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Willem Roose

Bij de omslag voorzijde: Op 15 december heeft de Kalkmolen uit 
Leiderdorp een nieuwe plaats gekregen bij de Doesmolen en heeft de 
‘wachtkamer’ waar hij sinds 2007 stond (zie Molenwereld 2009-12-500 e.v.) 
verlaten (foto D. Kenbeek, 15 december 2009).

Bij de omslag achterzijde: Tot 2007 stond de Kalkmolen bij de jacht  haven 
Leiderdorp langs de A4, de molensnelweg van Nederland (foto D. Kenbeek, 
3 november 2005). 
 
Uw mooiste molenfoto ook in kleur op de achterpagina van de Molenwereld? 
De achterpagina reserveren wij voor lezers die hun mooiste molenfoto’s graag met anderen 
willen delen. Inzending kan zowel per post als per e-mail. In het laatste geval is wel een voldoend 
hoge resolutie vereist: minimaal 300 dpi. Inzending kan geen plaatsing garanderen. Er zijn per 
jaar immers maar elf 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.

Houden mensen van molens? Als het antwoord ja is, hoe komt het dan 
dat de ‘molenbeweging’ in omvang zo marginaal is en het ledenaantal 
van De Hollandsche Molen al jarenlang een gestage daling laat zien? 
Willem Roose probeert in dit nummer de oorzaken te vinden, en wat meer 
is de richting te wijzen naar een oplossing. 
Dit nummer wordt ook verstuurd aan de relaties van de Rijnlandse 
Molenstichting. Vandaar wederom extra aandacht voor de molens in 
het hoogheemraadschap. Andries Veloo voert de lezers naar de kleine 
stenen molen van de Aderpolder en zijn molenaars. Verder kunt u lezen 
hoe de ondergang van de windbemaling van de polder Reeuwijk bij 
Bodegraven in zijn werk ging. Niets aan de Vliet herinnert meer aan de 
drie molens die daar stonden.
In december kreeg de molen van de Kalkpolder een nieuwe plaats in de 
Doespolder. De Doesmolen van deze polder wordt daardoor bovenmo-
len en de Kalkmolen ondermolen zodat deze bemaling twee hoog wordt. 
Het zal overigens zelden voorgekomen zijn dat een bemaling twee hoog 
werd door de bouw van een ondermolen. 
In verband met ruimtegebrek vervalt de rubriek 'ZOEKER' in dit nummer 
en moeten nu ook weer enige boekbesprekingen achterwege blijven.

En Balie Kluiver begrijpt het.                                            JSB
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Voortgang De Rietvink 
te Nijetrijne

De werkzaamheden aan De Rietvink te 
Nijetrijne zijn in de winter onverminderd 
voortgegaan. Ondanks de kou en vele 
sneeuw is druk doorgewerkt aan met 
name de restauratie van de keerkuip, 
die er voor zorgt dat de hele kap tijdens 
het kruien gecentreerd blijft op de romp. 
Het is een tien centimeter dikke eiken-
houten ring, die aan de bovenzijde van 

het achtkant bevestigd is. Al hoewel de 
oude kuip er op het eerste gezicht nog 
goed uit zag, bleek al snel dat hij slech-
ter was dan gedacht. Er was voor het 
oog namelijk een laagje triplex omheen 
getimmerd, terwijl de kuip zelf rot bleek 
te zijn. De nieuwe kuip is opgebouwd 
uit 2 centimeter dikke eiken planken, 
die eerst in de juiste ronding zijn gebo-
gen. Dit gebeurde op de scheepswerf 
te Workum, waarbij de planken werden 
verhit in een stoombak en dampend 
heet op een mal zijn gezet. Stichting De 
Rietvink.

Sloop interieur molen Fakkert 
te Hoonhorst

Op zijn vroegst zal in maart een begin 
zijn gemaakt met het uitslopen van de 
molen van Fakkert (Molenwereld 2009-
11-424/425). Nadat de inpandige silo’s 
die in gebruik zijn geweest voor de vee-
voederfabriek van Fakkert gesloopt zijn, 
zal het complete restauratiewerk wor-
den aanbesteed. Teneinde financieel 
beter uit te komen heeft de gemeente 
Dalfsen er voor gekozen het sloopwerk 
en het restauratiewerk gescheiden aan 
te besteden. Zodoende kan er een be-
tere kostenbegroting van de restaura-
tiewerkzaamheden worden opgesteld. 
Het totaal van de werkzaamheden zal 
ruim 600.000 euro gaan kosten, waarvan 
440.000 euro door provinciale subsidies 
worden afgedekt (met als voorwaarde 
dat de (planning van de) werkzaamhe-
den 1 maart zijn gestart). 

De Konijnenbelt Ommen sta in 
de weg voor stadscentrum

Op 2 februari lieten de meeste fracties 
van de Ommer gemeenteraad weten 
dat molen De Konijnenbelt geen belem-
mering mag vormen voor de ingrijpende 
bouwplannen in het stadscentrum van 

Ommen. De Ommer Molenstichting 
heeft laten weten dat er nogal wat valt 
aan te merken op het windtunnelonder-
zoek van TNO, dat in opdracht van de 
gemeente vlak voor de besluitvorming 
alsnog is uitgevoerd. Het onderzoek 
zou getoetst moeten worden door mo-
lendeskundigen, aldus de stichting. De 
gemeente wil onderzoeken of de mo-
len misschien verplaatst moet worden, 
maar wil de kwestie los koppelen van de 
plannen. Volgens de Vrienden van de 
Stadskern Ommen kan de gemeente-
raad geen oordeel vellen over het plan 
zonder dat het rapport over de molenbi-
otoop beschikbaar is.
 

Financiering eerste fase 
Sara Catharina Kerkdriel 
nagenoeg rond

De financiering van de restauratie van 
de Sara Catharina is nagenoeg rond. 
Met een bezuiniging van 38.000 euro 
bedraagt het vereiste bedrag nog circa 
342.000 euro. De provincie en eigenaar 
Van Korlaar dragen elk 10.000 euro ex-
tra bij aan de restauratie, naast de reeds 
toegezegde bijdragen van 50.000 euro 
(Molenwereld 2008-12-472). De gemeen-
te Maasdriel wordt eenzelfde gevraagd 
en de gemeente dient hierover nog een 
besluit te nemen. Daarna kan de eerste 
fase van herstel een aanvang nemen, 
bestaande uit restauratie van de kap, 
het wiekenkruis en de staartconstructie. 
De molen moet dan eind 2011 draaivaar-
dig zijn. 

Verhoging Daams’ Molen 
definitief

Een meerderheid van de Eper gemeen-
teraad heeft op 14 januari groen licht 
gegeven voor het bestemmingsplan dat 
nodig is voor de verhoging van Daams’ 
molen, waarmee de gemeente opnieuw 

De molen van Hoonhorst; de 
mengvoederfabriek rond de molen 
is enige tijd geleden al gesloopt, nu 
volgt het uitslopen van de molen 
zelf om de weg vrij te maken voor 
reconstructie als windkorenmolen.
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aangeeft dat zij ondanks de bezwaar-
schriften (Molenwereld 2010-2-50) de 
ingeslagen weg vervolgt. De gemeente 
creëert met de verhoging als het ware 
zelf een ontheffing op de molenverorde-
ning, waardoor de projectontwikkelaars 
drie hoog kunnen bouwen. Mochten 
de tegenstanders tot de bestuursrech-
ter en Raad van State in beroep gaan, 
dan kunnen de plannen alsnog terug-
gedraaid worden. Maar wat er in de tus-
senliggende periode gebouwd is wordt 
dan doorgaans toch niet meer terugge-
draaid, aldus de gemeentewoordvoer-
der. 

Evert Smitbiotoopprijs 2009 
uitgereikt aan Hans Dobbe

Op 5 februari 2010 is in het Stadsatelier 
‘Ons Huis’, op een steenworp afstand 
van molen De Vlijt te Wageningen, 
de Evert Smitbiotoopprijs 2009 uitge-
reikt aan molenaar Hans Dobbe. Hans 
Dobbe ontving de prijs als waardering 
voor zijn vasthoudendheid en inzet om 
de molenbiotoop van de dagelijks on-
der zijn hoede beroepsmatige in bedrijf 
zijnde Vlijt te behouden. Voorafgaand 
aan de bijeenkomst werd alle genodig-
den en belangstellenden (waaronder 
locoburgemeester van Wageningen S. 
Efde, de secretaris van het Ambachtelijk 
Korenmolenaarsgilde, afvaardiging van 
de Stichting Vrienden van de Gelderse 
Molen en twee directieleden van de be-
trokken projectontwikkelaar) de moge-
lijkheid geboden de molen en het bedrijf 
te bezichtigen. Na koffie en natuurlijk 
molenkoek, nam Frans Tullemans als vi-
cevoorzitter van het Gilde van Vrijwillige 

Molenaars het woord. Hans Dobbe heeft 
zich de afgelopen jaren enorm ingezet 
om de biotoop van molen de Vlijt te be-
houden. Uiteindelijk heeft Dit heeft gere-
sulteerd in de aanpassing van de bouw-
plannen op het voormalige DMP-terrein 
vlakbij de molen. Na afwijzing van de in-
gediende zienswijze, werd uiteindelijk de 
weg naar de bestuursrechter te Arnhem 
en de Raad van State te Den Haag ge-
volgd. Uiteindelijk met succes toen op 
20 april 2009 de projectontwikkelaar 
contact opnam om een compromis te 
sluiten en dit in een vaststellingsover-
eenkomst vast te laten leggen. Hierdoor 
wordt de molenbiotoop en dus de wind-
vang volledig gerespecteerd en blijven 
de zichtlijnen naar de molen in stand, 
waardoor het ambachtelijk korenmo-
lenbedrijf de ruimte wordt geboden om 
door te kunnen gaan. Na deze woor-
den werden de prijs en bijbehorende 
cheque aangeboden en was het woord 
aan Hans Dobbe. In zijn rede gaf hij aan 
dat hij altijd geloofd heeft in de zaak 
en daardoor zo volhardend is geweest, 
al hoewel soms moeilijk aangezien een 
van de betrokken partijen (gemeente) 
ook de ‘huisbaas’ van de molen is. Hans 
stond verder uitgebreid stil bij het feit 
dat het niet een strijd is geweest die hij 
alleen heeft hoeven voeren. Hij deelde 
de eer dan ook met de buurtbewoners 
(in het bijzonder de heer F. Boersma), 
de Vereniging De Hollandsche Molen, 
Wageningen Monumentaal, advocaat 
Mr. Hermsen, de gemeente Wageningen 
en last but not least projectontwikkelaar 
en aannemer Van Swaay. Molen De Vlijt 
heeft nu een molenbeschermingszone 
waarbij binnen een straal van 400 meter 
gegarandeerd is. 

Houtloods overgedragen aan 
Erfgoedpark Uitgeest

Op donderdag 28 januari 2010 heeft B. 
de Graaf, Directeur Projectontwikkeling 
van Parteon te Zaanstad officieel de op 
het Industrieel Erfgoedpark ‘De Hoop’ in 
Uitgeest herbouwde en gerestaureerde 
monumentale uit Westzaan afkomstige 
houtloods, overdragen aan het bestuur 
van de Stichting Industrieel Erfgoedpark 
‘De Hoop’(SIEDH). Op het voormalige 
PontMeyerterrein in Westzaan, waar 
Parteon Projectontwikkeling ca.185 wo-
ningen bouwt, stond een beschermde 
houtloods vermoedelijk gebouwd rond 
1900. Het is een uniek erfstuk omdat 
deze loods vrijwel helemaal gaaf is 
en een karakteristiek voorbeeld is van 
een van de oudste typen Zaanse hout-
loodsen. Daarnaast is er nog veel de-
taillering bewaard gebleven. Parteon 
Projectontwikkeling is vanaf het begin 
van de ontwikkeling van het terrein van 
plan geweest om deze loods te behou-
den. Zij heeft in de afgelopen jaren in-
tensief gezocht naar een passende be-
stemming voor de monumentale loods 
binnen de gemeente Zaanstad. Dit 
leverde helaas niet het gewenste resul-
taat op. De restauratie werd mede mo-
gelijk gemaakt door een subsidie van de 
Provincie Noord-Holland. In november 
2009 werd de herbouw en de restaura-
tie van de loods voltooid en deze zal na 
de officiële overdracht in gebruik wor-
den genomen. De stichting zorgt voor 
onderhoud en verdere beheer van het 
erfgoed. Hier krijgt de houtloods weer 
zijn oorspronkelijke functie. Hij zal wor-
den gebruikt voor het drogen van ge-
zaagd hout en opslag van hout en ma-
terieel voor het onderhoud van het park. 
Wellicht zal een deel worden ingericht 
voor de expositie oude houtbewerkings-
machines. SIEDH.

Harmen Siezen zet restauratie 
De Huisman in gang

De BankGiro Loterij, waarvan Harmen 
Siezen ambassadeur is, maakte on-
langs de broodnodige restauratie van 
de specerijenmolen De Huisman mo-
gelijk met een gift van honderdduizend 
euro. Op 22 januari heeft Harmen Siezen 
de offi ciële aftrap voor de restauratie 
gegeven. Tijdens de restauratie wordt 
De Huisman teruggebracht in de oor-
spronkelijke vorm. Daarbij wordt de mo-
len geplaatst op een onderbouw, net 
zoals hij op zijn oorspronkelijke plaats 
in Zaandam tussen 1786 en 1955 altijd 
heeft gestaan. De onderbouw wordt 
gesitueerd aan de noordzijde van het 
pakhuis. Zo kan ook pakhuis De Haan 
worden teruggebracht naar de situatie 
van vóór 1955, toen De Huisman werd 
overgeplaatst naar de Zaanse Schans 
en op het dak van dit pakhuis werd ge-
zet. Met het totale project is een bedrag 
van bijna zes ton gemoeid. Het pro-
ject wordt uitgevoerd door het Zaanse 

Hans Dobbe ontvangt de Evert 
Smit biotoopprijs 2009 uit handen van 
Frans Tullemans (foto: F. Boersma, 
5 februari 2010). 

Hans Dobbe in actie op de nog 
dagelijks beroepsmatig in bedrijf zijnde 
Vlijt midden in Wageningen (foto: 
collectie De Vlijt, 2 augustus 2005). 
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bouw- en renovatiebedrijf Nieuwenhuijs, 
dat onlangs ook een van de andere 
molens van de vereniging heeft geres-
taureerd. De restauratie zal medio 2011 
gereed zijn. De plaats waar De Huisman 
nu staat is bijzonder. De molen vormt de 
overgang van de woonbebouwing van 
de Zaanse Schans naar de molens aan 
de Kalverringdijk. Zijn plek aan de Zaan 
tegenover het beschermd dorpsgezicht 
van de Gortershoek in Zaandijk is boven-
dien van grote landschappelijke waar-
de. Vereniging De Zaansche Molen.

Maalsein nieuwe stijl

Bij het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier bestaan plannen om 
nog maalvaardige windmolens in te 
zetten bij het waterbeheer. Daarvoor 
moeten de molens worden aangeslo-
ten op het computersysteem dat de 
gemalen aanstuurt. Als het slootpeil te 
hoog is, slaan de gemalen automatisch 
aan. In de molens moet op dat moment 
een groen licht gaan branden zodat de 
(vrijwillige) molenaar weet dat hij kan 
malen. Als de sloot weer op peil is, krijgt 
de molenaar een stopsignaal. Het plan 
bespaart energie en draagt bij aan het 
in stand houden van molens. De inves-

tering bedraagt per molen 1000 tot 1500 
euro.

Bij het overlijden van 
Cornelis Melis

Op 12 februari overleed op 96-jarige 
leeftijd de Walcherse molenvriend 
Cornelis Melis, ook wel bekend als Kees. 
Kees werd geboren en getogen aan de 
Schellachseweg in Gapinge. Zijn vader 
was hier boer, en dit vak zou Kees hier ook 
ruim 65 jaar beoefenen. Vanaf ‘het hof’ 
was en is een goed zicht op molen De 
Graanhalm, die toen nog veel bemalen 
werd door molenaar van de Sluijs. Kees 
was na schooltijd vaak op de molen te 
vinden en leerde zo met de molen om te 
gaan. Verhalen van vroeger werden al 
op de jonge Kees overgebracht. Vader 
Melis zag niet veel brood in het mole-
naarschap, dus moest Kees mee hel-
pen op het land. Als landarbeider werd 
zijn kennis over het weer alleen maar 
groter. Zo was een bekende uitspraak: 
‘Wanneer de zon voorbij het zuiden is, 
kan er een harde wind komme van zee!’. 
Na het harde werkzame bestaan werd 
Kees Melis vrijwillige molenaar op De 
Hoop en De Seismolen in Middelburg sa-
men met Nel van Leyen. Ook draaide hij 

soms samen met Louwerse op De Jonge 
Johannes in Serooskerke. Tijdens feestjes 
in het naastgelegen restaurant werd de 
molen op verzoek los gegooid, tegen 

Dit sinds 1955 zo vertrouwde beeld van De Huisman 
aan de Zaanse Schans behoort tot het verleden 
(foto jsb 23 maart 2000).

De Huisman zoals hij aan het Blauwepad in Zaandam-
Westzijde stond.

Kees Melis leefde tot op zeer 
hoge leeftijd mee met het Zeeuwse 
molengebeuren (foto Dennis 
Bommeljé). 
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een fles jenever een een taxirit naar huis. 
Zestig enden was een mooie snelheid, 
want dan verdien je 3 gulden per uur! ‘Als 
ik het nog kon, dan draaide ik tot twaalf 
uur door en dan met zestig tot tachtig 
enden!’. De laatste jaren ging Kees nog 
eens op molenpad. Zo kwam hij nog veel 
op de Walcherse molens, en o wee als er 
iets niet ging zoals het hoorde, dat hoor-
de de molenaar meteen! De achteruit-
gang van De Graanhalm ging Kees aan 
het hart. Hij woonde inmiddels in zorgte-
huis Simnia in Domburg. Met zicht op het 
westen, de waterstanden bij de hand en 
een regenmeter in de tuin was hij hier 
de weerman. Gelukkig heeft hij nog een 
groot deel van zijn kennis door kunnen 
geven over het molenaarsleven op en 
rond Gapinge vanaf zo ongeveer 1920, 
maar ook de verhalen van daarvoor. 
De uitvaart was op woensdag 17 febru-
ari vanuit de molen van Serooskerke. Wij 
wensen de familie veel sterkte. Michel 
Dellebeke.

Zeilmaken van molenzeilen…
vroeger en nu

René Peereboom en Piet Kempenaar, 
molenaars van korenmolen De Bleeke 
Dood en verfmolen De Kat aan de 
Zaansche Schans, maken sinds 1982 

als vrijwillig zeilmakers molenzeilen. Zij 
zijn opgeleid door Henk de Boer uit 
Wormerveer. Henk is in de vijftiger ja-
ren van de vorige eeuw opgeleid op 
de zeilmakerschool van de Koninklijke 
Maatschappij Nederland.
Na zijn opleiding ontving hij het Bemetel 
diploma zeilmaken en een speciale prijs 
van ir. Maas Geesteranus in Amsterdam.
René en Piet hebben eerst gewerkt aan 
proeflappen en later aan katoenen 
molenzeilen, die met originele materi-
alen (hennep en manilla) geheel met 
de hand genaaid werden. Deze zeilen 
worden nu nog op de De Kat gebruikt. 
Tegenwoordig worden de zeilen van 
moderne materialen en deels machi-
naal gemaakt. Tot dusverre zijn er meer 
dan 150 zeilen gemaakt. In 2009 is op-
dracht verkregen van de Vereniging de 
Zaansche Molen om vier zeilen voor De 
Kat te maken. In overleg is besloten deze 
zeilen weer geheel met de hand en van 
de oorspronkelijke materialen te maken. 
Als demonstratie van het vakmanschap 
en hoe dit in de vorige eeuwen gebeur-
de en aangezien deze zeilen, mits goed 
behandeld, dezelfde levensduur heb-
ben als zeilen van moderne materialen. 
Eind januari zijn twee zeilen gereedgeko-
men en is men begonnen met de twee 
andere zeilen.

Besluitvorming standerdmolen 
Boekel opnieuw vertraagd 

Op 3 februari hebben de leden van 
de commissie grondgebiedzaken zich 
gebogen over het raadsvoorstel met 
betrekking tot de standerdmolen aan 
de Kerkstraat. De drie opties zijn nu uit-
gewerkt en van een prijskaartje voor-
zien (Molenwereld 2009-12-472). Laten 
staan,restaureren en niet draaien kost 
120.000 euro. Verplaatsen en restaure-
ren waarna de molen kan draaien, kost 
260.000 euro. De molen via een rails mo-
biel maken wanneer deze draait, kost 
360.000 euro. De gemeente Boekel wil 
echter niet meer dan de gereserveerde 
250.000 euro besteden. Ofwel dan blijft 
alleen de eerste optie over. De com-
missie heeft echter geopperd om een 
aparte stichting in het leven te roepen 
die fondsen voor eventueel extra be-
nodigde middelen kan werven. Het 
College van B en W heeft zich onthou-
den van een advies en laat de toekom-
stig volledig afhangen van de gemeen-
teraadsvergadering van 25 februari. 
Men stelt dat de onderhoudskosten van 
een stilstaande molen hoger zijn, maar 
in elk geval minder dan het verschil tus-
sen de kosten van de duurste variant en 
de goedkoopste variant.

De romp van de Mallemolen in Gouda is uit de steigers, nu staat het voormalige zuiggasmotorgemaal dat de taak van de 
molen overnam erin (foto E.G.M. Esselink, 31 januari 2010).
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Molen de Eendragt opnieuw 
door het oog van de naald

Nadat eerder op 4 februari 2010 een 
beginnend brandje in de kiem werd 
gesmoord door de brandweer, brand-
de 6 februari het ten gevolge van 
faillissement leegstaande pand van 
het voormalige Curiosahuys aan de 
Zuidhollandsedijk te Kaatsheuvel groten-
deels af. Dankzij kordaat optreden van 
de brandweer, bleef de midden in het 
complex gesitueerde molen alsmede 
een aangrenzende boerderij met stal 
inclusief koeien gespaard. De zeer grote 
brand werd bestreden door korpsen uit 
Waalwijk, Oisterwijk, Sprang-Capelle, 
Oosterhout, Rijen, Breda en Tilburg. De 
brand verandert overigens niets aan de 
ongewisse toekomst die de molen tege-
moet gaat. Na het faillissement van de 
eigenaar, stond het gehele complex in-
clusief molen te koop voor een bedrag 
van 1.950.000 euro. De molen werd in 
1987 gerestaureerd nadat in 1970 het 
wiekenkruis verwijderd was. Maar in 
2003 verkeerde de molen al weer in zo’n 

slechte staat, dat draaien met de molen 
niet verantwoord meer was. Wel werd in 
2008 nog de stelling van de molen ver-
nieuwd. De oorzaak van de brand wordt 
nog onderzocht. 

Muurvarens op onderbouw 
Keldonkse molen

De stenen onderbouw van de Keldonkse 
molen dateert uit 1903. Een tijd waar-
in gemetseld werd met kalkmortel. 
Muurvarens vestigen zich graag op ver-
weerde muren die rijk zijn aan kalk. Het 
kon daarom bijna niet anders dan dat 
dit kleine plantje ook op de Keldonkse 
molen zou worden aangetroffen. Het 
is één van de waarnemingen die IVN 
Veghel heeft genoteerd in haar inven-
tarisatierapport ‘Flora en fauna van 
de Roost en de Bulten’. Op vrijdag 19 
februari zijn de resultaten van het on-
derzoeksrapport aangeboden aan 
stichting korenmolen De Hoop Keldonk. 
Voorzitter Joan Hanegraaf van stich-
ting korenmolen De Hoop is blij met het 
speur- en veldwerk dat de mensen van 
IVN het afgelopen jaar in natuur- en 
moerasgebied de Roost en de Bulten in 
Keldonk hebben gedaan. “Bij de realisa-
tie van ons molenproject linken wij sterk 
aan de bijzondere omgeving waarin de 

De Eendragt in Kaatsheuvel toen hij 
nog volop in bedrijf was. Toch is aan 
de aangebouwde machinekamer met 
de uitlaat al te zien dat een motor zijn 
intrede heeft gedaan. De molen zelf 
heeft zelfzwichting op de binnenroe 
met een ring om de as. En natuurlijk 
werd er in die streek ook schors 
gemalen.

De muurvarens op de romp van de Keldonkse Molen (foto T. Hermans, 
1 juni 2009).
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Keldonkse molen staat. Cultuur en na-
tuur gaan daarbij wat ons betreft hand 
in hand. Wij zullen dan ook alles in het 
werk stellen om de muurvarens op de 
Keldonkse molen te behouden”. Vrijdag 
19 februari overhandigt IVN Veghel het 
inventarisatierapport officieel aan stich-
ting korenmolen De Hoop Keldonk. Het 
inventarisatierapport zal vanaf die dag 
voor iedereen te downloaden zijn via 
de website van IVN Veghel; www.ivn.nl/
veghel en de site van stichting korenmo-
len De Hoop Keldonk; www.keldonkse-
molen.nl.

Te weinig water voor te 
herbouwen Antelse Molen te 
Liempde

Vorig jaar maart presenteerde de 
Stichting Liempdse Watermolens met 
veel enthousiasme haar plannen 
om in de Groote Waterloop nabij de 
Meulekensweg in Liempde een runmo-
len te herbouwen (Molenwereld 2009-3-
111). Vanaf dat moment heeft de stich-
ting met Waterschap De Dommel en de 
gemeente Boxtel hard gewerkt om de 
Antelse watermolen nieuw leven in te 

blazen. Uit een verkennend onderzoek is 
echter gebleken dat het bouwen van de 
watermolen onhaalbaar is. Tijdens ver-
dere studie werd geconstateerd dat de 
beschikbare hoeveelheid water te klein 
is en in de toekomst zal zijn om de mo-
len te kunnen realiseren. Ook een alter-
natief om via de Dommel meer water te 
verkrijgen is in de praktijk niet haalbaar. 
Met het sneuvelen van de Antelse water-
molen is de kans op terugkeer van een 
watermolen in het Liempdse Dommeldal 
verkeken. Eerder bleek het om uiteen-
lopende redenen niet mogelijk om een 
watermolen te herbouwen op Kasteren. 

Standerdmolen van Someren 
weer compleet

Op 9 februari is de kast van standerdmo-
len te Someren teruggeplaatst. De kast 
is in september 2009 van het onderstel 
gehesen omdat de standerd van de 
molen gerestaureerd moest worden. De 
eikenhouten standerd was in de kern 
flink aangetast. De constructieve func-
tie is nu overgenomen door een stalen 
constructie die met hout is bekleed. De 
op deze, voor Nederland unieke, wijze 

gerestaureerde standerd is na het op-
bouwen van het onderstel nauwelijks te 
onderscheiden van een volledig houten 
standerd. De kast is inclusief gevlucht 
op de standerd geplaatst. Hierna is de 
staartbalk aangebracht en de trap weer 
teruggezet.

West Brabantse Molendag 2010

Op zondag 28 maart 2010 is het weer 
zover dat de molenaars en andere 
molenliefhebbers hun deuren openen 
voor de negentiende West-Brabantse 
molendag. De laatste jaren heeft men 
in West-Brabant grote en verdere ont-
wikkelingen doorgemaakt. Er is een pe-
riode geweest, waarbij door een tekort 
aan molenaars men niet in staat was 
de helft van de molens te laten draaien 
op een jaarlijkse West-Brabantse molen-
dag. Waren er wel molenaars dan waren 
de molens niet in staat om te draaien. 
Gelukkig is hier een positieve wending in 
gekomen door de inzet van vele mensen 
en eigenaren. Molens zijn gerestaureerd 
of worden op dit moment gerestaureerd. 
Op dit moment telt het westelijk deel van 
de provincie 28 molens die bijna alle-

De romp te Standdaarbuiten neemt in 2010 voor het eerst deel aan de West-Brabantse Molendag 
(foto P. Nuijten, 2 januari 2010).
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maal maalvaardig zijn en 10 tal rompen. 
Om te zien welke de deelnemende mo-
lens zijn verwijzen wij u graag naar onze 
internet pagina van vereniging West-
Brabantse molens waar de stand van de 
deelnemende molens en rompen wordt 
bijgehouden: www.westbrabantsemo-
lens.nl.

Overdracht voormalige 
Oostrumse watermolen

Het College van B en W van de ge-
meente Venray is van plan om de (voor-
malige) watermolen te Oostrum, die al 
sinds 1917 zijn rad en de bijbehorende 
stuw mist, te verhuren aan de Stichting 
Gemeenschapshuis Oostrum. De water-
molen onderbrengen bij het gemeen-
schapshuis is beter voor het beheer en 
de exploitatie van het pand, meent het 
college. De overdracht vloeit voort uit 
een onderzoek naar de behoefte en de 
beschikbaarheid van accommodaties 
in het dorp. Een van de conclusies van 
het onderzoek is dat er voldoende ca-
paciteit is in Oostrum, maar dat de ge-
bouwen niet in optimale toestand ver-
keren. Bovendien zijn het bestuur en het 
beheer versnipperd. Ook de dorpsraad 
wees het college daar al op. De voor-
malige watermolen is een rijksmonument 
dat toe is aan renovatie. Als eigenaar is 
de gemeente Venray verplicht om het 
gebouw op te knappen. De watermolen 
wordt momenteel tijdelijk gebruikt door 
de plaatselijke KBO, als een soort ‘kraak-
wacht’ om vernielingen aan het pand 

te voorkomen, maar kan mogelijk aan 
meerdere verenigingen onderdak bie-
den. De KBO wil de watermolen graag 
als permanent onderkomen behouden. 

Overname Grathemermolen 
door zorginstelling

Zorginstelling Koraal Groep wil de 
Grathemermolen te Grathem van de 
gemeente Leudal overnemen en het 
complex geschikt maken voor dagbe-
steding voor gehandicapten. In eerdere 
plannen zou de Stichting Smile Erfgoed 
de molen overnemen en zorgen voor on-
derhoud en beheer van de molen ; de 
Stichting Sterk in Werk (onderdeel van 
Koraal Groep), zou de exploitatie gaan 
verzorgen. Onderhandelingen tussen 
beide partijen hebben niet tot het ge-
wenste resultaat geleid, waarna Koraal 
Groep het plan indiende om de molen 
zelf over te nemen; een plan dat op in-
stemming van de gemeente zal kunnen 
rekenen. 

In ‘t kort

- Wanneer alles naar wens verloopt, 
zal Harlingen in 2014 een drietal mo-
lens hebben, te weten ’t Fortuin, De 
Standvastigheid en De Arend. Dit zijn 
de namen van de molens die in het 
nieuw te bouwen project zullen verrijzen 
(Molenwereld 2010-2-48). 
- Onderzoek heeft uitgewezen dat wo-
ningbouw nabij De Korenbloem te Loil 

geen nadelige effecten voor de molen-
biotoop zal hebben, aldus de gemeente 
Didam.
- Aan de hand van tekeningen en foto’s 
is in januari een start gemaakt om de 
eeuwenoude vloer van het oliemolen-
gedeelte te Opwetten weer terug te leg-
gen zoals deze er een half jaar geleden 
is uitgehaald. De vloer is voorzien van 
een extra waterkering, betonnen onder-
vloer en isolatie. 
- Met de toekenning van 530.000 euro 
voor herstel van De Korenbloem te 
Kortgene, verwacht de Stichting Molen 
de Korenbloem dit jaar met het herstel 
te kunnen starten, waarbij men er naar 
streeft de restauratie in 2012 afgerond te 
hebben.
- In de kadernota van het Open-
luchtmuseum Ootmarsum komen de 
mogelijke toevoeging van de molen van 
Oude Hengel aan het museumarsenaal 
en de herbouw van de watermolen aan 
de orde. 
- Zaterdag 13 februari zijn de op 8 decem-
ber 2008 verbrande restanten van de 
houtzaagmolen Weltevreden  in Krimpen 
a/d Lek opgeruimd. De ijsselstenen 
gaan naar molen van De Regt in 
Nieuw-Lekkerland, de dakpannen naar 
Stichting. Werelderfgoed in Kinderdijk 
en de Bolinder-schaafbank naar een 
stoommuseum.
- Vooruitlopend op een te herbouwen 
molen in ’s-Hertogenbosch heeft een 
afvaardiging van de Bossche gemeen-
teraad een bezoek gebracht aan de 
Noletmolen te Schiedam, de molen die 
een voorbeeld moet zijn voor de molen 

De Grathemer watermolen nog met het AKG-schild (foto H. van Steenbergen, 19 juli 2004). 
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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

die in ’s-Hertogenbosch 
moet verrijzen. 
- Een werkgroep van ge-
meenschapshuishuis De 
Jachthoorn in Sint Hubert 
heeft plannen ontwik-
keld om het pakhuis 
naast De Heimolen te 
herbouwen ten behoeve 
van educatie- en exposi-
tiedoeleinden. 

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.
26 juni 2010: 
Westlandse Molendag.

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

Voor De Korenbloem in 
Kortgene, ooit een der best 
onderhouden molens van Zeeland, 
begint het na een halve eeuw van 
diep verval nu definitief te dagen 
(foto H. van Steenbergen, 
4 augustus 2009). 
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W e r k  i n 
u i t v o e r i n g !
De heer D.J.K. Zweers uit Bergeijk verstrekt interessante 

aanvullende informatie bij de foto van de molen van 
De Vecht op pag. 50 van het vorige nummer en schrijft: ‘De 
foto is genomen toen Ten Have bezig was zijn kleppensysteem 
aan te brengen, liever gezegd voor te bereiden. Dit verklaart 
ook waarom de binnenroede zonder windborden is. Mogelijk 
stond men op het punt die uit te nemen. Het kan best zijn 
dat deze toestand niet langer dan één dag heeft bestaan. 
Strikt genomen zijn de stroomlijnneuzen, die bijvoorbeeld ook 
Duistervoorde (Havekes Mölle) had, geen Van Busselneuzen, 
maar Ten-Haveneuzen. Ze kwamen vaker voor en waren spitser 
dan de neuzen van Van Bussel die een beter rendement ople-
verden. Als kleppen te duur waren koos men voor dit systeem. 
Uit gesprekken met Bömer, die het gros van de kleppen voor 
zijn baas heeft aangebracht herinner ik me dat er vaak weken 
overheen gingen voordat alles compleet afgewerkt was. Er 
werd in fasen gewerkt en daarbij werd natuurlijk zo gehandeld 
dat de molen in gebruik kon blijven. Door met de stroomlijning 
van de buitenroe te beginnen ging het doorboren van de as 
sneller. Daar heb ik ook boeiende verhalen over gehoord want 
het ging niet altijd van een leien dakje. In Terwolde sloeg de 
molen tijdens het boren op hol. Dat schoot lekker op maar het 
was niet de bedoeling. De kleppen zitten vrijwel altijd op de 

binnenroe. Waarom? Ik denk omdat men heel goed wist dat 
bij horizontale stand de minste kans op inwateren bij de hals 
van de as bestond. Gedacht vanuit het ideaal: buitenroe voor 
de borst. Ten Have-kleppen mogen beslist niet verticaal staan 
omdat dan ontregeling optreedt. De ene bedieningsstang 
(behoorlijk zwaar) zakt dan naar de askop toe en de andere 
zakt er vanaf. Dat hebben we in Warnsveld ervaren toen de 
andere roede eruit was. We hadden maanden nodig om de 
boel weer zo af te stellen dat beide kleppen weer gelijktijdig 
openden en sloten.’

We danken de heer Zweers hartelijk voor deze aanvulling.

- ' T  B E T E R E  W E R K -

Leugenstanderd

Nu begrijp ik het; eindelijk snap ik het. Er zijn streken waar men op molengebied enigszins chauvinististisch van instelling is: 
bij ons is alles groter, beter, ouder, meer zo geen meest en vul maar aan. Ik zeg niet dat op molengebied chauvinisme in 

de Zaanstreek hoogtij voert. Je zult mij niet horen zeggen dat het ontbreken van wiekverbeteringen in de Zaanstreek een vorm 
van chauvinisme is. Historisch besef zal ook wel niet meegespeeld hebben. Armoe lijkt mij eerder de oorzaak, maar nu dwaal 
ik af. Toch wil ik de Zaankanters een punt geven ten aanzien van dat historisch besef, want daar waren ze toch wel heel vroeg 
bij, misschien wel de eersten.
Molens, het blad van De Hollandsche Molen lees ik altijd met grote interesse; ik spel het zo wat. In het laatste nummer stond een 
foto van de standerd voor de molen van Someren, niet zoals gebruikelijk van hout, maar een ‘stalen constructie (die) in hout is 
verpakt’, zodat het geheel op de traditionele houten standerd lijkt. Toen begon het mij te dagen. 
Een hele tijd geleden stond er in dit blad een artikel over leugenassen (klopt, Molenwereld 2003-6-192 en Molenwereld 2006-11-
322.jsb). Dat is eigenlijk net zoiets; een gietijzeren molenas(-kop) in hout verpakt zodat de as op een traditionele houten as lijkt. 
Dat zou uit constructieve overweging zijn: men vertrouwde de ijzeren as niet. Dat is nu niet voorstelbaar, ongelooflijk zelfs. Je 
wordt toch in de maling genomen waar je bij staat. Natuurlijk kreeg die ijzeren standerd voor Someren geen houten omkleding 
om de ijzeren standerd te verstevigen. Zo wijs zijn we nu wel dat we dit door hebben. In Someren is dat natuurlijk gedaan om het 
idee van de echte houten standerd of zelfs een deel ervante bewaren.
Nu geloof ik niet dat de mensen vroeger minder intelligent waren dan nu. Zouden die Zaankanters echt zo dom geweest zijn dat 
ze geloofden dat de ijzeren as versterkt moest worden net een houten verpakking? Ik belief het niet te geloven. Niks ervan. Die 
mensen waren gewoon hun tijd ver vooruit. Ze vonden dat die nieuwmodische ijzeren assen het aanzien van de molen schaden. 
Door die nieuwlichterij het uiterlijk te geven van de oude en vertrouwde houten as bleef het historische beeld bewaard! De leu-
gen van de leugenas zat hem niet in het hout, maar in het ijzer. Een as hoort van hout te zijn; punt uit. Als dat om de een of an-
dere reden niet meer gaat dan doe je alsof. Daarom is de leugenas een mooie voorbeeld van ontwakend historisch besef. Het 
zou mij zelfs niet verbazen dat men voor de leugenkop delen van de oude houten as gebruikte. Vergelijk de Zaanse leugenas 
en de standerd van de molen van Someren maar; het principe is exact hetzelfde. 
Ere wie ere toekomt: die Zaankanters waren hun tijd 150 jaar vooruit!

Balie Kluiver 
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De Kalkmolen    vind z’n plek Dick Kenbeek

Op dinsdag 
15 december is 
de Kalkmolen 
op zijn nieuwe 
plek in de 
Doespolder 
geplaatst. Bijna 
vier jaar nadat 
de molen 
van zijn oude 
standplaats in 
Leiderdorp 
moest 
verdwijnen is 
hij definitief in 
het buurdorp 
Hoogmade 
terecht 
gekomen.
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In 1958 verwierf de gemeente 
Leiderdorp de Kalkmolen in ei-

gendom. In 1963 en 1964 kwamen daar 
de Bosmolen, Munnikkenmolen en de 
Zijllaan bij. Dat alles in een tijd dat over-
name door een gemeente van buiten 
gebruik gekomen molens, en zeker pol-

dermolens, nog geen gemeengoed was. 
Goed molenbeleid dus. Dat veranderde 
met de grote expansie van Leiderdorp, 
beginnend in de jaren zeventig waarbij 
met name de molens van de Zijllaan en 
Meijepolder en de Munnikkenpolder 
qua biotoop bepaald niet ontzien wer-
den. Dat kwam Leiderdorp op de nodi-
ge kritiek van de provincie te staan. Toen 
tweede helft jaren negentig sprake was 
van woningbouw nabij de Kalkmolen 
besloot de gemeente dan ook dat ver-
plaatsing noodzakelijk was (eerste num-
mer Molenwereld, 1998-01-021). Verdere 
bebouwingsplannen, onder meer in 
combinatie met een verbrede en ge-

deeltelijk overkapte rijksweg A4, versterk-
ten die noodzaak alleen maar. Op zijn 
oude plek had deze wipmolen trouwens 
toch al een slechte biotoop (geboomte) 
zodat verplaatsing, voor zover schrijver 
dezes weet, nooit ter discussie heeft ge-
staan.

Locatie

Voor een nieuwe standplaats word 
in dit vroege stadium gedacht aan 
de fundering van de Freekmolen ten 
oosten van Hoogmade maar al gauw 
komt het niet-bebouwde deel van de 
Munnikkenpolder in beeld, op een punt 
nabij de Does en de Dwarswatering. 
Dat is nog het geval als de bovenhuis, 
ondertoren en verdere onderdelen op 9 
februari 2006 op een ponton geplaatst 
worden en na een korte vaartocht 
belanden op de werf van molenmakerij 
Verbij in Hoogmade. Niet lang daarna 
duikt de locatie in de Doespolder voor 

het eerst op. De wipmolen van die polder 
is een ‘verdroogd kreng’ en verdieping 
van het scheprad is geen reeële optie. 
Door de Kalkmolen als ondermolen te 
laten fungeren kan ook de Doesmolen 
een nieuw leven krijgen. Bovendien 
kan op de eerder gedachte plek in de 

Munnikkenpolder de Meerburgermolen 
een plaats vinden. Die moet in augustus 
2007 van zijn standplaats in Zoeterwoude 
verdwijnen en staat sindsdien ook 
op de werf van Verbij. Zo wordt dan 
besloten en in de loop van 2009 wordt 
in de Doespolder een nieuwe fundering 
met veldmuren vervaardigd en de 
watergangen aangepast.

Voorbereiding

Het is niet verwonderlijk dat het even 
geduurd heeft voor de molen in de 
Doespolder geplaatst kon worden. De 
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verwerving van de benodigde grond 
verliep niet zonder slag of stoot en het 
bestemmingsplan moest gewijzigd 
worden. Doordat de waterhuishouding 
op de schop ging waren er ook 
vergunningen van Rijnland nodig en 
om de beoogde locatie voor zwaar 
materieel bereikbaar te maken moest er 
een tijdelijk weg van rijplaten aangelegd 
worden.

Transport

Vanwege het verkeer op de provinciale 
weg om Hoogmade mocht men niet 
voor tienen gaan rijden maar door 
de goede voorbereidingen verliepen 
transport en plaatsing daarna vlot. 
Ondertoren en bovenhuis waren bij 
Verbij al op poten gezet zodat de 
dieplader er goed onder kon rijden. Om 
half een stond de ondertoren op de 
nieuwe fundering waarvoor acht palen 
zijn geheid, twee op elk van de vier 
hoeken. Er werd nauwelijks tijd genomen 
om te eten zodat het bovenhuis rond 
half vier met de ondertoren verenigd 
kon worden. Ook het vernieuwde houten 
scheprad werd bij de molen neergelegd. 
Eén en ander gebeurde onder fraaie 

weersomstandigheden zodat de vele 
aanwezige fotografen hun hart konden 
ophalen. 

Discussies

Voorafgaand aan dit gebeuren 
werd er op het Molenprikbord druk 
gediscussieerd over twee punten: 
Welke kleur moet de Kalkmolen krijgen 
en wat voor naam? Ook tijdens de 
werkzaamheden zette de discussie 
zich voort, daartoe gestimuleerd 
door belangstelling en vragen van 
de aanwezige pers. Wat is het geval? 
Volgens zeggen hebben in dit deel van 
Rijnland de bovenhuizen van wipmolens 
van ‘Roomse’ polders een rode kleur, 
die van ‘Protestantse’ een groene. Het 
bovenhuis van de Doesmolen is rood, 
dat van de Kalkmolen is groen. Een 
Hoogmadesche molenaar was dan 
ook uitgesproken in zijn mening: ‘De 
Kalkmolen staat nu in een ‘Roomse’ 
polder, hij moet dus rood worden’. Een 
molenaar/molenmaker dacht daar 
anders over: ‘De molen is altijd groen 
geweest en dat moet zo blijven. Houwen 
zo’. Dan de naam. Hier ontstaat nu 
een gang van twee molens. Moeten 

we dan niet spreken over de onder- en 
bovenmolen, of onderste en bovenste 
Doesmolen?
Schrijver dezes veronderstelt dat als 
deze verplaatsing uitgevoerd zou zijn in 
een tijd dat de molens nog volop voor 
de polder in bedrijf waren geweest, de 
Kalkmolen zowel rood geschilderd als 
van naam veranderd zou zijn. En wat 
het laatste betreft: Toen de Bosmolen 
enkele jaren geleden verhuisde, werd 
zijn naam naadloos aangepast aan die 
van de zijn nieuwe polder en heet nu de 
Lagewaardse Molen. En verder heeft de 
rood geschilderde Bosmolen zijn kleur 
behouden en is daarover geen enkele 
discussie geweest terwijl de in Koudekerk 
gelegen Lagewaardse polder wel eens 
‘Protestant’ geweest zou kunnen zijn. 

Twijfels

Bij het verhaal over de relatie tussen de 
kleur van de bovenhuis en de religieuze 
gezindheid van de ingelanden van de 
polder kunnen de nodige vraagtekens 
gezet worden. Deze theorie is al zo’n 
veertig jaar geleden geopperd door 
een toen jonge molenaar uit het mid-
den van het land met de toevoeging 
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dat hij er zelf eigenlijk niet in geloofde. 
Sindsdien is het een eigen leven gaan 
leiden en wordt nu door velen als de 
waarheid gezien. Inderdaad lijkt het 
voor deze streek redelijk te kloppen. In 
Leiderdorp, van oorsprong overwegend 
protestant, komen (kwamen) we ver-
schillende groene wippen tegen zoals 
de Achthovense, de Munnikenmolen 
en de Kalkmolen. In Hoogmade en 
Rijpwetering, typisch Rooms-Katholieke 
dorpen, zijn de wippen rood geschilderd 
(Doesmolen, de Gros, de Vlietmolen, de 
Hoogmadesche, de Vrouw Venner en 
de Rode Molen).
Er zijn echter ook vraagtekens. Hoe zat 
het dan met de Bosmolen en hoe zit het 
elders met bijvoorbeeld de Rode Wip 
in Hazerswoude en de wipmolen van 
Moerkapelle, op de grens met Rijnland. 
Die laatste had een rode kleur terwijl 
de gemeente decennia lang zelfs geen 
enkele Rooms-Katholieke inwoner tel-
de! Daar staat weer tegenover dat de 
Alblasserwaard en Vijfherenlanden, bij 
uitstek protestant, de nodige groene 
wippen kent maar geen enkele rode.
Kortom, het een is mooi verhaal maar er 
is onderzoek nodig om deze hypothese 
(want dat is het tenslotte) zo mogelijk te 
staven.

Vervolg

In het nieuwe jaar is bij de Kalkmolen 
de firma Van der Geest uit Oud Ade 
in opdracht van Verbij begonnen met 
het plaatsen van de waterlopen. Deze 
worden in hout uitgevoerd (Azobé en 
Bankirai) en zijn deels in de werkplaats 
klaar gemaakt. Het geheel rust op acht 
circa tien meter lange palen. 
De nieuwe Straathofroeden met num-
mers 221 (binnen-) en 222 (buitenroe-
de) worden in de werkplaats opgehekt 
door molenmaker Willem Waltman, 
als hij tenminste niet hoeft te malen in 
Aarlanderveen.
Tegelijkertijd is men ook aan het werk 
gegaan bij de Doesmolen. In de eerste 
week van januari is daar het eveneens 
houten scheprad gedemonteerd om 
vrijwel geheel vernieuwd te worden. Eind 
januari/begin februari heeft de rietdek-
ker de ondertoren van nieuw riet voor-
zien. Aan de achterwaterloop moet het 
metselwerk hersteld worden en ook deze 
molen krijgt een nieuwe binnenroede 
(Straathof no. 243). 

Er is daar nog meer aan de hand. De 
voormalige molenaarswoning naast 
de Doesmolen is particulier eigendom. 

Hier wordt na goed overleg met de 
Rijnlandse Molenstichting een nieuwe 
woning gebouwd. Deze komt wat verder 
van de molen te staan en de nok wordt 
zo’n 25 cm hoger. Om voldoende inhoud 
te krijgen komt er onder het hele huis een 
diepe kelder en vandaar de grote berg 
grond bij de molen. De eigenaar heeft 
kunnen profiteren van de aangelegde 
noodweg. Volgens zeggen had hij an-
ders een tijdelijke brug over de Does 
moeten laten slaan. 

Toekomst

Over enige tijd is Rijnland (en Nederland) 
een gang wipmolens rijker, twee hoog 
malend. Het zal lang geleden zijn dat 
er een soortgelijke situatie bestaan 
heeft. Voor de vrijwillige molenaars zal 
het wennen zijn. Om echt functioneel 
te werken, moet je goede afspraken 
kunnen maken. Weliswaar heeft de 
Kalkmolen een overstort naar de polder 
en kan dus desgewenst op zichzelf 
‘malen’ maar dat zal toch niet alleen de 
bedoeling zijn. We zijn benieuwd naar 
de praktijk.

Alle afbeeldingen: D. Kenbeek.
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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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C O L O F O N
R i j n l a n d s e 
M o l e n s t i c h t i n g
To r e n l a a n  10
2 215  RW  V o o r h o u t

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

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

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

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

Malen voor de 
Aderpolder

Andries Veloo

De Aderpolder is een eiland, ingesloten door de Ringvaart van de 

Haarlemmermeerpolder aan de noordkant, ten oosten door de Ade, 

ten zuiden door de Boerenbuurt en de Kever en ten westen door de 

Balgerij. Voor de drooglegging van de Haarlemmermeer vormde 

de Aderpolder samen met de Huigsloterpolder een eiland, maar die 

werden door het graven van de Ringvaart van elkaar gescheiden. 

De Aderpolder is nog steeds - of eigenlijk weer - een echte molen rijk. 

De er nu staande molen is altijd bemalen door een Vermeij, eerst de 

vader en daarna de zoons, desnoods ook de dochter. 

De gebroeders Vermeij, poserend bij 
de roe (foto AV, 19 januari 2010).
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Op 19 januari belde ik Anton Vermeij, 
om te vragen wat over hun leven bij de 
Adermolen te vertellen. Zijn broer Henk, 
geboren op 27 april 1945 is de molenaar, 
maar doordat Henk een gehoorbeper-
king heeft loopt het contact via Anton. 
Anton bemaalt de molen ook als het 
Henk niet uitkomt en Tiny, hun zus, kan 
desnoods eveneens de molen bedie-
nen. Henk, Tiny en Anton zijn alle drie 
vrijgezel en wonen sinds oktober 2008 

in een aangepaste woning in Oude 
Wetering omdat Anton veel problemen 
heeft met zijn versleten heupen. Voor 
hen best wel even wennen na een heel 
leven in de Aderpolder. Hun huisje in de 
Aderpolder was erg slecht en behoorlijk 
scheef gezakt. Het was alleen per roei-
boot te bereiken. Wij deden dit van de 
week ook en er lagen heel wat ijsschot-
sen in het water. Roeien ging dus niet en 
je moest met de pikhaak jezelf via de 
schotsen naar de overkant trekken. 
Wat het comfort aangaat is het nu dus 
een hele verbetering, maar wat vrijheid 
betreft valt het toch erg tegen. Henk 
gaat elke dag met de fiets naar de mo-
len, om te malen of om te werken.
We beginnen dit verhaal eerst maar met 
hun vader, Gerrit Vermeij, want dat was 
uiteindelijk de eerste molenaar van de 
Adermolen. Gerrit werd geboren op 1 
juni 1912 als zoon van een boerendag-
gelder op Kaageiland. Gerrit werd ook 
boerendaggelder bij boer Clemens in 
de Aderpolder. In 1939 kwam het huisje 
naast het gemaal vrij en daar konden 
Gerrit en zijn vrouw gaan wonen. Dan 
moest hij ook dat gemaal maar bijhou-

den. Zo ging dat vroeger. Er was geen 
elektriciteit. In huis werd gebruik ge-
maakt van een accu, die deels werd 
opgeladen door een klein windmolen-
tje. Toen er in 1985 een elektrisch gemaal 
kwam kregen zij ook een aansluiting op 
het lichtnet. 
Het was een hard bestaan, maar men 
wist niet beter. Ze hadden natuurlijk een 
grote moestuin, een eigen varken om 
vet te mesten en in de winter stond er bij 
hen in de schuur een koe van de boer, 
die ze mochten melken om in hun eigen 
behoefte te voorzien. In het voorjaar 
kwam die dan weer gewoon bij de an-
dere koeien in het land te staan. Honger 

Vader Gerrit Vermeij.

De molen van de Aderpolder bij de 
ingebruikstelling na restauratie op 
8 juli 1995. Rechts van de molen het 
gemaal (foto J.L.J. Tersteeg).

Anton, Tiny en Henk Vermeij, 
opgegroeid en vertrouwd met de 
molen. 
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en dorst is er dus niet geleden. Om wat 
extra’s te verdienen ging Gerrit bollen te-
len. Zijn vrouw, Neel Went, was dochter 
van een bollenboer uit Voorhout, van-
daar. Henk en Antoon hebben nog tot 
voor twee jaar bloembollen geteeld in 
de Aderpolder. Gerrit Vermeij overleed 
op 15 april 1998 en zijn vrouw in 2004, 
Henk Anton en Tiny zijn toen in het huisje 
blijven wonen.
De Aderpolder werd bemalen door een 

achtkante, rietgedekte molen, die in 
1881 afbrandde. Er werd toen een stoom-
gemaal met een centrifugaalpomp 
geplaatst. In de twintiger jaren van de 
vorige eeuw is die stoommachine ver-
vangen door een petroleummotor. Toen 
deze oliemotor aan zijn eind dreigde te 
raken, in 1940, besloot het polderbestuur 
tot het weer bouwen van een windmo-
len in verband met het dreigende tekort 

aan brandstof als gevolg van de oorlog. 
Het werd een ronde gemetselde molen 
waarvoor gebruik gemaakt werd van 
onderdelen van de in 1940 afgebroken 
molen Zeldenpas van de Zuiderpolder 
onder Haarlemmerliede. De leren aan-
drijfriem van de motor naar de pomp 
werd door Gerrit Vermeij nog even mooi 
te gelde gemaakt, door hem aan de 
lokale schoenmaker te verkopen. Leer 
werd ook schaars. De molen werd ge-
bouwd door molenmaker Vrijburg uit 
Oud Ade naar ontwerp van A.J. Dekker, 
waterbouwkundige te Leiden. Een groot 
deel van de kap werd ook gebruikt. Het 
is dan ook een relatief grote kap voor 
dit kleine molentje. hierdoor moest de 
vangbalk sterk worden ingekort en dien-
tengevolge werd deze voorzien van heel 
veel gewicht. Een roede uit Haarlem 
werd gebruikt maar de andere was een 
sterk ingekorte roede van een andere 
molen. De hekbreedtes waren verschil-
lend. Het bleek, dat de molen veel wind 
nodig had en Dekker adviseerde om 

De Aderpolder met zijn 
naburen. Duidelijk is te zien hoe 
de Ringvaart voor de droog te 
maken Haarlemmermeer het 
eiland bestaande uit de Ader- en 
de Huigsloterpolder doorsnijdt. 
Fragment van de Kaart van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland, 
vervaardigd door ‘den Eersten 
Opziener over den Waterstaat en 
Landmeter J. Kros’ in 1859 (Collectie 
Hoogheemraadschap van Rijnland, 
KDTT A-0037).

De molen gezien vanaf de Ringvaart 
van de Haarlemmermeerpolder. 
Achter de bomen het molenaarshuis 
(foto jsb, 22 augustus 1996).

Anton (links) en Henk Vermeij (rechts) bij de molen; links het elektrisch 
gedreven vijzelgemaal (foto AV, 19 januari 2010).

De molen is een markant herkenningspunt aan de oever van de Ringvaart 
(foto J. Vendrig, 30 september 2002). 



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

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

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

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

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

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

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

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

invullen en in envelop versturen naar de:

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

Laat de
 

molens 

draaien

✂
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het oude tuig half te verdekkeren, zo-
als bij de Nieuwe Groenedijkse molen 
te Hazerswoude ,echter niet in metaal, 
maar d.m.v. houten latjes. In 1964 kwa-
men er fokken op beide roeden, ontwor-
pen door provinciaal molendeskundige 
De Kramer. Het werden buitensporige 
fokken vanwege de enorm zware roe-
den. Een bijzonder constructie is die van 
de kuip, deze is net als de kruivloer van 
beton. Er zitten ijzeren rollenwagens in en 
de assen van de rollen moeten naar bui-
ten worden getikt, als de rollen vervan-
gen moeten worden. Daarvoor zit er in 
de kuip een gat van ca. 5 cm doorsnede 
boven de rollensluis. Er moet dus iemand 
met een ladder tegen de molen gaan 
staan, om die pen eruit te halen en be-
neden iemand om de molen te kruien. 
Kortom, dat is wat omslachtig, maar wel 
een interessante constructie. De nieuwe 
molen kwam niet in onderhoud bij de 
firma Vrijburg, maar bij molenmaker De 
Gelder. In 1980 kreeg de firma Verbij 
de molen in onderhoud. In 1982 tijdens 
Kerstmis draaide de molen schade. Het 
vijzelwiel dat erg slecht was vertoonde 
mankementen en de kammen braken, 
waardoor ook alle kammen van de 
bonkelaar het begaven en dit moest ui-
teraard direct gemaakt worden omdat 

de polder alleen door de molen werd 
bemalen. Toen dit in zeer korte tijd ge-
repareerd was werd er weer gemalen. 
Maar door deze schade had het kogel-
lager van de koningsspil een opdonder 
gehad, waardoor de kogeltjes bescha-
digd waren. Direct nadat begonnen was 
te malen blokkeerde dit lager en stond 
de hele boel ineens stil. De bonkelaar 
en het vijzelwiel bleven nu heel, maar nu 
braken de kammen van het bovenwiel 
en brak de busdeur in tweeën. De mo-
len draaide nu dus gewoon uit zijn werk 
door. Deze nieuwe schade werd ook di-
rect gerepareerd. 
In 1985 kwam er een nieuw elektrisch 
gemaal en de molen werd in 1986 door 
waterschap de Oude Venen overgedra-
gen aan de Rijnlandse Molenstichting. 
Gerrit Vermeij bleef gewoon het gemaal 
bedienen, maar het meeste water werd 
er waarschijnlijk toch door de molen uit-
gegooid.
In 2005 kreeg de molen nieuwe roeden, 
fabrikaat Straathof. De molen loopt met 
deze roeden een heel stuk beter dan 
met die oude wanwichtige roeden.
De vlucht bedraagt 16,30 m. Er zijn fok-
ken op beide roeden en de vijzel heeft 
een diameter van 1,10 m.
De polder heeft een oppervlakte van 

74,50 ha. Het zomerpeil is 2,45 m on-
der NAP en het winterpeil 2,55 m onder 
NAP. Een rietland in de noordwesthoek, 
genaamd Dobbers is later droogge-
malen en wordt nu bemalen door een 
Bosmanmolentje. 

De kabelpont ligt voor het molenhuis, verbindingsmiddel voor het grotere werk 
(foto J. Vendrig, 30 september 2002). 

De aanvoer van de nieuwe roeden 
bij de molen op 11 november 2005 
(foto Verbij Hoogmade).

Molen Zeldenpas van de Zuiderpolder 
onder Haarlem, gesloopt in 1941, 
een in 1876 gebouwde vijzelmolen, 
waarvan de onderdelen ten goede 
kwamen aan de nieuwe molen voor de 
Aderpolder. De Zeldenpas was groter 
dan de molen van de Aderpolder en 
had een vlucht van 20 m. 
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A L M E N U M

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

Houthandel

Zagerij

Import

Voor molenrestauraties

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

Verder: 
Iepen • Bolletrie • Steenbeuk • Douglas

Larix  • Azobé • Noord Noors Grenen

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

In
De DRIE LEVENS van één molen (7)

                       Het eerste leven: R e e u w i j k  ( g )

In het septembernummer van 2007 is de eerste af levering van 

deze serie artikelen geplaatst. De algemene situatie en de geschiedenis 

van de bemaling van de polder Reeuwijk hebben daarin centraal 

gestaan plus speciaal de achtergronden voor de bouw van 

een vierde molen voor de polder. In de tweede af levering in het 

decembernummer van 2007 draaide het om de bouw van deze 

vierde molen. In de derde af levering van maart 2008 ging het vooral 

om de ijzeren molenas voor de Derde Rijnmolen en wat daaraan 

vooraf ging. In de vierde af levering, juni 2008, kreeg vooral het 

vervangen van houten assen en roeden door ijzeren aandacht. Vooral 

de grote duurzaamheid sprak aan. In het vijfde deel, 

in het maartnummer van 2009, werd vervolgd met de ‘verijzering’ 

in molens in de 19e eeuw; uiteraard die van de polder Reeuwijk 

in het bijzonder. Het zesde deel, in het decembernummer van 1909 

handelde vooral over de molenaars van de polder en hun molens. 

Nu is het afscheid van de windbemaling in de polder aan de beurt.

De waterbeheersing in de polder 
Reeuwijk was moeizaam. Gevers van 
Endegeest noemt de polder ‘zeer wa-
terzuchtig’. De vier molens presteerden 
minder dan van het werd verwacht. 
Daar komt bij dat ook de droogmaking 
van de veenderijen in de polder nog 
in de lucht hangt. Het antwoord op de 
problemen was duidelijk: stoom. In 1872 
is er sprake van de droogmaking van 
de Gecombineerde Veenpolder. Het 
plan rijst nu om de Nieuwe Rijnmolen te 
slopen en op diens plaats een stoom-
gemaal te bouwen. Vijf van de polder-
meesters stemmen voor, twee tegen. 
Ruitenberg, een van de tegenstemmers, 
vindt dat de stichting van het gemaal in 
het belang is van de Veenpolder en die 
mag dan ook best over de brug komen 
waarbij hij een bedrag van ƒ 10.000,- 
noemt.
In januari 1877 vragen I. Hoogendoorn 
plus enige andere ingelanden om het 
polderpeil met een decimeter te ver-
lagen. Dat is niet zo eenvoudig, al was 
het maar omdat niet iedere ingeland 
daarmee is gediend. Op 21 februari 1877 

Satellietfoto (Google) van het 
gemaal en het machinistenhuis 
op de plaats van de 1e Rijnmolen. 
De schutsluis werd in 1979/1980 
afgedamd en vervolgens in 1985 
gedempt.

besluit men het polderpeil 7,5 centime-
ter te verlagen en te relateren aan het 
Amsterdams Peil.
Het ligt in de lijn der verwachting dat 
de vraag om stoombemaling steeds 
weer de kop zal opsteken. In januari 1879 
wordt er weer uitvoerig over gesproken. 
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De DRIE LEVENS van één molen (7)

                       Het eerste leven: R e e u w i j k  ( g ) J.S.  BAKKER

Er ligt een plan op tafel van de water-
bouwkundige L. Exalto, de opzichter van 
de Zuidplaspolder. Dit is van het groot-
ste belang voor alle ingelanden en het 
behoort dan ook besproken te worden 
in de ingelandenvergadering en daar 
moet eigenlijk het besluit vallen.

De Eerste Rijnmolen, malend 
bij een zuidwestelijke wind. Op de 
achtergrond is nog maar een molen 
zichtbaar, zodat de Derde Rijnmolen 
die als eerste is verdwenen, reeds in ‘s 
lopers handen is gevallen en de andere 
molen de Tweede Rijnmolen moet 
zijn. De foto is daarom te dateren op 
1897. De constructiestaartbalk zoals 
die door Scheer is geleverd is goed 
zichtbaar. Uiterst rechts op de foto de 
voorwaterloop van het stoomgemaal.

Het in 1935 tot motorgemaal verbouwde stoomgemaal 
(foto jsb, 16 augustus 2006).

De vergadering wordt gehouden op 1 
februari 1879 waar 74 ingelanden-eige-
naren zijn komen opdagen, goed voor 
1220 stemmen (het aantal stemmen was 
gerelateerd aan het grondbezit zodat 1 
ingeland meerdere stemmen uitbracht). 
De stichting van een hulpstoomgemaal 
krijgt 323 stemmen, de bouw van een 
volledig stoomgemaal 76 stemmen, ter-
wijl 821 stemmen worden uitgebracht 
tegen een stoomgemaal. Daarnaast 

zijn er ook nog een aantal schriftelijke 
verklaringen binnengekomen, in meer-
derheid tegen de stichting van een 
stoomgemaal. Waarschijnlijk hebben de 
kosten de doorslag gegeven. De polder-
lasten schommelen nu jaarlijks rond de 
ƒ 2,- per ha, terwijl een stoomgemaal die 
naar schatting op ƒ 7,50 per ha zouden 
brengen. De bui gaat dus over en de 
molens blijven vooralsnog malen, maar 
wel als aangeschoten wild omdat de 
problemen blijven bestaan. 
Men werkt ook aan andere oplossingen. 
In 1876 was er al een proef gehouden 
met het aflaten lopen van polderwater 
op de met stoom bemalen buurpolder 
Bloemendaal. Op 16 oktober 1879 besluit 
het polderbestuur een nieuwe overeen-
komst aan te gaan met deze polder om 
het water te laten aflopen voor ƒ 150,- 
per etmaal. In 1881 is er weer waterover-
last. Een aantal ingelanden verzoekt 
om weer water af te laten lopen op de 
polder Bloemendaal. Dat verzoek wordt 
afgewezen Nog verder gaan I. Verburg 
en zeventig andere ingelanden die een 
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willen dat er een stoomgemaal wordt 
gesticht op de plaats van de molen van 
C. Lok, de 1e Rijnmolen. Op 18 oktober 
wordt er uitvoerig over gediscussieerd. 
Men wil de zaak nu voorleggen aan de 
Gecommitteerde ingelanden. (In 1859 
was het systeem waarbij het polderbe-
stuur gebaseerd was op één gekozen 
poldermeester per blok (zie Molenwereld 
2007-9-333) verlaten. Het laatste woord 
komt bij de ingelandenvergadering die 
evenwel zijn bevoegdheden liet uitoefe-
nen door een commissie, uit de ingelan-
denvergadering, de Gecommitteerde 
ingelanden.) Dit onder voorbehoud dat 
het gemaal alleen in bedrijf komt wan-
neer het water in de polder 5 cm boven 
peil staat en er niet voldoende wind is 
voor de molens.
Daarenboven speelt er ook nog een 
andere kwestie. De Tempelpolder heeft 
inmiddels zijn stoomgemaal dat vrolijk 
uitmaalt op de polder. Nu mag dat niet 
wanneer de polder boven peil staat, 
maar de natuur blijkt sterker dan de leer: 
ruzie tussen beide polders, waarbij de 
polder Reeuwijk in februari 1877 dreigt 
het stoomgemaal aan de ketting te leg-
gen.
Bij de in een eerdere aflevering ge-
noemde verzelfstandiging van de Ge-
com bineerde Veenpolder onder Zwam-
merdam en Reeuwijk in 1883 werd al 
rekening gehouden met de mogelijke 
invoering van stoombemaling. 
Eind 1889 houden ingelanden van het 
westelijk deel van de polder een verga-
dering in Zwammerdam waar een drietal 
zaken centraal staan, eigenlijk dezelfde 
als waarover een tien jaar eerder ook al 
is gepraat:
- splitsing van de polder in twee ver-

schillende peilgebieden, een ooste-
lijk en een westelijk deel; 

- peilverlaging, men spreekt zelfs van 
30 cm!;

-   stoombemaling.

Hendrik Paul (geb. Zevenhuizen 
1857, ovl. Den Haag 1925), de 
waterbouwkundige die betrokken 
was bij de ‘staatsgreep’ van 1889. 
Hij is bekend van het door hem 
ontworpen scheprad ‘systeem-Paul’.

Tekening voor het gebouw van het stoomgemaal van de polder Reeuwijk. 
De machinerie is niet ingetekend.

Plattegrondtekening voor het stoomgemaal.

Men was voortvarend te werk gegaan 
aangezien er al een plan door ‘den heer 
Paul’ (ongetwijfeld de waterbouwkundi-
ge ir. H. Paul uit Den Haag, zoon en klein-
zoon van de eerder genoemde Hendrik 
en Jan Paul uit Zevenhuizen) werd ge-
presenteerd. Een grote meerderheid van 
stemmen verklaarde zich voorstander 
hiervan. Er wordt een Commissie voor de 
stichting van een stoomgemaal en de 
scheiding van de polder ingesteld die 
op 22 november een brief schrijft aan 
het polderbestuur en verzoekt daarop 
zo mogelijk binnen veertien dagen te 
antwoorden. Bulæus Brack, de voorzit-
ter vindt dat een zo belangrijke en ver-
strekkende zaak breed gedragen moet 
worden en hij de Gecommitteerde 
Ingelanden op 6 december de zaak 
wil voorleggen en vragen een ingelan-

denvergadering uit te schrijven. Bulæus 
Brack wil nog wel kwijt dat hij niet geluk-
kig is met de in Zwammerdam gehouden 
ingelandenvergadering. Zo zouden al-
leen voorstanders van de peilverlagging 
en het stichten van een stoomgemaal 
zijn gehoord, terwijl de eraan verbonden 
bezwaren van tafel werden geveegd. 
Mensen die het niet volkomen eens 
waren met het plan van Paul kregen 
geen gelegenheid hun mening te uiten, 
‘zoodat als het ware het mes op de keel 
werd gezet, voor of tegen, gewijzigde 
plannen waren ondingen in de oogen 
van den heer Paul’. Al met al lijkt de ver-
gadering in Zwammerdam haast een 
soort staatsgreep te zijn geweest van 
de voorstanders van een stoomgemaal. 
Het optreden van Paul in Zwammerdam 
is blijkbaar niet in goede aarde geval-
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len, want het polderbestuur laat nu ook 
een plan opstellen door L. Exalto, de 
hoofdopzichter van de Zuidplaspolder in 
Moordrecht. Op 23 december 1889 ver-
gaderen de stemgerechtigde ingelan-
den. Vooraf verklaart het bestuur van de 
polder ‘billijke eischen te ondersteunen’. 
In die vergadering blijkt een groot ge-
deelte van de opgekomen ingelanden 
voorstander van een stoomgemaal voor 

De marmeren gedenkplaat in het 
gemaal die herinnert aan de bouw in 
1892 (foto jsb, 16 augustus 2006).

Fragment van een kadastrale minuutkaart met de Molenvliet waarop dan nog maar twee molens staan. Op de kaart 
staan de Dronen aangegeven, het gebied tussen de Molenvliet en de Oud-Bodegravensedijk. Voor de Derde Rijnmolen 
werd de bovenboezem van de 1e en de 2e Rijnmolen verlengd, waardoor voor de Dronen een duiker onder deze verlengde 
bovenboezem naar de 2e Rijnmolen noodzakelijk werd.

de hele polder. Daarmee is in feite het lot 
van het windgemaal getekend. In eerste 
instantie denkt men aan de plaatsing 
van een ‘centrifugaalpompmachine 
van 36 pk te plaatsen in een der polder-
watermolens te Zwammerdam’. Dat stelt 
het polderbestuur voor aan de vergade-
ring van Gecommitteerde Ingelanden 
op 8 januari 1890 plus het verlagen van 
het polderpeil met 5 cm. Ingelanden 
mogen zelf hun landen zelfs nog dieper 
bemalen mits geen algemene vaarten 
worden ingesloten. Voor de bouw van 
het gemaal wil men maximaal 50.000 
gulden lenen tegen hooguit 4% rente. 
De uitwerking van de plannen en de di-
rectie van de werkzaamheden worden 
toevertrouwd aan Exalto. Op 17 januari 
1890 besluit het polderbestuur Exalto de 
definitie opdracht te geven. Op 11 no-
vember 1891 wordt het bestek bespro-
ken door het polderbestuur waarna de 
aanbesteding van de machinerie volgt 
op 29 december 1891. De prijzen waar-
voor wordt ingeschreven lopen erg uit-
een. Twee inschrijvers wijken af van het 
bestek. Van de overige vijf inschrijvers 
is de Société Anonijme du Phoenix in 
Gent de hoogste met ƒ 32.500 en een 
ander Belgisch bedrijf, Joseph Heinrichs 
te Hodimont-Verviers, de laagste met 
ƒ 22.800,- die dan ook mag leveren.
Het nieuwe gemaal komt te staan op 
de plaats van de molen die in of kort 
na 1608 naar Gouda was verplaatst. Op 
16 februari 1892 vindt de aanbesteding 
van het gebouw plaats. Er zijn veertien 
inschrijvers, of eigenlijk vijftien, maar een 
ervan trekt zich terug. De inschrijvingen 
variëren van ƒ 23.9777,- tot ƒ 18.920,-. Het 
werk wordt gegund aan de laagste in-
schrijver, M. Visser te Papendrecht. Op 
9 mei 1892 zou men beginnen met met-

selen. Van een officiële eerstesteenleg-
ging wordt afgezien. Het bestuur geeft 
de voorkeur aan een gedenksteen bij de 
ingebruikstelling van het gemaal.
In oktober 1892 is het gemaal klaar. Het 
wordt genoemd naar de voorzitter/
secretaris van het polderbestuur, F.H. 
Bulæus Brack. Het gemaal kreeg een 
stoommachine van 50 pk, gevoed door 
twee ketels. De machine dreef twee 
centrifugaalpompen aan, elk met een 
waaierdiameter van 1,00 m.
Het polderbestuur buigt zich ook over 
de vraag of er niet een woning voor de 
machinist moet worden gebouwd. Dat 
is simpel te regelen. Pal tegenover het 
gemaal staat de door C. Lok bemalen 
molen, de 1e Rijnmolen. Daar kan de 
machinist mooi wonen. 
Wanneer het gemaal klaar is wordt van 
de molenaars verwacht dat zij bij be-
hoefte toch met de molens blijven ma-
len, maar dat blijkt overbodige zorg. 
Nadat het gemaal gereed was werden 
twee molens van de polder stilgezet, de 
Eerste Rijnmolen en de Gouwemolen 
bleven vooralsnog in bedrijf. 
In maart 1893 wordt besloten de mo-
lens 1 en 3 onder Zwammerdam buiten 
bedrijf te stellen Molenaar D. den Blijker 
blijft als ‘beambte’ in dienst van de pol-
der tegen een jaarsalaris van ƒ 350,- en 
vrije woning op de Tweede Molen, de 
molen die hij sinds 1874 heeft bemalen. 
De Tweede Rijnmolen, de molen waar 
Den Blijker op maalt blijft vooralsnog in 
bedrijf. Dat heeft een speciale achter-
grond. De uitwatering van de polder 
Reeuwijk op de Rijn liep door de Dam- 
of Binnenpolder heen die daar door in 
twee stukken werd verdeeld. Het oos-
telijk deel, tussen de molenboezem en 
de Oud-Bodegraafsedijk, genaamd de 
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Dronen werd in 1624 van de Binnenpolder 
afgescheiden en bij Reeuwijk in bema-
ling gegeven. De Dronen kreeg nu als 
blok van de polder Reeuwijk het recht 
van bemaling met de achterste mo-
len van Reeuwijk. De Nieuwe Rijnmolen 
kwam er pas in 1844 als derde in de rij 
bij. De Dronen had volgens de afspraak 
van 1624 recht op de gewezen achterste 
en later als middelste of tweede molen. 
Vandaar dat deze in bedrijf blijft totdat 
de zaak met de ingelanden van de 
Dronen is geregeld. 

Sloop

Het nieuwe gemaal voldoet goed zo-
dat de polder weldra overgaat tot de 
finale afrekening met de molens. Als het 
stoomgemaal in bedrijf komt dan is het 
ook voor de molenaars over en uit. In de 
vergadering van 16 februari 1892 besluit 
het polderbestuur Gecommitteerde in-
gelanden voor te stellen de molenaars 
per 1 mei 1893 te ontslaan. 
Op 21 juli 1893 wordt besloten de voor-
boezem tussen de Tweede en de Derde 
Rijnmolen te dempen. Op 13 januari 1894 
wordt besloten de ijzeren roeden uit de 
molen van Lok, de Nieuwe Rijnmolen, 
te halen en die op te bergen. Het waar-
om wordt niet uit de doeken gedaan. 
Blijkbaar gaat daarbij iets mis, in april 
1896 vraagt en krijgt Scheer die het werk 
uitvoert een vergoeding van 25 gulden 
voor een ongeluk dat bij het uithalen 
van de roeden plaats vond. 
Op 30 juli 1894 schrijft Jb. den Boer uit 
Oostzaan een brief aan het polderbe-
stuur waarin hij verzoekt in de gelegen-
heid gesteld te worden twee van de 

Verzoek van sloper Jb. de Boer voor 
de verlening van de slooptermijn voor 
de 3e Rijnmolen, de molen die hij 
zal verkopen naar Waddinxveen en 
uiteindelijk in Harderwijk zijn Troje 
vindt. 

Advertentie uit De Rijnbode van 
8 april 1896, waarin de afbraak van 
de Derde Rijnmolen te koop wordt 
aangeboden. 

Bericht in De Rijnbode van 
17 november 1895, dat de verkoop 
voor afbraak van de Derde 
Rijnmolen meldt.

molens voor afbraak te mogen kopen. 
Maar het polderbestuur heeft ‘voorals-
nog geen plannen de molens te amo-
veeren’. Het zal niet lang op zich laten 
wachten.

Nieuwe of Derde Rijnmolen
Als eerste wordt de Nieuwe Rijnmolen 
voor sloop verkocht. In de vergadering 
van het polderbestuur van 11 septem-
ber 1895 wordt besloten D.M. Lok aan 
te zeggen dat hij de molen uiterlijk 1 
november 1895 moet verlaten. De mo-
len wordt uit de hand verkocht aan De 
Boer uit Oostzaan, die zich immers in 
1894 al had aangemeld. De koper is een 
bedrijf met ongeëvenaarde reputatie 
op dit terrein: Jb. de Boer uit Oostzaan. 
De Boer voltooit de sloop niet binnen 
de gestelde termijn en vraagt verlen-
ging ervan aan tot uiterlijk juli 1896. Dat 
is geen probleem. Daarom mogen we 
aannemen dat de molen omstreeks die 
tijd definitief het veld heeft geruimd. 
Wellicht heeft De Boer nog (te) lang en 
mogelijk vergeefs gewacht op een ko-
per voor de molen die hem een nieuw 
leven elders wil geven. De molen brengt 
dan meer op en bovendien behoeven 
de bruikbare onderdelen niet opgesla-
gen te worden en gaan maar één keer 
door de handen. Het is evenwel voor 
honderd procent zeker dat deze molen is 
gebruikt voor de bouw van de molen in 
Waddinxveen en later in Harderwijk. Nu 
verbrandde de Waddinxveense voor-
ganger pas op 12 december 1898, zodat 
er een gat van ruim twee jaar is tussen 
de sloop in Bodegraven en de herbouw 
in Waddinxveen. Heeft die molen al die 
tijd in onderdelen opgeslagen gelegen? 

Tweede Rijnmolen
Op 9 september 1896 machtigen de 
ingelanden van de Dronen de polder 
Reeuwijk om de molen af te breken en 
nemen zij deel in de bemaling door het 
stoomgemaal. Nu staat niets de sloop 
van de molen meer in de weg. Hij wordt 
bij inschrijving verkocht.
Op 25 maart 1897 worden de brieven ge-
opend. Er is ingeschreven door:
- J. de Boer Tz te Oostzaan voor ƒ 600,-
- M. Breedveld te Oud-Alblas ƒ 870,-
- I.P. Bout te Waarder ƒ 485,-

- A.G. van Osnabrugge te Leiderdorp 
met I.F. van Seumeren te Tilburg ƒ 815,-

- G. van de Weg te Dordrecht ƒ 814,-
Op 29 april 1897 wordt de molen dan, 
nog bewoond door Dirk den Blijker, de-
finitief verkocht aan Marinus Breedveld, 
metselaar te Oud-Alblas voor ƒ 870,- om 
te slopen. Dat moet tot minimaal 1 me-
ter onder de grond, een vrij algemeen 
voorkomende bepaling. De sloop moet 
uiterlijk 1 juli 1897 beginnen en voltooid 
zijn op 1 januari 1898. 
Drie van de vijf inschrijvers (De Boer, 
Breedveld en Van de Weg) zijn bekende 
molenslopers.

Een tweede leven in Tilburg?

Merkwaardig is de inschrijving van 
Van Osnabrugge en Van Seumeren. 
Laatstgenoemde komt namelijk uit 
Tilburg en dat is in het licht van de ge-
schiedenis van een van de Tilburgse mo-
lens opmerkelijk. Op 14 juni 1896 brandt 

Advertentie uit De Rijnbode van 
28 februari 1897, waarin de Tweede 
Rijnmolen voor afbraak te koop 
wordt aangeboden. 
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de molen aan de Broekhovenseweg 
in Tilburg geheel uit (Ad Vorselaars/Jan 
Scheirs: Molens, maalderijen en meelfa-
brieken in Tilburg). Hij wordt herbouwd 
en dat was toen, zeker in Brabant, niet 
verwonderlijk. Wat wel verwonderlijk is 
dat is de staartbalk van de herbouwde 
molen. Dit is een vakwerkconstructie zo-
als bij een hijskraan. Bij molens is dit zeer 
ongebruikelijk. Naast deze is er maar één 
bekend: die van de Eerste Rijnmolen en 
gemaakt door Teunis Scheer. Het is heel 
goed voorstelbaar dat ook de Tweede 
Rijnmolen een ‘Scheerstaart’ had om-
dat Scheer de vaste molenmaker van 
de polder was. Alles bij elkaar optellend 
ligt de conclusie voor de hand dat de 
molen wellicht in Tilburg is herbouwd met 
onderdelen van de Tweede Rijnmolen. 
Die moeten dan wel ingrijpend vermaakt 
zijn voor de Broekhovense molen, maar 
daar draaide men in Brabant de hand 
niet voor oom. Een bewijs zal wel nooit 
kunnen worden geleverd. Weliswaar za-
ten Van Osnabrugge en Van Seumeren 
ernaast, maar het verschil met Breedveld 
was niet groot zodat die misschien direct 
een winst kon pakken en zich daarmee 
ook veel werk bespaarde.

Eerste Rijnmolen
Als derde portie voor de sloper volgt de 
Eerste Rijnmolen, die na het stilzetten 
van de molens dienst ging doen als wo-
ning voor de machinist van het nieuwe 
gemaal dat tegenover de molen aan 
de andere kant van de Vliet stond. De 
stilstand zal niet lang duren. In decem-
ber 1895 begint de cilinder van de 
stoommachine te lekken. Dijksman ziet 
geen kans om dit probleem alleen op 
te lossen. Daar is deskundige hulp voor 
nodig. Het polderbestuur vraagt daar-
voor een fabrieksarbeider van Arends 
uit Gouda. Toch moet er gemalen wor-
den en Dijksman die in de molen woont 
wordt van machinist tijdelijk molenaar. 
Het ligt meer voor de hand dat men Den 
Blijker daarvoor gevraagd zou hebben, 
want die is in dienst van de polder en 
was molenaar. Maar het polderbestuur 
wil Den Blijker niet uit zijn andere werk ha-
len. Teunis Scheer krijgt de opdracht om 
de molen weer helemaal maalvaardig 
te maken. Wel moet Den Blijker indien 
nodig assisteren. Zo blijft de molen nog 
een aantal jaren in bedrijf als aanvul-
ling op het gemaal. In 1897 wordt de 
molen waar Den Blijker woont voor sloop 
verkocht. Hij moet er dus uit. Het polder-
bestuur besluit nu in januari een nieuw 
woonhuis voor Dijksman te stichten. Dan 
kan Den Blijker die immers ook stoker van 
het gemaal is in de molen wonen en die 

De ondertekening van de verkoopacte voor sloop van de Tweede Rijnmolen 
d.d. 29 april 1897.

De Broekhovense molen in Tilburg 
met een staartbalk van unieke 
constructie zoals die ook in de Eerste 
Rijnmolen aanwezig was. Vanuit 
deze molen ontstond het bekende 
veevoederbedrijf Schraven-Eijsbouts. 
De molen werd in 1938 onttakeld en 
vervolgens in 1984 gesloopt.
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Aquarel van de stomp van de 1e Rijnmolen met rechts het schutsluisje vanuit 
de Rijn naar de polder (foto L. van der Vlist). 

ook weer gaan bemalen. Toch komt de 
molen door een verzekeringskwestie 
op een rare manier aan zijn eind. De 
polder heeft zijn molens verzeker bij de 
Brandwaarborg Maatschappij speciaal 
voor polderwatermolens in Amsterdam. 
Rond 1900 hebben de meeste molens 
geen toekomst meer. De sloopwaarde 
van de molen staat in geen verhou-
ding tot de nieuwbouwwaarde en dat 
laatste is nu juist het bedrag waarvoor 
de molens verzekerd zijn. Brand is dus 
zeer winstgevend tegenover sloop. De 
verzekeringsmaatschappij ziet de bui al 
hangen en neemt zijn maatregelen. Als 
in de vergadering van het bestuur met 
de gecommitteerde ingelanden op 21 
juli 1907 de begroting voor het komende 
jaar wordt besproken dan komt ook de 
assurantie van de molens ter sprake. De 
verzekeringsmaatschappij heeft name-
lijk vastgesteld dat wanneer een afge-
brande molen niet word herbouwd maar 
de helft van de verzekerde waarde 
wordt uitgekeerd. Voor minder dan een 
totale schade goldt een uitkering naar 
rato. Nu was het wel duidelijk dat de 
molen bij Bodegraven na een calamiteit 
zeker niet hersteld zou worden; voor de 
Goudse molen lag het anders. Als men 
nu de Rijnmolen gedeeltelijke zou slopen 
dan was men onder de halvering van de 
verzekeringsuitkering uit, want de molen 
was dan geen molen meer. Zo besluit 
men na uitvoerig overleg tot gedeelte-
lijke afbraak van de Rijnmolen, terwijl de 
molen in Gouda volledig verzekerd blijft 
voor 16.000 gulden. Daaruit kan men de 
conclusie trekken dat wanneer die iets 
overkwam men hem zou herstellen. 
Op 14 augustus 1907 valt de klap voor 
de Eerste Rijnmolen in een vergadering 
van het polderbestuur. Men besluit wel 
een aantal zaken buiten de verkoop te 
houden die van pas kunnen komen in de 
molen bij Gouda zoals de wateras, de 
buitenroe, de staart met de schoren, het 
kruiwerk en de binnentrap. Op 9 septem-
ber 1908 volgt dan de openbare aan-
besteding van de sloop van de molen 
plus het zomerhuis en de verbouwing tot 
woonhuis, want de molen verdwijnt niet 
helemaal. Volgens voorwaarden moet 
de molen gesloopt worden tot op de 
rookzolder. Op 9 september 1908 neemt 
Teunis Scheer uit Bodegraven dit aan 
voor ƒ 361,-. Deze Teunis Scheer (1845-
1939) was de zoon en opvolger van de 
Teunis Scheer (1809-1879), die we eerder 
als timmerman en opzichter van de pol-
der hebben ontmoet. 
De gedeeltelijke sloop hangt samen met 
het besluit van de polder om de molen-
stomp verder te gebruiken als woning 
voor de tweede machinist van het ge-
maal dat immers tegenover de molen 
aan de andere kant van de Vliet staat. 
In 1966 werd de molenstomp gesloopt 
en werd voor de toenmalige machinist 
Doornekamp een nieuwe bungalow op 
de fundering van de molen gebouwd. 
Nu woont daar machinist Ton de Bruijn 
van het gemaal en herinnert ter plaatse 
niets meer aan de windbemaling.

De stomp van de Eerste Rijnmolen van uit de polder gezien met links de 
schutsluis. Bij het afdammen van deze sluis vond men een steen met het jaartal 
1695 (foto coll. L. van der Vlist). 

Het machinistenhuis met tussen het huis en het pad de nog aanwezige 
landhoofden met de deuren van de schutsluis (foto jsb, 16 augustus 2006).
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N V V M - m o l e n m a k e r s 

A C T I E F

Momenteel zijn we druk bezig met 
het vervaardigen van de kap van de 
Mallemolen te Gouda, ook wordt druk 
gewerkt aan het binnentimmerwerk 
en de restauratie van de watergoten. 
Daarnaast zijn de bezig met de res-
tauratie van de Graaflandse molen te 
Groot-Ammers waar de waterlopen, de 
sprenkelstraat etc. voorzien zijn van een 
nieuwe fundering en gerestaureerd/ver-
nieuwd worden. De restauratie van de 
Hoekmolen bij Hei- en Boeicop nadert 
zijn einde. Hier hebben we de gehele 
ondertoren polymeerchemisch hersteld 
en voorzien van een nieuwe rietbedek-
king. De restauratie van de Stijve molen 
te Meerkerk is in volle gang en ook de 
restauratie van de Gelkenesmolen te 
Groot-Ammers vordert gestaag, de nieu-
we roeden liggen klaar om gestoken te 
worden terwijl de steenburrie en de bo-
venzetel reeds vernieuwd zijn. Inmiddels 
zijn de Bonkmolen te Lexmond, de 
Oudendijkse molen te Hoornaar, de 
Middelmolen te Molenaarsgraaf en de 
Hofwegense molen te Bleskensgraaf op-
geleverd.
 
Nadere is te vinden op de site van de 
Simav (www.simav.nl).

Oude tijden herleven. Hoe lang zal het 
geleden zijn dat er door een gieterij drie 
sintelstukken tegelijkertijd gegoten zijn? 
Onlangs gebeurde het voor een levering 
van drie sintelstukken: te weten voor: 
- de ondermolen in Zevenhuizen; 
- de Mallemolen in Gouda; 
- de Dijkmolen in Maasland. 
De sintelstukken zijn gegoten door 
Geraedts in Baarlo. Grimbergen in 
Alphen aan den Rijn heeft ze vervolgens 
verder samengesteld en alle gaten ge-
boord en de coating verzorgd. De dia-
meter is drie meter, het gewicht per stuk 
ca. 2600 kg.
Het sintelstuk voor de Mallemolen en de 
ondermolen in Zevenhuizen zijn op 10 
februari meteen in de watergang neer-
gezet.

Meul frans

Sintelstuk: ijzeren ring waaraan de bladen van een scheprad zijn bevestigd en 
waarmee dit rad wordt bevestigd en gecentreerd op de wateras; verbastering 
van centerstuk.

De drie sintelstukken op de oplegger voor transport. Juist daardoor valt de 
grootte ervan op (foto Verbij Hoogmade, 9 februari 2010).

Het plaatsen van het sintelstuk in de waterloop van de ondermolen van 
de Tweemanspolder in Zevenhuizen, die na meer dan een halve eeuw weer 
een scheprad krijgt. Uiteraard moet het sintelstuk de molen in (foto Verbij 
Hoogmade, 9 februari 2010).
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OVER DE MUUR : 
een zelfanalyse vanuit de molenwereld

Willem RooseTTijdens het maken van het verslag van de molencontactdag 

(zie: Molenwereld 2009-1-12 e.v.) werden de financiële problemen van 

De Hollandsche Molen mij pijnlijk duidelijk. 

Nog pijnlijker werd het toen ik voorzichtig in kaart bracht hoe smal 

de basis van het molenbehoud feitelijk is: ruim duizend nationale 

symbolen en – positief ingeschat – hoogstens 10.000 Nederlanders 

die lid zijn van een molenorganisatie. Dit gun ik de molenwereld 

niet en dit gun ik De Hollandsche Molen niet. Ik gun de molenwereld 

een breed draagvlak in de maatschappij en De Hollandsche 

Molen 50.000 in plaats van 5000 leden. Wat doen we fout? 

Hoogste tijd voor een pijnlijke zelfanalyse.

Molens hebben alles mee 

Daar begint het al: de gigantische dis-
crepantie tussen theorie en praktijk 
(waarover verderop meer). In weerwil tot 
de praktijk hebben molens in theorie al-
les mee en zouden dus een zeer breed 
deel van de bevolking moeten aanspre-
ken.
Geschiedenis is ‘hot’, van het samenstel-
len van een historische canon, tot een 
geschiedenisquiz op TV (zelfs on-line te 
spelen!), de Nederlander lijkt niet ge-
noeg te kunnen krijgen van zijn eigen 
geschiedenis. En wat hoort er nu meer 
bij die Nederlandse geschiedenis dan 
molens? In het kielzog van geschiede-
nis neemt bovendien de belangstelling 
voor cultuurhistorie aantoonbaar toe. 
Het RTL-programma ‘Ik hou van Holland’ 
is een enorme kijkcijferhit. 
Politiek doen ‘we’ het ook geweldig: mo-
lens werken op windkracht (of eventueel 
waterkracht) en zijn dus per definitie mi-
lieuvriendelijk en dus eigenlijk best hip. 
De meest recente TV-spot van Groen 
Links begint met een ware ode op onze 
historische molens. Wat fantastisch dat 
we in Nederland van die prachtige mo-
lens hebben die zo uitstekend worden 
onderhouden, denkt de gemiddelde kij-
ker; And here we are! Toch? Ook aan de 
andere zijde van het politieke spectrum 
komen we molens tegen. Geert Wilders 
roeit in een bootje langs de Knipmolen 
in Voorschoten in de meest recente 
TV-spot van de PVV. In hun angst voor 
‘Europa’ is populistisch rechts vooral 
‘voor Nederland’ en daar hoort natuur-
lijk een molen bij. 

Dit alles nog even los van het feit dat mo-
lens waardevolle cultuurhistorische mo-
numenten en landschapsverfraaiende 
elementen zijn.
De bal ligt voor open doel en wij hoeven 
hem alleen even in te koppen; met de 
minste geringste moeite moeten we tien- 
zo niet honderdduizenden mensen voor 
onze ‘schone zaak’ kunnen zien te win-
nen. Lijkt het. De praktijk is helaas weer-
barstiger. Hoe zou de boven geschetste 
discrepantie te verklaren zijn? 

De Zaanse Schans is een internationaal 
vermaarde publiekstrekker. De vele 
molens dragen daar niet weinig toe bij 
(foto J. Vendrig, 27 september 2007).
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Vanzelfsprekend?

Misschien hebben molens wel een 
(virtueel) breed draagvlak onder de 
Nederlandse bevolking, maar zijn ze ge-
woon te vanzelfsprekend. Gaat het gros 
van de bevolking er simpelweg vanuit 
dat moedertje overheid jaarlijks bepaalt 
hoeveel miljoenen er voor de instand-
houding van deze nationale symbolen 
nodig zijn en wordt het benodigde be-
drag iedere januari zonder te morren op 
de rekening van De Hollandsche Molen 
gestort? Toegeven, ogenschijnlijk is er 
weinig tot niets aan de hand: echte mo-
lenruïnes hebben we niet meer (vooruit, 
achter een Veluws bos staat de molen 
van Elspeet te creperen, maar dat is 
eerder de uitzondering die de regel be-
vestigt en deze molen als ruïne bestem-
pelen gaat zondermeer te ver) en veel 
gefotografeerde en gefilmde molen-
groepen als de Kinderdijk en de Zaanse 
Schans staan strak in de verf vrolijk te 
draaien.
Dit is een complicerende factor als men 
(wij, de molenwereld) duidelijk probeert 
te maken dat er wel degelijk miljoenen 
per jaar nodig zijn om onze molens in 
goede conditie te houden en dat die 
miljoenen zeker niet vanzelfsprekend 
zijn, maar er is meer aan de hand. 

Leven molens landelijk niet echt (een 
andere conclusie kan ik niet trekken op 
basis van hooguit 10.000 leden van mo-
lenorganisaties), hoe anders is dit op lo-
kaal niveau. Talloze molencompleterin-
gen en -herbouwen hebben de laatste 
jaren plaatsgevonden, maar de honder-
den hierbij betrokken vrijwilligers hebben 
klaarblijkelijk weinig tot niets met molen-
behoud als landelijke zaak; ‘eigen mo-
len eerst’ lijkt het credo – om het maar 
eens (on)populair te zeggen – en dat er 
5 kilometer verderop toevallig een histo-
rische molen staat te creperen, tsja... so 
what? De vele gecompleteerde en her-
bouwde molens in oostelijk Brabant ver-
sus de uiterst moeizame strijd die mole-
naar Toelen moest voeren om de restau-
ratie van zijn molen De Pelikaan in Den 
Dungen van de grond te krijgen spreekt 
wat dat betreft boekdelen.
Goed, hier komen we niet veel verder 
mee. We moeten onszelf inderdaad 

- F O R U M -

eerst maar eens aan een grondige zelf-
analyse onderwerpen. Het heeft er alle 
schijn van dat we niet aantrekkelijk zijn 
en al helemaal niet sexy. Waarom eigen-
lijk? Hallo? Contact?

Oubollig imago

Het valt niet te ontkennen dat de mo-
lenwereld nog steeds te kampen heeft 
met een oubollig imago. Dat imago 
wordt door diezelfde molenwereld ove-
rigens keurig in stand gehouden: Ooit 
een molenopening of ander molenfeest 
bezocht zonder een truttig volksdans-
groepje, een suffe trekzakspeler of een 
‘Daarbij die molen’ jubelend koortje? 
Waarschijnlijk niet. Stel je bent jong... 
Correctie: Stel je bent van de baby-
boomgeneratie of jonger, dan is de kans 
erg groot dat dit soort nevenactiviteiten 
een – laat ik me voorzichtig uitdrukken 

De molen van Elspeet; een der laatste zwaar vervallen molens van Nederland 
(foto G. Barendse, 17 juni 2008).
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– licht afstotend karakter hebben: leuk 
die mooie molen te hebben bezocht 
vandaag, maar de rest van het jaar as-
jeblieft geen molens meer! Let wel: dit is 
wezenlijk iets anders dan het dweilorkest 
bij de eerste schaatswedstrijd op na-
tuurijs; de schaatssport heeft absoluut 
geen oubollig imago en het dweilorkest 
brengt slechts wat gezelligheid bij de 
verder ‘stoere’ schaatswedstrijd.
Imago kan niet los gezien worden van 
trends. Oubolligheid heeft niet altijd 
slecht gewerkt ter promotie van molens 
of daaraan gerelateerde producten. Zo 
spitte ik onlangs door een grote stapel 
posters uit de jaren ‘80 ter promotie van 
‘Molenbrood’ of ‘Bruin van de molen’ 

zoals dat destijds heette. Daar stond hij: 
de altijd even vrolijk lachende dikke mo-
lenaar met de karakteristieke pet op zijn 
hoofd met aan zijn voeten de onafschei-
delijke ‘molenkat’ op zoek naar een 
muisje dat net naast een stapel meel-
zakken zijn olijke snuitje liet zien. Het lijkt 
anno 2010 ongelofelijk, maar deze vorm 
van reclame heeft vele jaren prima ge-
werkt ter promotie van het molenbrood. 
Dat een bakker die nu een dergelijke 
poster in zijn etalage zou hangen, voor 
de rechter zou worden gesleept van-
wege ernstige veronachtzaming van de 
regelgeving op het gebied van voed-
selveiligheid (een kat?: Verboden! Een 
muis?: helemaal het toonbeeld van on-

hygiënisch produceren!) gaat misschien 
wat ver, maar we komen aardig in de 
buurt. Tijden veranderen, maar veran-
deren wij eigenlijk wel voldoende mee?
Er zijn een paar onbetwiste externe fac-
toren die wel degelijk veranderen en die 
– in ieder geval indirect – van invloed zijn 
op hoe ‘wij’ ons als molenwereld naar 
buiten presenteren. Ten eerste is er het 
feit is dat de generatie korenmolenaars 
‘die het nog allemaal hebben meege-
maakt’ steeds kleiner wordt en uitein-
delijk helemaal zal verdwijnen. Voor pol-
dermolenaars geldt dit ook, hoewel de 
herwaardering van de poldermolen als 
noodbemaling van de laatste jaren een 
klein lichtpuntje vormt.
Globaal gezien kan echter gesteld wor-
den dat het overgrote merendeel van 
onze molens in de toekomst (voor zover 
dit thans nog niet het geval is) ‘bemalen’ 
zal worden door molenaars die wat be-
treft het oorspronkelijke ambacht het al-
lemaal ‘van horen zeggen’ hebben. Dit 
is een voldongen feit en kan niemand 
kwalijk worden genomen. Het kan wel 
een zekere misplaatste romantisering en 
zelfs vertrutting van het molenaarsvak 
tot gevolg hebben, waarover verderop 
meer.

Monumenten beheren

Zojuist schreef ik het woord ‘bemalen’ 
niet voor niets tussen aanhalingstekens. 
Gemalen wordt er immers niet veel 
meer en ook het Gilde van Vrijwillige 

Het weer completeren van molenrestanten blijkt toch vooral een plaatselijke 
aangelegenheid, vaak op landelijk niveau door molenliefhebbers met 
argusogen gevolgd, zoals bij de molen van Maasbommel (foto G. Barendse, 
19 januari 2010).

De reconstructie van de korenmolen De Windhond in Soest is voor alles 
een plaatselijke aangelegenheid geweest, los van het landelijke molenbehoud 
(foto G. Barendse, 23 september 2007). 

Wat vooraf is gegaan aan de 
restauratie van de molen De Pelikaan 
in Maaskantje is zeker tegenover 
eigenaar Toelen een beschamend 
voorbeeld van molenbehoud (foto 
H. van Steenbergen, 1 maart 2009).
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Molenaars (GVM) stelt nadrukkelijk dat 
men mensen opleidt voor het verant-
woord onbelast laten draaien van een 
molen. Wellicht kan het woord ‘bema-
len’ beter worden vervangen door het 
woord ‘beheren’. Dat brengt ons direct 
bij die tweede externe factor die ver-
andering teweeg brengt. Noem het ‘de 
discussie Bazelmans’, noem het ‘moder-
nisering monumentenzorg’, feit is dat 
er in kringen van monumentenzorgers 
(daar waar toch een niet onaanzienlijk 
deel van onze subsidiegelden vandaan 
komen) steeds minder over ‘het laten 
draaien van molens’ wordt gesproken 
en steeds meer over ‘het beheren van 
monumenten’. Sommigen gruwen van 
deze gedachtegang, persoonlijk zie ik 
hier kansen liggen.
Waar gaat dit ook alweer over? Het 
creëren van een breder draagvlak 
voor  molens in onze maatschappij is de 
doelstelling en een cruciaal middel om 
dat doel te bereiken is het zorgvuldig 
beantwoorden van de vraag: Hoe 
presenteren wij ons naar buiten? Of 
wellicht beter: Hoe zouden we ons naar 
buiten moeten presenteren? Ja, we 
hebben een oubollig imago en wellicht 
is molenbehoud voor de gemiddelde 
Nederland iets te vanzelfsprekend, maar 
we zullen toch iets dieper bij onszelf te 
rade moeten gaan.
Nico Jurgens leverde in zijn artikel 
‘Turbulenties en een turbulente discus-
sie’ (Molenwereld april 2009) al forse kri-
tiek op dat cruciale aspect over hoe wij 
ons naar buiten presenteren. Ik citeer: 

Vanaf de jaren zeventig van de twin-
tigste eeuw, juist in de periode dat de 
laatste molens wettelijke bescherming 

kregen, is het molenbehoud verengd 
tot de technische facetten. In dezelfde 
tijd werd dankzij een Portugees initiatief 
The International Molinological Society 
(TIMS) opgericht. De heer C. van Hees 
noemde de leden van TIMS ‘schriftge-
leerden’ (…) De belangstelling voor cul-
tuurhistorie neemt enorm toe. Kammen 
en staven beantwoorden daar niet aan 
(…) Om jongeren te boeien moet je met 
informatie aankomen die kan concurre-
ren tegen de informatie die zij continue 
aangereikt krijgen. Laat het samenstel-
len van lespakketten voor de basisschool 
en zo mogelijk het voortgezet onderwijs 
nou eens over aan de schriftgeleerden. 
“Ja, maar dat zijn niet de ware molen-
liefhebbers!” (want ze zouden niets van 
techniek weten). Laten we het hek om 
de molens nou eens niet steeds enger 
maken, maar opruimen of op zijn minst 
verruimen. 

Dat is geen malse kritiek, zeker in deze 
tijden waarin molenaars steeds vaker 
(niet geheel ten onrechte) de rol van 
“ambassadeurs van de molenwereld” 
krijgen toebedeeld. Tot mijn spijt moet 
ik echter bekennen dat ik Jurgens’ kri-
tiek deel. De toch al erg kleine molen-
wereld wordt klaarblijkelijk sinds jaar 
en dag bestierd door mensen die een 
bovengemiddelde belangstelling voor 
techniek hebben. Daar moeten we niet 
direct van af, maar een verruiming van 
het zichtveld zou zeer wenselijk zijn . Het 

Reclame van het Ambachtelijk 
Korenmolenaarsgilde uit 1981; 
oubollig of niet, maar het werkte wel.

Broodzak voor ‘bruin van de molen’ 
(1975). 

De molen van Brasser in Biggekerke, 
één van de weinige korenmolens in 
Nederland die continu in bedrijf is 
gebleven (foto G. Barendse). 



Molenwereld 122  | 13e jaargang 2010 nr. 3

- F O R U M  /  O V E R  D E  M U U R :  Z E L F A N A L Y S E  V A N U I T  D E  M O L E N W E R E L D -

is veelzeggend dat mij, toen ik ruim een 
jaar geleden benaderd werd door de 
gerenommeerde uitgeverij Terra voor 
het schrijven van een algemeen molen-
boek, maar één ding op het hart werd 
gedrukt: asjeblieft niet teveel techniek! 
Waarvan acte.

Het felbegeerde papiertje

Nu kom ik op de zekere plek. Een essen-
tiële vraag luidt: Hoe en waar komen 
mensen met molens in contact? Vooruit, 
er zal gerust eens gegoogled worden 
op het woord ‘molen’ en sommige men-
sen zullen best eens een molenboek 
‘ontdekken’ in de bibliotheek, maar de 
meest voor de hand liggende kennis-
making met het fenomeen ‘molens’ zal 
toch hoofdzakelijk plaatsvinden op... 
de molen zelf! Daar begint de bron van 
alle ellende. Op molens bestaan tegen-
woordig twee groepen mensen: gedi-
plomeerde molenaars en ‘de anderen’ 
(Vooruit, ik chargeer nu enigszins, maar 
recent bleken mijn parodieën al vaker 
door de realiteit te zijn ingehaald). Dit 
zou allemaal nog niet zo rampzalig zijn, 
ware het niet dat het diploma vrijwillig 
molenaar onderhand mythische propor-
ties heeft gekregen (‘het fel begeerde 
papiertje’) en word je zonder al snel als 
een soort nobody neergezet. Dat een 
disproportionele hoeveelheid kennis 
over techniek nog steeds de boventoon 
voert in de opleiding is een feit. Een zeer 
groot potentieel aan enthousiaste men-
sen die iets voor de molens zouden kun-
nen betekenen wordt zo willens en we-
tens buiten de deur gehouden. Onlangs 
was ik op een bijeenkomst waar poten-
tiële molenaars en molenaarsleerlingen 
bij elkaar kwamen om een binnenkort te 
completeren molen te gaan bemalen, 
of ‘beheren’ desnoods. Drie van de vier 
aanwezige potentiële molenaarsleer-
lingen bleken vroegtijdig te zijn afge-
haakt voor de opleiding van het Gilde 
van Vrijwillige Molenaars omdat ze er 
horendol van werden! Dit kan natuurlijk 
toeval zijn, maar dit betwijfel ik. Ik vrees 
zelfs dat dit representatief is voor de ver-
spilling van potentiëel molentalent. Hoe 
presenteren we ons naar buiten? De eer-
ste kennismaking kan niet slechter zijn 
en bedenk: er is nooit een tweede kans 
voor een eerste indruk! 
Inderdaad, ik ga mij weer eens kritisch 
uitlaten over het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars. Dat doe ik echter niet om-
dat het mijn hobby is (op persoonlijk vlak 
kan ik het doorgaans prima vinden met 
de mensen van het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars), maar omdat ik dit nood-
zakelijk acht. Willen we echt een breed 
draagvlak van de molenzaak creëren, 
dan moeten er nu eenmaal wel eens wat 
minder leuke dingen worden gezegd. In 
essentie vind ik het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars een prima – zelfs noodzakelij-
ke – club die ik als donateur al meer dan 
tien jaar financieel ondersteun, maar ik 
ben wel kritisch; heel kritisch, zo u wilt.

Berlijnse muur

Laat ik zo eerlijk zijn de volgende alinea 
in de ‘wij-vorm’ te schrijven. Ik moet 
wellicht ook de hand in eigen boezem 
steken: Ik ben zeker niet de beste ‘mo-
lenambassadeur’ van Nederland en ik 
heb – op molengebied althans – ook 
een zwak voor techniek.
Wij zijn met z’n allen een heel klein clubje 
echte liefhebbers, fanatici durf ik te be-
weren. We vreten ons vast in de mate-
rie, lezen iedere maand dit fantastische 
tijdschrift en willen eigenlijk alleen maar 
meer meer meer. Onze kennis van mo-
lens is groot en door ons fanatisme wordt 
die ook steeds groter. Wij zijn ook heel erg 
enthousiast en in dat enthousiasme zou-
den we het liefst iedereen willen meesle-
pen. Wij publiceren ons suf, de blauwe 
map wordt steeds dikker en dikker en 
we raken er maar niet over uitgepraat. 
Dit is een mooie eigenschap van onze 

molenwereld, maar dit heeft ook risico’s. 
In onze hang naar meer meer meer, be-
staat het gevaar om door te slaan en dat 
is nu precies wat er de laatste jaren, nee, 
decennia aan de gang is. Wij kennen 
ons eigen gelijk, we hebben onze eigen 
waarheid gecreëerd en prediken vol 
overgave het ware molenevangelie. Wij 
kunnen alles, we weten alles en daar wij 
zijn we ook nog eens verschrikkelijk trots 
op. Discussies worden op het scherpst 
van de snede gevoerd (zie ook het be-
faamde prikbord op internet) vaak vol 
verbetenheid en met een ernstig gebrek 
aan humor en zelfrelativering. Al valt er 
iets te zeggen voor deze bevlogenheid, 
tegelijkertijd hebben we ons hierdoor 
wel erg laten vervreemden van wat ‘de 
normale maatschappij’ heet. 
Wij hebben van de molenwereld een 
welhaast onneembaar bastion gemaakt 
omgeven door een Berlijnse muur. Daar 
staan weliswaar geen wachttorens om-

Spinnenkopmolen van I. Hiemstra te Koudum. Dit soort molens werd meestal 
bemalen door de arbeider van de boerderij. Het toezicht onder het malen werd 
ook tot het minimum beperkt; de ‘opleiding’ trouwens ook.
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heen staan en er wordt ook niet met 
scherp geschoten, maar een vesting 
blijft het. Van een ooit zo goed bedoel-
de molenaarsopleiding hebben we een 
waar instituut gemaakt en dat vinden 
we vooral erg fantastisch van onszelf. 
Over de vraag over een en ander ook 
echt noodzakelijk is, hoor je niemand 
(nou ja, niet op essentiële momenten 
althans), want het ware molenevangelie 
dient immers nimmer in twijfel te worden 
getrokken; vloeken in de molenkerk is 
ten strengste verboden! Fanatici zullen 
de muur altijd weten te slechten, maar 
het blijven feitelijk incidenten.
Zonder beeldspraak: De echte molen-
gekken en de vastberaden volhouders 
zullen de komende jaren heus hun ‘fel-
begeerde papiertje’ wel halen. Of dit 
op langere termijn nog steeds het geval 
zal zijn betwijfel ik overigens ten zeerste. 
Het ledental van De Hollandsche Molen 
zie ik voor de komende jaren alleen ver-
der afnemen (wat de connectie tussen 
De Hollandsche Molen en het Gilde van 
Vrijwillige Molenaars in deze kwestie is, 
zal ik verderop uitleggen). 

Zijsprongetje

Ik ga nu een klein zijsprongetje maken 
om straks weer terug te keren naar dit 
onderwerp.

Zo zet je hem op de wind, zo leg je een 
zeil voor, zo zet je hem stil, vergeet niet 
af en toe te smeren, maar nu snel terug 
aan het werk op de boerderij; zou een 
nieuwe molenaar van een Fries boeren-
molentje vroeger veel meer ‘opleiding’ 
hebben gehad? Ik betwijfel het.
Van een molenaar uit het oosten des 
lands is me bekend dat deze zijn molen 
een aantal jaren geleden – bij gunstig 
weer uiteraard – ‘s ochtends los gooide, 
vervolgens naar zijn werk reed, tien kilo-
meter verderop, en aan het eind van de 
middag de molen weer stil zette. 
Een restauranthouder/moleneigenaar 
keek alweer vele jaren geleden een 
paar maanden mee op de vingers van 
de vrijwillig molenaar en gooit sindsdien 
zijn molen vrijwel dagelijks los; zonder 
problemen overigens.
De molen die ik zelf bemaal c.q. beheer 

is ook eigendom van een restaurant. 
Mocht de eigenaar heel graag zelf de 
molen iedere willen laten draaien, dan 
zou ik best bereid zijn om hem in een 
paar lessen voldoende instructie te ge-
ven. Zeilen zijn niet nodig, de molen 
loopt toch heel licht en in 90% van de si-
tuaties is het weer dermate betrouwbaar 
dat er geen direct gevaar is. Bij twijfel: stil 
laten staan.
Ik pleit zeker niet voor de terugkeer van 
‘zoek het allemaal zelf maar uit in de 
praktijk, door schade en schande leer 
je het van zelf’, maar feit is wel dat we 
compleet zijn doorgeschoten naar de 
andere kant. Voor de gevoelige zieltjes: 
Ik ga nu heel hard vloeken in de mo-
lenkerk. Zo moeilijk is het onbelast laten 
draaien van een molen nu ook weer niet.

Jaar in jaar uit wordt er in koffiehokken 
in molens (hoezo monumentenbeheer?) 
of – erger – op speciale theorieavonden 
geneuzeld over vangsystemen, over 
kruisystemen, over de opbouw van het 
achtkant enzovoorts. Stop er asjeblieft 
mee! Ga in de kroeg zitten en keuvel tot 
diep in de nacht over onze fantastische 
hobby; ik kom er bij zitten en jullie krijgen 

De Arend in Bergambacht, eigendom van het nabijgelegen hotel en bemalen 
door de schrijver van het artikel (foto Jan Bakker, 10 oktober 2003). 

Een asbreuk was en is het 
spookbeeld van een molenaar vroeger 
en nu. Het molenaarsgezegde “een 
molenaar kan wel in een halve 
minuut arm worden maar in een 
halve eeuw nog niet rijk” sloeg op 
dit soort situaties. Over de (on-)
vermijdelijkheid van dit soort zaken 
is altijd verschillend gedacht. 
Onkunde kan uiteraard nooit een 
excuus zijn (asbreuk Nieuwe Molen 
Veenendaal, 9 maart 2002).
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een rondje van mij, maar realiseer nu 
eindelijk eens dat dit werkelijk NIETS met 
het verantwoord beheren en bedienen 
van een molen te maken heeft.

Weerkennis

Een ander paradepaardje van de op-
leiding was en is nog steeds de theoreti-
sche kennis van het weer. Met ruim der-
tig jaar aan praktijkervaring nam ik dit ‘o 
zo belangrijke’ hoofdstuk eens door en ik 
kon er geen touw aan vast knopen! Niet 
om mezelf nu als maatgevend te be-
schouwen, maar dit zegt toch wel veel 
(zo niet alles). Tel daarbij op dat men 
in 90% van de weersituaties helemaal 
geen weerkennis nodig heeft en in die 
overgebleven 10% kan men de molen 
ook gewoon laten staan. Ik kom mede 
tot deze boude uitspraak vanwege een 
paar incidenten met (vrij) grote schade 
waar ik mij mateloos aan geïrriteerd 
heb en waar gediplomeerde vrijwillige 
molenaars (ik meen zelf instructeurs!) 
de scepter zwaaiden. In beide gevallen 
was er sprake van een bui waarvan een 
kind van 4 nog had kunnen voorspellen 
dat er zeer zwaar weer op komst was, 
maar desondanks was er sprake van 
(vrij) grote schade. Als dit kan gebeuren, 
helpt zelfs een universitaire opleiding bij 
het KNMI (mocht deze bestaan) niet. 
Kortom: schaf al die weertheorie asje-
blieft zo snel mogelijk af. Al met al denk ik 
dat ruim 75% van de theorie moeiteloos 
geschrapt kan worden. Molenwereld: 
Stap eens over je eigen gelijk heen!
Iets waar ik het overigens wel mee eens 
ben is het minimum aan 150 uren prak-
tijk. Het is heel goed mogelijk om iemand 
in die tijdspanne te leren om op verant-
woorde wijze een molen onbelast te la-
ten draaien en hem/haar daarbij ook 
een minimale theoretische kennis mee te 
geven, ik denk hierbij bijvoorbeeld aan 
het aspect veiligheid. De praktijk dient 
echter de hoofdmoot te blijven. Blijkens 
de berichten op het fameuze prikbord is 
dit mijns inziens lang niet altijd het geval 
(“Nog gedraaid vandaag?” “Ja, maar 
vooral over de theorie geleuterd”).

Back to basic: het idee 

Waar ik dus voor pleit is een radicale om-
slag in de opleiding vrijwillig molenaar, 
die wat mij betreft ‘Back to basic’ wordt. 
Zo fel mijn betoog hier wellicht overkomt, 
zo mild waren vaak de reacties die ik de 
laatste jaren ontving als ik bovenstaan-
de ideeën voorzichtig opperde. Toch 
konden mijn ideeën (of iets wat daar 
op leek) geen poot aan de grond krij-
gen, omdat de molenwereld van nature 
aartsconservatief is. Men hoeft maar 
zachtjes te fluisteren over ‘vereenvoudi-
ging van de exameneisen’ en de vlam 
schiet al in de pan: Alles is goed zoals 
het is en zo dient het vooral ook te blij-
ven! Van de weeromstuit beklimt men 
de zelfopgetrokken muur om het eigen 

fort te verdedigen tegen kwalijke invloe-
den uit de grote boze buitenwereld; We 
shall defend our island whatever it cost 
may be. Er schuilt – begrijpelijk – ook een 
soort van psychologisch onrecht in het 
vereenvoudigen van de exameneisen: 
heb je, wellicht jaren, je best gedaan 
om over die Berlijnse muur te klauteren, 
wordt er plotseling een deurtje in die 
muur opengezet waardoor anderen 
veel gemakkelijker jouw bastion kunnen 
betreden; Ga weg!
Het getuigt van lef dat een commissie 
de afgelopen zes (!) jaar toch gewerkt 
heeft aan een vernieuwde opleiding. 
Men zal het niet gemakkelijk hebben ge-
had, zo mocht ik een paar jaar geleden 
zelf ervaren op een inspreekavond over 
dit onderwerp, want enge woorden als 
‘verandering’ en ‘vernieuwing’ dienen 
ten koste van een hoge prijs zo veel als 
mogelijk uit ‘de blauwe map’ te blijven. 
Hoewel het de commissieleden zelf niet 
aan te rekenen is, is het ronduit teleurstel-
lend dat er weliswaar de nodige inhou-
delijke veranderingen zijn doorgevoerd, 
maar dat er kwantitatief niet of nauwe-
lijks enige progressie is geboekt. De dik-

ke blauwe map is vervangen door twee 
(!) iets handzamer boeken; de Berlijnse 
muur heeft een fris verfje gekregen, 
maar staat nog fier overeind. Welkom in 
de molenwereld...

Back to basic: de voordelen

Ik schrijf dit artikel met slechts één doel: 
een breder maatschappelijk draagvlak 
creëren voor onze molens. De back to 
basic-aanpak kent een aantal grote 
voordelen die elkaar bovendien verster-
ken. Met het vervangen van de Berlijnse 
muur door een gemakkelijk te nemen 
drempel, zal het voor veel meer mensen 
aantrekkelijk worden om te kiezen voor 
de molenaarsopleiding. Anderen die 
eerder afhaakten omdat ze er horendol 
van werden (zie hierboven) kunnen ge-
makkelijk weer binnen worden gehaald. 
Potentieel talent op molengebied zal 
niet langer – of in ieder geval in veel 
mindere mate – worden verspild. Men 
kan zelfs denken aan het actief werven 
van potentiele molenaars op het gebied 
van – bijvoorbeeld – industrieel erfgoed, 

- F O R U M -

Willem Roose legt een nieuw scherpsel op een loper in de molen van 
Bergambacht. De voor een dergelijke klus vereiste grote vakkennis is door 
een vrijwilliger wel te leren, maar vereist wel een doorgroei naar vakmanschap 
en een professionele instelling (foto Jan Bakker, 10 oktober 2003).
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natuur en milieu, landschapsorganisa-
ties en zo dat zo noodzakelijke bredere 
draagvlak helpen vergroten. Molens 
staan niet op zich zelf, noch als cultuur-
monument noch als landschappelijk 
element. Juist door actief molenaars te 
werven in de zojuist genoemde ‘neven-
gebieden’ van de molens, kunnen we 
van elkaar leren, we kunnen meer be-
grip creëren voor elkaars standpunten 
en zo bijdragen aan – breed gedragen 
– oplossingen op het gebied van bijv. bi-
otoopzaken. Het mes snijdt zo aan twee 
kanten! We hebben elkaar nodig, de 
back to basic-aanpak zou ik derhalve 
zelfs noodzakelijk willen noemen.
En passant is er nog een ander voor-
deel: door de mythische proporties die 
het ‘felbegeerde papiertje’ onderhand 
heeft, wanen sommige gediplomeerd 
vrijwillig molenaars zich onderhand al-
leswetend en alleskunnend. Een schrij-
nend voorbeeld hiervan was de mole-
naar wiens bovenwielwiggen los zaten, 
maar dat zou de desbetreffende mole-
naar wel even oplossen. Gevolg: Wiel 
ontspoord en de molenmaker moest er 
aan te pas komen om de schade te her-
stellen. Tijdens de werkzaamheden keek 
de molenaar – zeer tegen de zin van de 
molenmaker – toe om het naar eigen 
zeggen ‘in de toekomst zelf te kunnen’. 
De molenmaker reageerde fel hierop 
‘dat hij er in de toekomst toch vooral met 
zijn klauwen vanaf moest blijven!’ De 
back to basic-aanpak houdt het prag-
matisch en simpel: Je bent uitsluitend 
bevoegd om een molen onbelast te la-
ten draaien c.q. een monument te be-
heren en molenmakerswerk laat je aan 
de molenmaker over.
Waarmee ik weer terug ben bij die he-
dendaagse term ‘monumenten behe-
ren’. We hoeven niet meer zo nodig ‘de 
productie te halen’ (de poldermolenaar 
die als noodbemaling in gevallen van 
ernstige wateroverlast de polder op peil 
moet brengen uitgezonderd). Er is niet 
zoveel mis met het uitgangspunt dat een 
molenaar in eerste instantie een mo-
nument beheerd. Sterker: dit zou mijns 
inziens nadrukkelijk moeten worden be-
nadrukt in het (minimale) theoretische 
lesmateriaal van de back to basic-
methode (zodadelijk zal ik hierover een 
concrete suggestie doen). Steeds va-
ker worden molens voorzien van naar 
kantoortjes neigende, verwarmde ‘kof-
fiehokken’ (je moet die gigantische la-
ding theorie toch ergens behandelen?), 
naamplaatjes op onderdelen, foeilijk 
verlichte infopanelen en vitrinekasten. Ik 
noem dit de vertrutting van molens en – 
sec vanuit het oogpunt van monumen-
tenbehoud bezien – een aantasting van 
de molen als monument. Een en ander 
verbieden gaat mij te ver, maar het zou 

toch allemaal wel iets minder kunnen. 
Het zou bovendien de belevingswaarde 
van de molen voor bezoekers – hoewel 
ik dit niet met harde feiten kan aanto-
nen – aanzienlijk verhogen. Zo biedt de 
back to basic-aanpak eigenlijk alleen 
voordelen. 
Ik voel mijn opponenten alweer op de 
barricades springen: Ja, maar molens 
zijn zeer kostbare cultuurhistorische mo-
numenten en daar ga je niet lichtzinnig 
mee om! Helemaal mee eens, maar – 
eerlijk – het onbelast laten draaien van 
een molen is niet zo moeilijk dat het een 
cursus in zijn huidige omvang vergoeilijkt 
(zie de eerder aangehaalde voorbeel-
den).

Verdieping: individuele keuze

Voor wie denkt dat ik hier pleit voor de 
uitholling van het molenaarsvak en iede-
re verdieping categorisch afwijs, het te-
gendeel is waar! Zelf ben ik al meer dan 
twintig jaar lid van TIMS-internationaal 
en TIMS-Nederland, ik ben abonnee van 
meer dan vijftien molentijdschriften en 
mijn boekenkast puilt uit van de (inter-
nationale) molenboeken. Ik breng dit 

enthousiasme graag over op anderen 
en hoop oprecht dat meer mensen zich 
in onze fantastische hobby gaan verdie-
pen. Ik breng hier wel een zeer essentiële 
nuance bij aan: Dit alles – hoe boeiend 
dan ook – heeft werkelijk niets van doen 
met het verantwoord laten draaien van 
een molen! Ik trek deze filosofie nog 
even door naar de molenaarspraktijk 
zelf: Fanatiekelingen die bij nacht en 
ontij een polder droog willen houden, 
zich willen verdiepen in het graan malen 
voor consumptie, of helemaal gefasci-
neerd zijn door (bijvoorbeeld) het zagen 
van hout of het slaan van olie, komen er 
vanzelf wel. Zij zullen zich zonder enige 
aansporingen verdiepen in het praktijk-
vak, zullen vakliteratuur verslinden en 
hebben dus geen enkele aansporing 
of betutteling nodig. Dit geldt uiteraard 
ook voor molenaars die zich meer in het 
molenmakersvak willen verdiepen.

De culturele paragraaf

Nu ik de hedendaagse molenaarsoplei-
ding zo genadeloos uitkleed, wil ik tege-
lijkertijd toch een pleidooi houden voor 
iets dat tegenwoordig niet bestaat (of 

De molen van Minnertsga die 
bemalen werd door Sied Hogerhuis 
als huurder werd bemalen 
(zie De Molenaar 1969-4-97).



- F O R U M -

Molenwereld 126  | 13e jaargang 2010 nr. 3

toch op zijn minst onderbelicht blijft) in 
de hedendaagse molenaarsopleiding. 
Ik zou het van harte toejuichen als ie-
dere kandidaat molenaar verplicht het 
wel en wee uit het vroegere molenaars-
leven tot zich zou nemen; niet om kan-
didaten er over door te zagen op een 
molenaarsexamen (dit gaat mij te ver) 
maar gewoon om er eens kennis van 
te nemen. Molenwereldcolumnist Balie 
Kluiver suggereerde dit overigens reeds 
ruim een jaar geleden.
Laat aspirant molenaars in streken met 
veel poldermolens de boeken van Bicker 
Caarten lezen en voor aspirant-koren-
molenaars (wellicht ten overvloede: die 
molenaars die een korenmolen gaan 
beheren) zijn – bijvoorbeeld – de verha-
len van Jan de Beer (Fries molenboek, 
1980) wat mij betreft verplichte kost. 
Vooruit, om duidelijk te maken waar ik 
op doel, even een kort citaat om in de 
stemming te komen:

De molen leek weer compleet, maar 
toch kreeg de windmolen niet het onder-
houd dat hem toekwam. De zelfzwich-
ting was niet op de normale manier ach-
ter bij de staart te bedienen, maar met 
behulp van een touwtje en een klosje op 
het eind van de roede kon Hogerhuis de 
kleppen open en dicht trekken. Ook de 
windpeluw werd er niet beter op. Het ge-
volg was dat de as verzakte en het bo-
venwiel en de bovenbonkelaar, die bei-
de uit conisch werk bestonden, te diep 
in elkaar grepen. “De kammen kraaien 
het soms uit”, vertelde Hogerhuis. ‘Ik heb 
de zaag toen maar genomen en van 
elke kam een stukje afgezaagd’. Het was 
wel een paardemiddel, maar natuurlijk 
niet de oplossing. Maar wat wilde je als 
je krap bij kas zat zoals Sieds Hogerhuis. 
De molen maalde in ieder geval weer.

Ook hier geldt: ik pleit zeker niet voor een 
terugkeer naar deze tijd, maar zie in alle 
eerlijkheid: een groter contrast met het 
hedendaagse molenaarsgebeuren is 
ondenkbaar!
Weet iemand nog dat daar onze roots 
liggen? Het zou voor het hedendaagse 
‘ambassadeursschap’ lang niet ver-
keerd zijn indien vrijwillige molenaars 
zich meer verdiepten in deze materie. 
Wat zou Siets Hogerhuis denken als hij 
een hedendaags molenexamen zou 
kunnen bijwonen? Zou hij lachen? Zou 
hij huilen? Persoonlijk vond ik het mole-
naarsexamen het meest lijken op een 
soort van Jiskefet-sketch; afrijden voor je 
rijbewijs met niet één maar twee exami-
natoren die voortdurend vragen stellen 
over de werking van de koppeling, het 
bijvullen van de olie en het voltage van 
de accu waardoor je op een bepaald 
moment nauwelijks meer oog hebt op 
de weg; absurde humor die weliswaar 
om te lachen is, maar tegelijkertijd een 
groot gevoel van vervreemding op-
roept. Hallo? Contact?
Nu kan men natuurlijk beweren: Dat jij kri-
tiek hebt op de opleiding tot vrijwillig mo-
lenaar, weerhoudt toch niemand ervan 

om lid te worden van De Hollandsche 
Molen om zo ‘de molenzaak’ in meer 
algemene zin te steunen? Theoretisch is 
dit zo, maar in de praktijk is de molenwe-
reld klein, heel klein zelfs. Natuurlijk is het 
Gilde van Vrijwillige Molenaars niet het-
zelfde als De Hollandsche Molen maar 
ik denk dat de buitenwacht dit anders 
ziet, meer bepaald: het zijn dezelfde 
mensen, het is één pot nat en het feit 
dat De Hollandsche Molen de aspirant 
molenaars van het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars examineert draagt bij aan 
deze veronderstelling. Nogmaals: Je 
krijgt geen tweede kans voor een eerste 
indruk! 
We zijn een leuk, dolenthousiast en kun-
dig wereldje waar ik graag toef, want 
ik ben zelf ook zo’n figuur. Als ik echter 
een paar passen achteruit loop en de 
zaak objectief bekijk (door de ogen van 
een buitenstaander) dan zie ik iets heel 
anders: De molenwereld is helaas toch 
vooral een in zichzelf gekeerd, bijna sec-

tarisch wereldje. We staren reeds decen-
nialang voornamelijk naar onze eigen 
navel en we lijken dit vooral heel erg fijn 
te vinden. Dit in combinatie met de (ver-
onderstelde) vanzelfsprekendheid en 
het oubollige imago, maakt ons waar-
schijnlijk toch minder aantrekkelijk voor 
het grote publiek dan we in onze eigen 
zelfgenoegzaamheid soms wellicht den-
ken. Sterker: We stralen de warmte uit 
van een koelkast. 
Alleen een radicale verandering van 
de molenwereld zelf kan een kentering 
teweeg brengen en ons aantrekkelijk 
maken voor een breed publiek. Het zou 
de moeite meer dan waard zijn; het is 
dè kans om onze molens het draagvlak 
te geven dat ze verdienen. Nogmaals: 
Molenwereld, stap over je eigen gelijk 
heen, want ik hecht heel veel waarde 
aan een breed draagvlak voor de ‘mo-
lenzaak’ en gun De Hollandsche Molen 
oprecht die 50.000 leden.

Examen van Adriaan Vos op de molen van Stavenisse 
(foto H. van Steenbergen, 1 mei 2007).



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

BON

gaat voor u OPEN!!!!

Al elf jaar is Molenwereld het blad bij uitstek op molengebied voor honderden 
molenliefhebbers met veel nieuws, reportages en allerhande artikelen, rijk geïllustreerd en goed verzorgd. 

Meer dan 130 nummers en TWAALF JAAR MOLENWERELD dat vieren we! 
Als u nog nooit abonnee bent geweest en zich nu opgeeft dan krijgt u eenmalig bij uw abonnement het boek Molenaarsverleden 
ter waarde van € 12,50 cadeau! Molenaarsverleden is een bundel van veertig interessante artikelen over molens en telt 96 pagina’s. 

Bovendien kost u een abonnement over 2010 geen € 47,50 maar € 38,50 indien u alle elf nummers van die jaargang wenst te ontvangen. 
Wilt u er minder dan kunt u voor ieder nummer dat u niet wenst € 3,50 aftrekken.
Als u bijvoorbeeld alleen de laatste drie nummers wenst, dan is de prijs € 38,50 - 8 x € 3,50 = € 10,50. 

MOLENWERELD  iedere maand per post thuis kan op drie manieren:

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

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

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

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

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

B O N
“JA1, ik meld mij aan als abonnee op de ‘MOLENWE RELD’ .
“volgens bovenstaande aanbieding van € 38,50 voor alle nummers van 2010 en ontvang het boek Molenaarsverleden gratis. 
“volgens bovenstaande aanbieding en ontvang het boek Molenaarsverleden gratis, maar wens van 2010 alleen de nummers ...................... te ontvangen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

❑
❑

❑

❑

✂

 en
MOLENAARSVERLEDEN cadeau! ! !
 en
nog korting toe!!! 




