Weer Wormer

Als de eerste steen voor de bouw van 
de molen in Bunschoten op 10 juli 1899 
wordt gelegd dan betekent dit dat de 
onderdelenleverancier mogelijk rond 
die tijd is gesloopt. In de Molendatabase 
staat een afbeelding van de sloop van 
De Hoop in Wormer uit de collectie van 
F. Rol die gedateerd is met juni 1899. Dat 
komt wel heel erg in de buurt, een reden 
om toch maar eens verder te kijken naar 
de geschiedenis van deze molen. 
Op 22 augustus 1680 wordt de windbrief 
voor De Hoop in Wormer verleend aan 
Jan Gerritsz. Engel. In 1852 wordt deze 
oliemolen het eigendom van het beken-
de bedrijf Wessanen & Laan. Wessanen 
zal De Hoop tot het einde in bedrijf 
houden; tot eind 1898. In april 1899 krij-
gen de Gebr. Gorter de opdracht van 
Wessanen om de molen te slopen en op 
die plaats een stenen pakhuis te bou-
wen. Op 20 april 1899 wordt De Hoop uit 
het Olieslagerscontract geschrapt, an-
ders gezegd de verzekering beëindigd. 
Deze datum sluit naadloos aan op de 
bouwprocedure zoals die zich aftekent 
in het register van de ingekomen stukken 
in Bunschoten zoals de aangehaalde 
brief van 24 april. Het vermoeden dat er 
haast in het spel was blijkt ook juist te zijn. 
De Gebr. Gorter moesten bouwen. 
Toch zal de op de sloper wachtende 
molen in Wormer nog een verfbeurt krij-
gen. Op 18 april 1899 bezoeken Koningin 
Wilhelmina en haar moeder Koningin 
Emma de Zaanstreek. Ter ere van dit be-
zoek laat Wessanen De Hoop nog een-
maal in de verf zetten. 
Sloopfoto’s van de molen zowel in 
Wormer als in Bunschoten maken dui-
delijk dat de achtkanten constructief 
identiek lijken te zijn. Die gelijkheid wordt 
door de verschillende ‘jassen’ van de 
molens aan het gezicht onttrokken. Ook 
de baarden lijken identiek, maar die lij-
ken in de Zaanstreek vaak op elkaar zo-
dat dit niet zo veel zegt. Het laatste spoor 
van twijfel wordt evenwel weggenomen 
door een opvallend detail. In vrijwel alle 
molens ligt de steunder recht onder de 
as. Bij De Hoop in Bunschoten ligt die een 
flink eind uit het midden. Dat blijkt bij De 
Hoop in Wormer ook het geval te zijn ge-
weest. Nagenoeg honderd procent ze-
ker: De Hoop in Bunschoten stond eerder 
onder dezelfde naam in Wormer. De De 
Jongs waren toch familie. Dat was het 
eerste, nu de rest nog.

De Hoop, malend op het noorden. Op deze foto is de excentrische ligging van 
de steunderbalk onder de as goed zichtbaar. De elektriciteitspalen ontbreken, 
evenals de aanbouw voor de zuiggasmotor, zodat de foto van omstreeks 1910, 
1915 zal dateren.

Archief

Bas Koster en ik besloten met ‘een scho-
ne lei’ te beginnen en zoveel mogelijk 
gebruik te maken van directe bronnen: 
foto’s en archiefstukken. Het had ons 
in ieder geval al het bewijs opgeleverd 
dat de molen van Bunschoten uit de 
Zaanstreek afkomstig was, hoe on-Zaans 
hij er ook uitzag.
De behoefte om alles vanaf de bodem 
uit te zoeken leidde tot onderzoek in het 
archief van de gemeente Bunschoten. 
Zo wilden we graag het origineel van 
de ‘blauwdruk’ uit 1953 raadplegen en 
zo mogelijk nog meer zien te vinden. Dit 
onderzoek liep na een veelbelovend be-

gin op een bittere teleurstelling uit. In het 
register op de ingekomen stukken in 1899 
stonden maar liefst tien nummers die 
verwezen naar de bouw van de molen. 
Op één vrijwel nietszeggende brief na 
waren alle stukken verdwenen! Zelfs de 
blauwdruk uit 1953 - die overigens geen 
blauwdruk bleek te zijn - was spoorloos.
Het bleek te gaan om een calque uit 
1953 met als opschrift:
‘Plattegronden Graanmaalderij gebr. L. 
en M. Huijgen’. Een tekening met een
schaal van 1 op 100 die staat afgebeeld 
in het boek van Arie ter Beek: Een enkie 
kuieren (Zaltbommel 1995). De andere 
tekening kreeg de heer Ter Beek rond 
1980 van de architect H. Dekkers te leen 
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In de registers op het correspondentiearchief van B&W van Bunschoten wordt 
naar vele stukken verwezen over de bouw van de molen. Helaas ontbreken de 
bijbehorende documenten vrijwel geheel. In het register van uitgaande stukken 
hier de aanschrijving van omwonenden voor de bouwprocedure rond de molen.

en werd opgenomen in Bun Historiael 
1981 nr. 2.
Er was één geluk bij een ongeluk: de 
omschrijvingen in het register van inge-
komen stukken waren soms opvallend 
uitvoerig en dat zou toch nog belang-
rijke extra informatie verschaffen, zoals 
we hierboven al zagen.

De tekening

Koster begon met een tekening om te 
proberen duidelijkheid te krijgen rond de 
in het septembernummer vermelde te-
kening uit 1953. (zie pag. 71) Hij zette de 
contour van de tekening in foto’s van de 
in 1899 gebouwde molen. Het verschil 
was opvallend. Er was sprake van een 
wijdte buitenwerks van 7,14 m op de be-
gane grond. De contouren op basis van 
de foto weken hier zeer sterk vanaf: 8,57 
m. Hoe was dit verschil nu mogelijk? Had 
de tekenaar in 1953 er met zijn pet naar 
gegooid? Of had hij een fatale vergis-
sing gemaakt? 
In feite was het nog gekker. Die 7,14 m 
vogelde Bas Koster uit op de verhoudin-
gen van hoogte en breedte volgens de 
tekening, waar in de doorsnede wel de 
hoogte in cijfers stond vermeld maar niet 
de breedte. Op dezelfde manier kwam 
hij uit op een inwendige maat van 6,02 
m. Nu stond er in de tekening wel een in-
wendige maat in cijfers: 6,50 m; die dus 
weer niet correspondeerde met de ge-
meten maat! 
We besloten zo goed en zo kwaad als 
het ging de zaak tot op de bodem uit te 
zoeken. Het Gelders Molenboek is wat 
je noemt een handzaam molenboek, 
vooral omdat de hoofdmaten van het 
staande werk van een molen er in aan-
gegeven staan. We keken naar in groot-
te met de molen van Bunschoten min of 

meer vergelijkbare molens. Dat waren er 
een twintig. Gemiddeld leverde dat een 
wijdte op van 8,81 m aan de begane 
grond bij een vlucht van 22,36 m. Het 
maakte wel duidelijk dat een wijdte van 
7,14 m aan geen kant kon kloppen, ge-
let op het toch vrij massieve uiterlijk van 
de molen in Bunschoten. Die 8,57 m was 
zo slecht nog niet, mocht desnoods zelfs 
‘een onsje meer’ zijn. 
Nu is het bekend dat de molen van 
Bunschoten in 1899 is gebouwd door 
molenmaker Wijnveen uit Voorthuizen. 
Die heeft meer molens in de omgeving 
gebouwd, waaronder de molen van 
Walderveen in 1895. Technische details 
van deze molen als de rand onder de 
balieschoren en de plaatsing van de 
schoren boven de deuren stemmen 
overeen met de molen van Bunschoten 
die een paar jaar later werd gebouwd. 
Dat rechtvaardigde de veronderstelling 
dat beide molens dezelfde grondvorm 
hadden en het op zijn minste de moeite 
waard was om de Walderveense mo-
len eens nader te bekijken. Het Gelders 
Molenboek geeft als binnenwerkse wijd-
te over de begane grond 7,50 m en bui-
tenwerks 8,75 m; een verschil van 1,25 m; 
de dubbele muurdikte.
Zou Wijnveen misschien met een soort 
standaardmaten werken die hij naar be-
lieven aanpaste? Dat was puur giswerk, 
maar bij gebrek aan meer en bovenal 
beter, toch de moeite waard om mee 
de experimenteren.
Daar kwam nog wat bij. De Hoop was 
van oorsprong een Zaanse oliemolen. 
De kans dat die gebouwd was volgens 
een maatvoering in Amsterdamse voe-
ten van 0,283133cm was heel groot. Het 
werd verleidelijk om op die lijn door te 
borduren. De door fotovergelijking ge-
vonden 8,57 m blijkt nagenoeg 30 voet 
te zijn (30 voet is 8,49339 m om precies 

te zijn). Op foto’s lijkt de onderbouw van 
de molen van Bunschoten minimaal 
taps. Dan is dan kan de Walderveense 
maat, 8,75 m aan de basis, er nooit ver 
naast zitten. Het kwam er op neer dat 
de onderbouw aan de basis 8,75 m wijd 
was en binnenwerks 7,50 bij een hoogte 
van 5,55 m. Het bewijs werd gevonden 
toen bleek dat de onderbouw van dit 
formaat perfect paste in foto’s van de 
molen van Bunschoten.

De hoogte

Maar was de tekening voor de rest, met 
name de hoogtematen, nu wel be-
trouwbaar? Daar komt bij dat er nog 
een stoorzender is. In het archief van 
Bunschoten is wel een blauwdruk aan-
wezig die verband houdt met de plaat-
sing van een zuiggasmotor in 1912. De 
plattegrond van de molen is daarop ook 
ingetekend: doorsnede buitenwerks: 
7,7 m, binnenwerks 6,5 m. Dat was de 
aanleiding om alles nog eens goed op 
de schop te nemen. Daarvoor moest 
er wel een te hanteren referentiemaat 
zijn. De beschothoogte boven de balie 
leek een redelijk betrouwbare indicatie 
te geven. Er zijn foto’s met mensen op 
de balie. Daaruit kon men afleiden dat 
dit beschot twee meter hoog moet zijn 
met plus of minus hooguit enkele centi-
meters. Dat maakt het wel weer moge-

De ingang van de Walderveense 
molen; de kraag onder de balie-
schoren is duidelijk herkenbaar. 
In Bunschoten was die vergelijkbaar. 
Ook vergelijkbaar was de oorspronke-
lijk aftimmering van het voorkeuve-
lens. Die was identiek 
(foto jsb, 19 oktober 2009).
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lijk om op basis van andere foto’s iets 
te zeggen over de hoogte en breedte 
van de romp plus de vlucht. Na enig 
rekenwerk blijkt dat op die manier de 
baliehoogte ongeveer 5,75 m moet zijn 
(volgens de tekening 5,55 m); de hoogte 
van het achtkant 9,00 m (tekening 9,55). 
De wijdte over de begane grond komt 
dan op 8,5 m (blauwdruk 7,14 m). De ver-
schillen zijn zo minimaal, zeker gelet op 
de gebrekkige meetmethoden, dat er 
geen enkele aanleiding is om de in de 
tekening vermelde hoogtematen ern-
stig te betwijfelen. Volgens die tekening 
is de begane grond 3,15 m hoog en de 
zolder in de onderbouw 2,40 m Daarmee 
ligt de baliehoogte vast op 5,55 m, de 
hoogte volgens de tekening. 
Het is te verleidelijk om niet even te kij-
ken naar de molen van Walderveen. 
Daar is de beganegrondhoogte 3,10 m 
en de eerste zolder 2,80 m. Die laatste 
wijkt 40 cm af, maar dat komt doordat 
de onderbouw na de brand van de mo-
len in 1911 hoger en wijder is opgemet-
seld om op de te smalle onderbouw een 
aangekocht groter achtkant te kunnen 
plaatsen. 

Nogmaals de tekening

Toch blijft het een raadsel waarom de 
calque zo afweek. Het antwoord zullen 
we wel nooit weten. Er zijn zelfs meerdere 
verklaringen voor te geven.
- Een meetfout: meter te weinig en 

consequent door berekend: De maat 
zou dan zijn 7,50/8,75 m zijn: exact 
Walderveen waarvan de hoogtema-
ten al correspondeerden. Zie bijvoor-
beeld ook de tekening voor de zuig-
gasmotor met 6,50 en 7,75 als maten

- En tweede verklaring is dan de bin-
nenwerkse maat aanzien voor de bui-
tenwerkse 7,50 m werd 6,50.

- Een derde verklaring het verwisselen 
van een diagonaal met een doorsne-
de. Een binnenwerkse wijdte van 6,50 
corespondeert met een diagonaal 
van 7,20 m. Als men die diagonaal ver-
volgens als wijdte neemt komt met uit 
op 8,45.

Alle drie de verklaringen leveren een 
buitenwerkse maat van 8,50 tot 8,75 op.
Wellicht speelt er ook nog iets anders 
mee. Het papieren verhaal voor de bouw 
van de molen in Bunschoten begint op 4 

april 1899, de datum waarop Kelderman 
zijn -helaas verdwenen - stukken inlevert 
voor de vergunning. Daar moet een te-
kening bij zitten in welke kwaliteit dan 
ook. Op 18 april is de hoorzitting voor de 
hinderwetvergunning. Kelderman heeft 
dan de molen uit Wormer nog niet zo-
als blijkt uit de brief van 24 april. Nu kan 
er een optie geweest zijn, waarbij men 
de maten van de molen alvast heeft 
overgenomen voor de bouwaanvraag, 
maar het is ook heel goed mogelijk dat 
Wijnveen een tekening uit zijn la heeft 
gepakt en die minimaal heeft aange-
past. Het kwam er toch niet zo op aan 
omdat niet de tekening maar de op 
komst zijnde molen uit Wormer de ze-
kerheid zou geven. Het komt wel meer 
voor bij overgeplaatste molens dat de 
vergunningstekening niet klopt met de 
werkelijkheid. Dat is bijvoorbeeld bij de 
in 1911 gebouwde molen van Harderwijk 
ook het geval. De onderbouw is vrijwel 
perfect, maar de bovenbouw klopt aan 
geen kant. Het zou dan deze ‘gebrekki-
ge’ tekening zijn die de basis is geweest 
voor opvolgende tekeningen.
De vraag is dan: welke ‘smalle’ molen 

De trap tussen de beide maalbakken. De molenaar is dus zo bij de steen. Het luigat ligt voor de trap zoals ook in 
Bunschoten het geval was (foto jsb, 19 oktober 2009).
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heeft Wijnveen voor 1899 gebouwd met 
een wijdte van 7,14 m? Nu is het opval-
lend dat 7,14 m nagenoeg gelijk is aan 
25 Amsterdamse voet (die om precies te 
zijn overeenkomt met 7,08 m). Zou de on-
derbouw van de in 1895 gebouwde mo-
len van Walderveen bovenaan 25 voet 
wijd zijn geweest? Die onderbouw is in 
ieder geval flink taps; onmogelijk is het 
niet, maar hier wordt het fantasiegehal-
te toch wel heel hoog; genoeg erover.

Vlucht

Eén heel belangrijk gegeven ontbreekt 
nog: de vlucht. Jammer genoeg lukte 
het niet om die te achterhalen uit bij-
voorbeeld oude advertenties in De 
Molenaar. Dus moesten weer omwegen 
worden bewandeld en liefst meerdere 
om de gevonden vlucht te checken. Op 
basis van meten aan foto’s van de mo-
len in Bunschoten kwam Bas Koster tot 
een vlucht van 22,36 m. Natuurlijk moet 
die vlucht nagenoeg gelijk zijn aan die in 
Wormer. Op basis van het aantal heklat-
ten kwam hij daar uit op 22,60 m. Zelf 
ben ik gaan rekenen op basis van min of 
meer vaste verhoudingen in een acht-
kant en kwam uit op 22,50 m; drie ma-
ten op verschillende manieren berekend 
met een maximaal verschil van 14 cm. 
Zet daarnaast dat 80 Amsterdamse voet 
22,64 m is en er kan nooit veel mis zijn. 
Tachtig voet was wel erg mooi om aan 
te houden. Bovendien loopt het netjes 
in het spoor met de gemiddelde vlucht 
van normale Zaanse oliemolens. 

Onderbouw

De begane grond zou dus 3,15 m hoog 
zijn. Hoe de eerste balklaag was is moei-
lijk na te gaan, maar gelet op de over-
eenkomstige bouw in Walderveen is die 
waarschijnlijk niet anders geweest met 
twee keer twee gekruiste moederbal-
ken. Dat geldt waarschijnlijk ook voor 
de balklaag onder de baliezolder. De 
zekerheid dat er in de onderbouw van 
de oliemolen een balklaag van die vorm 
aanwezig moet zijn geweest versterkt het 
vermoeden alleen maar. Voor de 2,40 m 
hoge eerste zolder geldt waarschijnlijk 
hetzelfde. Dat het allemaal anders is ge-
weest is evenwel niet uit te sluiten, maar 
er zal wel nooit zekerheid over gekregen 
worden. 
Het luiwerk en daardoor ook de luiluiken 
zaten aan de wegkant, zoals de teke-
ning laat zien. Volgens diezelfde calque 
stond de trap aan de tegenover liggen-

de kant en ging men van binnenuit ge-
zien links van de deur omhoog. De trap 
naar de volgende verdieping zit er recht 
boven zodat men van de ene naar de 
andere trap om het trapgat heen moet 
lopen, zoals ook in Walderveen.
Op de begane grond bevinden zich in 
de onderbouw geen ramen, op de eer-
ste verdieping vier, om en om in de acht-
kante onderbouw. De onderbouw is ge-
pleisterd. Onder de balieschoren komt 
een sierlijk gemetselde rand voor die 
zich boven de rollaag de deuren voort-
zet, zoals ook in Walderveen. De vier ba-
lieschoren per vak steunen op deze rand 
en eindigen in de buitensluiting. Een bin-
nensluiting is er niet. De liggers rusten in 
gaten in het metselwerk van de onder-
bouw. 

Het hart van de molen

De stenen vormen het hart van de mo-
len. Maar waar lagen ze en hoe? Er zijn 
meerdere oplossingen zoals we in het 
vorige nummer zagen, maar er kan er 
maar één zijn geweest. Ook hier helpt 

de tekening uit 1953 ons weer uit de 
brand. De trap van de maal- naar de 
steenzolder staat in het hart van de mo-
len. Dat sluit in ieder geval uit dat de spil 
in de molen doorgelopen heeft tot op 
de steenzolder, want daar zit het trap-
gat. Het kan niet anders of er moet een 
draagbalk zijn geweest, vermoedelijk 
tussen twee diagonale stijlen in het acht-
kant, zoals bijvoorbeeld ook het geval is 
bij de Assumburg in Nieuw-Vossemeer, 
ook een overgeplaatste Zaanse oliemo-
len. 
De plaatsing van de trap wijst in de rich-
ting van twee koppel stenen, al is een 
derde niet uitgesloten, ook weer door de 
plaatsing van de trap. 

Logistiek

De logistiek is tijdens een maalproces 
een belangrijk onderdeel, gericht op 
snel en makkelijk werken. Het verwaarlo-
zen ervan leidt gegarandeerd tot extra 
sjouwen en dat moest al genoeg ge-
daan worden. Geen wonder dat de lo-
gistiek een van de belangrijkste factoren 

De bij de verbouwing tot korenmolen 
ingebrachte draagbalk in de molen 
Assumburg te Nieuw-Vossemeer, 
eveneens een gewezen Zaanse oliemo-
len. Het was een gangbare constructie 
die bij veel tot korenmolen verbouwde 
industrie- en watermolens is toegepast 
(foto jsb, 6 september 2008).
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De molen van Walderveen vertoont qua inrichting grote overeenkomsten 
met de molen van Bunschoten. Het is een zeer praktisch ingerichte molen voor 
loongemaal/boerengemaal. Dat blijkt o.a. uit de plaats van het stortbankje t.o.v. 
het luiwerk zoals dat ook op deze foto zichtbaar is. De afstand is minimaal. 
(foto jsb, 19 oktober 2009). 

Wanneer men in Walderveen vanaf de trap op de steenzolder komt dan staat 
men onmiddellijk bij de steen. De stortbankjes en de luiluiken zijn nog net 
zichtbaar (foto jsb, 19 oktober 2009).

is bij de inrichting van een korenmolen. 
Het is niet de enige. Er zijn er meer zoals 
werk- en opslagruimte. 
Die factoren zijn op hun beurt weer af-
hankelijk van de aard van het bedrijf. 
Moet de molen voor voornamelijk veel 
loongemaal dienen? Andere factoren 
zijn bijvoorbeeld handelsgemaal, de di-
versiteit aan producten, wordt er ‘gere-
den’. In het laatste geval haalde de mo-
lenaar het maalgoed op en bezorgde 
het meel weer bij de afnemers. Als er niet 
werd ‘gereden’ dan brachten de klan-
ten het graan en namen het meel weer 
mee. Het gezegde ‘wie het eerste komt 
die het eerste maalt’ herinnert daar nog 
aan. Dat malen ging dan vaak om één 
of hooguit enkele zakken. In de molen 
werkte dat het snelst in een zo goed en 
snel mogelijk doorgaand proces van lui-
en-storten-malen-laten zakken. Storten 
ging dan het snelst vanaf het bankje 
op de steen dat dan uiteraard zo dicht 
mogelijk bij het luigat zat. De zak met het 
gemalen meel moest weer zonder veel 
sjouwwerk naar beneden, zodat men er 
goed aandeed de maalbakken dicht 
bij het luigat te hebben, zodat een zak 
weer snel naar beneden kon. Geloop 
van maalbak naar het steenkaar moest 
zo beperkt mogelijk blijven en liefst snel, 
natuurlijk trap op en trap af. Het was dus 
makkelijk om de trap naast de maalbak 
en daarmee ook naast de steen te heb-
ben. 
Natuurlijk kan men, veelal regionaal be-
paald, andere prioriteiten stellen, maar 
twee koppel stenen met de trap in het 
midden daartussen en de maalbakken 

aan de kant van het luigat kwam men 
in Gelderland veel tegen. De meer ge-
noemde molen van Walderveen is er 
een prachtig voorbeeld van. Hij voldoet 
volledig aan het hierboven geschetste 
beeld. Deze molen is om meer dan één 
reden een bezoek waard. Hij maakt ge-

lukkig nog steeds een zeer authentieke 
indruk en ook de bouwhistorie is een ver-
haal apart.
In het verband met de molen van 
Bunschoten is het een prettige bijkom-
stigheid dat beide molens door dezelfde 
molenmaker, Wijnveen uit Voorthuizen, 
zijn gebouwd, zodat men mag aanne-
men dat dezelfde soort inzichten mee-
gespeeld zullen hebben. Nu moet men 
zich daarop niet verkijken. Molenaar C. 
van Tuyl uit Brakel drukte het zo uit: “De 
molenaar bouwt de molen en de mo-
lenmaker mag hem helpen”. Anders 
gezegd: de ideeën van de molenaar 
geven toch de doorslag, zodat bij een-
zelfde molenmaker toch verschillende 
constructies kunnen ontstaan.
De tekening van de middentrap van de 
maal naar de steenzolder op de calque 
van de molen van Bunschoten uit 1953 
mag men gerust hart een bewijs noe-
men van de hierboven beschreven voor-
stelling van zaken en een bijbehorende 
inrichting. Eén steen zal wel voor het 
boerengemaal zijn geweest de andere 
voor het bakkersgemaal.
Er is één verschil. In Walderveen gaat 
men direct naast de maalbak naar 
boven, terwijl men tegenover het lui-
gat uitkomt. Volgens de calque is de 
situatie precies andersom. Men zo dan 
achter de maalbak omhoog gaan en 
bij het luigat bovenkomen, hetgeen ook 
niet verkeerd is. Het kan ook zijn dat de 
blauwdruk op dit punt niet gedetail-
leerd genoeg is en de situatie toch was 
als in Walderveen. Die gedraaide trap 
deed mij ook demogelijkheid opperen 
van misschien een derde koppel stenen 
want dan moet het haast wel.
Deze werkwijze en inrichting maakt een 
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aparte lui- of stortzolder overbodig, zo-
dat de aanwezigheid ervan in combi-
natie met de calque met recht ontkend 
mag worden zoals eerder beschreven in 
het novembernummer van Molenwereld. 
Voor de verdere inrichting van de molen 
moeten we in het onzekere blijven. Een 
luiwerk is er vanzelfsprekend geweest. Bij 
een in 1899 gebouwde molen mag men 
ook regulateurs verwachten. Zo wekte 
het in 1911 onder vakgenoten verbazing 
dat de toen nieuw gebouwde molen 
in Harderwijk geen regulateur kreeg. 
Commentaar van molenaar Van den 
Born wijzend op zijn zoon Evert: “Anders 
leert die jongen het nooit” (het goed 
hanteren van de licht). 

Romp

De Wormer Hoop onderging bij de ver-
plaatsing een ingrijpende gedaante-
wisseling. Aan de Zaan was hij Zaans 
met een laag beschot boven de balie; 
iets in de orde van grootte van 1,25 m. 
Bovendien was het onderachtkant aan 
de bovenzijde wijder dan het boven-
achtkant aan de onderkant. Daardoor 
kwam het beschot boven de balie meer 
naar buiten te staan met als resultaat 
een vrij holle zeeg in het achtkant. De 
sloopfoto van juni 1899 laat evenwel zien 
dat de achtkantstijlen kaarsrecht zijn en 
veel stijler staan dan de foto’s van de 
complete molen doen vermoeden.
In Bunschoten kwam het achtkant uit 
Wormer passend op de nieuwe onder-
bouw te staan. De uitbrekers werden 
aangehouden op de hoogte van de on-
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Bunschoten De Hoop Wormer De Hoop
De gedaanteverwisseling van De Hoop: rechts de situatie in Wormer en links die in Bunschoten. Toch zijn de achtkanten 
identiek. De vorm en plaats van de uitbrekers zorgen evenwel voor een totaal ander beeld (tekening Bas Koster).

derste veldregel, waardoor het beschot 
de eerder genoemde hoogte van 2 me-
ter bereikte. Het leidde er allemaal toe 
dat het achtkant uit Wormer totaal niet 
meer herkenbaar was, hetgeen er niet 

toe bijdroeg om in de molen een ge-
wezen Zaanse molen te herkennen. Een 
minstens zo grote transformatie van de 
kap droeg daar extra toe bij. 

Bas Koster schatte het verschil in diameter van de kuip in Wormer en 
Bunschoten op ongeveer een halve meter. Op deze combinatiefoto steekt de 
kuip in Wormer duidelijk over de rietplanken heen en blijft die in Bunschoten er 
ruim binnen. De rietplanken in Wormer steken f link buiten het achtkant, maar 
in Bunschoten is de afstand tussen deze planken en het het achtkant minimaal. 
Dat is ook goed te zien op de foto van het omver trekken van het achtkant. In 
Bunschoten leidde dit er zelfs toe dat er onder de rietplanken een soort ‘buik’ in 
het riet ontstond.
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De kap

De kap van De Hoop in Wormer was voor 
een Zaanse molen extreem plat; alsof 
de molen er een klap op gekregen had. 
De kap in Bunschoten is veel hoger, pun-
tiger. In diameter toont hij ook veel klei-
ner. Bas Koster berekende de diameter 
van de kuip in Wormer op ongeveer 5,50 
m uit, voor Bunschoten 5 m; een verschil 
van ongeveer een halve meter.
De eerste gedachte was dat men de 
kap van De Hoop uit Wormer te klein en 
vooral te laag vond. Een hogere punt-
kap zou het probleem oplossen. Dat 
die wat kleiner was vond men blijkbaar 
geen malheur. 
Toch schoot deze gedachte te kort. Bij 
een nauwkeurige vergelijking van de 

De sloop van De Hoop in Wormer in juni 1899. Op de foto is met enige moeite 
de excentrische ligging van de steunder onder de as zichtbaar (inzet). De kuip 
steekt over de rietplanken heen (foto coll. F. Rol). 

kappen in Bunschoten en Wormer ble-
ken er toch opvallende overeenkomsten 
te zijn. Beide molens hebben extreem 
zware voeghouten. De excentriciteit van 
de steunder en de vorm van de baard 

noemden we hierboven al. Anders ge-
zegd: de basis van de kap is dezelfde, 
maar er is flink aan gedokterd. 
Op de sloopfoto uit 1899 is te zien dat de 
kuip van De Hoop ten opzichte van de 
rietplanken normaal is gepositioneerd: 
de kuip steekt er in het midden van elk 
veld iets buiten. De afstand van de riet-
planken tot de achtkantstijlen is vrij groot. 
Foto’s van De Hoop in Bunschoten geven 
een heel ander beeld. De kuip steekt bo-
ven de rietplanken niet meer naar bui-
ten, maar ligt naar binnen! De oude mo-
len van Bunschoten had ook een ‘kip-
pennek’ zoals die in het septembernum-
mer van dit blad werd genoemd. Foto’s 
van de sloop in december 1967 laten zin 
dat de afstand van de rietplanken tot de 
achtkantstijlen werkelijk minimaal is, zelfs 
zo dat het riet bij de molen in betere da-
gen zelfs een soort buikje lijkt te hebben. 
Mogelijk is zelfs het boventafelement 
vervangen of versmald en zijn de klossen 
op het achtkant weggelaten. 
Blijft de vraag naar het waarom. Om 
een hogere kap te krijgen kan volstaan 
worden met langere kapspanten en die 
waren rond 1900 meer dan genoeg ver-
krijgbaar. Het is niet voorstelbaar dat dit 
de verklaring is.
Eigenlijk dringt zich maar één zinnige 
verklaring op. Die mooie zware voeg-
houten uit Wormer waren minder goed 
dan ze op de foto’s lijken, waarschijnlijk 
met het bekende euvel: slechte koppen. 
Door nu de koppen er af te zagen kon 
men ze nog gebruiken. Natuurlijk moes-
ten die aan de voorzijde zo naar buiten 
gelegd worden dat het gevlucht vrij 
langs de romp draaide. De voeghouten 
werden dus als het ware naar voren ge-
trokken, waardoor ze aan de achterzijde 
naar binnen kwamen. Omdat de voeg-

Advertentie in De Molenaar van 
28 november 1967 waarin de f irma 
Veldhuizen een ‘complete maal- en 
mengvoederinstallatie’ te koop aan-
biedt. Buiten twijfel betreft het de 
inventaris van de gewezen molen De 
Hoop. Het afwijkende adres is het 
gevolg van het feit dat het bedrijf 
meerdere vestigingen in Bunschoten 
bezat. Het was allemaal wel heel kort 
dag, want binnen een week werd de 
molen omver getrokken.
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Blauwdruk uit 1921 behorend bij de 
vergunning voor de zuiggasmotor. 
De motor dreef een maalstoel onder 
in de molen aan. Een blauwdruk is 
een kopie van een tekening in witte 
lijnen op een blauwe achtergrond, het 
resultaat van een in 1842 uitgevonden 
fotografisch kopieersysteem dat qua 
principe enigszins lijkt op etsen.

houten korter waren geworden moest 
de kap ook verder verkleind worden, wat 
men overigen wel op een nette manier 
heeft gedaan. Alleen als men heel goed 
kijkt is te zien dat de kap te klein is voor 
de romp. 
De verbouwde kap was te klein voor het 
oude kruiwerk van De Hoop uit Wormer. 
Waarschijnlijk heeft men dat van een 
andere en kleinere molen genomen. 
Keus genoeg in die tijd en letterlijk en fi-
guurlijk voor afbraakprijzen.
Het kan zijn dat voor de nieuwe puntkap 
andere spanten zijn gebruikt dan van de 
molen uit Wormer, maar het is ook niet 

onmogelijk dat de oude spanten zijn 
gebruikt die door de kleinere kap veel 
steiler kwamen te staan. Dat zou ook het 
verhoogde achterkeuvelens verklaren.
Over het inwendige van de kap kunnen 
we door gebrek aan gegevens weinig 
meer zeggen: een stutvang? Een vang 
met duimophanging, een bonkelaar in 
plaats van een schijfloop? Het ligt alle-
maal in de lijn der verwachting, maar 
meer niet. De wat typische vorm van de 
askop maakt duidelijk dat de as ook uit 
Wormer is meegekomen.

Staartwerk

De lange spruit ligt midden in de kap; 
een middelbalk dus, de gebruikelijke 
Zaanse constructie. De lange schoren 
zijn voorzien van klossen onder de spruit, 
zo mogelijk nog typischer Zaans. Het 
verraadt op zijn minst de herkomst van 
deze onderdelen, maar verder is er niet 
veel echt Zaans aan de molen meer te 
zien. De Hoop in Wormer had een krui-

haspel met acht spaken. In Bunschoten 
kreeg de molen een kruilier naar een 
model dat door Wijnveen wel meer werd 
toegepast. De molen in zijn woonplaats 
Voorthuizen had ook een kruilier van 
soortgelijke constructie.

Zuiggasmotor

Molenaar Kelderman ging wel met zijn 
tijd mee. Op 16 december 1912 vraagt hij 
vergunning om en zuiggasmotor c.a. te 
plaatsen in een gemetselde aanbouw 
tegen de molen. Een zuiggasmotor liep 
op gas, dat verkregen werd uit de on-
volledige verbranding van antraciet. In 
Vlaanderen spreekt men wel van een 
armgasmotor. Het gas werd zoals men 
wel zei ‘gekookt’ in een ‘kachel’ en via 
een reservoir naar de motor gevoerd. De 
populariteit van de zuiggasmotor was 
de danken aan de kostprijs van het gas. 
Het gold als goedkoop, maar praktisch 
was anders. Vandaar dat de meeste 
van dit soort installaties geen lang leven 
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1. Advertentie in De Molenaar van 4 novem   ber 1925 van de N.V. Apeldoornsche Machinefabriek v/h Loog Landaal, 
de fabriek die ook de zuiggasinstallatie aan Kelderman in Bunschoten leverde.

2. Advertentie in De Molenaar van 4 november 1925 waarin de molen van Bunschoten door molenaar Kelderman te 
koop wordt aangeboden wegens gebrek aan opvolging.

3. Advertentie in De Molenaar van 14 september 1927 waarin de voorgenomen veiling van de molen van Bunschoten 
wordt aangekondigd.

4. Advertentie in De Molenaar van 21 september 1927 waarin de publieke verkoping van de molen van Bunschoten 
wordt aangekondigd.
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De molen omstreeks 1925 vanuit het noorden gezien. Rechts naast de molen met het raam en de deur de aanbouw voor de 
zuiggasmotor.

De molen van Bunschoten op een 
oude ansichtkaart malend op een 
noordoostenwind omstreeks 1925. 
Elektriciteit heeft al zijn intrede 
gedaan in het dorp. De nok van het 
dak van de aanbouw is verlaagd voor 
de balie. 

was beschoren. Ze werden ook wel om-
gebouwd. In Nederland zouden geen 
complete installaties van motor plus 
generator meer bestaan, afgezien van 
te vergelijken oplossingen uit de oorlog 
voor auto’s. De motor is 20 pk en moet 
een maalstoel met 1 koppel stenen on-
der in de molen aandrijven. De hele in-
stallatie, fabrieksno. 3315 wordt gemaakt 
door de Apeldoornsche Machinefabriek 
(AMF), eerder Loog Landaal geheten. 
(Dit bedrijf, dan actief in de koeltechniek 
werd in 1961 overgenomen door het nog 
steeds bestaande bedrijf Grasso, deel 
uitmakend van de Duitse GEA-groep.)
Kelderman, die de molen in 1899 liet 
bouwen wordt ouder en heeft geen 
opvolger. In 1925 probeert hij de mo-

len via een advertentie in De Molenaar 
van 4 november te verkopen. Dat heeft 
blijkbaar geen bevredigend resultaat, 
want op 13 oktober 1927 wordt de mo-
len wegens overlijdensgeval in veiling 
gebracht. 

Dat overlijden betreft Cornelis Hermanus 
Kelderman, de bouwer van de molen. Hij 
stierf op 1 september 1927 in Bunschoten. 
Zijn enige zoon, Steven Willem, overleed 
op 9 oktober 1918 in Venlo. Die was wel 
getrouwd, maar er waren geen kinde-
ren. In die zin was er dus geen opvol-
ging, maar de stiefzonen van Cornelis 
Hermanus waren wel molenaar. Waarom 
zij het bedrijf van hun stiefvader niet heb-
ben overgenomen is mij een raadsel. In 
plaats daarvan wordt de molen geveild. 
Zijn er soms problemen met de boedel-
scheiding? De molen wordt bij de ver-
koping gekocht door Wouter (?) Huijgen 
en Harmen van Twillert die als de firma 
Huijgen & Van Twillert het molenaarsbe-
drijf voortzetten

Crossley

In 1929 moest de ‘lastige’ zuiggasmo-
tor het veld ruimen om plaats te maken 
voor een 30 pk Crossley dieselmotor die 
dezelfde maalstoel onder in de molen 
aandreef. Die kreeg weer een 25 pk 
elektromotor als opvolger die ook de-
zelfde maalstoel onder in de molen ging 
aandrijven, al bleef de dieselmotor ook 
staan . Maar de molen was toen al geen 
echte molen meer. Toen de Crossley zijn 
werk deed was het definitief afgelopen 
met het malen op de wind, zeker nadat 
een storm in januari 1930 de molen flink 
toegetakeld had. De molen liep door 

de vang. Men kreeg hem weer onder 
controle op de klassieke korenmole-
naarsmanier door het in laten vallen 
van zoveel mogelijk graan waardoor 
de steen zo zwaar werd belast dat men 
de molen weer tot stilstand kreeg. Toch 
was er flink wat schade. Foto’s laten een 
kaal end zien. Maar er was meer loos. 
De Hollandsche Molen wordt om advies 
gevraagd. Het zijn evenwel de dertiger 
jaren, getekend door crisis en bezuinigin-
gen. Er komt geen geld, althans niet vol-
doende, en De Hoop wordt in oktober 
1931 onttakeld, waarbij de as uit de mo-
len is gegooid en het binnenwerk uitge-
sloopt. De Crossley kan het werk ook wel 
af. Zoals in zoveel molenaarsbedrijven in 
die tijd deed ook een mengketel zijn in-

trede die onder in de molen tegenover 
de maalstol kwam te hangen en aange-
dreven werd door een 2 pk elektromotor. 
Op de eerste zolder stond ook nog een 
koekenbreker.
Na een faillissement net voor of in de oor-
log zetten de broers Louw en Meindert 
Huijgen, zoons van de eerder genoem-
de Huijgen het molenaarsbedrijf voort 
als Gebr. Huijgen.
Na de oorlog stapten molenaarsbedrij-
ven massaal over op de hamermolen en 
de heren Huijgen waren er geen uitzon-
dering op. Op de plaats van de vroege-
re kolenberging voor de zuiggasmotor 
kwam een hamermolen te staan, aan-
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gedreven door een 35 pk elektromotor. 
Het was een voor die tijd moderne mo-
len met een cycloon. Het was de laatste 
modernisering. Naast het zelf malen en 
verhandelen werd er ook ghandeld in 
voeders van derden. Het bekende bord 
van P. Sluis op het baliehek wijst daar ook 
op. Ook wordt men wederverkoper van 
de voeders van Twijnstra zoals te zien is 
aan het ronde emaille bord met de bi-
son boven de molendeur (‘Voert uw vee 
met U.T.’). 
In de jaren zestig en zeventig van de vori-
ge eeuw leggen molenaarsbedrijven bij 
bosjes het loodje, niet in staat of bereid 
de enorme veranderingen in de bedrijfs-
tak te volgen. Ook de molenaarszaak 
in Bunschoten hoort daar bij. De Gebr. 

Het begin van het einde: de molen is al buiten bedrijf, mogelijk al jaren, te zien 
aan het ontbreken van zeilen. De rechtse wiek mist het complete hekwerk. De 
schade aan het gevlucht wijst er op dat de foto genomen is na de stormschade van 
januari 1930. Het geheel maakt onderkomen indruk, het beeld van een molen die 
op de sloper staat te wachten.

De Hoop wordt in oktober 1931 
onttakeld, waarbij de as uit de molen 
wordt gegooid en het binnenwerk 
uitgesloopt. De stichtingssteen in de 
onderbouw, rechts van de deur is goed 
zichtbaar.

Huijgen verkochten de zaak in 1957 aan 
A. Veldhuizen. De molen werd in 1967 
verkocht aan de Gebr. Van Twillert die 
achter de molen een transport- en later 
een garagebedrijf hadden. 

Restauratie?

De complete en grote molenromp 
neemt een prominente plaats net buiten 
de rand van het oude stadje en roept 
als het ware om een beter lot. Ook de 
plaatselijke politiek ziet het wel zitten. Bij 
de Algemene Beschouwingen van 1966 
vraagt het raadslid B. Hartog Wzn aan-
dacht voor de molen en wijst op een pro-
vinciale stichting die molens overneemt 
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en restaureert. Hartog ziet dat wel zitten. 
Hij krijgt steun van andere raadsleden 
en wethouder P. Kok is dankbaar voor de 
suggestie. Binnen het College van B&W 
is er ook al eens over gesproken en hij 
neemt hem dan ook graag over. 
Het veelbelovende begin pakt toch an-
ders uit. Ongetwijfeld op verzoek van 
de gemeente brengen de heren W.A. 
Korpershoek van Monumentenzorg en 
B. Belonje van de Provinciale Waterstaat 
van Utrecht op 21 februari 1967 een be-
zoek aan de molen. Korpershoek brengt 
rapport uit, waarin hij aangeeft dat het 
‘voor het silhouet van het dorp belang-
rijk zal zijn indien de molen in oude luis-

De onttakelde molen naar een schilderij van Klaas Zwaan. De afbraak in 1967 is begonnen. 
De rand onder de balieschoren 
zoals die ook voorkomt bij de molen 
van Walderveen is goed zichtbaar. 
Boven de deur het ronde reclamebord 
van UT. 

Op 2 december 1967 wordt het 
achtkant van de molen omver 
getrokken. Aan het omhoog komende 
kant met de deurstijlen is nog te zien 
dat dit in de oliemolentijd het veld aan 
de kant van het steenwiel is geweest 
door het ontbreken van korbeels 
(foto coll. A. ter Beek). 
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ter wordt hersteld, hoewel door de be-
bouwing bij de molen het oude beeld 
niet meer terug zal komen’. Korpershoek 
schat in zijn rapport dat met de aankoop 
van de molen en de restauratie een be-
drag van 125.000 gulden gemoeid zal 
zijn.
De hoofddirecteur van Monumenten-
zorg, mr. R. Hotke, stuurt het rapport 
op 20 maart 1967 door naar B&W van 
Bunschoten en voegt eraan toe: ‘Tot 
mijn spijt moet ik u mededelen dat naar 
mijn mening het beperkte bedrag, dat 
jaarlijks beschikbaar is voor de instand-
houding van windmolens niet toelaat 
dat rijkssubsidie wordt verleend in de 
kosten van het herbouwen van de mo-
len’. Daarmee was het lot van de molen 
bezegeld. Op 2 december 1967 wordt 
het achtkant van de molen omver ge-
trokken. 

De plaats van de verdwenen molen 
nu. Deze is nog goed te herkennen 
aan de boerderij links die ook op 
oude foto’s met de molen voorkomt. 
Dat geldt ook voor het gebouw met 
de gebroken kap dat achter de molen 
stond (foto jsb, 6 oktober 2009).

Bak(k)erpraatjes
Niet zo lang geleden had ik het voor-
recht weer eens een draaiende koren-
molen te mogen bekijken. Dat trekt al-
tijd; laat ik dat er maar even bij zeggen. 
De vrijwillige molenaar was een enthou-
siaste - om niet te zeggen - gedreven 
vent die met verve over de molen ver-
telde. Het was gewoon aanstekelijk. Met 
zijn verhaal over de molentechniek was 
niets mis, al zal een buitenstaander mis-
schien niet zo geïnteresseerd zijn in al die 
namen en vaktermen (“dit noemen wij 
molenaars...”).
Erger was het gesteld met zijn kennis van 
het molenaarsbedrijf. Op dat punt sloeg 
hij gewoon prietpraat uit. Hij vertelde 
dat de molen vroeger maalde voor alle 
bakkers in het dorp (dat zal best) en dat 
daarom molens altijd dicht bij het dorp 
werden gebouwd want daar zaten de 
bakkers die per slot de afnemers waren 
van het meel. 
Dat laatste riekt op zijn minst naar onkun-
de, misschien zelfs wel naar onzin. Dat 
bakerpraatje kom je trouwens veel te-
gen: de molen die het meel maalt voor 

ons dagelijks brood. Zoiets doet het na-
tuurlijk wel. Toch is het in het beste geval 
een halve waarheid en de meester op 
school hield ons altijd voor: “een halve 
waarheid is erger dan een hele leugen”.
Natuurlijk waren er molenaars die een 
flink bakkersgemaal hadden, maar dan 
praat je al gauw over steden of heel 
grote dorpen; in een heel enkel geval 
van gespecialiseerde molenaars. Maar 
die leverden dan ook soms tot ver buiten 
hun dorp. Van dat dorp kon de schoor-
steen niet roken. Zeker op het platteland 
zouden de muizen al gauw dood voor 
de kast liggen als de molenaar het al-
leen moest hebben van de bakkers van 
het dorp. 
Zo tussen de wereldoorlogen waren alle 
molens die er stonden nog in bedrijf, 
maar afgezien van sommige streken 
werd er voor het overgrote deel voor 
boeren gemalen. Opa maalde toen ze-
ker een ton of tien in de week. Dat was 

op een paar zakken na allemaal voor de 
boerderij. Dat kan toch ook niet anders. 
Vermenigvuldig maar eens het gemid-
deld meelverbruik per hoofd van de 
bevolking met het aantal inwoners. In 
het overgrote deel van de dorpen komt 
(beter nog: kwam) er een gewicht uitrol-
len dat aan geen kant klopt met het pro-
ductievolume van de molen. 
Ik kan het ook omdraaien en dan blijkt 
helemaal hoe idioot het verhaal is. Stel: 
de gezamenlijke inwoners (mensen) van 
het dorp eten alles op wat de molen 
produceert, zeg maar de tien ton in de 
week van opa. Ik geef dan op een brief-
je dat alle inwoners van het dorp van 
dikte een waggelende gang over zich 
hebben en er uitzien als kamerolifantjes. 
Het is alleen al een raadsel op zich hoe 
de mensen zoveel naar binnen zouden 
kunnen werken. Ze zouden meel moe-
ten vreten als varkens. Dat zijn altijd zeer 
gewaardeerde afnemers geweest van 
molenmeel. Ze konden er heel wat meer 
van aan dan mensen. Gek eigenlijk dat 
in molenboeken nooit wordt ingegaan 
op de rol van het varken. 

Balie Kluiver
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