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Bij de omslag voorzijde: Molen E van de Raaksmaatboezem in Alkmaar-
Oudorp is in- en uitwendig weer een piekfijne molen en een heel mooi 
voorbeeld van een Noord-Hollandse binnenkruier (foto Andreas de Vos, 
8 maart 2010).

Bij de omslag achterzijde: Korenmolen Windlust in het Zeeuws-Vlaamse 
Hoek, de molen die jarenlang door Frans Weemaes is bemalen tot het 
niet meer ging, met de molen althans (foto jsb, 5 september 2009). 

 
Uw mooiste molenfoto ook in kleur op de achterpagina van de Molen-
wereld? 
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.

Molenrestauraties kunnen bij molenliefhebbers veel tongen in beweging 
brengen. Hoe was het? Hoe moet het worden? Hoe is het geworden? 
Vrijwel alle molens zijn beschermde monumenten, Dat houdt op zijn minst 
in dat er ernstig rekening wordt gehouden met historische gegevens. 
Veel daarvan heeft nooit een papieren stadium gekend, waardoor men 
die gegevens in een archief kan terug vinden. Dan moet de molen zelf 
zijn eigen verleden opdissen. Het bouwhistorisch onderzoek komt dan in 
beeld. Vervolgens komt dan de verwerking om de hoek kijken. Eensdeels 
in de vorm van een verslag en andersdeels in de toepassing bij de res-
tauratie. In dit nummer treft u een uitvoerig artikel van Andreas de Vos 
aan waarin hij het onderzoek beschrijft naar de inrichting van de woning 
in molen E van de Raaksmaatboezem in Alkmaar-Oudorp. Daar blijft het 
niet bij. Hij maakt ook duidelijk hoe de resultaten van dit onderzoek weer 
verwerkt zijn in de restauratie van de molenwoning.
En Balie Kluiver ziet spoken.                                                                        JSB
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Informatie voor deze rubriek: 
Redactie Molenwereld, p/a B.H.J. Mols, Provincialeweg Zuid 42, 
4286 LM  Almkerk. 
Tel.: 06-50283248 / E-mail: bart68@planet.nl

Presentatie ‘Meer leven in 
Groninger molens’

Het Groninger Molenhuis heeft, in sa-
menwerking met het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars afdeling Groningen, van 
2006-2009 het project ’Meer leven in 
Groninger molens’ uitgevoerd.
Achtergrond van het project was de 
overtuiging dat molens als industriële 
monumenten pas echt tot leven komen 
wanneer ze draaien en er goed opgelei-
de mensen zijn die met de molen werken 
en er enthousiast en deskundig over kun-
nen vertellen. Het project rustte op drie 
pijlers: het ontwikkelen van digitale leer-
middelen voor de opleiding tot vrijwillig 
molenaar; het opzetten en uitvoeren van 
een opleiding tot molengids; het werven 
van molengidsen en vrijwillig molenaars, 
bij voorkeur onder nieuwe doelgroepen. 
Op 30 maart 2010 zijn de resultaten van 
dit project gepresenteerd. Er zijn in de 
afgelopen jaren ruim veertig nieuwe vrij-
willig molenaars met hun opleiding be-
gonnen en veertig mensen hebben de 
cursus molengids gevolgd. Onder deze 
tachtig vrijwilligers zijn 33 vrouwen en 12 
jongeren onder de 35 jaar. De 13 ontwik-
kelde modules voor de digitale leerme-
thode en de opzet van de cursus molen-
gids zijn op cd gezet en nu beschikbaar 
voor de molenwereld in heel Nederland. 
Groninger Molenhuis.

Restauratie Amerikaanse 
windmotor Goutum 

Op 15 maart is de Amerikaanse windmotor 
aan de Hounsdyk onder Goutum gede-
monteerd om vervolgens te worden ge-
restaureerd. De Stichting tot Behoud van 
de Amerikaanse windmolens te Goutum 
en Wirdum/Swichum verwijdert de toren 
in goed overleg met GEM De Zuidlanden 
en de gemeente Leeuwarden. De molen 
aan de Hounsdyk onder Goutum is de 
tweede molen (Rijksmonument) die de 
stichting met hulp van subsidies en gif-

ten wil restaureren. Voor zover bruikbaar 
zullen alle onderdelen van de molen op-
nieuw in oorspronkelijke staat terug wor-
den gebracht. Dit alles volgens een door 
de RCE goedgekeurd bestek. Zodra de 
stichting voldoende financiële midde-
len bij elkaar heeft, zal vooruitlopend 
op de totale restauratie, al opdracht 
tot restauratie van de toren worden ge-
geven. Het is de bedoeling dat de mo-

len uiteindelijk ook weer kan malen en 
een functie krijgt in het waterbeheer.  
 

Hergebruik gekapte bomen in 
De Wachter te Zuidlaren 

Drie eiken, die gekapt worden langs 
het tracé van de nieuwe weg langs de 
Emmalaan/Wilhelminalaan te Zuidlaren 

Een molenaar in opleiding bij molen 
De Groote Polder in Slochteren 
(foto Groninger Molenhuis).

Als onderdeel van de cursus bezoeken 
toekomstige molengidsen Stel’s 
Meuln in Harkstede (foto Groninger 
Molenhuis). 
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worden herbestemd in De Wachter te 
Zuidlaren. Ze zullen worden gebruikt om 
een aantal balken en ander houtwerk 
in de molen te vervangen. Normaal ge-
sproken verkoopt de gemeente dit hout 
om het milieuvriendelijk te laten verwer-
ken. Maar in dit geval schenkt de ge-
meente de bomen aan het molenmuse-
um om zo een kleine bijdrage te leveren 
aan het onderhoud van de molen. 

Kritiek op windtunnelonderzoek 
voor centrumplan Ommen

Vooruitlopend op de behandeling van 
de bouw op de Vechtoevers in het cen-
trum van Ommen heeft de Stichting 
Ommer Molens haar kanttekeningen 
geplaatst bij het windtunnelonderzoek 
dat is gedaan (Molenwereld 2010-3-91). 
Deze kritische reacties heeft de stichting 
op 17 februari in het bezit gesteld van 
de gemeenteraadsleden. De stichting 
vindt dat de bebouwing een verdie-
ping lager moet, om de biotoop van 
De Konijnenbelt niet in het gedrang te 
laten komen. De kanttekeningen wor-
den ondersteund met reacties van de 
Vereniging De Hollandsche Molen, als-
ook door een reactie van de RCE die 
inhoudt dat zij geen toestemming zal 
verlenen tot verplaatsing van de molen 
mocht deze in het gedrang komen. 

Mediatior in conflict rond 
vervallen molen Elspeet

De ChristenUnie heeft voorgesteld om 
Stichting BOEi op te laten treden als me-
diator in het conflict tussen eigenaar 
Beelen en de gemeente met betrek-
king tot de restauratie van de Elspeetse 
molen (Molenwereld 2010-1-4). Deze 
stichting is een non-profit organisatie 

die zich bezighoudt met herbestemmen 
van industrieel erfgoed, van ijzergiete-
rij tot steenfabriek en van kazernege-
bouw tot scheepswerf. De stichting is 
onafhankelijk en kan bepalen hoe de 
restauratie van de molen het best gefi-
nancierd kan worden en wat de overle-
vingskansen op de langere termijn zijn. 
Eigenaar Beelen beraadt zich op de 
suggestie van de ChristenUnie en de 
partij wil dat de gemeente dat ook doet. 
De eigenaar en de gemeente moeten 
vastleggen dat zij akkoord gaan met 
de opdrachtformulering en de conclu-
sies van BOEi en ook over de kosten van 
het onderzoek. Na afloop moet ook de 
Monumentencommissie zich uitspreken 
over de conclusies van BOEi.

Herbouwplannen watermolen te 
Putten

Al enige tijd is de watermolenwerkgroep 
Putten bezig met plannen voor de her-
bouw van een van de drie oorspronke-
lijk in Putten gesitueerde watermolens. 
Van de zeventiende tot de negentiende 
eeuw waren er in Putten drie papier-
watermolens, die in de negentiende 
eeuw in verval zijn geraakt en allen zijn 
verdwenen. De werkgroep is in 2006 be-
gonnen met een diepgaand onderzoek 
naar de locatie van de watermolens en 
hun verschijningsvorm. Onlangs is het 
onderzoek afgerond, en bereid men zich 
voor op de realisatie van de ‘nieuwe cul-
tuurhistorische’ watermolen. Deze moet 

De Wachter in Zuidlaren 
(foto H. Noot, 27 november 2003).

Rond deze molen in Ommen hebben zich al heel wat biotoopwetenswaardig
heden afgespeeld. Het begon met de silo van de coöperatie pal naast de molen. 
Toen die weg was kwamen er hoge appartementgebouwen naast de molen te 
staan en nu dreigt er weer windbelemmering door nieuwbouw aan de andere 
kant van de Vecht (foto jsb, 6 september 1997).
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worden gesitueerd aan de Volenbeek, 
dichtbij de plaats waar vroeger (1661-
1874) een van de molens stond. 

‘Appie van De Bataaf’ overleden

Op 15 maart jl. overleed op 77-jarige leef-
tijd Appie te Lintum, de oud-eigenaar en 
molenaar van De Bataaf in Winterswijk. 
Zijn leven was van kind af aan vervloch-
ten met de molen en het molenaarsbe-
drijf. Zo draaide de verbeterde molen 
(met verdekkering en - als eerste - Ten 
Havekleppen) voor het eerst weer op 
zijn vijfde verjaardag op 20 november 
1937. Verder heeft hij in zijn jonge jaren 
nog regelmatig met de wind gemalen, 
al vond hij het niet altijd een pretje. Zeker 
‘s winters als het koud was en de molen 
eerst op de wind moest wordt gekruid. 
Kon je dan eindelijk beginnen, dan was 
de wind weg... 
Molenmaker André Nibbelink schrijft: 
“Als hij zichzelf voorstelde dan zei hij “Ik 
bun Appie van De Bataaf”. Zo stond hij in 
de Achterhoekse molenwereld ook be-
kend. Ik heb hem twee weken geleden 
nog gesproken op zijn ziekbed, maar 
dat ging toen al moeizaam. Na werktijd 
even snel in m’n werkkleding naar bin-
nen gewipt, om even te kijken hoe het 
er mee ging. Ah... möllemaker, fijn da’j 
d’r bunt. Waren zijn eerste woorden. In 
het kort heb ik hem verteld waar we mee 
bezig waren. Hij was blij te horen dat de 
regulateur, die na een lang verblijf el-
ders, weer terug geplaatst was op de 

luizolder. Tijdens een gesprek met een 
medewerker van de toenmalige RDMZ 
liet hij eens weten dat hij wel graag een 
beetje vaart wilde maken met de restau-
ratie. “Ik bun ok de jongste neet meer, 
en ik wil ‘t nog zo geerne met maken...” 
Omdat we wisten dat hij erg ziek was, 
hebben we de laatste weken hard ge-
werkt om de kap en andere onderdelen 
“op tijd” klaar te krijgen, maar helaas net 
te laat.. Hij heeft gelukkig nog wel gezien 
dat twee weken geleden de roeden bij 
de molen werden afgeleverd. Het terug 
plaatsen van de kap en het steken van 
de roeden is uitgevoerd op 26 maart. Na 
zo’n tien jaar restauratievoorbereiding 
voor zijn molen is het triest dat hij dit wie-
kenkruis niet meer mag zien draaien ... 

De Geesina te Groenekan gaat 
onttakeld verder
De Stichting De Utrechtse Molens heeft 
besloten om korenmolen Geesina 
in Groenekan niet te restaureren tot 
maalvaardige molen. Hier zijn twee be-
langrijke redenen voor. Allereerst is de 
directe omgeving van de molen zó vol-
gebouwd, dat er geen ruimte is voor ont-
vangst van publiek en andere activitei-
ten. Daarnaast is er onvoldoende geld 
voor een volledige restauratie, die mini-
maal 1 miljoen euro zou gaan kosten. De 
molenromp verkeert in zeer slechte staat 
en een groot deel van de onderde-
len (waaronder kap, bovenwiel, vang, 
staart, schoren en stelling) moet volledig 
vervangen worden om de molen weer te 
kunnen laten draaien. Dit betekent niet 
dat er niets meer gedaan wordt aan de 
Geesina. In 2010 start een beperkte res-
tauratie gericht op het conserveren van 
de molen in de huidige staat. Trappen 
en zolders worden hersteld zodat de mo-

len weer kan worden opengesteld en 
oude onderdelen – zoals assen, wielen 
en stenen – worden geconserveerd en 
opgesteld. De huidige noodkap wordt 
vervangen door een stevig nieuw dak. 
Overwogen wordt om de kap uit te 
voeren in de vorm van een uitzichtpunt, 
waardoor bezoekers van de molen een 
prachtig uitzicht krijgen over het omlig-
gende landschap. Het besluit van de 
molenstichting sluit aan op molenbeleid 
dat in ontwikkeling is bij de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed, dat juist waar-
de toekent aan molens die volledig uit 
oorspronkelijk materiaal bestaan. Het is 
belangrijk dat er, naast malende mo-
lens, ook enkele molens geconserveerd 
worden in hun oorspronkelijke staat. Op 
dit moment bestaat molen Geesina vol-
ledig uit authentiek historisch materiaal. 
Bij een restauratie tot maalvaardige mo-
len zou veel van dit historisch materiaal 
vervangen moeten worden door nieuw 
hout. Het Utrechts Landschap zal, als 
belangenbehartiger van de molenstich-
ting, met partijen in de omgeving bekij-
ken op welke manier de molen kan wor-
den opengesteld. Stichting De Utrechtse 
Molens.

Stilte langs de A7 in Abbekerk

Sinds de verplaatsing van de acht-
kante romp van molen De Haan naar 
zijn nieuwe plek langs de A7 ter hoogte 
van Abbekerk, is het lang stil gebleven 
(Molenwereld 2009-07-284). Het door De 
Leeuw uit Schagen herstelde achtkant 
zou op de nieuwe plek als herstelde mo-
len onderdeel moeten worden van een 
600 m2 groot wegrestaurant. Door de 
economische recessie is er echter geen 

‘Appie van De Bataaf’ zoals velen 
hem hebben gekend. Achter zijn rug 
de regulateur die na de onttakeling 
van de molen in 1964 verhuisde naar 
Hoofddorp en nu in de molen staat, 
klaar om weer dienst te doen na 
gedwongen inactiviteit doordat de 
molen in 1958 buiten bedrijf kwam.

De Geesina in Groenekan: een begonnen restauratie draait uit op een onttake
ling zonder sloopvergunning (foto Het Utrechts Landschap, 13 december 2005). 
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ondernemer die financieel in staat is het 
project van de grond te krijgen. De plan-
nen liggen er, en ook het bestemmings-
plan is goedgekeurd. In de zoektocht 
naar een geschikte ondernemer wordt 
De Leeuw gesteund door de gemeente 
Medemblik. 

De Nachtegaal te 
Middenbeemster heeft 
veel geleden door winterse 
invloeden 

Molen De Nachtegaal te Middenbeem-
ster was al in zeer slechte staat. Ondanks 
het aanbrengen van zeilen ter voor-

koming van inregenen lijkt de molen 
bijna rijp voor de sloop. De Stichting tot 
behoud van ‘De Nachtegaal’ heeft en-
kele weken geleden opnieuw een aan-
vraag voor een restauratievergunning 
ingediend bij de gemeente Beemster 
(Molenwereld 2010-1-15). De stichting is 
momenteel druk bezig met fondsenwer-
ving en het betrekken van ondernemers 
die dit project een warm hart toedra-
gen. De gemeente en de RCE kunnen 
het niet eens worden over een reddings-
plan. Stichting en gemeente willen de 
molen namelijk vijftig meter verplaatsen 
naar openbaar terrein, voordat met de 
renovatie kan worden begonnen. Maar 
de RCE heeft hierover een negatief ad-

vies afgegeven. Mocht de gemeente 
toch anders besluiten, dan overweegt 
de RCE naar de rechter te stappen en 
volgt een lange procedure, die de mo-
len naar alle waarschijnlijkheid definitief 
niet overleefd.

Erfstelling ten gunste van 
Schermer Molens

De Stichting Schermer Molens heeft 
voor het groot onderhoud aan de strijk-
molens, die de komende jaren volledig 
zullen worden gerestaureerd, een fonds 
opgericht. Daarin zit de ‘bruidsschat’ die 
van de provincie werd gekregen bij de 
overdracht van de molens in 2000. Met 
dat geld kan de stichting de eigen bij-
drage voor de restauratie financieren; 
de andere zeventig procent hoopt men 
de komende periode van het Rijk te ont-
vangen. In 2010 staat voor een bedrag 
van circa 70.000 euro aan onderhoud 
op het programma. Een belangrijke deel 

Molen De Groenvelder in de sneeuw 
en in de rouw (foto: F. Prins, 
3 januari 2010).

Groot en klein te Valkoog hebben 
er de gang in (foto: F. Prins, 
29 november 2009).
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hiervan is bedoeld voor het in oude staat 
terugbrengen van de omgeving van de 
strijkmolens in Rustenburg. Naar ver-
wachting wordt kort na het broed seizoen 
(juni 2010) met het project gestart. 
Andere projecten zijn de oeververster-
king van de molenkaai bij Ondermolen 
O aan de Molendijk bij Schermerhorn 
en de voorbereidingen voor het uitgra-
ven van de voorsloot bij Poldermolen 
M aan de Zuidervaart. Onlangs werd 
een erfstelling van een inwoonster uit 
De Rijp ter hoogte van 300.000 euro in 
dank aanvaard. De helft van dit bedrag 
is ondergebracht in het weerstandsver-
mogen, dat wordt aangesproken bij 
grote calamiteiten, zoals brand en on-
verwachts groot onderhoud. Ook werd 
een deel van het geld gestort in het on-
derhoudsfonds voor de molens, terwijl 
de komende tien jaar ook een deel van 
de brandverzekering uit de erfenis wordt 
gefinancierd.

Molen De Groenvelder na 
één jaar en zes weken uit de 
rouwstand

Op 20 februari werd de Groenvelder 
molen te Valkkoog uit de rouw gehaald 
door de familie Borst. De molen stond 
volgens traditioneel Rijnlands gebruik 
een jaar en zes weken in deze stand na 
het overlijden van molenaar Jan Borst 
(op 17 februari). Jan Borst refereerde al-
tijd sterk aan zijn Zuid Hollandse afkomst. 
Hij schilderde de zwarte roeden wit in 
een klein stuk rond de askop. In ieder 
geval kwamen dergelijke acties de ver-
standhouding tussen het Waterschap 
en Jan Borst niet ten goede. Het water-
schap hecht(te) op zijn beurt sterk aan 
Noord Hollandse authenticiteit. Voor de 
Groenvelder uiteraard niet onterecht. 
Jan Borst verhuisde in 1969 met zijn vrouw 
en vijf kinderen onder de tien naar de 
Groenvelder en heeft de Groenvelder ei-
genhandig weer maalvaardig gemaakt. 
Hij heeft vervolgens drie kamertjes bo-
ven gemaakt (later weer uitgebroken 
tot twee kamers). Het gezin leefde in 
de eerste periode dus met z’n zevenen 
op de begane grond. Later heeft Jan 
Borst -geholpen door z’n zoons- twee 
kelders gegraven. De kleinste ligt aan 
de rechterkant van de vijzel (gezien in 
de stroomrichting van het water), en 
werd gebruikt voor opslag van aardap-
pels en dergelijke, van buitenaf door 
een kleine deur bereikbaar. De grootste 
kelder -aan de linkerzijde van de wa-
terloop- is via een trap bereikbaar en 
bevat de ‘natte cel’: toilet, douche en 
een centrale ruimte voor wasmachine 
en met een wastafel. Jan Borst was een 
zeer vaardige timmerman en heeft een 
hele reeks kleine molens gemaakt (ove-
rigens altijd Zuid Hollandse achtkanten). 
Ook de kleine molen is maalvaardig (zij 
het in circuitbemaling). De vrouw van 
Jan Borst (Jannie Borst) is zes jaar gele-
den overleden. De vijf kinderen hadden 
alle vijf een sterke band met hun vader. 

Zij hechtten dan ook zeer aan die lange 
(in Noord-Holland niet gebruikelijke) pe-
riode van rouw. Op 20 februari waren 
vier van de vijf kinderen (met aanhang 
en kleinkinderen) aanwezig om beide 
molens recht te zetten; met de nodige 
emoties en tranen. Fred Prins.

Bij het overlijden van Klaas 
Tanger

Op 25 februari jl. overleed de heer Klaas 
Tanger in Woerden op 82-jarige leeftijd. 
Hij was op 13 oktober 1927 in Westzaan 
geboren, waar hij opgroeide en het 
grootste deel van zijn leven heeft ge-
woond. Al jong ontwaakte bij hem de 
belangstelling voor molens en uiteraard 
speciaal de Zaanse molens. Hij legde 
een grote verzameling molenfoto’s 
aan, maar daar bleef het niet bij. De 

Vereniging De Zaansche Molen nam als 
haar eerste molen Het Pink in Koog a/d 
Zaan in gebruik. Om deze molen te la-
ten draaien werd een groep vrijwilligers 
in het leven geroepen, de maalploeg. 
Klaas Tanger behoorde kort na de oor-
log tot de oude garde van deze ploeg 
die niet alleen de molen draaiend hield, 
maar ook rondleidingen verzorgde. In 
1958 bouwde hij bij zijn ouderlijk huis een 
kleine wipmolen. In 1974 kreeg de molen 
die de naam Het Haantje ontving, een 
nieuwe plaats op het dak van een schuur 
bij zijn stoffeerdersbedrijf in Westzaan. Hij 
kreeg daar ook nuttig werk te doen in 
het versnipperen van schuimrubber voor 
kussenvullingen. Verder waren er vier 
stampers waarmee schelpzand kon wor-
den gemaakt en kon er een slijpsteen 
worden aangedreven. In 2000 werd de 
molen van de schuur in Westzaan af-
gehaald en kreeg daarna een nieuwe 

Het Haantje in Westzaan (foto K. Tanger). 
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standplaats bij de Wingerdse molen in 
Bleskensgraaf, waar hij nog staat. Tanger 
begon ook met het uitgaven van foto-
kaarten van zeer hoge kwaliteit, aan-
vankelijk alleen van Zaanse molens, later 
ook met ansichtkaarten van molens uit 
andere provincies. Tanger was ook al-
tijd zeer hulpvaardig. Zo zijn wij hem ook 
dankbaar voor de medewerking die hij 
aan dit blad heeft gegeven, zoals bij het 
grote fotopanorma van de Zaanse mo-
lens dat zonder hem niet verschenen zou 
zijn. Nooit werd vergeefs op hem een be-
roep gedaan. Nadat hij zich uit zijn zaak 
teruggetrokken had verhuisde hij met zijn 
vrouw vanuit Westzaan naar Zegveld, 
waar zijn dochter woonde. Ook vanuit 
Zegveld werden nog series ansichtkaar-
ten uitgegeven. Met deze kaarten deed 
hij veel molenliefhebbers een groot ple-
zier. Met zijn verscheiden laat hij dan ook 
een lege plaats achter; uiteraard en al-
lermeest in zijn gezin en zijn familie, maar 
toch ook in de molenwereld. Op 2 maart 
vond de begrafenis na een rouwdienst 
in de Hervormde kerk van Zegveld plaats 
op de kerkelijke begraafplaats aldaar. 
jsb.

Jan van Arkel geen finalist in 
‘Idols voor Cultureel Erfgoed’

In de strijd om middelen voor restauratie 
te verkrijgen is de korenmolen Jan van 
Arkel in Arkel afgevallen als kandidaat 
in de door SBS6 gemaakte ‘Idols voor 
Cultureel Erfgoed’. De Jan van Arkel 

was een van de 16 genomineerden 
voor het programma ‘Mooiste Pand van 
Nederland’, waarin een hoofdprijs van 
1.000.000 euro uit de BankGiro Loterij op 
het spel stond. De Jan van Arkel is een 
van de 28 molens van de SIMAV, waar-
voor men tot twee maal toe achter het 
net heeft gevist voor wat betreft de re-
geling wegwerken achterstallig onder-
houd. Namens de SIMAV kwamen voor-
zitter Kees Bakker en vrijwillig molenaar 
Bas de Deugd in de uitzending aan het 
woord. 

Molenaars voor de Mallemolen

De gemeente Gouda zou de in herstel 
zijnde Mallemolen na gereed komen 
graag zien draaien en malen. Daartoe 

werd in eerste instantie contact opgeno-
men met molenaar Jan Noorlander van 
de Haastrechtse Molen. Die speelde het 
balletje direct door aan dochter Rian die 
in 2008 het diploma Vrijwillig Molenaar 
ontving. Uiteindelijk heeft dit geleid tot 
de oprichting van de Vereniging van 
Goudse Molenaars. Op maandag 1 
maart werd in de molen een intentie-
verklaring getekend door wethouder 
Harro Jansen namens de gemeente en 
Rian Noorlander als voorzitter van de 
vereniging, onder toeziend oog van se-
cretaris Willem Roose en de andere mo-
lenaars. Dit alles uiteraard met het doel 
de Mallemolen regelmatig rond te laten 
gaan. Voor de definitieve overeenkomst 
moeten nog wat puntjes op de i gezet 
worden en ook de statuten van de ver-
eniging zijn nog niet helemaal gereed 

De vrijwillige molenaars in spe voor 
de Mallemolen (foto Dick Kenbeek, 
1 maart 2010). 

De ondertekening van de overeenkomst voor het bemalen van de Mallemolen 
door Rian Noorlander en wethouder Harro Jansen (foto Dick Kenbeek, 1 maart 
2010).
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maar dat zal allemaal wel goed komen.
De vereniging telt nu acht leden waar-
van Jan, Niels, en Rian Noorlander, 
Willem Roose en Niels Aalberts de no-
dige ervaring c.q. kwalificaties hebben. 
Daarnaast hebben zich drie vrijwilli-
gers in opleiding aangemeld, te weten 
Wouter Bijlsma, Ineke Padmos en Dick 
van Popering. Het streven is om de mo-
len in ieder geval op de zaterdagen en 
zondagen in bedrijf te stellen en op aan-
vraag en naar mogelijkheden ook door 
de weeks. 
Door de langdurige winter heeft het her-
stel van het metselwerk enige vertraging 
opgelopen. Weliswaar is de molen uit de 
steigers maar er moet nog wel het één 
en ander gebeuren. De waterlopen zul-
len als u dit leest wel gereed zijn. Waar 
nog aanwezig zijn deze opgetrokken op 
de restanten van de oude. Het sintelstuk 
van het nieuwe scheprad staat al in de 
achterwaterloop en bij molenmakerij De 
Gelder in Sliedrecht is de kap zo goed als 
gereed. Molenmaker Teun Waltman van 
Verbij heeft het bovenwiel gemaakt en 
ook wordt daar gewerkt aan de schijflo-
pen. Het onderwiel volgt nog. De restau-
ratie van het naast de molen staande 
voormalige zuiggasgemaal is intussen 
ook in volle gang. Dick Kenbeek.

Kansen voor De Speelman te 
Sassenheim gekeerd

De meerderheid van de gemeenteraad 
te Teylingen is van mening dat het inmid-
dels van kracht zijnde bestemmingsplan 
Centrum Zuid, in het licht van de in 1993 
gemaakte afspraken aangepast moet 
worden (Molenwereld 2009-11-426). De 
gemeente heeft de procedure opge-
start waardoor de toekomstige bouw 
alsnog mogelijk kan worden gemaakt, 
dat wil zeggen dat in het gebied voor 
wat betreft de bouwhoogte van de mo-
len een hoogte van circa 23 meter van 
kracht moet worden. Naar verwachting 
leidt dit tot een nieuw plan midden 2011-
2012, afgezien van mogelijke planscha-
des die ingediend zullen worden. Met 
het nemen van deze actie is de Stichting 
De Molen van Sassenheim weer aan zet, 
die de molen dan uiterlijk in 2023 in oude 
glorie moet hebben hersteld. 

Restauratie De Korenhalm 
‘s-Gravenpolder hoognodig 

De Korenhalm te ‘s-Gravenpolder wacht 
op een dringend noodzakelijke her-
stelbeurt. De Stichting Behoud Borselse 

Molens heeft in het kader van de RRWR 
een restauratieplan van 170.000 euro 
ingediend bij de RCE, waarvan een 
bedrag van 114.000 euro is toegekend 
(Molenwereld 2009-7-322). Er is een plan 
opgesteld waarin de belangrijkste werk-
zaamheden zijn opgenomen. De buiten-
zijde van de molenromp moet opnieuw 
gevoegd worden, balkkoppen moeten 
vervangen worden, de dragers en lig-
gers van de stelling zijn aan vervanging 
toe en het machinehok achter de molen 
moet gerestaureerd worden.

Kap geplaatst op De 
Korenbloem in Scherpenisse

Oktober vorig jaar begon molenma-
ker Berkhof uit Zwartebroek aan de 
grote restauratie van de korenmolen 
De Korenbloem in Scherpenisse Op 18 
maart is de kap teruggeplaatst en zijn 
de roeden gearriveerd. De molen is ver-
volgens uit de steigers gegaan, waarna 
begonnen werd aan het maken van een 
nieuwe balie. Vervolgens zouden de roe-
den gestoken worden. De Korenbloem 
begint er weer uit te zien als een echte 
molen. Jammer genoeg maakt Bertha 
Rijstenbil, de vrouw van de laatste mo-

De aankomst van de roeden in Scherpenisse (foto M. de Graaf, 18 maart 2010). 
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lenaar Jan Rijstenbil de voltooiing niet 
meer mee. Zij overleed op 10 maart op 
87-jarige leeftijd. Omdat Jan sukkelde 
met zijn gezondheid hielp ze nog al eens 
mee op de molen. Toen Jan onwel werd 
op de molen heeft ze zelf de molen stil-
gezet. kort daarna overleed hij. Zo stond 
ze haar mannetje wel en was haar leven 
met man en molen verbonden.

Standerdmolen Boekel wordt 
gerestaureerd en blijft op 
huidige plek

De gemeenteraad van Boekel heeft op 
25 februari met een meerderheid van 
stemmen bepaald dat de standerdmo-
len blijft staan waar deze staat. Hiermee 
komt een einde aan een tientallen ja-
ren slepende discussie, die uiteindelijk 
resulteerde in een drietal voorstellen 
(Molenwereld 2010-3-1994). Alleen res-
taureren en laten staan op de huidige 
plek is volgens de gemeenteraad de 
enige juiste keus. Door deze keuze be-
spaart de gemeente (op korte termijn) 
een bedrag van 80.000 euro, aange-
zien men dan 170.000 euro nodig heeft 
van de gereserveerde middelen groot 
250.000 euro. Het geopperde verzoek 
om opnieuw te gaan praten met de 
buurman van de molen of het conflict 
alsnog opgelost kan worden, werd door 
de wethouder direct van de hand ge-
wezen. De op de publieke tribune aan-
wezige afvaardiging van de Stichting de 
Boekelse Standerdmolen, spreekt van 
een historische vergissing. 

Bossche molenvereniging 
bestaat vijf jaar 

Op 16 april 2005 werd de Vereniging 
‘Vrienden van de Molens van ’s-Herto-
genbosch’ opgericht. Gestart werd met 
42 leden, inmiddels zijn er dat meer dan 
100. De vereniging stelt zich als doel: het 

behoud van hetgeen er nog bestaat 
van het molenerfgoed van ’s-Hertogen-
bosch en probeert alle initiatieven die 
bijdragen tot het promoten van deze 
doelstelling, alsmede het opnieuw op-
richten van een (of meer) molens in of 
de directe omgeving van de vesting te 
steunen.
Er is een veelkleurige folder uitgebracht 
om leden te werven en inmiddels is er 
ook een eigen website: www.bossche-
molens.nl waarop de molengeschiede-
nis van de ’s-Hertogenbosch is te zien en 
waarop ook de plannen voor herbouw 
zijn te lezen.
Enkele jaren geleden is het idee opge-
pakt ook een boek over de molenhistorie 
van de stad te doen uitgeven. Hiervoor is 
molinoloog en schrijver Nico Jurgens be-
naderd en deze heeft zich gecommit-
teerd om in 2016 het boek te doen ver-
schijnen. Hij wordt hierin bijgestaan door 
een achttal leden van de vereniging die 
onderzoek doen in de diverse archieven 
van de stad. Tweemaal per jaar gaan 
de leden op molenexcursie. In het voor-
jaar brengen de belangstellende leden 
bezoek aan molens in Noord-Brabant. In 
het najaar komt de rest van Nederland in 
beeld. Dit jubileumjaar wil de vereniging 
een kollergang als monument oprichten 
op de grens van Rosmalen en ’s-Herto-
genbosch en dit als jubileumgeschenk 
aanbieden aan de stad als opwarmer 
voor de bouw van een ‘Leeghwater-
rosmolen’ ergens in het stroomgebied 
van de Dieze en in de buurt van de 
plaats waar er ooit 23 zijn gebouwd. 
De feestdag zelf wordt op 17 april ge-
vierd met een molenexcursie naar drie 
molentypen die ooit in de stad hebben 
gestaan: een stellingmolen (Oisterwijk); 
een standermolen (Moergestel) en een 
beltmolen (Hilvarenbeek).

De kap van De Korenbloem in Scherpenisse op weg naar de plaats waar hij 
hoort (foto M. de Graaf, 18 maart 2010).

De standerdmolen van Boekel blijft waar hij staat; in het verlengde van de 
wegas van de Kerkstraat, de hoofdstraat van het dorp (foto jsb, 2 februari 1990).
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Drie kandidaat-molenaars voor 
korenmolen De Hoop in Keldonk

Stichting korenmolen De Hoop Keldonk 
is al vast op zoek gegaan naar mensen 
die het molenaarswerk willen leren voor 
de in de toekomst herbouwde molen. 
Op 14 maart namen drie leerling-mole-
naars alvast een kijkje bij de molen van 
Jetten in Uden waar hun toekomstig 
instructeur Erwin Janssen aan het werk 
was. Binnenkort starten de Keldonkse 
molenaarskandidaten met hun oplei-
ding. Keldonk is gegrepen door het mo-
lenvirus. Op zich is het natuurlijk al vrij 
zeldzaam dat iemand besluit het mole-
naarswerk te leren. In Keldonk heeft de 
stichting korenmolen De Hoop er maar 
liefst drie gevonden. Het is natuurlijk al 
bijzonder dat in een dorp van iets meer 
dan 1.000 inwoners drie van hen de 
opleiding tot molenaar gaan volgen. 
Toeval of niet; de drie leerling-mole-
naars, Jan Fransen, Hans van den Hurk 
en John van Zutphen blijken bovendien 
allen iets met granen en meel hebben. 
Jan Fransen stamt uit een Erpse familie 
met een lange geschiedenis in de pro-
ductie van mengvoeders. Op het be-
drijfscomplex van het familiebedrijf aan 
de Brugstraat in Erp herinnert het oude 
molenaarshuis nog steeds aan het feit 
dat hier in vroeger jaren graan met een 
molen gemalen werd. Hans van den 
Hurk is in dienst bij mengvoederfabrikant 
Fransen Gerrits BV in Erp, terwijl John van 
Zutphen in Keldonk een bedrijf heeft dat 
onder andere handelt in diervoeders.

Onderzoek fundering 
Hooydonkse Watermolen in 
Nederwetten 

De fundering van de Hooydonkse 
Watermolen in Nederwetten wordt mo-
menteel onderzocht, en in de loop van 
dit jaar moet duidelijk zijn in welke staat 
deze verkeert. Herstel van de fundering 
zal dan onderdeel uitmaken van het 
onderhoudsplan voor de molen dat 
de eigenaar in 2013 in moet dienen. 
Veranderingen in de omgeving hebben 
een slechte invloed gehad op de fun-
dering. De molen en het naastgelegen 
huis trillen, wanneer zwaar verkeer pas-
seert op de steeds drukker wordende 
weg. Daarnaast is de molen continu in 
werking vanwege de opwekking van 
groene stroom, en gaat het waterschap 
een groot project aan de Dommel uit-
voeren. Het onderzoek kost circa 20.000 
euro. De kosten worden gedragen door 
de provincie, de gemeente en de eige-
naren. De gemeente besloot in februari 
ruim zesduizend euro aan het onderzoek 
bij te dragen. 

Moulin Rouge in de wiek gescho  -
ten door carnavalsstunt Reek

Volgens berichtgeving in de lokale pers 
zou De Witte Molen mogelijk verkocht 

worden aan de Moulin Rouge te Parijs. 
Zo zouden er reeds gesprekken zijn ge-
voerd met een afvaardiging van de 
Moulin Rouge in Parijs en zou volgens 
de commercieel directeur (met naam 
en toenaam genoemd) de bal nu bij 
de gemeente Landerd liggen. De arti-
kelen werden kracht bijgezet door de 
plaatsing van een bord bij de molen. 
Ware het niet dat het een publiciteits-
stunt was van een plaatselijke carna-
valsvereniging om op deze manier ex-
tra aandacht te vestigen op de nood-
lijdende situatie waarin de molen zich 
bevindt. De gemeente Landerd was niet 
enthousiast over de door wethouder 
C. School gedane uitspraken, zonder 
dat het college hiervan op de hoogte 
was. Commercieel directeur Jean-Luc 
Péhau-Ricau bevestigde desgevraagd 
dat hij namens Moulin Rouge om rec-
tificatie heeft verzocht: ‘Following the 
article on the website www.arenalo-
kaal.nl, the Moulin Rouge in Paris would 
like to inform you that no delegation 
has ever visited the city of Reek in the 
purpose of helping economically this 
particular windmill of Reek. Any com-
ments of Jean-Luc Péhau-Ricau in this 
article are purely invented and false.’ 

Geld voor herstel complex rond 
Molen de Hoop Waspik

Op 12 maart is door mevrouw B. van 
Haaf ten-Harkema, gedeputeerde van 
de provincie Noord-Brabant voor jeugd, 
cultuur en samenleving, symbolisch 
het toegekende subsidiebedrag van 
186.022 euro (regeling Impuls Restauratie 
Monumenten) uitgereikt aan Wim Kools 
en Ans de Hond. De officiële handeling 
werd onderstreept door middel van het 
overhandigen van een waterpas. Het 
gezelschap arriveerde in een oude ge-
restaureerde DAF-bus, waarmee giste-
ren en vandaag alle projecten werden 
aangedaan, die een bedrag hebben 

toegewezen gekregen. Na een wel-
komstwoord door de architect, die ver-
antwoordelijk is voor gehele complex, 
mevrouw M. Moons, werd het woord 
gevoerd door de gedeputeerde. De 
regeling is bedoeld voor behoud van 
het Brabants erfgoed en het project 
‘Restauratie van monumenten’ is een 
van de speerpunten van het provinciaal 
beleid op het gebied van monumen-
tenzorg. Deze toekenning is dus niet al-
leen bedoeld om de molenromp te la-
ten herstellen, maar is toegekend voor 
herstel van het gehele complex, be-
staande uit een woonhuis, voormalige 
meelfabriek en de molen. Vereniging De 
Westbrabantse Molens.

De drie nieuwe potentiële molenaars uit Keldonk (foto: T. Vissers, 14 maart 2010).

De Parijse Moulin Rouge heeft geen 
bemoeienissen met de Hellemolen in 
Reek. 
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Onduidelijkheid 
verantwoordelijkheden rond 
molens in Land van Heusden en 
Altena

Als de Molenstichting Land van Heusden 
en Altena in aanmerking wil komen voor 
restauratiesubsidie en instandhoudings-
subsidie vanuit de drie gemeenten waar 
men molens bezit, dan zal de stichting 
zich meer dan voorheen in moeten span-
nen om zelf fondsen te werven. Dit heb-
ben de portefeuillehouders van Aalburg, 
Woudrichem en Werkendam aan de 
molenstichting laten weten. De stich-
ting heeft naar aanleiding hiervan aan 
de gemeenten laten weten dat zij vindt 
dat de drie gemeenten met een regio-
nale aanpak moeten komen. De stich-
ting die met uitzondering van de Nooit 
Gedagt in Woudrichem alle molens in 
het Land van Heusden en Altena bezit, 
maakt zich zorgen over de toekomst 
van de molens. Door onder andere een 
sterke stijging van de verzekeringspre-
mies heeft de stichting een forse schuld 
opgebouwd. In 2009 heeft men een inci-
dentele bijdrage ontvangen, die echter 
de structurele problemen niet oplossen. 
De portefeuillehouders van de drie ge-
meenten vinden dat de Molenstichting 
meer sponsors in het lokale bedrijfsleven 
moet zoeken. De stichting vindt dat de 

gemeenten niet alleen aan de molens 
binnen hun eigen gemeente moeten 
denken, maar samen zouden moeten 
werken. Maar is dat niet de reden ge-
weest om eertijds alle molens in een 
stichting onder te brengen. 

De Hollandsche Molen ontvangt 
400.000 euro 
van BankGiro Loterij

Op donderdag 11 februari jl. vond de 
jaarlijkse bijeenkomst van de BankGiro 
Loterij plaats in het Museum van 
Speelklok tot Pierement te Utrecht. Op 
dit feestelijke Goed Geld Gala werd 
bekendgemaakt dat De Hollandsche 
Molen een bedrag van 400.000 euro 
ontvangt uit de afdracht van 2009. De 
Hollandsche Molen besteedt dit geld 
aan diverse restauratieprojecten, ver-
spreid over het hele land. In totaal keert 
de BankGiro Loterij bijna 60 miljoen euro 
uit aan 62 culturele instellingen in heel 
Nederland. De afdracht (de helft van de 
totale inleg van bijna 120 miljoen euro) 
is bijeengebracht door bijna 800.000 
deelnemers van de BankGiro Loterij. De 
Hollandsche Molen is sinds 2000 begun-
stigde van de BankGiro Loterij. Meer in-
formatie (www.bankgiroloterij.nl).

De Zwaan in Vinkel, pal voor de afbraak in 1964 (foto Nico Jurgens).

In ‘t kort

-Het bovenwiel van de Westbroekse 
Molen te Oud-Zuilen is, na te zijn her-
steld in de werkplaats van molenmakerij 
Kistemaker in Middenbeemster, weer 
aangebracht. 
-Het herstel van de Loenderveense 
Molen te Loenen is eind februari begon-
nen. De Gebr. Visser brengen een nieuw 
rietdek aan, terwijl het molenmakers-
werk zal worden uitgevoerd door molen-
makerij Verbij.
-Er staan in Rijnland heel wat restaura-
ties op stapel zoals die van de Blauwe, 
de Kager, de Hoogeveense en de 
Steekter molen. De laatste twee zijn 
nog eigendom van het hoogheem-
raadschap maar komen in het bezit 
van de Rijnlandse Molenstichting. De 
Hondsdijkse molen krijgt binnenkort nieu-
we roeden.
-De restauratie van de Gerewip in 
Hazerwoude zit nog steeds in het slop. 
Bewoner en oud-machinist Dirk van der 
Velde is nog steeds niet vertrokken waar-
door nog niet begonnen kan worden 
met de restauratie. Door deze impasse 
kan de van Rijkswege toegezegde subsi-
die op een gegeven moment in gevaar 
komen.
-Op 27 februari is door wethouder 
Peeters het startschot gegeven voor 
de festiviteiten met betrekking tot het 
150-jarig bestaan van de Jan van Cuijk 
te Cuijk. 
-De onlangs geformeerde stichting De 
Vinkelse Molen in oprichting wil in 2014 in 
Vinkel een replica hebben gerealiseerd 
van de molen die in 1964 naar Holland 
- Michigan in de Verenigde Staten is ver-
huisd. 
-Op 17 februari 2010 is de heer Jac Potters 
op 75-jarige leeftijd, eigenaar van mo-
len De Arend in Wouw, overleden. 
-De Molenstichting Nederweert stapt 
naar de Raad van State om bezwaar te 
maken tegen het vastgestelde bestem-
mingsplan buitengebied, waarin te wei-
nig rekeningis gehouden met de molen-
biotoop.

Molenkalender 2010

8 en 9 mei 2010: Nationale Molen- en ge-
malendag.
8 juni 2010: Avondexcursie Gild Fryske 
Mounders: Goëngahuizen.
15 juni 2010: Avondexcursie Gild Fryske 
Mounders: Woudsend.
12 en 13 juni 2010: Groninger 
Molenweekend.
26 juni 2010: Westlandse Molendag.
 

Molenkalender buitenland 2010

25 april 2010: Vlaamse Molendag (B).
24 mei 2010: Duitse Molendag.
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Na een gelukkig niet eindeloos lang 
ziekbed heeft John Meinema op 

zaterdag 28 februari een niet te winnen 
strijd moeten staken. Te midden van hen 
die hem dierbaar waren is hij overleden.
De dood van de 73-jarige John is voor al-
les een onnoemelijk groot verlies voor zijn 
vrouw Neelie, zijn kinderen, kleinkinde-
ren en verdere familie en vrienden waar-
voor hij altijd een warme belangstelling 
toonde. Daarnaast is zijn heengaan een 
groot verlies voor de molenwereld en 
dan in het bijzonder voor de Overijsselse 
en lokale molenwereld waarin hij gedu-
rende vele jaren een toonaangevende 
rol vervulde. Als er iemand het recht 
heeft verworven op de in 2003 door 
de Stichting de Overijsselse Molen in-
gestelde onderscheiding “Strijder voor 
Molens” dan is het molenvriend John, 
al is het maar postuum. Hij zou die on-
derscheiding bij leven ook hebben ont-
vangen indien bestuursleden van de 
Stichting De Overijsselse Molen niet bui-
ten mededinging vallen. 
John is op de Hervormde begraafplaats 
in Usselo begraven, een oord waar zijn 
hart reeds lang lag en zijn roots in de 
molenwereld liggen. Om dat te begrijpen 
is een kleine terugblik in de historie 
wenselijk. In 1802 werd door Jan Hendrik 
Wissink op zijn erf een standerdmolen 
gebouwd. Na een arbeidzaam leven 
van bijna 120 jaar dreigde sloop een 
einde te maken aan de in verval 
geraakte molen. Door tussenkomst van 
de bekende Enschedese dichter J.J. 
van Deinse en zijn vriend industrieel Jan 
Bernard van Heek kon dat voorkomen 
worden. De molen werd afgebroken en in 
het natuurgebied Buurserzand opnieuw 
opgebouwd. Na een zware storm bleek 
de vervallen molen zo beschadigd dat 
alleen afbraak en herbouw de molen 
nog kon redden. Voor de Stichting De 
Overijsselse Molen vormde dat het 
moment om zich af te vragen of de molen 
dan niet meteen op de oorspronkelijke 
plaats terug gezet zou kunnen worden. 
Die vraagstelling leidde tot het ontstaan 
van twee heftig strijdende partijen. Die 
van Buurse wilden de molen behouden 
en die van Usselo wilden hem terug 
hebben. Het was in die vaak door 
heftige emoties beheerste strijd dat de 
figuur van John Meinema nadrukkelijk 
in beeld verscheen als pleitbezorger 
voor het terugplaatsen van de molen 
op haar historische plaats. Hij richtte het 
regionale ‘Actiecomité Wissinks möl noar 
‘d oale stee’ op dat zowel samen met het 
Stichting De Overijsselse Molen bestuur 
(Meinema is in 1975 toegetreden tot het 
bestuur) als zelfstandig acties voerde. 
In januari 1979 maakte een uitspraak van 
de Raad van State aan die strijd een de-
finitief einde. De belangen van de mo-

Bij het overlijden van
  John Meinema

len werden het best gediend met een 
terugplaatsing van de molen naar de 
oorspronkelijke plaats. Slechts 28 maan-
den later kon John Meinema met een 
tevreden blik toezien hoe de Enschede 
wethouder Wibier op 8 mei 1982 de vang 
lichtte en de wieken van de Wissinks möl 
haar slagschaduwen over het omliggen-
de land trok.
 Voor John betekende dat niet dat hij nu 
op zijn lauweren kon gaan rusten. Een 
half jaar eerder had hij de Stichting De 
Overijsselse Molen verrijkt met een eigen 
periodiek: Wiek en Rad, een als commu-
nicatiemiddel bedoelde uitgave voor 
de Overijsselse Molenwereld. Ruim 25 
jaar heeft hij als eindverantwoordelijke 
zich ingezet voor het voortbestaan van 
dit blad en een groot deel van die tijd 
mocht ondergetekende daarbij met 
hem samenwerken. Jarenlang trok John 
in de molenwereld rond en schreef zijn 
vaak zeer informatieve artikelen voor 
Wiek en Rad.
Maar ook “in het veld” bleef John actief 
met name daar waar het de bescher-
ming van de molenbiotoop betrof, niet 
alleen bij “zijn” molen (hij was daar tot 
zijn overlijden als secretaris aan verbon-
den) maar ook in groter verband. Zijn in-
zet en kennis trokken ook buiten de pro-
vincie aandacht en het kon dan ook niet 
uitblijven dat John uiteindelijk met open 
armen bij de Vereniging De Hollandsche 
Molen werd binnengehaald.
John is tot zijn dood als bestuurslid voor 
de Stichting De Overijsselse Molen ac-
tief gebleven en deze provinciale mo-
lenstichting zal zijn inbreng dan ook 
node missen.
Dat gemis weegt echter niet op tegen 
het verdriet dat zijn verwanten moeten 
dragen. De laatste maanden waarin 
duidelijk was dat John dit laatste ge-
vecht niet kon winnen, vonden hijzelf 
en de zijnen veel steun in hun geloof en 
met name in de toezegging in Psalm 37: 

”Wentel uw weg op den Heere, en ver-
trouw op Hem; Hij zal het maken”. Een 
klein tekstje op zijn voordeur geeft al aan 
hoe belangrijk het werd gevonden dat 
Gods geest in hun huis aanwezig was. 
Het belang van geestelijke waarden 
heeft John altijd een belangrijke plaats 
in zijn leven gegeven en zelfs in drukke 
tijden maakte hij tijd vrij om anderen 
geestelijk te sterken. Hij vond daar vol-
doening in.
Vanuit zijn geloof ontwikkelde hij een 
diepe liefde voor de natuur als tast-
baar bewijs van Goddelijke schepping. 
Als ik in mijn achtertuin weer eens een 
bloem of plant van voor mij onbekende 
herkomst had ontdekte en hij kwam op 
bezoek voor een bespreking of zomaar 
voor een praatje bij een kop koffie, dan 
kon hij mij alle gewenste informatie over 
die onbekende floravertegenwoordiger 
verstrekken inclusief de Latijnse bena-
ming.
Kennis van zaken was kenmerkend voor 
John’s optreden. Als hij mening uitte dan 
was die gefundeerd. 
Met zijn begrafenis in Usselo is voor John’s 
“molenleven” de cirkel rond. Daar onder 
slagschaduw van de molenwieken van 
de Wissinks möl waar zijn molenleven 
begon symboliseert zijn graf ook het 
einde van dat voldoening schenkende 
leven. Als laatste eerbewijs is de begra-
fenisstoet eerst langs de molen getrok-
ken – die al enkele dagen in de rouw-
stand stond – heeft er even gestopt en is 
daarna onder grote belangstelling naar 
John’s laatste rustplaats gereden.
Het Stichting De Overijsselse Molen- be-
stuur dankt John Meinema voor het vele 
werk dat hij voor de molenwereld heeft 
verzet en wenst zijn familie en nabe-
staanden zeer veel sterkte toe.

Namens het bestuur van de Stichting De 
Overijsselse Molen:
                              Peter van der Molen

Inzet: John Meinema, zoals velen hem gekend hebben.

Usselo: een welhaast klassiek Twents molenlandschap, waaraan de naam van 
John Meinema onverbrekelijk verbonden is. 

De cirkel is rond!



KALK- en  de DOESMOLEN

Dick Kenbeek

Vorderingen 
in Leiderdorp
bij de
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Donderdag 18 maart zijn in Leiderdorp bij de Kalkmolen 
de roeden gestoken en de wateras plus het schep-
rad aangebracht. Bij de Doesmolen is de nieuwe bin-

nenroede gestoken en de nieuwe trap aangehangen. De 
nieuwe Straathofroede vervangt Derckxroede 199 uit 1975.
Zoals bijna altijd bij Verbij werd het kraanwerk gedaan door 
de firma Nederhoff uit Gouda, in dit geval met een 125-tons 
kraan. De machinist had al eerder met het bijltje gehakt en 
dat was te merken.
De roeden waren aan één kant opgehekt. Bij het afladen 
werden de roeden eerst op een blok gelegd, daarna ge-
kanteld en weer aangepikt om op de juiste manier voor het 
roegat te kunnen hijsen. Het nadeel van het steken van een 
gedeeltelijk opgehekte roede is evident. Bij het redelijke 
windje wat er stond wilde dat opgehekte eind zo zijn eigen 

KALK- en  de DOESMOLEN
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gang gaan. Het kostte behoorlijk wat in-
spanning om de gehesen roeden boven 
het roegat 180 graden te draaien om in 
de goede positie te komen. 
De wateras van de Kalkmolen is geheel 
nieuw. De twee draaipunten zijn voor-
zien van schenen. Het scheprad van 
de Kalkmolen is smaller dan dat van de 
Doesmolen.
De Doesmolen heeft een eigen waterin-
laat vanuit de Does met twee kleppen. 
Mocht de Doesmolen bij het als twee-
gang malen te veel water uitslaan, dan 
kan de molenaar hiervan eventueel uit 
de Does water inlaten om de tussenboe-
zem op peil te houden.

Alle afbeeldingen: Dick Kenbeek.
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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

HANS
TITULAER

voorheen
HEINRICH VAN HEES

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

MoMo-spook
“....Mwóóh, .... Móóóh, ik ben het Móóómóó-spook.” Een hui-
vering voer door mij heen. Wat was dat nu weer? MoMo staat 
toch voor moderne monumentenzorg? Of niet soms? Het is 
toch geen angstaanjagend spookbeeld? We moeten er als 
eenvoudige molenliefhebbers toch alleen maar blij mee zijn? 
Gaat het dan niet eindelijk de goede kant op? Even leek 
het als of ik behalve gefladder ook nog een soort kakelen-
de lach hoorde. Het draait toch om hergebruik van monu-
menten? Verminderde regelgeving? en betere planologisch 
inpassing? Weer die angstaanjagende lach: “....Mwóóh, .... 
Móóóh, ik ben het Móóómóó-spook”. Het zweet brak mij uit. 
Allerlei griezelige gedachten doken op in mijn brein. Zou dat 
door dat spook komen? Hergebruik van monumenten? Daar 
kan toch niets op tegen zijn? Het leek alsof ik nu een stem 
hoorde die 29 miljáááárd gilde. Zou het soms inhouden dat 
het hergebruik van molens in de eerste plaats als doel had 
om ze door het genereren van inkomsten van het subsidie-
infuus af te krijgen door ze een bestemming te geven die geld 
in het laadje brengt. Was er al niet een gemeente waar men 
droomt van een echte molen als tegenhanger van de Parijse 
Moulin Rouge??? (zie pag. 139).  Molens inrichten als restau-
rant? Kassa! Exclusief landhuis (‘molinette’) Als het niet uit de 
lengte kan dan mot het toch uit de breedte komen. (“Hi, hi, hi 
....Mwóóh, .... Móóóh, ik ben het Móóómóó-spook, hi, hi, hi”).
Verminderde regelgeving. Dat moet toch een regelrechte ze-
gen zijn voor moleneigenaren en andere molenbeheerders 

die zo ongeveer stapelgek worden van de bureaucratische 
rimram? Ik heb het - geloof ik - wel eens eerder verteld dat 
mijn  vader het altijd over een Joodse vervloeking had: “Ik 
wens je een grote zaak en veel personeel!”. Nu hoef je eigen-
lijk iemand alleen maar een eigen monument-molen (liefst 
met wat gebreken) toe te wensen.  
Er kan toch niks tegen zijn op die verminderde regelgeving. Weer 
dat gejammer: “....Mwóóh, .... Móóóh, ik ben het Móóómóó-
spook” met daar iets achter als: “Onnoooozelaaaar!” Of zou 
het soms zo zijn dat door die verminderde regelgeving allerlei 
minder gewenste bijverschijnselen en ontwikkelingen op gang 
komen, omdat het toepassen van regeltjes en controle niet 
meer van deze moderne MoMo-tijd is? Weer overviel een 
kille huiver mij: “....Mwóóh, .... Móóóh, ik ben het Móóómóó-
spook.” Het ging mij nu zo langzamerhand door merg en 
been. 
Decentralisatie; dat is toch prachtig voor de gemeenten! Of 
betekent het dat de problemen op het bordje van een ander 
worden geschoven die ook nog eens het gelag mag betalen. 
“....Mwóóh, .... Móóóh, ik ben het Móóómóó-spook.” 
En dan die planologische inpassing. Ik droomde al van een 
min of meer vanzelfsprekende molenbeschermingszone. Of 
zou de handhaving daarvan in strijd zijn met die verminderde 
en vereenvoudigde regelgeving (“....Mwóóh, .... Móóóh, ik 
ben het Móóómóó-spook!”) en wat zou er dan gebeuren bij 
botsende belangen, want dat is toch veelal de bron van bi-
otoopellende. Gaat dan echt het belang van de molen voor 
of wordt er een slimme draai aan gegeven volgens het al-
oude recept van het recht van de sterkste. 

Huiverend en badend ik het zweet schrok ik wakker. Gelukkig 
het was maar een droom!!! Of????

                                                                               Balie Kluiver

- A D V E R T E N T I E S -
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De ‘Zoeker’ uit het februarinum-
mer wordt thuisgebracht door de 
heer Esselink uit Delft. Hij schrijft: 

‘De Zoeker’ uit Molenwereld 134 is de 
nog bestaande molen De Havik te 
Grootschermer, één van de vier molens 
die de Eilandspolder gehad heeft. Toen 
het stoomgemaal uit 1874 in 1918 geëlek-
trificeerd en gemoderniseerd werd kwa-
men de drie resterende molens buiten 
bedrijf. De Westermolen en De Knevelaer 
werden onttakeld en gedeeltelijk ge-
sloopt, maar van De Havik bleef de romp 
met kap staan. Deze diende, ontdaan 
van binnenwerk, vele jaren als woning. 
In 1964 werd de molen uitwendig geres-
taureerd. Ik denk dat de foto van kort 
voor die restauratie is. De molen is thans 
eigendom van saxofonist Hans Dulfer, 
die ook in de molen woont.’ Ook de heer 
Keunen uit Utrecht brengt de molen als 
zodanig thuis. 

De heer Esselink heeft ook de oplossing 
voor een zeer oud raadsel, ooit al eens 
gepubliceerd in de rubriek ‘Wie brengt 
mij thuis?’ in De Molenaar en later ook in 
dit blad (2004-2-51).

Hem werd onlangs een duidelijker foto 
gemaild, met de vraag waar deze mo-
len stond. Ook kreeg hij een scan van 
hetzelfde knipsel wat voor de ‘Zoeker’ 
in Molenwereld is gebruikt maar met de 
bijbehorende tekst. Daarin is te lezen, 
dat de Haagsche hengelaarsvereniging 
edelkarpers wil uitzetten in hun viswater 
bij Gouda, maar dat eerst de roofvis 
daaruit weggevangen moet worden en 
daarmee is men op de foto bezig. Het 
molentje zou dus in de buurt van Gouda 
gezocht moeten worden. De heer 
Esselink denkt dat de vissers ergens in 
de Oostpolder in Schieland staan, maar 
waar precies? Omdat uit te zoeken ging 

De foto met de vissers die als tijdschriftfoto in Molenwereld 2004251 werd geplaatst (foto coll. Hans Roest).

Gezicht op Gouda, fragment van de foto, met de op de kaart aangegeven gezichtspunten.

hij zelfs over tot een ‘oculaire inspectie’ 
ter plaatse zoals men dat vroeger deftig 
noemde. Dat heeft inderdaad de defi-
nitieve oplossing opgeleverd. Hij schrijft: 
‘Ik ben in Gouda geweest en daar heb 
ik geprobeerd de foto met de vissers en 
het wipmolentje te plaatsen. Dat is ge-
lukt! Voor mij is er geen twijfel meer mo-
gelijk. Hoogstwaarschijnlijk heb ik zelfs 
de precieze standplaats van het molen-
tje gevonden. Op het kaartje heb ik met 
een kruisje de plek aangegeven, waar 
het molentje naar alle waarschijnlijkheid 
stond. Als je vanaf dat punt naar de stad 
kijkt, dan zie je de gashouder (1), de 
Gouwekerk (2), ‘t Slot (3) en De Roode 
Leeuw (4) precies zoals op het zoek-
plaatje. Ik heb vanaf de ringdijk over 
de ringvaart van de Zuidplaspolder een 
foto gemaakt, die vergelijkbaar is met 
het zoekplaatje. De onderlinge verhou-
dingen van kerk en molens kloppen. Op 
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Hierbij de nieuwe ‘Zoeker’; ongetwijfeld 
Zaans. Door zijn grootte heeft hij iets 
speelmolenachtigs over zich, maar het 
is heel goed mogelijk dat er toch serieus 
werk mee werd gedaan. Om welke en 
wat voor een molen gaat het?

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

Topografische kaart van omstreeks 1900 met de vermoedelijke standplaats 
van het molentje en de vanaf dat punt herkenbare gezichtspunten op de 
foto: 1. Gashouder van de gasfabriek op het Bolwerk; 2. De Gouwekerk; 
3. Molen ‘t Slot, 4. Molen De Roode Leeuw.

Gezicht op Gouda vanaf de ringdijk van de Zuidplaspolder met rechts de beide 
molens en de Gouwekerk. Bij het hek in de polder het ijzeren weidemolentje, de 
standplaats van het molentje van de ‘Zoeker’foto (foto E.G.M. Esselink, 
31 januari 2010).

de plaats van het wipmolentje staat nu 
een Bosmanmolentje (ik noem het maar 
even zo) en de directie omgeving is nau-
welijks veranderd t.o.v. het zoekplaatje. 
Het molentje stond dus in de Oostpolder 
en diende voor de onderbemaling van 
een stuk weiland.’ 

Al met al buitengewoon knap werk, te 
meer daar de skyline van Gouda op de 
oorspronkelijke foto nu niet bepaald uit-
munt door duidelijkheid; onze hartelijke 
dank daarvoor.

- A D V E R T E N T I E -
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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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N V V M - m o l e n m a k e r s 

A C T I E F
Er is gewerkt aan een grote restau-

ratie bij verfmolen De Kat, omdat 
er al jaren problemen waren met 

het draaien van de kantstenen van de 
zuidelijke kollergang is er besloten om 
het voortvarend aan te pakken.
De staven in het schijfloop waren te dun. 
De kammen van het steenwiel waren 
ook enkele centimeters versleten. Tijdens 
het draaien liep dat dan ook met flinke 
horten en stoten. Er is een nieuwe schijf-
loop gemaakt met pokhouten gestreken 
staven. Tachtig stuks azijnhouten kam-
men zijn er nieuw in het steenwiel geko-
men. De steenworvel van dit zelfde kop-
pel is vernieuwd en verzwaard zodat het 
allemaal wat stabieler is geworden. Het 
resultaat is dan ook boven verwachting. 
Alles draait geruisloos en volgens mole-
naar Piet Kempenaar “fantasties”!
De molenschuurfundering was er be-
roerd aan toe. Penanten (poeren) die er 
uitzien als zandlopers en meerdere zijn 
gewoonweg omgevallen. Deze worden 
nu opnieuw opgemetseld en balklaag 
en onderslagen worden waarnodig 
vervangen. Vele scherven en pijpen-
koppen worden tijdens het graven ge-
vonden. Ook zijn de oude oliebakken 
te voorschijn gekomen, met zelfs een 
afgezaagde oliepomp er nog in. Als vul-
stuk van het vloerhout lag er een peilstok 
met zaagsnede’s en ingehakte getal-
len. Voor molengekken zoals wij zijn is dit 
prachtig om te vinden. Zes stuks stijlen zijn 
waarschijnlijk in de vijftiger jaren vervan-
gen door ijzeren kolommen die wij weer 
origineel van hout met korbelen hebben 
gemaakt. Ook is een las gemaakt aan 
een bindbalk. 

Het nieuwe schijf loop en een 
nieuwe gang kammen in het steenwiel 
(foto R. Blonk).

Het aanvoeren van de plaat hout 
voor de steenwervel met v.l.n.r.: de 
molenmakers Fred Havik en Ron 
Blonk en molenaar Cees Notenboom 
(foto Jaap Kamphuis).

Oliebak uit het tijdperk waarin De 
Kat nog olie sloeg met rechts in de 
hoek de oliepomp. (foto R. Blonk).

Problemen met draaien 
van de kantstenen van 
de zuideli jke kollergang
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Restauratie interieur 
Molen E van de Zes Wielen bij Alkmaar

Molenstichting Alkmaar en Omstreken, 
Andreas de Vos

De polders in het Geestmerambacht sloegen hun water uit op 

de Geestmerambachtsboezem, ook wel Raaksmaatsboezem 

geheten. De droogmaking van de Heerhugowaard, waarvoor 

het octrooi op 6 maart 1625 werd verleend, betekende een 

ontoelaatbare verkleining van de waterberging. Om dit probleem 

op te vangen werd besloten de Raaksmaatsboezen af te malen 

op de Schermerboezem waardoor de doorstroming werd bevorderd. 

Lange tijd werden daarvoor veertien windmolens gebruikt; vier bij 

Rustenburg en tien bij Oudorp. 

Fragment van de kadastrale overzichtskaart van Oudorp omstreeks 1830. 
Behalve de molens van De Zes Wielen en de vier molens achter Oudorp is ook 
nog het erf van de in 1688 afgebrande molen naast molen E nog herkenbaar. Ten 
zuiden van molen I loopt het boezemgebied nog verder door. Hield men zo de 
mogelijkheid open om nog meer strijkmolens bij te bouwen?

Het waren alle binnenkruiers en 
in oorsprong schepradmolens. 
Twaalf molens kwamen voor reke-

ning van de Heerhugowaard en twee 
van de vier achter Oudorp voor de pol-
der Geestmerambacht. De molens van 
de Heerhugowaard werden vrij vroeg 
vervijzeld, die van de Geestmerambacht 
later. In 1941 kwamen de molens bui-
ten bedrijf doordat de Schermer- en de 
Raaksmaatsboezem hetzelfde peil kre-
gen wat de molens overbodig maakte. 
Van de veertien ‘strijkmolens’ (de Noord-
Hollandse term voor boezemmolen) be-
staan er nu nog acht, vijf bij Oudorp en 
drie bij Rustenburg. Na hun buitenbedrijf-
stelling werden de waterlopen gedicht 
en van de meeste molens het binnen-
werk op het bovenwiel na verwijderd. De 
molens waren voor de oorlog al overge-
gaan naar de provincie Noord-Holland 
die ze een tien jaar geleden overdroeg 
aan de Molenstichting Alkmaar en 
Omstreken (Oudorp) en de Stichting De 
Schermer Molens (Rustenburg). Tevens 
werden er plannen ontwikkeld om de 
molens weer daadwerkelijk water te la-
ten verzetten. 

Onderzoek

Nadat de Strijkmolens D, C, de Ambachts-
molen en in de tussentijd nogmaals de C 
wegens de tweede brand zijn gerestau-
reerd, was Molen E aan de beurt.
De familie Schoenmaker verliet op 21 juni 
2007 na vijftig jaar bewoning de molen. 
Een week later begon de restauratie. In 
eerste instantie is de molen zelf geres-
taureerd door molenmaker Poland uit 

Oude ve
rflagen

bepalen 
nieuw 

kleurens
chema
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De molens van de Zes Wielen in vol bedrijf naar een tijdschriftfoto van maart 
1933; van links naar rechts de molens A t/m E. Op de voorgrond het sluisje 
waardoor men zonder bemaling kon lozen.

Broek op Langedijk, waarna restauratie 
van het interieur zou volgen. In voorbe-
reiding op het herstelwerk door Poland is 
door schrijver dezes een bouwhistorisch 
onderzoek gedaan, evenwel zonder ar-
chiefonderzoek, dus puur op basis van 
de molen zelf. Met hulp van vrijwilligers is 
het interieur op de begane grond zoveel 
mogelijk ontmanteld, als het ware afge-
peld, waarbij de bewoningsgeschiede-
nis zichtbaar is geworden. Er zijn daarin 
ruwweg drie fasen te onderscheiden:
- Fase 1 de periode als schepradmolen;
- Fase 2 de periode als vijzelmolen; 
- Fase 3, de periode nadat de strijkmo-

lens buiten bedrijf zijn gesteld. 
Tijdens de ontmanteling zijn we vanuit juli 
2007 als het ware terug gekropen naar 
fase 2, waarbij ook nog een aardig beeld 
is verkregen uit fase 1. De aangetroffen 

sporen zijn zo goed mogelijk opgeme-
ten, gefotografeerd en in een tekening 
verwerkt. Op basis van deze informatie 
is een bestek gemaakt voor de restau-
ratie van het interieur. Dit werk is uitge-
voerd door Johan Witteman (Witteman, 
traditioneel schilder- en timmerwerk). De 
projectbegeleiding vanuit de stichting is 
grotendeels gedaan door Peter Heere, 
(molenaar en bewoner van de Bosmolen 
welke molen tevens in eigendom is van 
onze stichting) in samenspraak met de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
waar nodig bijgestaan door Ton Rijvordt 
(secretaris).
In de tekst wordt verwezen naar 4 platte-
gronden van de beganegrond, met een 
letter die verwijst naar de daarin opge-
nomen legenda’s. 
- Plattegrond 1 geeft een algemeen 

over zicht van de indeling inclusief de 
balklaag van het plafond; 

- Plattegrond 2 geeft de situatie weer zo-
als deze vanaf ca. 1957 tot 2007 heeft 
bestaan;

- Plattegrond 3 geeft wederom de situ-
atie van de vijzelperiode weer (voor de 
duidelijkheid zonder de balklaag); 

- Plattegrond 4: de balklaag welke bij 
plattegrond nr. 3 separaat is weerge-
geven. Een verwijzing 3D doelt dus op 
plattegrond 3, item D.

Historie

Molen E is in 1630 gebouwd als schep-
radmolen, de vijfde molen in een rij van 
zes langs de Molenkade. Met de gege-
vens zoals die nu bij ons bekend zijn blijkt 
dat in 1844 de molen vervijzeld werd 
met een horizontale (?) vijzel die later is 
vervangen door een normale hellende 
vijzel. Het is niet helemaal duidelijk hoe 
deze horizontale vijzel gezien moet wor-
den, informatie hierover is ons (nog) niet 
bekend. Opmerkelijk is wel dat in Molen 
D een zelfde proces is gevolgd: in 1814 
vervijzeld met een horizontale vijzel, 
welke in 1844 is vervangen door een nor-
male. Waarom dan in 1844 Molen E eerst 
toch nog is voorzien van een horizon-
tale vijzel, die waarschijnlijk toch niet zo 
goed voldeed, is onbekend. Gezien de 
jaartallen is het mogelijk dat de horizon-
tale vijzel van de D is geplaatst in de E. Bij 
beide molens is voor de vervijzeling ge-

De molens B t/m E in 1941 als woonhuis; de zeilen zijn afgehaald de 
eindborden uitgenomen en de waterlopen gedempt. Toen zal niemand ooit 
gedacht hebben dat de molens weer zouden draaien, laat staan water verzetten.

De achterhos na restauratie met een 
blauw geverfde vloer. 
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bruik gemaakt van de achterwaterloop 
van het scheprad, zodat de vijzel onder 
45° t.o.v. de oude waterloop in de molen 
ligt (zie plattegrond 1). Hierdoor heeft de 
waterloop een dubbele knik. De vijzel 
heeft een diameter van 2,30 m.
In 1941 kwamen de strijkmolens buiten 
bedrijf doordat wegens voltooiing van 
het West-Friese Kanalenplan beide boe-
zems ter plaatse gemeen zijn gelegd. 
De voormalige Raaksmaatsboezem 
werd verbreed door de molenkade 
deels af te graven. Feitelijk zijn alleen 
de molenerven overgebleven, voor zo-
ver deze binnen de bochten van de 
Schermerboezem liggen.

Fase 3: de woonhuisperiode 

Nadat de molens buiten bedrijf zijn ge-
komen zijn spil en vijzel verwijderd. Voor 
het verwijderen van de spil is de zolde-
ring van de voorhos (keuken) tijdelijk ver-
wijderd geweest en uit de balken een 

stuk weggezaagd. Met planken aan bei-
de kanten en aan de onderkant zijn de 
uitgenomen stukken weer vastgezet en 
de vloer terug geplaatst (4A). Wanneer 
dit is gebeurd is nog onbekend, maar 
voordat de familie Schoenmaker de 
molen bewoonde was dit al een feit. 
Molenmaker Moejes te Oudorp zal dit 
uitgevoerd hebben, hij was ook betrok-
ken bij latere aanpassingen in het interi-
eur. In hoofdzaak hield dit in het leggen 
van een vloer boven de vijzelgoot, het 
verwijderen van de wand tussen vijzel en 
achterhos, het demonteren van de ka-
merwand en de schouw. De horizontale 
planken van de kamerwand werden 
hergebruikt om een nieuwe kamerwand 
te maken (2H), ruwweg midden door 
de molen zodat de woonkamer een 
stuk groter werd. De planken werden 

als staande delen hergebruikt, met de 
groene zijde van de gang ditmaal aan 
de kant van de woonkamer. Voor die 
wand heeft een (olie-)kachel gestaan, 
de zoldering vertoonde een ronde keep 
in een van de balken om een kachelpijp 
door te laten (2G). Dit gat in de zolde-
ring was weer dichtgemaakt nadat elek-
trische verwarming in de woonkamer is 
aangelegd.
Boven de vijzelkom is de ruimte ingericht 
als slaapkamer, bereikbaar via de ach-
terhos. De ‘nieuwe’ kamer die bij de ver-
vijzeling is ontstaan werd onveranderd 
gehandhaafd. Slechts de keukenkast 
kreeg een deur aan de kamerzijde, de 
deur van de keukenzijde werd dichtge-
spijkerd. Een kast tegen het veld boven 
de vroegere voorwaterloop (2B) werd 
ingericht voor de wasmachine die zo 
achter het aanrecht kwam te staan. Het 
aanrecht zelf werd aangebracht in een 
voormalige kast in de hos (2A) welke tij-
dens de opmeting werd vermoed, en op 
de oude foto bevestigd. Een kast in de 
hoek van de kamer tegen de vijzelwand 
(3E) was verwijderd. De grote bedstee 

Zicht vanuit de keuken naar de 
‘nieuwe’ kamer. De kamer is nieuw 
gemaakt toen de ruimte vrij kwam 
door de sloop van het scheprad. Links, 
achter de kasten, is de ruimte voor de 
vijzel die het scheprad verving.

Kijkje vanuit de achterhos in de 
woonkamer.

- M O L E N S A C T U E E L -
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Molen E, weer malend met vier volle zeilen (foto Harry van Hoorn). 
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De voorhos die als keuken werd gebruikt. Gekookt werd er met een batterij ‘peteroliestellen’, netjes 
gerangschikt van één tot vierpits. Onder het blad de vierkante petroleumkan. Veel emaille keukengerei 
als ketels, pannen en schalen. Toch is het maar goed een mensenleeftijd geleden. 
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- M O L E N S A C T U E E L -

onder de trap (2F, 3K & 3L) werd inge-
richt als badkamer, met toegangsdeur 
via de voorhos, terwijl de bedsteedeu-
ren en de kastdeur in de kamer werden 
dichtgespijkerd. De kleine bedstee (3P) 
werd ingericht als kast, kreeg op zeker 
moment nieuwe deuren waarbij de ori-
ginele deuren op tussenzolder opgesla-
gen werden.
De vloer van de tussenzolder, tevens 
plafond van de begane grond, was een 
lappendeken van verschillende vloer-
delen. Boven de bedsteden, de oude 
gang en de keuken lagen nog oudere, 
bredere delen die de indruk geven uit 
dezelfde periode te stammen. Mogelijk 
is dit aangebracht toen de molen ver-
vijzeld is. Tussen de bedsteden en de 
moerbalk van de woonkamer in lagen 
smallere delen, die waarschijnlijk wel zijn 
aangebracht na de vervijzeling, maar 
voordat de familie Schoenmaker de 
molen betrok. Op deze vloerdelen (pla-
fond) was de aftekening van de kasten 
aan weerszijden van de schouw zicht-

baar, alsmede de originele (laatste) pla-
fondbeschildering.
Onbekend is wanneer de moerbalk van 
de kamerwand in de woonkamer een 
dubbeling (4-4) heeft gekregen waarin 
de vloerbalken zijn opgelegd. Mogelijk 
tijdens de vervijzeling of kort daarna. 
Deze balk ligt precies binnen de bed-
steewanden in de woonkamer, waarvan 
de zoldering met smallere delen is dicht 
gelegd dan de rest. De indruk is dat de 
plafondbalken om een of andere reden 
niet meer goed opgelegd waren of kon-
den blijven op de moerbalk, wat met 
die dubbeling is opgelost. Doordat al 
deze balken een keer geheel waren ge-
schilderd was niet meer zichtbaar of de 
dubbeling van de moerbalk tijdens de 
aanwezigheid van de schouw al aan-
wezig was of na het verwijderen van de 
schouw en kamerwand is aangebracht. 
Mogelijk is deze dubbeling aangebracht 
om de moerbalk wat te verstijven, om-
dat deze niet meer ondersteund werd 
door de kamerwand en schouw.

Tussen de kleine bedstee en de stijl naast 
het kamerraam heeft een kastje tegen 
het veld gezeten (3N). Dhr. Schoenmaker 
had hiervan nog een oude polaroid 
foto, naderhand heeft hij het kastje ver-
wijderd. Ook een later ontvangen veel 
oudere foto toonde dit kastje. Tevens 
zijn aan de kleine bedstee nog sporen 
gevonden van een kastje aan het voe-
teneinde (3O) welke ook verwijderd was, 
wanneer is onbekend.
In de voorhos (keuken) was de originele 
wand met deur naar de trap nog aan-
wezig. De moerbalk van de woonkamer 
stopte naast de trapboom. Een zolder-
balk van de keuken lag met een lip half-
houts hierop (4D). Daarop lag weer de 
bovenbalk van de deurwand rond de 
trap. Deze vreemde constructie werd 
gedragen door een tweetal staande 
delen. De rest van de moerbalk werd 
alleen gedragen door het stukje wand 
ter plaatse van de grote bedstee (met 
de badkamerdeur) en de overgebleven 
deurstijl van de woonkamerdeur naast 
de kleine bedstee. Oorspronkelijk werd 
de moerbalk nog gedragen door de ge-
metselde achterkant van de schouw met 
ter weerszijden een stijltje en de andere 

Links op de zoldering het donkergroen van de achterhos, op de stijl het blauw 
van de kast (3G) en rechts daarvan de weeg boven de vijzelkom.
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- M O L E N S A C T U E E L -

deurstijl van de woonkamer. Doordat de 
woonkamerdeur, wand en schouw wa-
ren verwijderd zakte de moerbalk wat 
door.
Op de eerste bintlaag lag nog de ori-
ginele zwartemanszolder, gelegen op 
2 wankante balken, zodat een plateau 
tussen de 1e trap en de trap naar kap-
zolder gevormd werd. Rond de zwarte-
manszolder had dhr. Schoenmaker zelf 
van tweedehands hout een vloer op de 
bintlaag gelegd en op tussenzolder een 
slaapkamertje getimmerd. Helaas is de 
zwartemanszolder verwijderd en over de 
bintlaag een geheel nieuwe vloer ge-
legd. De wankante balken en het vloer-
tje waren doortrokken van roet.
Opmerkelijk was de enorme laag be-
hang, hardboard (soms 4 lagen om za-
ken min of meer vlak te krijgen), karton 
van waspoeder dozen etc. die in de loop 
der jaren door dhr. Schoenmaker was 
aangebracht om de woning tochtvrij 

en geïsoleerd te krijgen. Glaswolisolatie 
is alleen aangetroffen onder het woon-
kamerraam achter de elektrische ver-
warming en in het veld waar de kastjes 
hebben gezeten (3N & 3O) tot de kleine 
bedstee.
De beganegrond vloer was erg slecht. In 
beide hossen, de bedsteden en onder 
de trap lag nog de oude vloer. Onder de 
grote bedstee was de vloer wel heel erg 
slecht door vocht. Gebruik als badkamer 
was hier debet aan. In de woonkamer 
was de gehele vloer tussen de bed-
steewanden in het verleden al eens ver-
vangen door multiplex plaatmate riaal. 
Hierdoor was niet meer zichtbaar of de 
oude vloerdelen mogelijk al bestonden 
in de schepradperiode. De situatie met 
de kleine bedstee doet vermoeden van 
wel.

Fase 2, de vijzelperiode

Al pellend en demonterend werd dui-
delijk hoe de inrichting van de begane 
grond in de vijzelperiode is geweest. 
Meest opmerkelijke hierin is dat de vijzel 
schuin in de molen werd gelegd, waarbij 
gebruik is gemaakt van de bestaande 
achterwaterloop. De ruimte boven de 

Vanuit de keuken naar de 
achterhos. De gemetselde muur is 
voor de schoorsteen en de schouw.

Later ingebouwd aanrecht in een 
voormalige kast (zie plattegrond 3A) 
welke ook zichtbaar is op de oude 
foto van de voorhos (de kastdeur met 
de wervel is daar rechts in beeld). 

Plattegrondtekening 1 van de begane 
grond gedurende de tijd dat de molen 
zijn vijzel nog had.  
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vijzelkom (3F), tussen de weeg en de 
spil, werd ongebruikt gelaten. Zelfs in de 
nieuwe kamer (3R) werd niet de moeite 
genomen boven de vijzel een extra bed-
stee of kast aan te brengen. Kennelijk 
was de gedachte dat het molenaars-
gezin met de extra kamer en wat kasten 
meer dan genoeg comfort erbij had ge-
kregen. De kamerwand (3D) tussen vijzel 
en die nieuwe kamer was nog compleet 
aanwezig en bestond uit staande delen 
in 2 stukken, met een naad ongeveer 1 
meter boven de vloer. Een forse plank/
balk achter die naad was alles om de 
delen te koppelen. Tegen de keukenkast 
was in die wand een deur (in wand 3D, 
zie ook 2E) voor toegang achter de wie-
len en de vijzellagering. De keukenkast 
(3C) stond op de draagbalk van de spil, 
die een stuk de kamer in steekt vanwege 
de oplegging op de waterloopmuur, die 
als het ware de bocht afsnijdt.
Gevolg was ook dat de achterhos (3I) en 
de nieuwe kamer een min of meer drie-

Staand in de kleine bedstee de vloer, 
met grijs de delen die vroeger in hos 
en kamer zaten, kepen t.b.v. de stijlen 
in de oude positie.

Plattegrondtekening 2 van de begane grond met 
de situatie zoals die bij het begin van de restauratie 
in 2007 was.
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hoekig grondvlak kregen. De achterhos 
liep uit tot een gangetje van hooguit 60 
cm breed tot de kamerwand, waarbij de 
wand van de achterhos een beetje ge-
bogen rond de onderbonkelaar liep en 
aansloot op de keukenwand met deur.
Tijdens het uitpellen kwam ook in beeld 
dat de weeg rond de molendeuren van 
oorsprong niet afgetimmerd was. Tussen 
trapwand en keukendeur was de weeg 
aan de binnenzijde donker roodbruin 
en later donkergroen geschilderd. De 
achterhos gaf rond de deur eenzelfde 
indruk. In een later stadium is de weeg 
rond beide deuren alsnog betimmerd. 
Het moet daar ’s winters toch wel bitter 
koud geweest zijn, met de enige verwar-
ming in de woonkamer.
Op een gegeven moment is de kleine 
bedstee vergroot (3P). De wand met 

De woonkamer met de kleine bedstee zoals die er een mensenleeftijd geleden uit zag. Links van de bedstee enige 
ingebouwde kasten.

De woonkamer met de kleine bedstee en links de kasten tussen deze bedstee en de achtkantstijl.

De oude wanddelen hergebruikt, 
zichtbaar vanuit de slaapkamer 
van het echtpaar Schoenmaker. De 
kleuren van de kamerwand: bruin; 
de kasten: blauwgrijs; de schouw 
cement met teer. De donkergroene 
kant (van de vroegere achterhos) zit 
nu aan de kant van de woonkamer. 

- M O L E N S A C T U E E L  /  R E S T A U R A T I E  I N T E R I E U R  M O L E N  E  V A N  D E  Z E S  W I E L E N -
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beide deuren is een stukje de kamer in 
geschoven, waarbij de deurstijl van de 
woonkamerdeur werd opgenomen in de 
bedsteewand. De bedstee werd ook ver-
groot in de lengte, door de kamerwand 
deels te verwijderen en in de achterhos 
een nieuwe wand met staande delen 
te maken. In de vloer in de bedstee 
waren de kepen van de deurstijlen van 
de bedstee op hun oude plek nog aan-
wezig, alsmede grijze verf op delen die 
vroeger in de woonkamer en achterhos 
lagen. Mogelijk is de bedstee vergroot 
toen de molen vervijzeld is, aangezien 
de gehele zoldering binnen de bedstee 
ongeschilderd gebleven was. Zou de 
bedstee na de vervijzeling zijn vergroot, 
dan zou een deel van de donkergroene 
zoldering van het achterhos in de bed-
stee zichtbaar geweest zijn. Mogelijk is 
de vergroting van de bedstee eerder 
uitgevoerd, namelijk in de schepradperi-
ode. Boven de bedstee is dan alleen de 
balklaag aangepast en de vloer van de 
tussenzolder vervangen. In ieder geval 
is aannemelijk (door de verfsporen) dat 

Plattegrondtekening 3 van de 
begane grond met bijbehorende 
legenda met de indeling zoals de 
vijzelmolen die had in de periode 
19411948.

Staand boven de vijzelkom, links door 
de (verwijderde) wand door de kast 
op het spilkalf, rechts daarvan met 
groene delen dicht gespijkerde oude 
deuropening van de spilkast. De kast 
met de witte wand staat ongeveer op 
de plaats van de spil. 

- M O L E N S A C T U E E L  /  R E S T A U R A T I E  I N T E R I E U R  M O L E N  E  V A N  D E  Z E S  W I E L E N -
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de vloer van de begane grond tijdens 
het vervijzelen is behouden. Ondanks de 
vergroting bleef het een kleine bedstee 
in vergelijking met de bedstee onder de 
trap (3K).
De beganegrond vloer werd deels ge-
dragen door een paar verzaagde hou-
ten roeden, welke vanaf de woonkamer 
over de waterloop staken en met stijltjes 
op de waterloopmuren steunden. Dit 
geeft te denken dat de gehele vloer van 
de beganegrond tijdens de vervijzeling is 

aangebracht, wat impliceert dat de wo-
ning mogelijk toen ook geheel nieuw is 
gemaakt. Dit is dan weer in tegenspraak 
met de wijziging van de kleine bedstee. 
De fundering van de schouw, een groot 
blok metselwerk dat inmiddels wat ver-
zakt nog aanwezig is, zal hergebruikt 
zijn. Toch is het niet onmogelijk dat de 
aanwezige oude roeden onder de reeds 
aanwezige bestaande woningvloer zijn 
gelegd en dat zo de vloer kon worden 
aangeheeld in de hossen, hoofdzakelijk 

de voorhos met de keuken tot de draag-
balk van de spil. Het zou enorm veel ge-
wurm met dikke balken onder die vloer 
hebben betekend. Aan de andere kant 
kost gewurm met balken waarschijnlijk 
minder dan een geheel nieuwe woning 
in de molen, en men was zuinig. Het her-
gebruik van een deel van de waterloop, 
roeden en het niet voor bewoning bruik-
baar maken van de ruimte boven de 
vijzel tonen dat wel aan. De balklaag in 
het plafond van de keuken wijst er ook 
op dat dit reeds bestond toen de molen 
vervijzeld is, hoewel midden boven de 
buitendeur ook een dichtgemaakt gat 
gevonden is (4B). Heeft daar eerder een 
balk gelegen (opgelegd op de veldre-
gel boven de deur) of is dit gat destijds 
gemaakt t.b.v. een takel voor het uithij-
sen van de spil? Het sluitplankje sloot 
zonder kieren aan, en was van dezelfde 

De schouw met twee zijkastjes. Door de deur zicht naar de achterhos. Gevoel 
voor detail: de bakelieten lichtschakelaar. 

Vanuit de voorhos kon men de trap 
op naar boven. De toegang tot de trap 
werd met een deur afgesloten tegen 
de tocht. 

- M O L E N S A C T U E E L  /  R E S T A U R A T I E  I N T E R I E U R  M O L E N  E  V A N  D E  Z E S  W I E L E N -
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Plattegrondtekening 4 van de balklaag zoldering begane grond na verwijdering 
van de spil en de vijzel.

Links de als staande delen 
hergebruikte oude delen van de 
kamerwand, groene zijde (van de hos) 
aan de kant van de kamer. Rechts 
daarvan ongeschilderd plafond van de 
spilkast, donkergroen plafond van de 
hos/gang. Dan de moerbalk. Op de 
bedsteewand 2 bruine strepen, waar 
plankjes hebben gezeten tot de kast 
naast de schouw.

Links donkergroen plafond in 
de hos/gang, rechts daarvan de 
moerbalk met afdrukken van de 
kast (grijs) metselwerk van schouw 
(wit met zwarte teer) en in geel de 
dubbeling. Tevens op de plafond in de 
woonkamer (bruin) nog het grijs van 
de kast.

Nogmaals de woonkamer in vroeger 
dagen met de tafel als gebruikelijk 
voor het raam en links de schouw. 
Het buffet staat voor de wand met 
de grote bedstee.

Woonkamer na restauratie met de 
grote bedstee en links de schouw.

- M O L E N S A C T U E E L  /  R E S T A U R A T I E  I N T E R I E U R  M O L E N  E  V A N  D E  Z E S  W I E L E N -
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oude verflagen voorzien als de rest van 
de plank. Dit doet vermoeden dat dit 
gat reeds lang gedicht was, en niet aan-
gebracht toen de spil is verwijderd.
Via via, naar later bleek afkomstig van 
mevrouw De Koning, dochter van de 
laatste molenaar Jan de Koning van 
Molen E voordat de familie Schoenmaker 
de molen betrok, zijn we in bezit geko-
men van een drietal interieurfoto’s van 
Molen E toen deze nog maalvaardig 
was. Een foto toont de keuken, twee 
de woonkamer. Hierop kom ik later nog 
even terug. Jan de Koning was op de 
molen geboren en volgde zijn vader op.

Fase 1, de schepradperiode

Van de schepradperiode is weinig be-
kend over de inrichting van de molen. 
Op de legeringsbalken van de eerste 
bintlaag zijn geen sporen van schaar-
stijlen gevonden, bij de buurmolens zijn 
daar ook geen sporen van. Waarschijnlijk 
heeft de molen geen schaargebint maar 
een stoel gehad, vergelijkbaar met de si-
tuatie in molen Noorder M in de Zijpe.
Mogelijk is de woning behouden geble-
ven en de inrichting tussen scheprad en 
woonkamerwand behoorlijk gewijzigd. 
Er was immers geen groot onderwiel 
meer dat behoorlijk wat ruimte opslokte. 
Ook de omkasting van het scheprad kon 
vervallen. Mogelijk is de keuken, zoals 
zichtbaar op de genoemde oude foto 
ook grotendeels gehandhaafd. Er is 1 
zolderbalk in de voorhos die ter hoogte 
van de wand naar de nieuwe kamer 
(scheprad zijde) is verlengd met een 
balk van andere afmetingen (4-1).
Een zolderbalk die nabij de kleine bed-
stee in de moerbalk is opgelegd en over 
de vijzelruimte naar de weeg boven de 
waterloop steekt lijkt ook hergebruikt te 
zijn (4-2). De afmetingen zijn zwaarder 
dan de overige vloerbalken. Aan de 
bovenzijde zijn 3 kepen (tussenruimte 88 
cm), mogelijk van vroegere lippen van 3 
stijlen, en 2 ringen aanwezig. De ringen 
zijn mogelijk aangebracht toen de balk 
op zijn huidige plaats was, beide zijn in de 
achterhos. Waarvoor die ringen gediend 
hebben is nog onbekend. Genoemde 
balk is boven de vijzelruimte niet geschil-
derd, dus waar hij gezeten heeft in de 
schepradperiode was dit op een plek 
buiten het woongedeelte. Ergens boven 
de tussenzoldervloer (= plafond van de 
woning) en de eerste bintlaag, mogelijk 
de bovenslagbalk van de scheprad-
wand. Toch lijkt de aanwezigheid van 
de 3e keep op 88 cm van de middelste 
hiermee in tegenspraak. De afstand is 
klein en indien dit de steek voor de stijlen 
van die wand zou zijn geweest ontbreekt 
er een stel van die kepen. Mogelijk is het 
een hergebruikte balk van andere her-
komst dan de molen en zaten de ringen 
er ook al aan.
De zoldering lijkt geheel nieuw aange-
bracht te zijn tijdens de vervijzeling, aan-
gezien ter plaatse van de spil geen verf 
aangetroffen is binnen de aftimmering 

Meulfrans:
hos: hos (de - ) (’t hossie) is Westfries en heeft de betekenis van 

uit- of aanbouwtje bij de achterdeur, portaaltje tussen 2 
kamers. Bij de Noord-Hollandse vijzelmolens is het de ruimte 
tussen de twee zijkamers, de spilkast en de buitendeur. 
Voorhos is dan de hos aan de kant van de voorwaterloop, 
achterhos aan de kant van de achterwaterloop.

schaargebint: stelsel van balken dat de spil draagt en waarbinnen een 
van de lagers van de wateras ligt.

schaarstijl: zijstijl van het schaargebint.
vijzelgoot: de kom waarin de vijzel draait, vandaar ook vijzelkom.
weeg: wand (Noord-Hollands).
zwartemanszolder: overloop tussen de trappen in het achtkant (Noord-

Hollands).

rond de bonkelaar. Er waren ook geen 
sporen van spijkers die duiden op herge-
bruik, de balklaag zal in de schepradtijd 
ongetwijfeld anders geweest zijn.

De restauratie

Op basis van hetgeen is gevonden en 
opgetekend is een plan gemaakt voor 
het restaureren van de woning op bega-
ne grond. De beganegrondvloer moest 
geheel verwijderd worden vanwege de 
staat van de vloer en de balklaag. Er is 
een geheel nieuwe geïsoleerde vloer 
aangebracht. Voor zover mogelijk is de 
bestaande binnenbetimmering van de 
velden gedemonteerd t.b.v. isolatie en 
terug geplaatst. De wanden van de 
bedsteden, de keukenkast op de draag-
balk van de spil en de deur plus wand 
naast de trap zijn zo voorzichtig mogelijk 
gedemonteerd met het oog op mogelijk 
hergebruik. Uiteindelijk bleek dit voor de 
wanddelen niet meer haalbaar, zodat 
alleen de deuren hergebruikt konden 
worden.
De balklaag van de tussenzolder (pla-
fond van de woning) is grotendeels be-
houden en samen met de gegevens van 
het onderzoek leidend geweest voor de 
restauratie en waar nodig reconstructie. 
De locatie van de kamerwand, bedstee-
wanden, de wand tussen vijzelruimte en 
achterhos en de kast op de draagbalk 
van de spil stonden hiermee wel vast. 
Voor wat meer wooncomfort is de ruimte 
boven de vijzelgoot bij de nieuwe ka-
mer getrokken, alleen rond de spil is een 
kast aangebracht, waarbij rekening is 
gehouden met eventueel maalvaardig 
maken in de toekomst. De vroegere kast 
in de achterhos (3G) is iets groter uitge-
voerd en ingericht als toilet en kast 3E is 
vervallen. Mede dankzij de historische 
foto’s van de woonkamer is het kastje 
tegen het veld tussen achtkantstijl (3N & 
3O) en kleine bedstee gereconstrueerd, 
alsmede de schouw (3M). De schouw is 
nog leeg en er is (nog) geen rookkanaal 
aangelegd.
Op basis van de in het interieur aange-
troffen verflagen is een kleurenschema 
gemaakt voor de diverse ruimten. De 

bewoners, echtpaar Van Hoorn, heeft 
een flinke bijdrage geleverd in het schil-
derwerk, met name het voorbereidende 
werk (schuren, plamuren en gronden) 
van alle wanden en plafonds. Ook de 
vloeren zijn door hen geschilderd.

Het uiteindelijke resultaat mag gezien 
worden. Hoewel er zaken niet volledig 
naar de oude situatie hersteld of gere-
construeerd konden worden, vanwege 
onduidelijkheden of aanpassingen ten 
behoeve van de huidige tijd, heeft 
Molen E van alle vijf de strijkmolens te 
Oudorp het meest authentieke interieur 
op basis van informatie uit de molen zelf. 
Komend voorjaar zal een feestelijke ge-
legenheid georganiseerd worden om de 
restauratie van Molen E, en daarmee het 
restauratietraject van de laatste jaren, af 
te sluiten. Een restauratietraject waarin 
bestuursleden en vrijwilligers enorm veel 
werk hebben verzet om de strijkmolens 
C, D, E en de Ambachtsmolen in de hui-
dige staat te brengen. Tegen die tijd zal 
daar wel over bericht worden.

- M O L E N S A C T U E E L  /  R E S T A U R A T I E  I N T E R I E U R  M O L E N  E  V A N  D E  Z E S  W I E L E N -
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     Duitsland
Nedersaksen

Herstel standerdmolen Dornum 
begint

In Duitsland staan nog heel wat stan-
derdmolens. Oostfriesland daarentegen 
is nog altijd een betrekkelijke windmo-
lenrijke streek, maar arm aan standerd-
molens. De meeste standerdmolens zijn 
vervangen door als regel achtkante mo-
lens of geheel verdwenen. In de streek 
is zegge en schrijven één standerdmolen 

bewaard gebleven. Deze staat tussen 
Norden en Esens in het dorp Dornum. Hij 
heeft met zijn bouwjaar 1626 een eer-
biedwaardige leeftijd. In het genoemde 
jaar liet kasteelheer Hero Mauritz von 
Closter de molen bouwen. Tot 1792 werd 
de molen verpacht, maar in dat jaar 
kocht Tebbe Abraham Mammen de mo-
len, die eerder de molen pachtte. Zijn 
initialen staan zowel op de vangbalk als 
op de windvaan. De molen was tot 1960 
in bedrijf en werd daarna in 1984 aan-
gekocht door de gemeente Dornum. Bij 
een storm, begin februari 2002, is de mo-
len verschoven. Om verdere problemen 
te voorkomen hebben medewerkers van 
de dienst gemeentewerken begin no-
vember 2002 de roeden uit de molen ge-
haald in afwachting van een grondige 
restauratie die in 2003 zou beginnen. Dat 
had toch blijkbaar heel wat meer voe-
ten in de aarde, want het kwam er maar 
niet van. Nu is dan toch de zaak rond en 
is de restauratieopdracht verstrekt aan 
de firma Hass Holzbau uit Norden, die 
op 11 maart met de werkzaamheden is 
begonnen. De molen wordt compleet 
gedemonteerd en vervolgens weer in 
elkaar gezet. Hij krijgt ook nieuwe roe-
den, vervaardigd van larix. De oude 
roeden waren van een tropische hout-
soort, maar die achtte men nu te zwaar. 
De restauratiekosten worden geraamd 
op 360.000 euro, waarvan 150.000 euro 
door de EU wordt gesubsidieerd en 
120.00 euro uit het molenfonds van de 
Landkreis. De gemeente Dornum draagt 
50.000 euro bij. Als alles volgens plan 
verloopt dan wordt bij de Duitse molen-

dag (traditioneel op 2e pinksterdag) het 
‘Richtfest’ gevierd.

Tegenvaller bij de Westgaster 
Mühle in Norden

In het afgelopen jaar stuitte men bij her-
stelwerkzaamheden aan de imposante 
Westgaster Mühle in Norden op een flin-
ke tegenvaller. Men dacht er bij het jaar-
lijkse onderhoud goed uit te springen. 
Wel zou de omloop rond de kap ver-
nieuwd worden, maar verder leek alles 
mee te vallen. Helaas diende zich een 
gebrek aan dat bepaald niet met een 
praatje is goed te maken: één voeg-
hout bleek in slechte staat te verkeren. 
Ondanks dat deze eiken balk nog niet zo 
oud was bleek hij van binnen vermolmd. 
Het slechte stuk, ongeveer de helft van 
de totale lengte, werd verwijderd en 
vervangen door een staalconstructie 
als een soort brug tussen de beide oude 
gehandhaafde stukken. Met het herstel 
was ongeveer 30.000 euro gemoeid 
dat elk voor een derde werd gedragen 
door de molenvereniging, het molen-
fonds van de kreis en eigenaar Gerhard 
Campen. De Westgaster Mühle is mo-
lentechnisch ook buitengewoon interes-
sant omdat in deze molen zich nog een 
complete bloemmaalderij bevindt met 
walsenstoelen en plansiften. Het is de 
bedoeling om die dit jaar weer in bedrijf 
te nemen vanwege de gestegen vraag 
naar bloem. Vooraf dient echter alles 
nagekeken te worden.

De wiekenloze standerdmolen van 
Dornum (foto H. Noot, 10 juni 2003).

De Westgaster Mühle in Norden 
(foto H. Noot, 8 februari 2009). 
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Zaterdag 6 maart werd de 

jaarlijkse Algemene Vergadering 

van de Vereniging De 

Hollandsche Molen gehouden in 

het Koninklijk Instituut voor de 

Tropen te Amsterdam.

Als gebruikelijk kwamen ‘s morgens 
de huishoudelijke zaken van de 
vereniging aan de orde. Het CBF-

keurmerk vereiste een statutenwijziging 
omdat voor dit keurmerk de functies toe-
zicht, bestuur en uitvoering gescheiden 
dienen te zijn. Er wordt vervolgens een 
kort jaarverslag voorgelezen, waarna 
de penningmeester opening van zaken 
geeft over het afgelopen jaar. 
In 2009 heeft de vereniging de hoogste 
prioriteit gegeven aan het herstel van de 
zorgelijke financiële situatie. Inmiddels is 
er reeds een aantal maatregelen geno-
men om de ernstige tekorten structureel 
op te lossen waarbij de contributiever-
hoging en de invoering van het lidmaat-
schap voor eigenaren het meest in het 
oog springen

Niet alleen vanwege deze zorgen, maar 
ook om andere redenen was 2009 een 
moeizaam jaar, waarin een aantal zeer 
belangrijke zaken op de agenda ston-
den als de beleidsbrief Modernisering 
Monumentenzorg van minister Plasterk. 
Kernpunt ervan is dat cultuurhistorische 
waarden een rol gaan spelen in de ruim-
telijke ordening. De Hollandsche Molen 
heeft de brief kritisch bekeken waarna 
samen met andere monumentenorga-
nisaties met succes een aantal wijzigin-
gen werd doorgevoerd. Tevens werd 

afgelopen jaar de in de Tweede Kamer 
de Brimregeling geëvalueerd, waarbij 
tot teleurstelling van de vereniging de 
zo gewenste vereenvoudiging van de 
reeds toegezegde Brimsubsidies niet 
werd gehonoreerd.
Goed nieuws was de start van het groot-
schalige digitaliseringsproject dat in 2011 
moet uitmonden in de interactieve web-
site (Allemolens.nl). De bedoeling is dat 
hierop alle beschikbare molenkennis en 
historische bronnen over molens in digi-
tale vorm te vinden zal zijn.

Jaarvergadering van De Hol landsche Molen
J.S. Bakker

De bestuurstafel, met (v.l.n.r.): mevrouw Kaag, de heren Brok, 
Endedijk, De Zeeuw, Rijnders, mevrouw Van Diepen, de heer Braay en 
mevrouw De Vries.
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Verder werden alle zeilen bijgezet om tot 
een dringend gewenste draagvlakver-
breding te komen, onder andere door 
de vernieuwing en uitbreiding van de 
website (www.molens.nl). Aan Nationale 
Molendag 2009 namen niet minder dan 
576 geregistreerde molens deel, 122 meer 
dan in 2008. 
Aan educatie is ook in het verslagjaar 
veel aandacht besteed. De website 
moleneducatief.nl werd volop bezocht, 
mede doordat er een aantal nieuwe za-
ken werd toegevoegd. Zo werden spe-

ciaal voor de jeugd door Workstation 4 
korte molenfilmpjes gemaakt, die online 
via (moleneducatief.nl) zijn te bekijken. 
De dvd is te koop in de winkel en wordt 
door veel scholen en leerlingen besteld.
Tijdens de Algemene Vergadering in 2009 
werd het Visiedocument Molenbehoud 
van De Hollandsche Molen officieel ge-
presenteerd. In deze publicatie geeft de 
vereniging de kaders aan waarbinnen 
het molenbehoud volgens haar vormge-
geven moet worden. Het visiedocument 
is de inbreng van De Hollandsche Molen 
voor de Molennota van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, die in 2010 
verschijnt.
Op 3 juni 2009 ontvingen eigenaren van 
49 molens een restauratiesubsidie op 
grond van de RRWR 2008. In totaal werd 
voor 5 miljoen euro toegekend. Dankzij 
de diverse restauratieachterstandsre-

Jaarvergadering van De Hol landsche Molen
- A C T I V I T E I T E N  /  J A A R V E R G A D E R I N G  D E  H O L L A N D S C H E  M O L E N -

Een podium vol geslaagde vrijwillige molenaars.

gelingen kunnen 150 molens worden 
hersteld en daalt de achterstand van 17 
naar 10 procent.
Met het bestuur van het Gilde van 
Vrijwillige Molenaars werd gesproken 
over de vernieuwde exameneisen en 
de voortgang bij de vernieuwing van de 
opleiding tot vrijwillig molenaar.
Op 19 september werden bij molen De 
Jonge Johannes te Serooskerke de ver-
nieuwde exameneisen voor de oplei-
ding tot vrijwillige molenaar officieel 
gepresenteerd en aangeboden aan de 

minister van cultuur Plasterk. Tijdens deze 
feestelijke bijeenkomst reikte de minister 
ook het getuigschrift Vrijwillig Molenaar 
uit aan de 1500ste geslaagde windmo-
lenaar, de heer Franny Verschueren.
Alle goede bedoelingen en inspannin-
gen ten spijt liep het ledenaantal weer 
terug: het daalde weer, weliswaar licht, 
van 4896 per 1 januari 2009 tot 4686 aan 
het begin van 2006. Deze ontwikkeling 
blijft een zorgelijk zaak. Voor 284 leden 
werd het ‘gewone’ lidmaatschap om-
gezet in een lidmaatschap voor mole-
neigenaren.
Gelukkig weet de vereniging zich in 
haar streven gesteund door tal van or-
ganisaties en personen, financieel en 
daadwerkelijk. Zonder die hulp zou het 
onmogelijk zijn om alles in goede banen 
te leiden. 

Verkiezing bestuursleden

De voorzitter, ir. J.J. de Zeeuw (voorzit-
ter) en mevrouw mr. F. van Diepen-Oost 
(vice-voorzitter) waren aftredend en stel-
den zich niet herkiesbaar. De heer H.C. 
Kromhout heeft om persoonlijke redenen 
besloten terug te treden als lid van het 
bestuur.
Als nieuwe bestuursleden werden me-
vrouw W.M. Verver-Aartsen en de heren 
drs. P.C. van den Brink en drs. L. van Term 
gekozen. Mevrouw Verver volgt de heer 

De nieuw gekozen bestuursleden; v.r.n.l.: mevouw 
Verver en de heren Van den Brink en Van Term.

De directeur van de vereniging met rechts van hem de 
ontvangers van de Certif icaten van verdienste (v.l.n.r.) 
Cor Boonstra, Jan Menge, Jaap Dekker en Wim Meerkerk.
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- A C T I V I T E I T E N  /  J A A R V E R G A D E R I N G  D E  H O L L A N D S C H E  M O L E N -

De Zeeuw als voorzitter van de vereni-
ging op. 

Certificaten van verdienste

Tijdens de jaarvergadering werden vier 
Certificaten van Verdienste uitgereikt 
aan personen die zich op bijzondere 
manier onderscheiden hebben bij de 
zorg voor molens, te weten aan Wim van 
Veen, Cor Boonstra, Jan Menge en Jaap 
Dekker.
Wim van Veen is vrijwillig molenaar op 
de Middelmolen te Molenaarsgraaf en 
molenaar in hart en nieren, maar ook 
iemand die veel bijdraagt aan het mo-
lenbehoud in de Alblasserwaard. De 
Middelmolen in Molenaarsgraaf is al ruim 
25 jaar zijn domicilie. De molen is maal-
vaardig en sinds 1968 eigendom van 
de SIMAV en bemaalde oorspronkelijk 
de polder Giessen-Oudebenedenkerk. 
Maar al voor de overdracht aan de 
SIMAV, was de naam Van Veen aan de 
molen verbonden: zijn ouders huurden 
de molen:
Van Veen heeft veel onderhoud aan 
de molen uitgevoerd, waakt over de 
biotoop en regelmatig wordt er met de 
zaagploeg van de molenaars bij de mo-
len gesnoeid en gezaagd. Hij maakt ook 
deel uit van de technische commissie 
van de stichting, waarbij hij talloze res-
tauratieaanvragen heeft samengesteld. 
Hij zit verder in de werkgroep die streeft 
het molencomplex van Streefkerk in ere 
te herstellen en houdt zich bezig met de 
website van de stichting.
Cor Boonstra en Jan Menge zijn vrijwil-
lige molenaars op korenmolen De Haas 
te Benthuizen
In 1985 werd molen De Haas te Bent-
huizen gecompleteerd tot een maal-
vaardige korenmolen. Al tijdens de 
restauratie van de molen waren een 
tiental Benthuizenaren in opleiding voor 
vrijwillig molenaar. Dit resulteerde in de 
oprichting van de Vereniging Benthuizer 
Molenaars. Cor Boonstra en Jan Menge 
waren twee mensen van het eerste uur 
waren, resp. voorzitter en secretaris/ 
penningmeester van de vereniging.
Dit jaar vieren ze hun zilveren jubileum 
als vrijwillig molenaar. Als vrijwillig mole-
naar én opleider hebben zij zich in die 
periode zeer verdienstelijk gemaakt. Cor 
Boonstra daarnaast ook nog als biotoop-

Tijdens het huishoudelijk gedeelte 
was de zaal nog niet geheel gevuld. 
Dat was ‘s middags bij de 
diplomauitreiking wel anders. 

Een jaarprijs van de Stichting 
Molengiftenfonds voor Vernuft en 
Volharding voor (v.r.n.l.) de Stichting 
De Kilsdonkse Molen, Lia en Rolf van 
der Mark en Frans Weemaes. 

Afscheid van de heer De Zeeuw 
en mevrouw Van Diepen.
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- A C T I V I T E I T E N -

wachter voor de gemeente Rijnwoude. 
Jan Menge was jarenlang penning-
meester van de afdeling Zuid-Holland 
van het Gilde van Vrijwillige Molenaars.
Jaap Dekker, vrijwillig molenaar op De 
Kersenboom te Rijsoord is een van de vrij-
willige molenaars van het eerste uur. Op 
29 februari 1972 deed hij examen op de 
Boterhuismolen te Warmond. Vele jaren 
was hij vervolgens de vaste molenaar 
op de Blauwe Molen te Rijpwetering. 
Hij draaide verder met de Grosmolen 
in Hoogmade, De Vriendschap in Bles-
kensgraaf en de korenmolen van Kloet-
inge.
In die tijd was Jaap Dekker lid van het 
dagelijks bestuur van de Rijnlandse 
Molenstichting en betrokken bij de 
restauratie en het onderhoud van de 
veertig molens van deze stichting. Van 
daaruit raakte hij in 1988 betrokken 
bij het herstel en de verplaatsing van 
De Kersenboom te Rijsoord, als lid van 
Stichting De Rijsoordse Molen en de 
technische commissie. Na de verplaat-
sing in 1991 en de voltooiing van de res-
tauratie werd hij er de molenaar. Twee 
jaar geleden liet Jaap Dekker voor het 

laatst molen De Kersenboom in Rijsoord 
draaien. Na vijftien jaar op de molen te 
hebben gewerkt droeg hij het molenaar-
schap over aan Tom Blaak. In al die jaren 
stelde Jaap Dekker De Kersenboom 750 
keer in bedrijf. De teller van de bovenas 
ging in die jaren 1,7 miljoen keer rond! 
Het molenaarschap van de Rijsoordse 
molen heeft hij neergelegd, maar de be-
trokkenheid bij molens blijf als bestuurs-
lid van de Stichting Molen De Zwaan te 
Kerkwerve-Moriaanshoofd.

Vernuft en volharding

De Stichting Molengiftenfonds voor 
Vernuft en Volharding ontstond uit de 
wens om mensen of instellingen te on-
derscheiden die op een bijzondere wijze 
vernuft en volharding getoond hebben 
ten behoeve van molens. Daarom wor-
den eens per jaar tijdens de jaarverga-
dering van De Hollandsche Molen enige 
jaarprijzen door deze stichting uitgereikt. 
Dit jaar zijn die toegekend aan Frans 
Weemaes, Lia en Rolf van der Mark en 
de Stichting De Kilsdonkse Molen.

Frans Weemaes is één van de grootste 
Zeeuwse molenkenners. Vanaf zijn 14e 
verzamelt hij over molens en maalt ook 
zelf in Zeeuws-Vlaanderen. Frans spant 
zich dagelijks in om zijn kennis en erva-
ring in te zetten voor het Zeeuwse molen-
behoud. Hij heeft een groot aantal pu-
blicaties en drie molenboeken over het 
werk en leven op Zeeuwse en Vlaamse 
molens geschreven. Naast kennis verza-
melt Frans ook molenattributen en au-
thentieke onderdelen. Door de onder-
delen te hergebruiken in actuele restau-
ratieprojecten gaan ze niet verloren en 
kunnen kosten bespaard worden.
In de jaren '70 werden veel molen in 
Zeeland gerestaureerd door molenma-
kers uit Noord- en Oost-Nederland. Hier-
door werden veel authentiek Zeeuwse 
details ‘weggerestaureerd’. Frans heeft in 
zijn jeugd met oude beroepsmolenaars 
gewerkt en kent de authentieke details. 
In zijn vrije tijd werkt hij als vrijwilliger mee 
aan talrijke molenrestauraties. Hij zet zich 
zo al jaren in om op authentiek Zeeuwse 
wijze te restaureren.

De Kilsdonkse Molen in Beugt 
veranderde van een ruïne in een 
uniek molencomplex (foto H. van 
Steenbergen, 16 maart 2010).

Toen de heren Menge en Boonstra 
begonnen aan hun avontuur met de 
molen van Benthuizen stond die er zo 
bij. Dat is nu nauwelijks voorstelbaar; 
net zo min als toen voorstelbaar 
was dat de molen in 2007 260.000 
omwentelingen zou maken, ruim 
5.000 kilo consumptietarwe zou 
malen tot volkorenmeel en bloem 
en bijna 1.000 kilo voertarwe (foto 
jsb, 29 maart 1983). 
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Hij levert zo een grote bijdrage aan het 
behoud van de regionale molencultuur. 
Hij heeft niet alleen kennis en ervaring 
verzameld maar deze gedeeld en om-
gezet in daden die nog jaren zichtbaar 
zijn in het Zeeuwse molenbestand.
De molen De Rietvink in Nijetrijne (Fr) is 
door Lia en Rolf van der Mark van de 
ondergang gered. Als zij niet toevallig 
op zoek waren naar een ligplaats voor 
hun oude Groninger zeetjalk en niet toe-
vallig de juiste mensen troffen die het 
echtpaar wezen op de te koop staande 
molen aan de Veendijk bij Nijetrijne, dan 
had de voormalige veenpoldermolen er 
nog als een wrak bij gestaan, áls hij er 
tenminste nog had gestaan. Lia en Rolf 
waren meteen verknocht en deden er 
alles aan eigenaar te worden van de 
molen die absoluut een beter lot ver-
diende. In molenkringen was De Rietvink 
al zo’n beetje afgeschreven. Maar niet 
voor het enthousiaste echtpaar dat met 
heel veel vernuft en volharding de uitda-
ging aanging om het molenwrak om te 
toveren tot een waardige parel voor het 
Scheenegebied. Opmerkelijk is het dat 
zij, als betrekkelijke nieuwkomers in de 
molenwereld, van begin af aan steeds 
de juiste mensen op het juiste moment 
ontmoetten en/of inschakelden waar-
door een bijna voor onmogelijk gehou-
den restauratieproject toch kon slagen. 
De Rietvink zal z’n vleugels trots als ooit 
tevoren weer uitslaan en Lia, die de 
opleiding tot vrijwillig molenaar volgt, 

zal met haar aanstekelijk enthousiasme 
mensen ontvangen in de molen die 
t.z.t. ook van binnen weer de sfeer van 
weleer zal uitstralen. Voor een natje en 
een droogje kunnen belangstellenden 
vervolgens aanschuiven in de beschei-
den theetuin die naast de molen is ge-
situeerd.
De completering van de Kilsdonkse 
Molen in Beugt/Heeswijk-Dinther (NBr) 
is het huzarenstukje van de Stichting 
Kilsdonkse Molen. Daardoor heeft Ne-
derland sinds mei 2009 weer een water-
vluchtmolen; een molen die zowel door 
wind als door waterkracht kan worden 
aangedreven. Het is de enige in het 
land. Samen met de door water aan-
gedreven oliemolen vormt dit een uniek 
complex.
De geschiedenis van deze molen gaat 
terug tot de Middeleeuwen. Na 1939 
raakte de windaandrijving in onbruik. De 
bouwkundige toestand van de molen 
ging hard achteruit. De vervallen kap en 
stelling van de windmolen werden in 1954 
verwijderd, waarna nog een deel van 
het metselwerk werd gesloopt. In 1998 
ontstaan de eerste ideeën om de molen 
in oude luister te herstellen. In 2003 wordt 
een stichting opgericht die zich het her-
stel van de molens ten doel stelt, en er 
komt een startbedrag beschikbaar uit 
de gelden van de SponsorBingoLoterij. 
Het bestuur van de stichting stond voor 
een enorme taak, die zij met buitenge-
wone voortvarendheid, vernuft en vol-
harding ter hand heeft genomen. Op 
het gebied van fondsenwerving hebben 
de bestuursleden een enorme prestatie 
verricht. Een project van 2,2 miljoen euro 
werd gerealiseerd. Er is een schitterend 
molencomplex ontstaan waarop men 
trots mag zijn.

Jaarrede

Mevrouw Verver sporak voor de eerste 
maal de leden toe in haar nieuwe kwa-
liteit als voorzitter, een voorzitterschap 
dat zij als een grote eer beschouwt ge-
let op de betekenis van de molens voor 
onze samenleving in heden en verleden. 
Nederland is groot geworden door zijn 
molens. Als burgemeester van Schiedam 
zijn molens haar niet vreemd. De zeven-
de molen is er in aanbouw en zij maakt 
deel uit van het comité van ondersteu-
ning. De zo opgedane ervaring hoopt 
zij ook in te brengen bij De Hollandsche 
Molen. In de korte tijd waarin zij betrok-
ken raakte bij De Hollandsche Molen 
kwam zij onder de indruk van het vele 
werk wat er wordt verricht, maar ook van 
de uitdagingen waarvoor de vereniging 
staat. Mt spanning wordt uitgezien naar 
de Molennota van de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed, ook in het licht van 
het biotoopvraagstuk en de consequen-
ties van verwachte bezuinigingen. Ze 
drong met klem aan op de broodnodige 
verbreding van het draagvlak.
Een nieuwe voorzitter, nieuw bestuurs-
leden betekent ook afscheid, in dit ge-

val van Jaap de Zeeuw en Frieda van 
Diepen. Beide hebben in hun negenja-
rig bestuurslidmaatschap een voortrek-
kersrol gespeeld. Mevrouw van Diepen 
gaf gezicht aan het Jaar van de Molens, 
het jaar waarin tevens de basis werd ge-
legd voor het grote restauratieoffensief. 
Onder leiding van de heer De Zeeuw 
kwam de bestuurlijke reorganisatie en 
de instelling van de molenadviesraad 
tot stand. Om de blijvende band met en 
de betekenis voor de vereniging te on-
derstrepen werd het lidmaatschap van 
zowel de heer De Zeeuw als mevrouw 
Van Diepen omgezet in een lidmaat-
schap voor het leven. Tevens kregen zij 
een persoonlijk cadeau overhandigd als 
dank voor de bewezen diensten.

Website 

In het digitale tijdperk is een adequate 
website voor een vereniging als De 
Hollandsche Molen onmisbaar. De ont-
wikkelingen in dit opzicht gaan snel en 
de mogelijkheden worden steeds gro-
ter. Dat waren dan ook redenen om de 
verenigingswebsite www.molens.nl in-
grijpend te herzien. Dat komt niet alleen 
tot uiting in de vormgeving maar ook in 
de togenomen gebruiksmogelijkheden, 
onder meer via toegevoegde nieuwe 
onderdelen. Ingeborg Pouwels lichtte 
de opbouw en de werking van de ver-
nieuwde website toe. Hierna volgde 
aansprekende fragmenten van molen-
films. Veel is ervan terug te vinden in de 
in Molenwereld 2009-11-432 besproken 
DVD Levende Molens van Holland van 
Menno Mennes.

Getuigschriften

Het uitreiken van de diploma’s aan de in 
het afgelopen jaar geslaagde vrijwillige 
molenaars is altijd weer een hoogtepunt 
van de vergadering. Het is dan ook een 
belangrijk moment, niet alleen voor de 
betrokkenen, maar eigenlijk voor ieder-
een die het wel en wee van de molens 
ter harte gaat: zonder molenaars geen 
draaiende molens! 
In 2009 schreven 65 kandidaten zich in 
voor het windmolenaarsexamen. Van 
deze groep legden 60 personen het exa-
men met goed gevolg af. Het examen 
voor watergedreven molens werd afge-
legd door 5 kandidaten die allen slaag-
den. Het zijn er meer dan vorig jaar, toen 
49 vrijwilligers voor windmolens en 4 voor 
watermolens het examen met goed ge-
volg aflegdn. De diploma’s werden op 
de gebruikelijke manier uitgereikt en zo 
stond het podium van de zaal vol met 
gediplomeerde vrijwillige molenaars die 
de verworven vaardigheden hopelijk 
lang en met veel plezier tot toepassing 
brengen. 

Alle foto’s, tenzij anders 
vermeld: H. Noot.

- A C T I V I T E I T E N -

De verhuizing van de Rijsoordse 
molen op 12 januari 1991, waar Jaap 
Dekker een actief aandeel in had. 
De molen was  wat je noemt  een 
biotoopslachtoffer (foto jsb).
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Verdonkschot Service: 

        WEER WESSEMSE WIEKEN 
Sinds november 2007 is te Wessem 
in het Limburgse landschap langs 
de Maas het bedrijf Verdonkschot 

Service te vinden.

Dit bedrijf is eigendom van Jos Ver-
donkschot en samen met zijn zoon 
Gijs richt hij zich voornamelijk op 

speciale staalconstructies. Ook stalen molen-
onderdelen zijn bij hem in goede handen.
De carrière van Jos Verdonkschot begon bij 
Derckx te Beegden, het bedrijf dat in de mo-
lenwereld goed bekend is vanwege de mo-
lenroeden. (Derckxroeden). Vele molens in 
Nederland en daarbuiten zijn uitgerust met 
deze roeden.
Jos heeft al heel wat roeden gecontroleerd 
op deugdelijkheid en waar nodig repa-
raties uitgevoerd. In zijn eigen bedrijf zijn 
al diverse molenroeden gemaakt en ook 
staartbalken, lange-, en korte spruiten stalen 
rolvloeren, voeringen om het bovenwiel, fok-
kestoelen, Busselneuzen, Dekkerwieken enz. 
Hij heeft het ook in zijn hoofd, om een soort 
Bileauwieksysteem te construeren, een vak 
apart maar het gaat lukken. Er ligt zelfs een 
aanvraag, om een molenroede te maken 
volgens het Potroedeprincipe, dus geklonken 
op hoeklijnen. “Als de wind niet keert, zullen 
oude tijden herleven” zoals Jos in zijn verhaal 
aanhaalt. Op dit moment ligt er op zijn ter-
rein een molenroede ter reparatie en deze zal 
een dezer dagen opgeknapt worden.
Over werk heeft de firma niet te klagen, zo is 
er ook veel werk voor grote industriële bedrij-
ven in de buurt en ondanks dat er in het korte 
bestaan van het bedrijf al 8 molenroeden 
zijn afgeleverd, zijn nieuwe opdrachten altijd 
welkom.
Stalen molenonderdelen worden na mon-
tage geheel behandelt tegen corrosie. Alle 
platen worden vooraf gestraald, om de wal-
slaag te verwijderen. Verdonkschot is er ook 
voorstander van, om de roeden te laten gal-
vaniseren, daar zit echter wel een maar aan. 
Galvaniseerbaden zijn namelijk niet lang ge-
noeg om een roede in kwijt te kunnen, dus 
zullen de roeden gedeeld moeten worden in 
twee of drie stukken en later met hoeklijnen 
en bouten weer gekoppeld worden en de 
naden weer lassen. Volgens Verdonkschot 
is dit goed te doen. De roeden van de 
Murphymill in San Francisco zijn ook in drie de-
len gemaakt en worden op dezelfde manier 
ook weer gekoppeld, niet vanwege het gal-
vaniseren, maar omdat ze zo lang waren, dat 
ze niet in een container pasten voor transport 
(roedelengte ruim 34 meter).

De molenroeden die Verdonkschot 
fabriceert, voldoen aan de nieuwe richtlijnen 
van de RCE.

Vader en zoon Verdonkschot bij een te repareren molenroede.

Bij de tekening voor een molenroede.

In de werkplaats. 

(foto’s Joh. Ottevanger, 4 november 2009). 
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Presentatie ‘Meer leven in 
Groninger molens’

Het Groninger Molenhuis heeft, in sa-
menwerking met het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars afdeling Groningen, van 
2006-2009 het project ’Meer leven in 
Groninger molens’ uitgevoerd.
Achtergrond van het project was de 
overtuiging dat molens als industriële 
monumenten pas echt tot leven komen 
wanneer ze draaien en er goed opgelei-
de mensen zijn die met de molen werken 
en er enthousiast en deskundig over kun-
nen vertellen. Het project rustte op drie 
pijlers: het ontwikkelen van digitale leer-
middelen voor de opleiding tot vrijwillig 
molenaar; het opzetten en uitvoeren van 
een opleiding tot molengids; het werven 
van molengidsen en vrijwillig molenaars, 
bij voorkeur onder nieuwe doelgroepen. 
Op 30 maart 2010 zijn de resultaten van 
dit project gepresenteerd. Er zijn in de 
afgelopen jaren ruim veertig nieuwe vrij-
willig molenaars met hun opleiding be-
gonnen en veertig mensen hebben de 
cursus molengids gevolgd. Onder deze 
tachtig vrijwilligers zijn 33 vrouwen en 12 
jongeren onder de 35 jaar. De 13 ontwik-
kelde modules voor de digitale leerme-
thode en de opzet van de cursus molen-
gids zijn op cd gezet en nu beschikbaar 
voor de molenwereld in heel Nederland. 
Groninger Molenhuis.

Restauratie Amerikaanse 
windmotor Goutum 

Op 15 maart is de Amerikaanse windmotor 
aan de Hounsdyk onder Goutum gede-
monteerd om vervolgens te worden ge-
restaureerd. De Stichting tot Behoud van 
de Amerikaanse windmolens te Goutum 
en Wirdum/Swichum verwijdert de toren 
in goed overleg met GEM De Zuidlanden 
en de gemeente Leeuwarden. De molen 
aan de Hounsdyk onder Goutum is de 
tweede molen (Rijksmonument) die de 
stichting met hulp van subsidies en gif-

ten wil restaureren. Voor zover bruikbaar 
zullen alle onderdelen van de molen op-
nieuw in oorspronkelijke staat terug wor-
den gebracht. Dit alles volgens een door 
de RCE goedgekeurd bestek. Zodra de 
stichting voldoende financiële midde-
len bij elkaar heeft, zal vooruitlopend 
op de totale restauratie, al opdracht 
tot restauratie van de toren worden ge-
geven. Het is de bedoeling dat de mo-

len uiteindelijk ook weer kan malen en 
een functie krijgt in het waterbeheer.  
 

Hergebruik gekapte bomen in 
De Wachter te Zuidlaren 

Drie eiken, die gekapt worden langs 
het tracé van de nieuwe weg langs de 
Emmalaan/Wilhelminalaan te Zuidlaren 

Een molenaar in opleiding bij molen 
De Groote Polder in Slochteren 
(foto Groninger Molenhuis).

Als onderdeel van de cursus bezoeken 
toekomstige molengidsen Stel’s 
Meuln in Harkstede (foto Groninger 
Molenhuis). 
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worden herbestemd in De Wachter te 
Zuidlaren. Ze zullen worden gebruikt om 
een aantal balken en ander houtwerk 
in de molen te vervangen. Normaal ge-
sproken verkoopt de gemeente dit hout 
om het milieuvriendelijk te laten verwer-
ken. Maar in dit geval schenkt de ge-
meente de bomen aan het molenmuse-
um om zo een kleine bijdrage te leveren 
aan het onderhoud van de molen. 

Kritiek op windtunnelonderzoek 
voor centrumplan Ommen

Vooruitlopend op de behandeling van 
de bouw op de Vechtoevers in het cen-
trum van Ommen heeft de Stichting 
Ommer Molens haar kanttekeningen 
geplaatst bij het windtunnelonderzoek 
dat is gedaan (Molenwereld 2010-3-91). 
Deze kritische reacties heeft de stichting 
op 17 februari in het bezit gesteld van 
de gemeenteraadsleden. De stichting 
vindt dat de bebouwing een verdie-
ping lager moet, om de biotoop van 
De Konijnenbelt niet in het gedrang te 
laten komen. De kanttekeningen wor-
den ondersteund met reacties van de 
Vereniging De Hollandsche Molen, als-
ook door een reactie van de RCE die 
inhoudt dat zij geen toestemming zal 
verlenen tot verplaatsing van de molen 
mocht deze in het gedrang komen. 

Mediatior in conflict rond 
vervallen molen Elspeet

De ChristenUnie heeft voorgesteld om 
Stichting BOEi op te laten treden als me-
diator in het conflict tussen eigenaar 
Beelen en de gemeente met betrek-
king tot de restauratie van de Elspeetse 
molen (Molenwereld 2010-1-4). Deze 
stichting is een non-profit organisatie 

die zich bezighoudt met herbestemmen 
van industrieel erfgoed, van ijzergiete-
rij tot steenfabriek en van kazernege-
bouw tot scheepswerf. De stichting is 
onafhankelijk en kan bepalen hoe de 
restauratie van de molen het best gefi-
nancierd kan worden en wat de overle-
vingskansen op de langere termijn zijn. 
Eigenaar Beelen beraadt zich op de 
suggestie van de ChristenUnie en de 
partij wil dat de gemeente dat ook doet. 
De eigenaar en de gemeente moeten 
vastleggen dat zij akkoord gaan met 
de opdrachtformulering en de conclu-
sies van BOEi en ook over de kosten van 
het onderzoek. Na afloop moet ook de 
Monumentencommissie zich uitspreken 
over de conclusies van BOEi.

Herbouwplannen watermolen te 
Putten

Al enige tijd is de watermolenwerkgroep 
Putten bezig met plannen voor de her-
bouw van een van de drie oorspronke-
lijk in Putten gesitueerde watermolens. 
Van de zeventiende tot de negentiende 
eeuw waren er in Putten drie papier-
watermolens, die in de negentiende 
eeuw in verval zijn geraakt en allen zijn 
verdwenen. De werkgroep is in 2006 be-
gonnen met een diepgaand onderzoek 
naar de locatie van de watermolens en 
hun verschijningsvorm. Onlangs is het 
onderzoek afgerond, en bereid men zich 
voor op de realisatie van de ‘nieuwe cul-
tuurhistorische’ watermolen. Deze moet 

De Wachter in Zuidlaren 
(foto H. Noot, 27 november 2003).

Rond deze molen in Ommen hebben zich al heel wat biotoopwetenswaardig
heden afgespeeld. Het begon met de silo van de coöperatie pal naast de molen. 
Toen die weg was kwamen er hoge appartementgebouwen naast de molen te 
staan en nu dreigt er weer windbelemmering door nieuwbouw aan de andere 
kant van de Vecht (foto jsb, 6 september 1997).
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worden gesitueerd aan de Volenbeek, 
dichtbij de plaats waar vroeger (1661-
1874) een van de molens stond. 

‘Appie van De Bataaf’ overleden

Op 15 maart jl. overleed op 77-jarige leef-
tijd Appie te Lintum, de oud-eigenaar en 
molenaar van De Bataaf in Winterswijk. 
Zijn leven was van kind af aan vervloch-
ten met de molen en het molenaarsbe-
drijf. Zo draaide de verbeterde molen 
(met verdekkering en - als eerste - Ten 
Havekleppen) voor het eerst weer op 
zijn vijfde verjaardag op 20 november 
1937. Verder heeft hij in zijn jonge jaren 
nog regelmatig met de wind gemalen, 
al vond hij het niet altijd een pretje. Zeker 
‘s winters als het koud was en de molen 
eerst op de wind moest wordt gekruid. 
Kon je dan eindelijk beginnen, dan was 
de wind weg... 
Molenmaker André Nibbelink schrijft: 
“Als hij zichzelf voorstelde dan zei hij “Ik 
bun Appie van De Bataaf”. Zo stond hij in 
de Achterhoekse molenwereld ook be-
kend. Ik heb hem twee weken geleden 
nog gesproken op zijn ziekbed, maar 
dat ging toen al moeizaam. Na werktijd 
even snel in m’n werkkleding naar bin-
nen gewipt, om even te kijken hoe het 
er mee ging. Ah... möllemaker, fijn da’j 
d’r bunt. Waren zijn eerste woorden. In 
het kort heb ik hem verteld waar we mee 
bezig waren. Hij was blij te horen dat de 
regulateur, die na een lang verblijf el-
ders, weer terug geplaatst was op de 

luizolder. Tijdens een gesprek met een 
medewerker van de toenmalige RDMZ 
liet hij eens weten dat hij wel graag een 
beetje vaart wilde maken met de restau-
ratie. “Ik bun ok de jongste neet meer, 
en ik wil ‘t nog zo geerne met maken...” 
Omdat we wisten dat hij erg ziek was, 
hebben we de laatste weken hard ge-
werkt om de kap en andere onderdelen 
“op tijd” klaar te krijgen, maar helaas net 
te laat.. Hij heeft gelukkig nog wel gezien 
dat twee weken geleden de roeden bij 
de molen werden afgeleverd. Het terug 
plaatsen van de kap en het steken van 
de roeden is uitgevoerd op 26 maart. Na 
zo’n tien jaar restauratievoorbereiding 
voor zijn molen is het triest dat hij dit wie-
kenkruis niet meer mag zien draaien ... 

De Geesina te Groenekan gaat 
onttakeld verder
De Stichting De Utrechtse Molens heeft 
besloten om korenmolen Geesina 
in Groenekan niet te restaureren tot 
maalvaardige molen. Hier zijn twee be-
langrijke redenen voor. Allereerst is de 
directe omgeving van de molen zó vol-
gebouwd, dat er geen ruimte is voor ont-
vangst van publiek en andere activitei-
ten. Daarnaast is er onvoldoende geld 
voor een volledige restauratie, die mini-
maal 1 miljoen euro zou gaan kosten. De 
molenromp verkeert in zeer slechte staat 
en een groot deel van de onderde-
len (waaronder kap, bovenwiel, vang, 
staart, schoren en stelling) moet volledig 
vervangen worden om de molen weer te 
kunnen laten draaien. Dit betekent niet 
dat er niets meer gedaan wordt aan de 
Geesina. In 2010 start een beperkte res-
tauratie gericht op het conserveren van 
de molen in de huidige staat. Trappen 
en zolders worden hersteld zodat de mo-

len weer kan worden opengesteld en 
oude onderdelen – zoals assen, wielen 
en stenen – worden geconserveerd en 
opgesteld. De huidige noodkap wordt 
vervangen door een stevig nieuw dak. 
Overwogen wordt om de kap uit te 
voeren in de vorm van een uitzichtpunt, 
waardoor bezoekers van de molen een 
prachtig uitzicht krijgen over het omlig-
gende landschap. Het besluit van de 
molenstichting sluit aan op molenbeleid 
dat in ontwikkeling is bij de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed, dat juist waar-
de toekent aan molens die volledig uit 
oorspronkelijk materiaal bestaan. Het is 
belangrijk dat er, naast malende mo-
lens, ook enkele molens geconserveerd 
worden in hun oorspronkelijke staat. Op 
dit moment bestaat molen Geesina vol-
ledig uit authentiek historisch materiaal. 
Bij een restauratie tot maalvaardige mo-
len zou veel van dit historisch materiaal 
vervangen moeten worden door nieuw 
hout. Het Utrechts Landschap zal, als 
belangenbehartiger van de molenstich-
ting, met partijen in de omgeving bekij-
ken op welke manier de molen kan wor-
den opengesteld. Stichting De Utrechtse 
Molens.

Stilte langs de A7 in Abbekerk

Sinds de verplaatsing van de acht-
kante romp van molen De Haan naar 
zijn nieuwe plek langs de A7 ter hoogte 
van Abbekerk, is het lang stil gebleven 
(Molenwereld 2009-07-284). Het door De 
Leeuw uit Schagen herstelde achtkant 
zou op de nieuwe plek als herstelde mo-
len onderdeel moeten worden van een 
600 m2 groot wegrestaurant. Door de 
economische recessie is er echter geen 

‘Appie van De Bataaf’ zoals velen 
hem hebben gekend. Achter zijn rug 
de regulateur die na de onttakeling 
van de molen in 1964 verhuisde naar 
Hoofddorp en nu in de molen staat, 
klaar om weer dienst te doen na 
gedwongen inactiviteit doordat de 
molen in 1958 buiten bedrijf kwam.

De Geesina in Groenekan: een begonnen restauratie draait uit op een onttake
ling zonder sloopvergunning (foto Het Utrechts Landschap, 13 december 2005). 



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

Molenwereld 134  | 13e jaargang 2010 nr. 4

ondernemer die financieel in staat is het 
project van de grond te krijgen. De plan-
nen liggen er, en ook het bestemmings-
plan is goedgekeurd. In de zoektocht 
naar een geschikte ondernemer wordt 
De Leeuw gesteund door de gemeente 
Medemblik. 

De Nachtegaal te 
Middenbeemster heeft 
veel geleden door winterse 
invloeden 

Molen De Nachtegaal te Middenbeem-
ster was al in zeer slechte staat. Ondanks 
het aanbrengen van zeilen ter voor-

koming van inregenen lijkt de molen 
bijna rijp voor de sloop. De Stichting tot 
behoud van ‘De Nachtegaal’ heeft en-
kele weken geleden opnieuw een aan-
vraag voor een restauratievergunning 
ingediend bij de gemeente Beemster 
(Molenwereld 2010-1-15). De stichting is 
momenteel druk bezig met fondsenwer-
ving en het betrekken van ondernemers 
die dit project een warm hart toedra-
gen. De gemeente en de RCE kunnen 
het niet eens worden over een reddings-
plan. Stichting en gemeente willen de 
molen namelijk vijftig meter verplaatsen 
naar openbaar terrein, voordat met de 
renovatie kan worden begonnen. Maar 
de RCE heeft hierover een negatief ad-

vies afgegeven. Mocht de gemeente 
toch anders besluiten, dan overweegt 
de RCE naar de rechter te stappen en 
volgt een lange procedure, die de mo-
len naar alle waarschijnlijkheid definitief 
niet overleefd.

Erfstelling ten gunste van 
Schermer Molens

De Stichting Schermer Molens heeft 
voor het groot onderhoud aan de strijk-
molens, die de komende jaren volledig 
zullen worden gerestaureerd, een fonds 
opgericht. Daarin zit de ‘bruidsschat’ die 
van de provincie werd gekregen bij de 
overdracht van de molens in 2000. Met 
dat geld kan de stichting de eigen bij-
drage voor de restauratie financieren; 
de andere zeventig procent hoopt men 
de komende periode van het Rijk te ont-
vangen. In 2010 staat voor een bedrag 
van circa 70.000 euro aan onderhoud 
op het programma. Een belangrijke deel 

Molen De Groenvelder in de sneeuw 
en in de rouw (foto: F. Prins, 
3 januari 2010).

Groot en klein te Valkoog hebben 
er de gang in (foto: F. Prins, 
29 november 2009).
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hiervan is bedoeld voor het in oude staat 
terugbrengen van de omgeving van de 
strijkmolens in Rustenburg. Naar ver-
wachting wordt kort na het broed seizoen 
(juni 2010) met het project gestart. 
Andere projecten zijn de oeververster-
king van de molenkaai bij Ondermolen 
O aan de Molendijk bij Schermerhorn 
en de voorbereidingen voor het uitgra-
ven van de voorsloot bij Poldermolen 
M aan de Zuidervaart. Onlangs werd 
een erfstelling van een inwoonster uit 
De Rijp ter hoogte van 300.000 euro in 
dank aanvaard. De helft van dit bedrag 
is ondergebracht in het weerstandsver-
mogen, dat wordt aangesproken bij 
grote calamiteiten, zoals brand en on-
verwachts groot onderhoud. Ook werd 
een deel van het geld gestort in het on-
derhoudsfonds voor de molens, terwijl 
de komende tien jaar ook een deel van 
de brandverzekering uit de erfenis wordt 
gefinancierd.

Molen De Groenvelder na 
één jaar en zes weken uit de 
rouwstand

Op 20 februari werd de Groenvelder 
molen te Valkkoog uit de rouw gehaald 
door de familie Borst. De molen stond 
volgens traditioneel Rijnlands gebruik 
een jaar en zes weken in deze stand na 
het overlijden van molenaar Jan Borst 
(op 17 februari). Jan Borst refereerde al-
tijd sterk aan zijn Zuid Hollandse afkomst. 
Hij schilderde de zwarte roeden wit in 
een klein stuk rond de askop. In ieder 
geval kwamen dergelijke acties de ver-
standhouding tussen het Waterschap 
en Jan Borst niet ten goede. Het water-
schap hecht(te) op zijn beurt sterk aan 
Noord Hollandse authenticiteit. Voor de 
Groenvelder uiteraard niet onterecht. 
Jan Borst verhuisde in 1969 met zijn vrouw 
en vijf kinderen onder de tien naar de 
Groenvelder en heeft de Groenvelder ei-
genhandig weer maalvaardig gemaakt. 
Hij heeft vervolgens drie kamertjes bo-
ven gemaakt (later weer uitgebroken 
tot twee kamers). Het gezin leefde in 
de eerste periode dus met z’n zevenen 
op de begane grond. Later heeft Jan 
Borst -geholpen door z’n zoons- twee 
kelders gegraven. De kleinste ligt aan 
de rechterkant van de vijzel (gezien in 
de stroomrichting van het water), en 
werd gebruikt voor opslag van aardap-
pels en dergelijke, van buitenaf door 
een kleine deur bereikbaar. De grootste 
kelder -aan de linkerzijde van de wa-
terloop- is via een trap bereikbaar en 
bevat de ‘natte cel’: toilet, douche en 
een centrale ruimte voor wasmachine 
en met een wastafel. Jan Borst was een 
zeer vaardige timmerman en heeft een 
hele reeks kleine molens gemaakt (ove-
rigens altijd Zuid Hollandse achtkanten). 
Ook de kleine molen is maalvaardig (zij 
het in circuitbemaling). De vrouw van 
Jan Borst (Jannie Borst) is zes jaar gele-
den overleden. De vijf kinderen hadden 
alle vijf een sterke band met hun vader. 

Zij hechtten dan ook zeer aan die lange 
(in Noord-Holland niet gebruikelijke) pe-
riode van rouw. Op 20 februari waren 
vier van de vijf kinderen (met aanhang 
en kleinkinderen) aanwezig om beide 
molens recht te zetten; met de nodige 
emoties en tranen. Fred Prins.

Bij het overlijden van Klaas 
Tanger

Op 25 februari jl. overleed de heer Klaas 
Tanger in Woerden op 82-jarige leeftijd. 
Hij was op 13 oktober 1927 in Westzaan 
geboren, waar hij opgroeide en het 
grootste deel van zijn leven heeft ge-
woond. Al jong ontwaakte bij hem de 
belangstelling voor molens en uiteraard 
speciaal de Zaanse molens. Hij legde 
een grote verzameling molenfoto’s 
aan, maar daar bleef het niet bij. De 

Vereniging De Zaansche Molen nam als 
haar eerste molen Het Pink in Koog a/d 
Zaan in gebruik. Om deze molen te la-
ten draaien werd een groep vrijwilligers 
in het leven geroepen, de maalploeg. 
Klaas Tanger behoorde kort na de oor-
log tot de oude garde van deze ploeg 
die niet alleen de molen draaiend hield, 
maar ook rondleidingen verzorgde. In 
1958 bouwde hij bij zijn ouderlijk huis een 
kleine wipmolen. In 1974 kreeg de molen 
die de naam Het Haantje ontving, een 
nieuwe plaats op het dak van een schuur 
bij zijn stoffeerdersbedrijf in Westzaan. Hij 
kreeg daar ook nuttig werk te doen in 
het versnipperen van schuimrubber voor 
kussenvullingen. Verder waren er vier 
stampers waarmee schelpzand kon wor-
den gemaakt en kon er een slijpsteen 
worden aangedreven. In 2000 werd de 
molen van de schuur in Westzaan af-
gehaald en kreeg daarna een nieuwe 

Het Haantje in Westzaan (foto K. Tanger). 
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standplaats bij de Wingerdse molen in 
Bleskensgraaf, waar hij nog staat. Tanger 
begon ook met het uitgaven van foto-
kaarten van zeer hoge kwaliteit, aan-
vankelijk alleen van Zaanse molens, later 
ook met ansichtkaarten van molens uit 
andere provincies. Tanger was ook al-
tijd zeer hulpvaardig. Zo zijn wij hem ook 
dankbaar voor de medewerking die hij 
aan dit blad heeft gegeven, zoals bij het 
grote fotopanorma van de Zaanse mo-
lens dat zonder hem niet verschenen zou 
zijn. Nooit werd vergeefs op hem een be-
roep gedaan. Nadat hij zich uit zijn zaak 
teruggetrokken had verhuisde hij met zijn 
vrouw vanuit Westzaan naar Zegveld, 
waar zijn dochter woonde. Ook vanuit 
Zegveld werden nog series ansichtkaar-
ten uitgegeven. Met deze kaarten deed 
hij veel molenliefhebbers een groot ple-
zier. Met zijn verscheiden laat hij dan ook 
een lege plaats achter; uiteraard en al-
lermeest in zijn gezin en zijn familie, maar 
toch ook in de molenwereld. Op 2 maart 
vond de begrafenis na een rouwdienst 
in de Hervormde kerk van Zegveld plaats 
op de kerkelijke begraafplaats aldaar. 
jsb.

Jan van Arkel geen finalist in 
‘Idols voor Cultureel Erfgoed’

In de strijd om middelen voor restauratie 
te verkrijgen is de korenmolen Jan van 
Arkel in Arkel afgevallen als kandidaat 
in de door SBS6 gemaakte ‘Idols voor 
Cultureel Erfgoed’. De Jan van Arkel 

was een van de 16 genomineerden 
voor het programma ‘Mooiste Pand van 
Nederland’, waarin een hoofdprijs van 
1.000.000 euro uit de BankGiro Loterij op 
het spel stond. De Jan van Arkel is een 
van de 28 molens van de SIMAV, waar-
voor men tot twee maal toe achter het 
net heeft gevist voor wat betreft de re-
geling wegwerken achterstallig onder-
houd. Namens de SIMAV kwamen voor-
zitter Kees Bakker en vrijwillig molenaar 
Bas de Deugd in de uitzending aan het 
woord. 

Molenaars voor de Mallemolen

De gemeente Gouda zou de in herstel 
zijnde Mallemolen na gereed komen 
graag zien draaien en malen. Daartoe 

werd in eerste instantie contact opgeno-
men met molenaar Jan Noorlander van 
de Haastrechtse Molen. Die speelde het 
balletje direct door aan dochter Rian die 
in 2008 het diploma Vrijwillig Molenaar 
ontving. Uiteindelijk heeft dit geleid tot 
de oprichting van de Vereniging van 
Goudse Molenaars. Op maandag 1 
maart werd in de molen een intentie-
verklaring getekend door wethouder 
Harro Jansen namens de gemeente en 
Rian Noorlander als voorzitter van de 
vereniging, onder toeziend oog van se-
cretaris Willem Roose en de andere mo-
lenaars. Dit alles uiteraard met het doel 
de Mallemolen regelmatig rond te laten 
gaan. Voor de definitieve overeenkomst 
moeten nog wat puntjes op de i gezet 
worden en ook de statuten van de ver-
eniging zijn nog niet helemaal gereed 

De vrijwillige molenaars in spe voor 
de Mallemolen (foto Dick Kenbeek, 
1 maart 2010). 

De ondertekening van de overeenkomst voor het bemalen van de Mallemolen 
door Rian Noorlander en wethouder Harro Jansen (foto Dick Kenbeek, 1 maart 
2010).
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maar dat zal allemaal wel goed komen.
De vereniging telt nu acht leden waar-
van Jan, Niels, en Rian Noorlander, 
Willem Roose en Niels Aalberts de no-
dige ervaring c.q. kwalificaties hebben. 
Daarnaast hebben zich drie vrijwilli-
gers in opleiding aangemeld, te weten 
Wouter Bijlsma, Ineke Padmos en Dick 
van Popering. Het streven is om de mo-
len in ieder geval op de zaterdagen en 
zondagen in bedrijf te stellen en op aan-
vraag en naar mogelijkheden ook door 
de weeks. 
Door de langdurige winter heeft het her-
stel van het metselwerk enige vertraging 
opgelopen. Weliswaar is de molen uit de 
steigers maar er moet nog wel het één 
en ander gebeuren. De waterlopen zul-
len als u dit leest wel gereed zijn. Waar 
nog aanwezig zijn deze opgetrokken op 
de restanten van de oude. Het sintelstuk 
van het nieuwe scheprad staat al in de 
achterwaterloop en bij molenmakerij De 
Gelder in Sliedrecht is de kap zo goed als 
gereed. Molenmaker Teun Waltman van 
Verbij heeft het bovenwiel gemaakt en 
ook wordt daar gewerkt aan de schijflo-
pen. Het onderwiel volgt nog. De restau-
ratie van het naast de molen staande 
voormalige zuiggasgemaal is intussen 
ook in volle gang. Dick Kenbeek.

Kansen voor De Speelman te 
Sassenheim gekeerd

De meerderheid van de gemeenteraad 
te Teylingen is van mening dat het inmid-
dels van kracht zijnde bestemmingsplan 
Centrum Zuid, in het licht van de in 1993 
gemaakte afspraken aangepast moet 
worden (Molenwereld 2009-11-426). De 
gemeente heeft de procedure opge-
start waardoor de toekomstige bouw 
alsnog mogelijk kan worden gemaakt, 
dat wil zeggen dat in het gebied voor 
wat betreft de bouwhoogte van de mo-
len een hoogte van circa 23 meter van 
kracht moet worden. Naar verwachting 
leidt dit tot een nieuw plan midden 2011-
2012, afgezien van mogelijke planscha-
des die ingediend zullen worden. Met 
het nemen van deze actie is de Stichting 
De Molen van Sassenheim weer aan zet, 
die de molen dan uiterlijk in 2023 in oude 
glorie moet hebben hersteld. 

Restauratie De Korenhalm 
‘s-Gravenpolder hoognodig 

De Korenhalm te ‘s-Gravenpolder wacht 
op een dringend noodzakelijke her-
stelbeurt. De Stichting Behoud Borselse 

Molens heeft in het kader van de RRWR 
een restauratieplan van 170.000 euro 
ingediend bij de RCE, waarvan een 
bedrag van 114.000 euro is toegekend 
(Molenwereld 2009-7-322). Er is een plan 
opgesteld waarin de belangrijkste werk-
zaamheden zijn opgenomen. De buiten-
zijde van de molenromp moet opnieuw 
gevoegd worden, balkkoppen moeten 
vervangen worden, de dragers en lig-
gers van de stelling zijn aan vervanging 
toe en het machinehok achter de molen 
moet gerestaureerd worden.

Kap geplaatst op De 
Korenbloem in Scherpenisse

Oktober vorig jaar begon molenma-
ker Berkhof uit Zwartebroek aan de 
grote restauratie van de korenmolen 
De Korenbloem in Scherpenisse Op 18 
maart is de kap teruggeplaatst en zijn 
de roeden gearriveerd. De molen is ver-
volgens uit de steigers gegaan, waarna 
begonnen werd aan het maken van een 
nieuwe balie. Vervolgens zouden de roe-
den gestoken worden. De Korenbloem 
begint er weer uit te zien als een echte 
molen. Jammer genoeg maakt Bertha 
Rijstenbil, de vrouw van de laatste mo-

De aankomst van de roeden in Scherpenisse (foto M. de Graaf, 18 maart 2010). 
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lenaar Jan Rijstenbil de voltooiing niet 
meer mee. Zij overleed op 10 maart op 
87-jarige leeftijd. Omdat Jan sukkelde 
met zijn gezondheid hielp ze nog al eens 
mee op de molen. Toen Jan onwel werd 
op de molen heeft ze zelf de molen stil-
gezet. kort daarna overleed hij. Zo stond 
ze haar mannetje wel en was haar leven 
met man en molen verbonden.

Standerdmolen Boekel wordt 
gerestaureerd en blijft op 
huidige plek

De gemeenteraad van Boekel heeft op 
25 februari met een meerderheid van 
stemmen bepaald dat de standerdmo-
len blijft staan waar deze staat. Hiermee 
komt een einde aan een tientallen ja-
ren slepende discussie, die uiteindelijk 
resulteerde in een drietal voorstellen 
(Molenwereld 2010-3-1994). Alleen res-
taureren en laten staan op de huidige 
plek is volgens de gemeenteraad de 
enige juiste keus. Door deze keuze be-
spaart de gemeente (op korte termijn) 
een bedrag van 80.000 euro, aange-
zien men dan 170.000 euro nodig heeft 
van de gereserveerde middelen groot 
250.000 euro. Het geopperde verzoek 
om opnieuw te gaan praten met de 
buurman van de molen of het conflict 
alsnog opgelost kan worden, werd door 
de wethouder direct van de hand ge-
wezen. De op de publieke tribune aan-
wezige afvaardiging van de Stichting de 
Boekelse Standerdmolen, spreekt van 
een historische vergissing. 

Bossche molenvereniging 
bestaat vijf jaar 

Op 16 april 2005 werd de Vereniging 
‘Vrienden van de Molens van ’s-Herto-
genbosch’ opgericht. Gestart werd met 
42 leden, inmiddels zijn er dat meer dan 
100. De vereniging stelt zich als doel: het 

behoud van hetgeen er nog bestaat 
van het molenerfgoed van ’s-Hertogen-
bosch en probeert alle initiatieven die 
bijdragen tot het promoten van deze 
doelstelling, alsmede het opnieuw op-
richten van een (of meer) molens in of 
de directe omgeving van de vesting te 
steunen.
Er is een veelkleurige folder uitgebracht 
om leden te werven en inmiddels is er 
ook een eigen website: www.bossche-
molens.nl waarop de molengeschiede-
nis van de ’s-Hertogenbosch is te zien en 
waarop ook de plannen voor herbouw 
zijn te lezen.
Enkele jaren geleden is het idee opge-
pakt ook een boek over de molenhistorie 
van de stad te doen uitgeven. Hiervoor is 
molinoloog en schrijver Nico Jurgens be-
naderd en deze heeft zich gecommit-
teerd om in 2016 het boek te doen ver-
schijnen. Hij wordt hierin bijgestaan door 
een achttal leden van de vereniging die 
onderzoek doen in de diverse archieven 
van de stad. Tweemaal per jaar gaan 
de leden op molenexcursie. In het voor-
jaar brengen de belangstellende leden 
bezoek aan molens in Noord-Brabant. In 
het najaar komt de rest van Nederland in 
beeld. Dit jubileumjaar wil de vereniging 
een kollergang als monument oprichten 
op de grens van Rosmalen en ’s-Herto-
genbosch en dit als jubileumgeschenk 
aanbieden aan de stad als opwarmer 
voor de bouw van een ‘Leeghwater-
rosmolen’ ergens in het stroomgebied 
van de Dieze en in de buurt van de 
plaats waar er ooit 23 zijn gebouwd. 
De feestdag zelf wordt op 17 april ge-
vierd met een molenexcursie naar drie 
molentypen die ooit in de stad hebben 
gestaan: een stellingmolen (Oisterwijk); 
een standermolen (Moergestel) en een 
beltmolen (Hilvarenbeek).

De kap van De Korenbloem in Scherpenisse op weg naar de plaats waar hij 
hoort (foto M. de Graaf, 18 maart 2010).

De standerdmolen van Boekel blijft waar hij staat; in het verlengde van de 
wegas van de Kerkstraat, de hoofdstraat van het dorp (foto jsb, 2 februari 1990).
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Drie kandidaat-molenaars voor 
korenmolen De Hoop in Keldonk

Stichting korenmolen De Hoop Keldonk 
is al vast op zoek gegaan naar mensen 
die het molenaarswerk willen leren voor 
de in de toekomst herbouwde molen. 
Op 14 maart namen drie leerling-mole-
naars alvast een kijkje bij de molen van 
Jetten in Uden waar hun toekomstig 
instructeur Erwin Janssen aan het werk 
was. Binnenkort starten de Keldonkse 
molenaarskandidaten met hun oplei-
ding. Keldonk is gegrepen door het mo-
lenvirus. Op zich is het natuurlijk al vrij 
zeldzaam dat iemand besluit het mole-
naarswerk te leren. In Keldonk heeft de 
stichting korenmolen De Hoop er maar 
liefst drie gevonden. Het is natuurlijk al 
bijzonder dat in een dorp van iets meer 
dan 1.000 inwoners drie van hen de 
opleiding tot molenaar gaan volgen. 
Toeval of niet; de drie leerling-mole-
naars, Jan Fransen, Hans van den Hurk 
en John van Zutphen blijken bovendien 
allen iets met granen en meel hebben. 
Jan Fransen stamt uit een Erpse familie 
met een lange geschiedenis in de pro-
ductie van mengvoeders. Op het be-
drijfscomplex van het familiebedrijf aan 
de Brugstraat in Erp herinnert het oude 
molenaarshuis nog steeds aan het feit 
dat hier in vroeger jaren graan met een 
molen gemalen werd. Hans van den 
Hurk is in dienst bij mengvoederfabrikant 
Fransen Gerrits BV in Erp, terwijl John van 
Zutphen in Keldonk een bedrijf heeft dat 
onder andere handelt in diervoeders.

Onderzoek fundering 
Hooydonkse Watermolen in 
Nederwetten 

De fundering van de Hooydonkse 
Watermolen in Nederwetten wordt mo-
menteel onderzocht, en in de loop van 
dit jaar moet duidelijk zijn in welke staat 
deze verkeert. Herstel van de fundering 
zal dan onderdeel uitmaken van het 
onderhoudsplan voor de molen dat 
de eigenaar in 2013 in moet dienen. 
Veranderingen in de omgeving hebben 
een slechte invloed gehad op de fun-
dering. De molen en het naastgelegen 
huis trillen, wanneer zwaar verkeer pas-
seert op de steeds drukker wordende 
weg. Daarnaast is de molen continu in 
werking vanwege de opwekking van 
groene stroom, en gaat het waterschap 
een groot project aan de Dommel uit-
voeren. Het onderzoek kost circa 20.000 
euro. De kosten worden gedragen door 
de provincie, de gemeente en de eige-
naren. De gemeente besloot in februari 
ruim zesduizend euro aan het onderzoek 
bij te dragen. 

Moulin Rouge in de wiek gescho  -
ten door carnavalsstunt Reek

Volgens berichtgeving in de lokale pers 
zou De Witte Molen mogelijk verkocht 

worden aan de Moulin Rouge te Parijs. 
Zo zouden er reeds gesprekken zijn ge-
voerd met een afvaardiging van de 
Moulin Rouge in Parijs en zou volgens 
de commercieel directeur (met naam 
en toenaam genoemd) de bal nu bij 
de gemeente Landerd liggen. De arti-
kelen werden kracht bijgezet door de 
plaatsing van een bord bij de molen. 
Ware het niet dat het een publiciteits-
stunt was van een plaatselijke carna-
valsvereniging om op deze manier ex-
tra aandacht te vestigen op de nood-
lijdende situatie waarin de molen zich 
bevindt. De gemeente Landerd was niet 
enthousiast over de door wethouder 
C. School gedane uitspraken, zonder 
dat het college hiervan op de hoogte 
was. Commercieel directeur Jean-Luc 
Péhau-Ricau bevestigde desgevraagd 
dat hij namens Moulin Rouge om rec-
tificatie heeft verzocht: ‘Following the 
article on the website www.arenalo-
kaal.nl, the Moulin Rouge in Paris would 
like to inform you that no delegation 
has ever visited the city of Reek in the 
purpose of helping economically this 
particular windmill of Reek. Any com-
ments of Jean-Luc Péhau-Ricau in this 
article are purely invented and false.’ 

Geld voor herstel complex rond 
Molen de Hoop Waspik

Op 12 maart is door mevrouw B. van 
Haaf ten-Harkema, gedeputeerde van 
de provincie Noord-Brabant voor jeugd, 
cultuur en samenleving, symbolisch 
het toegekende subsidiebedrag van 
186.022 euro (regeling Impuls Restauratie 
Monumenten) uitgereikt aan Wim Kools 
en Ans de Hond. De officiële handeling 
werd onderstreept door middel van het 
overhandigen van een waterpas. Het 
gezelschap arriveerde in een oude ge-
restaureerde DAF-bus, waarmee giste-
ren en vandaag alle projecten werden 
aangedaan, die een bedrag hebben 

toegewezen gekregen. Na een wel-
komstwoord door de architect, die ver-
antwoordelijk is voor gehele complex, 
mevrouw M. Moons, werd het woord 
gevoerd door de gedeputeerde. De 
regeling is bedoeld voor behoud van 
het Brabants erfgoed en het project 
‘Restauratie van monumenten’ is een 
van de speerpunten van het provinciaal 
beleid op het gebied van monumen-
tenzorg. Deze toekenning is dus niet al-
leen bedoeld om de molenromp te la-
ten herstellen, maar is toegekend voor 
herstel van het gehele complex, be-
staande uit een woonhuis, voormalige 
meelfabriek en de molen. Vereniging De 
Westbrabantse Molens.

De drie nieuwe potentiële molenaars uit Keldonk (foto: T. Vissers, 14 maart 2010).

De Parijse Moulin Rouge heeft geen 
bemoeienissen met de Hellemolen in 
Reek. 
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Onduidelijkheid 
verantwoordelijkheden rond 
molens in Land van Heusden en 
Altena

Als de Molenstichting Land van Heusden 
en Altena in aanmerking wil komen voor 
restauratiesubsidie en instandhoudings-
subsidie vanuit de drie gemeenten waar 
men molens bezit, dan zal de stichting 
zich meer dan voorheen in moeten span-
nen om zelf fondsen te werven. Dit heb-
ben de portefeuillehouders van Aalburg, 
Woudrichem en Werkendam aan de 
molenstichting laten weten. De stich-
ting heeft naar aanleiding hiervan aan 
de gemeenten laten weten dat zij vindt 
dat de drie gemeenten met een regio-
nale aanpak moeten komen. De stich-
ting die met uitzondering van de Nooit 
Gedagt in Woudrichem alle molens in 
het Land van Heusden en Altena bezit, 
maakt zich zorgen over de toekomst 
van de molens. Door onder andere een 
sterke stijging van de verzekeringspre-
mies heeft de stichting een forse schuld 
opgebouwd. In 2009 heeft men een inci-
dentele bijdrage ontvangen, die echter 
de structurele problemen niet oplossen. 
De portefeuillehouders van de drie ge-
meenten vinden dat de Molenstichting 
meer sponsors in het lokale bedrijfsleven 
moet zoeken. De stichting vindt dat de 

gemeenten niet alleen aan de molens 
binnen hun eigen gemeente moeten 
denken, maar samen zouden moeten 
werken. Maar is dat niet de reden ge-
weest om eertijds alle molens in een 
stichting onder te brengen. 

De Hollandsche Molen ontvangt 
400.000 euro 
van BankGiro Loterij

Op donderdag 11 februari jl. vond de 
jaarlijkse bijeenkomst van de BankGiro 
Loterij plaats in het Museum van 
Speelklok tot Pierement te Utrecht. Op 
dit feestelijke Goed Geld Gala werd 
bekendgemaakt dat De Hollandsche 
Molen een bedrag van 400.000 euro 
ontvangt uit de afdracht van 2009. De 
Hollandsche Molen besteedt dit geld 
aan diverse restauratieprojecten, ver-
spreid over het hele land. In totaal keert 
de BankGiro Loterij bijna 60 miljoen euro 
uit aan 62 culturele instellingen in heel 
Nederland. De afdracht (de helft van de 
totale inleg van bijna 120 miljoen euro) 
is bijeengebracht door bijna 800.000 
deelnemers van de BankGiro Loterij. De 
Hollandsche Molen is sinds 2000 begun-
stigde van de BankGiro Loterij. Meer in-
formatie (www.bankgiroloterij.nl).

De Zwaan in Vinkel, pal voor de afbraak in 1964 (foto Nico Jurgens).

In ‘t kort

-Het bovenwiel van de Westbroekse 
Molen te Oud-Zuilen is, na te zijn her-
steld in de werkplaats van molenmakerij 
Kistemaker in Middenbeemster, weer 
aangebracht. 
-Het herstel van de Loenderveense 
Molen te Loenen is eind februari begon-
nen. De Gebr. Visser brengen een nieuw 
rietdek aan, terwijl het molenmakers-
werk zal worden uitgevoerd door molen-
makerij Verbij.
-Er staan in Rijnland heel wat restaura-
ties op stapel zoals die van de Blauwe, 
de Kager, de Hoogeveense en de 
Steekter molen. De laatste twee zijn 
nog eigendom van het hoogheem-
raadschap maar komen in het bezit 
van de Rijnlandse Molenstichting. De 
Hondsdijkse molen krijgt binnenkort nieu-
we roeden.
-De restauratie van de Gerewip in 
Hazerwoude zit nog steeds in het slop. 
Bewoner en oud-machinist Dirk van der 
Velde is nog steeds niet vertrokken waar-
door nog niet begonnen kan worden 
met de restauratie. Door deze impasse 
kan de van Rijkswege toegezegde subsi-
die op een gegeven moment in gevaar 
komen.
-Op 27 februari is door wethouder 
Peeters het startschot gegeven voor 
de festiviteiten met betrekking tot het 
150-jarig bestaan van de Jan van Cuijk 
te Cuijk. 
-De onlangs geformeerde stichting De 
Vinkelse Molen in oprichting wil in 2014 in 
Vinkel een replica hebben gerealiseerd 
van de molen die in 1964 naar Holland 
- Michigan in de Verenigde Staten is ver-
huisd. 
-Op 17 februari 2010 is de heer Jac Potters 
op 75-jarige leeftijd, eigenaar van mo-
len De Arend in Wouw, overleden. 
-De Molenstichting Nederweert stapt 
naar de Raad van State om bezwaar te 
maken tegen het vastgestelde bestem-
mingsplan buitengebied, waarin te wei-
nig rekeningis gehouden met de molen-
biotoop.

Molenkalender 2010

8 en 9 mei 2010: Nationale Molen- en ge-
malendag.
8 juni 2010: Avondexcursie Gild Fryske 
Mounders: Goëngahuizen.
15 juni 2010: Avondexcursie Gild Fryske 
Mounders: Woudsend.
12 en 13 juni 2010: Groninger 
Molenweekend.
26 juni 2010: Westlandse Molendag.
 

Molenkalender buitenland 2010

25 april 2010: Vlaamse Molendag (B).
24 mei 2010: Duitse Molendag.
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Na een gelukkig niet eindeloos lang 
ziekbed heeft John Meinema op 

zaterdag 28 februari een niet te winnen 
strijd moeten staken. Te midden van hen 
die hem dierbaar waren is hij overleden.
De dood van de 73-jarige John is voor al-
les een onnoemelijk groot verlies voor zijn 
vrouw Neelie, zijn kinderen, kleinkinde-
ren en verdere familie en vrienden waar-
voor hij altijd een warme belangstelling 
toonde. Daarnaast is zijn heengaan een 
groot verlies voor de molenwereld en 
dan in het bijzonder voor de Overijsselse 
en lokale molenwereld waarin hij gedu-
rende vele jaren een toonaangevende 
rol vervulde. Als er iemand het recht 
heeft verworven op de in 2003 door 
de Stichting de Overijsselse Molen in-
gestelde onderscheiding “Strijder voor 
Molens” dan is het molenvriend John, 
al is het maar postuum. Hij zou die on-
derscheiding bij leven ook hebben ont-
vangen indien bestuursleden van de 
Stichting De Overijsselse Molen niet bui-
ten mededinging vallen. 
John is op de Hervormde begraafplaats 
in Usselo begraven, een oord waar zijn 
hart reeds lang lag en zijn roots in de 
molenwereld liggen. Om dat te begrijpen 
is een kleine terugblik in de historie 
wenselijk. In 1802 werd door Jan Hendrik 
Wissink op zijn erf een standerdmolen 
gebouwd. Na een arbeidzaam leven 
van bijna 120 jaar dreigde sloop een 
einde te maken aan de in verval 
geraakte molen. Door tussenkomst van 
de bekende Enschedese dichter J.J. 
van Deinse en zijn vriend industrieel Jan 
Bernard van Heek kon dat voorkomen 
worden. De molen werd afgebroken en in 
het natuurgebied Buurserzand opnieuw 
opgebouwd. Na een zware storm bleek 
de vervallen molen zo beschadigd dat 
alleen afbraak en herbouw de molen 
nog kon redden. Voor de Stichting De 
Overijsselse Molen vormde dat het 
moment om zich af te vragen of de molen 
dan niet meteen op de oorspronkelijke 
plaats terug gezet zou kunnen worden. 
Die vraagstelling leidde tot het ontstaan 
van twee heftig strijdende partijen. Die 
van Buurse wilden de molen behouden 
en die van Usselo wilden hem terug 
hebben. Het was in die vaak door 
heftige emoties beheerste strijd dat de 
figuur van John Meinema nadrukkelijk 
in beeld verscheen als pleitbezorger 
voor het terugplaatsen van de molen 
op haar historische plaats. Hij richtte het 
regionale ‘Actiecomité Wissinks möl noar 
‘d oale stee’ op dat zowel samen met het 
Stichting De Overijsselse Molen bestuur 
(Meinema is in 1975 toegetreden tot het 
bestuur) als zelfstandig acties voerde. 
In januari 1979 maakte een uitspraak van 
de Raad van State aan die strijd een de-
finitief einde. De belangen van de mo-

Bij het overlijden van
  John Meinema

len werden het best gediend met een 
terugplaatsing van de molen naar de 
oorspronkelijke plaats. Slechts 28 maan-
den later kon John Meinema met een 
tevreden blik toezien hoe de Enschede 
wethouder Wibier op 8 mei 1982 de vang 
lichtte en de wieken van de Wissinks möl 
haar slagschaduwen over het omliggen-
de land trok.
 Voor John betekende dat niet dat hij nu 
op zijn lauweren kon gaan rusten. Een 
half jaar eerder had hij de Stichting De 
Overijsselse Molen verrijkt met een eigen 
periodiek: Wiek en Rad, een als commu-
nicatiemiddel bedoelde uitgave voor 
de Overijsselse Molenwereld. Ruim 25 
jaar heeft hij als eindverantwoordelijke 
zich ingezet voor het voortbestaan van 
dit blad en een groot deel van die tijd 
mocht ondergetekende daarbij met 
hem samenwerken. Jarenlang trok John 
in de molenwereld rond en schreef zijn 
vaak zeer informatieve artikelen voor 
Wiek en Rad.
Maar ook “in het veld” bleef John actief 
met name daar waar het de bescher-
ming van de molenbiotoop betrof, niet 
alleen bij “zijn” molen (hij was daar tot 
zijn overlijden als secretaris aan verbon-
den) maar ook in groter verband. Zijn in-
zet en kennis trokken ook buiten de pro-
vincie aandacht en het kon dan ook niet 
uitblijven dat John uiteindelijk met open 
armen bij de Vereniging De Hollandsche 
Molen werd binnengehaald.
John is tot zijn dood als bestuurslid voor 
de Stichting De Overijsselse Molen ac-
tief gebleven en deze provinciale mo-
lenstichting zal zijn inbreng dan ook 
node missen.
Dat gemis weegt echter niet op tegen 
het verdriet dat zijn verwanten moeten 
dragen. De laatste maanden waarin 
duidelijk was dat John dit laatste ge-
vecht niet kon winnen, vonden hijzelf 
en de zijnen veel steun in hun geloof en 
met name in de toezegging in Psalm 37: 

”Wentel uw weg op den Heere, en ver-
trouw op Hem; Hij zal het maken”. Een 
klein tekstje op zijn voordeur geeft al aan 
hoe belangrijk het werd gevonden dat 
Gods geest in hun huis aanwezig was. 
Het belang van geestelijke waarden 
heeft John altijd een belangrijke plaats 
in zijn leven gegeven en zelfs in drukke 
tijden maakte hij tijd vrij om anderen 
geestelijk te sterken. Hij vond daar vol-
doening in.
Vanuit zijn geloof ontwikkelde hij een 
diepe liefde voor de natuur als tast-
baar bewijs van Goddelijke schepping. 
Als ik in mijn achtertuin weer eens een 
bloem of plant van voor mij onbekende 
herkomst had ontdekte en hij kwam op 
bezoek voor een bespreking of zomaar 
voor een praatje bij een kop koffie, dan 
kon hij mij alle gewenste informatie over 
die onbekende floravertegenwoordiger 
verstrekken inclusief de Latijnse bena-
ming.
Kennis van zaken was kenmerkend voor 
John’s optreden. Als hij mening uitte dan 
was die gefundeerd. 
Met zijn begrafenis in Usselo is voor John’s 
“molenleven” de cirkel rond. Daar onder 
slagschaduw van de molenwieken van 
de Wissinks möl waar zijn molenleven 
begon symboliseert zijn graf ook het 
einde van dat voldoening schenkende 
leven. Als laatste eerbewijs is de begra-
fenisstoet eerst langs de molen getrok-
ken – die al enkele dagen in de rouw-
stand stond – heeft er even gestopt en is 
daarna onder grote belangstelling naar 
John’s laatste rustplaats gereden.
Het Stichting De Overijsselse Molen- be-
stuur dankt John Meinema voor het vele 
werk dat hij voor de molenwereld heeft 
verzet en wenst zijn familie en nabe-
staanden zeer veel sterkte toe.

Namens het bestuur van de Stichting De 
Overijsselse Molen:
                              Peter van der Molen

Inzet: John Meinema, zoals velen hem gekend hebben.

Usselo: een welhaast klassiek Twents molenlandschap, waaraan de naam van 
John Meinema onverbrekelijk verbonden is. 

De cirkel is rond!
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Dick Kenbeek
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Donderdag 18 maart zijn in Leiderdorp bij de Kalkmolen 
de roeden gestoken en de wateras plus het schep-
rad aangebracht. Bij de Doesmolen is de nieuwe bin-

nenroede gestoken en de nieuwe trap aangehangen. De 
nieuwe Straathofroede vervangt Derckxroede 199 uit 1975.
Zoals bijna altijd bij Verbij werd het kraanwerk gedaan door 
de firma Nederhoff uit Gouda, in dit geval met een 125-tons 
kraan. De machinist had al eerder met het bijltje gehakt en 
dat was te merken.
De roeden waren aan één kant opgehekt. Bij het afladen 
werden de roeden eerst op een blok gelegd, daarna ge-
kanteld en weer aangepikt om op de juiste manier voor het 
roegat te kunnen hijsen. Het nadeel van het steken van een 
gedeeltelijk opgehekte roede is evident. Bij het redelijke 
windje wat er stond wilde dat opgehekte eind zo zijn eigen 

KALK- en  de DOESMOLEN



Molenwereld 144 

gang gaan. Het kostte behoorlijk wat in-
spanning om de gehesen roeden boven 
het roegat 180 graden te draaien om in 
de goede positie te komen. 
De wateras van de Kalkmolen is geheel 
nieuw. De twee draaipunten zijn voor-
zien van schenen. Het scheprad van 
de Kalkmolen is smaller dan dat van de 
Doesmolen.
De Doesmolen heeft een eigen waterin-
laat vanuit de Does met twee kleppen. 
Mocht de Doesmolen bij het als twee-
gang malen te veel water uitslaan, dan 
kan de molenaar hiervan eventueel uit 
de Does water inlaten om de tussenboe-
zem op peil te houden.

Alle afbeeldingen: Dick Kenbeek.
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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

HANS
TITULAER

voorheen
HEINRICH VAN HEES

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

MoMo-spook
“....Mwóóh, .... Móóóh, ik ben het Móóómóó-spook.” Een hui-
vering voer door mij heen. Wat was dat nu weer? MoMo staat 
toch voor moderne monumentenzorg? Of niet soms? Het is 
toch geen angstaanjagend spookbeeld? We moeten er als 
eenvoudige molenliefhebbers toch alleen maar blij mee zijn? 
Gaat het dan niet eindelijk de goede kant op? Even leek 
het als of ik behalve gefladder ook nog een soort kakelen-
de lach hoorde. Het draait toch om hergebruik van monu-
menten? Verminderde regelgeving? en betere planologisch 
inpassing? Weer die angstaanjagende lach: “....Mwóóh, .... 
Móóóh, ik ben het Móóómóó-spook”. Het zweet brak mij uit. 
Allerlei griezelige gedachten doken op in mijn brein. Zou dat 
door dat spook komen? Hergebruik van monumenten? Daar 
kan toch niets op tegen zijn? Het leek alsof ik nu een stem 
hoorde die 29 miljáááárd gilde. Zou het soms inhouden dat 
het hergebruik van molens in de eerste plaats als doel had 
om ze door het genereren van inkomsten van het subsidie-
infuus af te krijgen door ze een bestemming te geven die geld 
in het laadje brengt. Was er al niet een gemeente waar men 
droomt van een echte molen als tegenhanger van de Parijse 
Moulin Rouge??? (zie pag. 139).  Molens inrichten als restau-
rant? Kassa! Exclusief landhuis (‘molinette’) Als het niet uit de 
lengte kan dan mot het toch uit de breedte komen. (“Hi, hi, hi 
....Mwóóh, .... Móóóh, ik ben het Móóómóó-spook, hi, hi, hi”).
Verminderde regelgeving. Dat moet toch een regelrechte ze-
gen zijn voor moleneigenaren en andere molenbeheerders 

die zo ongeveer stapelgek worden van de bureaucratische 
rimram? Ik heb het - geloof ik - wel eens eerder verteld dat 
mijn  vader het altijd over een Joodse vervloeking had: “Ik 
wens je een grote zaak en veel personeel!”. Nu hoef je eigen-
lijk iemand alleen maar een eigen monument-molen (liefst 
met wat gebreken) toe te wensen.  
Er kan toch niks tegen zijn op die verminderde regelgeving. Weer 
dat gejammer: “....Mwóóh, .... Móóóh, ik ben het Móóómóó-
spook” met daar iets achter als: “Onnoooozelaaaar!” Of zou 
het soms zo zijn dat door die verminderde regelgeving allerlei 
minder gewenste bijverschijnselen en ontwikkelingen op gang 
komen, omdat het toepassen van regeltjes en controle niet 
meer van deze moderne MoMo-tijd is? Weer overviel een 
kille huiver mij: “....Mwóóh, .... Móóóh, ik ben het Móóómóó-
spook.” Het ging mij nu zo langzamerhand door merg en 
been. 
Decentralisatie; dat is toch prachtig voor de gemeenten! Of 
betekent het dat de problemen op het bordje van een ander 
worden geschoven die ook nog eens het gelag mag betalen. 
“....Mwóóh, .... Móóóh, ik ben het Móóómóó-spook.” 
En dan die planologische inpassing. Ik droomde al van een 
min of meer vanzelfsprekende molenbeschermingszone. Of 
zou de handhaving daarvan in strijd zijn met die verminderde 
en vereenvoudigde regelgeving (“....Mwóóh, .... Móóóh, ik 
ben het Móóómóó-spook!”) en wat zou er dan gebeuren bij 
botsende belangen, want dat is toch veelal de bron van bi-
otoopellende. Gaat dan echt het belang van de molen voor 
of wordt er een slimme draai aan gegeven volgens het al-
oude recept van het recht van de sterkste. 

Huiverend en badend ik het zweet schrok ik wakker. Gelukkig 
het was maar een droom!!! Of????

                                                                               Balie Kluiver

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



Molenwereld 146  | 13e jaargang 2010 nr. 4

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

De ‘Zoeker’ uit het februarinum-
mer wordt thuisgebracht door de 
heer Esselink uit Delft. Hij schrijft: 

‘De Zoeker’ uit Molenwereld 134 is de 
nog bestaande molen De Havik te 
Grootschermer, één van de vier molens 
die de Eilandspolder gehad heeft. Toen 
het stoomgemaal uit 1874 in 1918 geëlek-
trificeerd en gemoderniseerd werd kwa-
men de drie resterende molens buiten 
bedrijf. De Westermolen en De Knevelaer 
werden onttakeld en gedeeltelijk ge-
sloopt, maar van De Havik bleef de romp 
met kap staan. Deze diende, ontdaan 
van binnenwerk, vele jaren als woning. 
In 1964 werd de molen uitwendig geres-
taureerd. Ik denk dat de foto van kort 
voor die restauratie is. De molen is thans 
eigendom van saxofonist Hans Dulfer, 
die ook in de molen woont.’ Ook de heer 
Keunen uit Utrecht brengt de molen als 
zodanig thuis. 

De heer Esselink heeft ook de oplossing 
voor een zeer oud raadsel, ooit al eens 
gepubliceerd in de rubriek ‘Wie brengt 
mij thuis?’ in De Molenaar en later ook in 
dit blad (2004-2-51).

Hem werd onlangs een duidelijker foto 
gemaild, met de vraag waar deze mo-
len stond. Ook kreeg hij een scan van 
hetzelfde knipsel wat voor de ‘Zoeker’ 
in Molenwereld is gebruikt maar met de 
bijbehorende tekst. Daarin is te lezen, 
dat de Haagsche hengelaarsvereniging 
edelkarpers wil uitzetten in hun viswater 
bij Gouda, maar dat eerst de roofvis 
daaruit weggevangen moet worden en 
daarmee is men op de foto bezig. Het 
molentje zou dus in de buurt van Gouda 
gezocht moeten worden. De heer 
Esselink denkt dat de vissers ergens in 
de Oostpolder in Schieland staan, maar 
waar precies? Omdat uit te zoeken ging 

De foto met de vissers die als tijdschriftfoto in Molenwereld 2004251 werd geplaatst (foto coll. Hans Roest).

Gezicht op Gouda, fragment van de foto, met de op de kaart aangegeven gezichtspunten.

hij zelfs over tot een ‘oculaire inspectie’ 
ter plaatse zoals men dat vroeger deftig 
noemde. Dat heeft inderdaad de defi-
nitieve oplossing opgeleverd. Hij schrijft: 
‘Ik ben in Gouda geweest en daar heb 
ik geprobeerd de foto met de vissers en 
het wipmolentje te plaatsen. Dat is ge-
lukt! Voor mij is er geen twijfel meer mo-
gelijk. Hoogstwaarschijnlijk heb ik zelfs 
de precieze standplaats van het molen-
tje gevonden. Op het kaartje heb ik met 
een kruisje de plek aangegeven, waar 
het molentje naar alle waarschijnlijkheid 
stond. Als je vanaf dat punt naar de stad 
kijkt, dan zie je de gashouder (1), de 
Gouwekerk (2), ‘t Slot (3) en De Roode 
Leeuw (4) precies zoals op het zoek-
plaatje. Ik heb vanaf de ringdijk over 
de ringvaart van de Zuidplaspolder een 
foto gemaakt, die vergelijkbaar is met 
het zoekplaatje. De onderlinge verhou-
dingen van kerk en molens kloppen. Op 
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- M O L E N S A C T U E E L -

Hierbij de nieuwe ‘Zoeker’; ongetwijfeld 
Zaans. Door zijn grootte heeft hij iets 
speelmolenachtigs over zich, maar het 
is heel goed mogelijk dat er toch serieus 
werk mee werd gedaan. Om welke en 
wat voor een molen gaat het?

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

Topografische kaart van omstreeks 1900 met de vermoedelijke standplaats 
van het molentje en de vanaf dat punt herkenbare gezichtspunten op de 
foto: 1. Gashouder van de gasfabriek op het Bolwerk; 2. De Gouwekerk; 
3. Molen ‘t Slot, 4. Molen De Roode Leeuw.

Gezicht op Gouda vanaf de ringdijk van de Zuidplaspolder met rechts de beide 
molens en de Gouwekerk. Bij het hek in de polder het ijzeren weidemolentje, de 
standplaats van het molentje van de ‘Zoeker’foto (foto E.G.M. Esselink, 
31 januari 2010).

de plaats van het wipmolentje staat nu 
een Bosmanmolentje (ik noem het maar 
even zo) en de directie omgeving is nau-
welijks veranderd t.o.v. het zoekplaatje. 
Het molentje stond dus in de Oostpolder 
en diende voor de onderbemaling van 
een stuk weiland.’ 

Al met al buitengewoon knap werk, te 
meer daar de skyline van Gouda op de 
oorspronkelijke foto nu niet bepaald uit-
munt door duidelijkheid; onze hartelijke 
dank daarvoor.

- A D V E R T E N T I E -
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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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N V V M - m o l e n m a k e r s 

A C T I E F
Er is gewerkt aan een grote restau-

ratie bij verfmolen De Kat, omdat 
er al jaren problemen waren met 

het draaien van de kantstenen van de 
zuidelijke kollergang is er besloten om 
het voortvarend aan te pakken.
De staven in het schijfloop waren te dun. 
De kammen van het steenwiel waren 
ook enkele centimeters versleten. Tijdens 
het draaien liep dat dan ook met flinke 
horten en stoten. Er is een nieuwe schijf-
loop gemaakt met pokhouten gestreken 
staven. Tachtig stuks azijnhouten kam-
men zijn er nieuw in het steenwiel geko-
men. De steenworvel van dit zelfde kop-
pel is vernieuwd en verzwaard zodat het 
allemaal wat stabieler is geworden. Het 
resultaat is dan ook boven verwachting. 
Alles draait geruisloos en volgens mole-
naar Piet Kempenaar “fantasties”!
De molenschuurfundering was er be-
roerd aan toe. Penanten (poeren) die er 
uitzien als zandlopers en meerdere zijn 
gewoonweg omgevallen. Deze worden 
nu opnieuw opgemetseld en balklaag 
en onderslagen worden waarnodig 
vervangen. Vele scherven en pijpen-
koppen worden tijdens het graven ge-
vonden. Ook zijn de oude oliebakken 
te voorschijn gekomen, met zelfs een 
afgezaagde oliepomp er nog in. Als vul-
stuk van het vloerhout lag er een peilstok 
met zaagsnede’s en ingehakte getal-
len. Voor molengekken zoals wij zijn is dit 
prachtig om te vinden. Zes stuks stijlen zijn 
waarschijnlijk in de vijftiger jaren vervan-
gen door ijzeren kolommen die wij weer 
origineel van hout met korbelen hebben 
gemaakt. Ook is een las gemaakt aan 
een bindbalk. 

Het nieuwe schijf loop en een 
nieuwe gang kammen in het steenwiel 
(foto R. Blonk).

Het aanvoeren van de plaat hout 
voor de steenwervel met v.l.n.r.: de 
molenmakers Fred Havik en Ron 
Blonk en molenaar Cees Notenboom 
(foto Jaap Kamphuis).

Oliebak uit het tijdperk waarin De 
Kat nog olie sloeg met rechts in de 
hoek de oliepomp. (foto R. Blonk).

Problemen met draaien 
van de kantstenen van 
de zuideli jke kollergang



Molenwereld 150  | 13e jaargang 2010 nr. 4

Restauratie interieur 
Molen E van de Zes Wielen bij Alkmaar

Molenstichting Alkmaar en Omstreken, 
Andreas de Vos

De polders in het Geestmerambacht sloegen hun water uit op 

de Geestmerambachtsboezem, ook wel Raaksmaatsboezem 

geheten. De droogmaking van de Heerhugowaard, waarvoor 

het octrooi op 6 maart 1625 werd verleend, betekende een 

ontoelaatbare verkleining van de waterberging. Om dit probleem 

op te vangen werd besloten de Raaksmaatsboezen af te malen 

op de Schermerboezem waardoor de doorstroming werd bevorderd. 

Lange tijd werden daarvoor veertien windmolens gebruikt; vier bij 

Rustenburg en tien bij Oudorp. 

Fragment van de kadastrale overzichtskaart van Oudorp omstreeks 1830. 
Behalve de molens van De Zes Wielen en de vier molens achter Oudorp is ook 
nog het erf van de in 1688 afgebrande molen naast molen E nog herkenbaar. Ten 
zuiden van molen I loopt het boezemgebied nog verder door. Hield men zo de 
mogelijkheid open om nog meer strijkmolens bij te bouwen?

Het waren alle binnenkruiers en 
in oorsprong schepradmolens. 
Twaalf molens kwamen voor reke-

ning van de Heerhugowaard en twee 
van de vier achter Oudorp voor de pol-
der Geestmerambacht. De molens van 
de Heerhugowaard werden vrij vroeg 
vervijzeld, die van de Geestmerambacht 
later. In 1941 kwamen de molens bui-
ten bedrijf doordat de Schermer- en de 
Raaksmaatsboezem hetzelfde peil kre-
gen wat de molens overbodig maakte. 
Van de veertien ‘strijkmolens’ (de Noord-
Hollandse term voor boezemmolen) be-
staan er nu nog acht, vijf bij Oudorp en 
drie bij Rustenburg. Na hun buitenbedrijf-
stelling werden de waterlopen gedicht 
en van de meeste molens het binnen-
werk op het bovenwiel na verwijderd. De 
molens waren voor de oorlog al overge-
gaan naar de provincie Noord-Holland 
die ze een tien jaar geleden overdroeg 
aan de Molenstichting Alkmaar en 
Omstreken (Oudorp) en de Stichting De 
Schermer Molens (Rustenburg). Tevens 
werden er plannen ontwikkeld om de 
molens weer daadwerkelijk water te la-
ten verzetten. 

Onderzoek

Nadat de Strijkmolens D, C, de Ambachts-
molen en in de tussentijd nogmaals de C 
wegens de tweede brand zijn gerestau-
reerd, was Molen E aan de beurt.
De familie Schoenmaker verliet op 21 juni 
2007 na vijftig jaar bewoning de molen. 
Een week later begon de restauratie. In 
eerste instantie is de molen zelf geres-
taureerd door molenmaker Poland uit 

Oude ve
rflagen

bepalen 
nieuw 

kleurens
chema
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- M O L E N S A C T U E E L  /  R E S T A U R A T I E  I N T E R I E U R  M O L E N  E  V A N  D E  Z E S  W I E L E N -

De molens van de Zes Wielen in vol bedrijf naar een tijdschriftfoto van maart 
1933; van links naar rechts de molens A t/m E. Op de voorgrond het sluisje 
waardoor men zonder bemaling kon lozen.

Broek op Langedijk, waarna restauratie 
van het interieur zou volgen. In voorbe-
reiding op het herstelwerk door Poland is 
door schrijver dezes een bouwhistorisch 
onderzoek gedaan, evenwel zonder ar-
chiefonderzoek, dus puur op basis van 
de molen zelf. Met hulp van vrijwilligers is 
het interieur op de begane grond zoveel 
mogelijk ontmanteld, als het ware afge-
peld, waarbij de bewoningsgeschiede-
nis zichtbaar is geworden. Er zijn daarin 
ruwweg drie fasen te onderscheiden:
- Fase 1 de periode als schepradmolen;
- Fase 2 de periode als vijzelmolen; 
- Fase 3, de periode nadat de strijkmo-

lens buiten bedrijf zijn gesteld. 
Tijdens de ontmanteling zijn we vanuit juli 
2007 als het ware terug gekropen naar 
fase 2, waarbij ook nog een aardig beeld 
is verkregen uit fase 1. De aangetroffen 

sporen zijn zo goed mogelijk opgeme-
ten, gefotografeerd en in een tekening 
verwerkt. Op basis van deze informatie 
is een bestek gemaakt voor de restau-
ratie van het interieur. Dit werk is uitge-
voerd door Johan Witteman (Witteman, 
traditioneel schilder- en timmerwerk). De 
projectbegeleiding vanuit de stichting is 
grotendeels gedaan door Peter Heere, 
(molenaar en bewoner van de Bosmolen 
welke molen tevens in eigendom is van 
onze stichting) in samenspraak met de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
waar nodig bijgestaan door Ton Rijvordt 
(secretaris).
In de tekst wordt verwezen naar 4 platte-
gronden van de beganegrond, met een 
letter die verwijst naar de daarin opge-
nomen legenda’s. 
- Plattegrond 1 geeft een algemeen 

over zicht van de indeling inclusief de 
balklaag van het plafond; 

- Plattegrond 2 geeft de situatie weer zo-
als deze vanaf ca. 1957 tot 2007 heeft 
bestaan;

- Plattegrond 3 geeft wederom de situ-
atie van de vijzelperiode weer (voor de 
duidelijkheid zonder de balklaag); 

- Plattegrond 4: de balklaag welke bij 
plattegrond nr. 3 separaat is weerge-
geven. Een verwijzing 3D doelt dus op 
plattegrond 3, item D.

Historie

Molen E is in 1630 gebouwd als schep-
radmolen, de vijfde molen in een rij van 
zes langs de Molenkade. Met de gege-
vens zoals die nu bij ons bekend zijn blijkt 
dat in 1844 de molen vervijzeld werd 
met een horizontale (?) vijzel die later is 
vervangen door een normale hellende 
vijzel. Het is niet helemaal duidelijk hoe 
deze horizontale vijzel gezien moet wor-
den, informatie hierover is ons (nog) niet 
bekend. Opmerkelijk is wel dat in Molen 
D een zelfde proces is gevolgd: in 1814 
vervijzeld met een horizontale vijzel, 
welke in 1844 is vervangen door een nor-
male. Waarom dan in 1844 Molen E eerst 
toch nog is voorzien van een horizon-
tale vijzel, die waarschijnlijk toch niet zo 
goed voldeed, is onbekend. Gezien de 
jaartallen is het mogelijk dat de horizon-
tale vijzel van de D is geplaatst in de E. Bij 
beide molens is voor de vervijzeling ge-

De molens B t/m E in 1941 als woonhuis; de zeilen zijn afgehaald de 
eindborden uitgenomen en de waterlopen gedempt. Toen zal niemand ooit 
gedacht hebben dat de molens weer zouden draaien, laat staan water verzetten.

De achterhos na restauratie met een 
blauw geverfde vloer. 
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bruik gemaakt van de achterwaterloop 
van het scheprad, zodat de vijzel onder 
45° t.o.v. de oude waterloop in de molen 
ligt (zie plattegrond 1). Hierdoor heeft de 
waterloop een dubbele knik. De vijzel 
heeft een diameter van 2,30 m.
In 1941 kwamen de strijkmolens buiten 
bedrijf doordat wegens voltooiing van 
het West-Friese Kanalenplan beide boe-
zems ter plaatse gemeen zijn gelegd. 
De voormalige Raaksmaatsboezem 
werd verbreed door de molenkade 
deels af te graven. Feitelijk zijn alleen 
de molenerven overgebleven, voor zo-
ver deze binnen de bochten van de 
Schermerboezem liggen.

Fase 3: de woonhuisperiode 

Nadat de molens buiten bedrijf zijn ge-
komen zijn spil en vijzel verwijderd. Voor 
het verwijderen van de spil is de zolde-
ring van de voorhos (keuken) tijdelijk ver-
wijderd geweest en uit de balken een 

stuk weggezaagd. Met planken aan bei-
de kanten en aan de onderkant zijn de 
uitgenomen stukken weer vastgezet en 
de vloer terug geplaatst (4A). Wanneer 
dit is gebeurd is nog onbekend, maar 
voordat de familie Schoenmaker de 
molen bewoonde was dit al een feit. 
Molenmaker Moejes te Oudorp zal dit 
uitgevoerd hebben, hij was ook betrok-
ken bij latere aanpassingen in het interi-
eur. In hoofdzaak hield dit in het leggen 
van een vloer boven de vijzelgoot, het 
verwijderen van de wand tussen vijzel en 
achterhos, het demonteren van de ka-
merwand en de schouw. De horizontale 
planken van de kamerwand werden 
hergebruikt om een nieuwe kamerwand 
te maken (2H), ruwweg midden door 
de molen zodat de woonkamer een 
stuk groter werd. De planken werden 

als staande delen hergebruikt, met de 
groene zijde van de gang ditmaal aan 
de kant van de woonkamer. Voor die 
wand heeft een (olie-)kachel gestaan, 
de zoldering vertoonde een ronde keep 
in een van de balken om een kachelpijp 
door te laten (2G). Dit gat in de zolde-
ring was weer dichtgemaakt nadat elek-
trische verwarming in de woonkamer is 
aangelegd.
Boven de vijzelkom is de ruimte ingericht 
als slaapkamer, bereikbaar via de ach-
terhos. De ‘nieuwe’ kamer die bij de ver-
vijzeling is ontstaan werd onveranderd 
gehandhaafd. Slechts de keukenkast 
kreeg een deur aan de kamerzijde, de 
deur van de keukenzijde werd dichtge-
spijkerd. Een kast tegen het veld boven 
de vroegere voorwaterloop (2B) werd 
ingericht voor de wasmachine die zo 
achter het aanrecht kwam te staan. Het 
aanrecht zelf werd aangebracht in een 
voormalige kast in de hos (2A) welke tij-
dens de opmeting werd vermoed, en op 
de oude foto bevestigd. Een kast in de 
hoek van de kamer tegen de vijzelwand 
(3E) was verwijderd. De grote bedstee 

Zicht vanuit de keuken naar de 
‘nieuwe’ kamer. De kamer is nieuw 
gemaakt toen de ruimte vrij kwam 
door de sloop van het scheprad. Links, 
achter de kasten, is de ruimte voor de 
vijzel die het scheprad verving.

Kijkje vanuit de achterhos in de 
woonkamer.

- M O L E N S A C T U E E L -
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Molen E, weer malend met vier volle zeilen (foto Harry van Hoorn). 
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De voorhos die als keuken werd gebruikt. Gekookt werd er met een batterij ‘peteroliestellen’, netjes 
gerangschikt van één tot vierpits. Onder het blad de vierkante petroleumkan. Veel emaille keukengerei 
als ketels, pannen en schalen. Toch is het maar goed een mensenleeftijd geleden. 
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- M O L E N S A C T U E E L -

onder de trap (2F, 3K & 3L) werd inge-
richt als badkamer, met toegangsdeur 
via de voorhos, terwijl de bedsteedeu-
ren en de kastdeur in de kamer werden 
dichtgespijkerd. De kleine bedstee (3P) 
werd ingericht als kast, kreeg op zeker 
moment nieuwe deuren waarbij de ori-
ginele deuren op tussenzolder opgesla-
gen werden.
De vloer van de tussenzolder, tevens 
plafond van de begane grond, was een 
lappendeken van verschillende vloer-
delen. Boven de bedsteden, de oude 
gang en de keuken lagen nog oudere, 
bredere delen die de indruk geven uit 
dezelfde periode te stammen. Mogelijk 
is dit aangebracht toen de molen ver-
vijzeld is. Tussen de bedsteden en de 
moerbalk van de woonkamer in lagen 
smallere delen, die waarschijnlijk wel zijn 
aangebracht na de vervijzeling, maar 
voordat de familie Schoenmaker de 
molen betrok. Op deze vloerdelen (pla-
fond) was de aftekening van de kasten 
aan weerszijden van de schouw zicht-

baar, alsmede de originele (laatste) pla-
fondbeschildering.
Onbekend is wanneer de moerbalk van 
de kamerwand in de woonkamer een 
dubbeling (4-4) heeft gekregen waarin 
de vloerbalken zijn opgelegd. Mogelijk 
tijdens de vervijzeling of kort daarna. 
Deze balk ligt precies binnen de bed-
steewanden in de woonkamer, waarvan 
de zoldering met smallere delen is dicht 
gelegd dan de rest. De indruk is dat de 
plafondbalken om een of andere reden 
niet meer goed opgelegd waren of kon-
den blijven op de moerbalk, wat met 
die dubbeling is opgelost. Doordat al 
deze balken een keer geheel waren ge-
schilderd was niet meer zichtbaar of de 
dubbeling van de moerbalk tijdens de 
aanwezigheid van de schouw al aan-
wezig was of na het verwijderen van de 
schouw en kamerwand is aangebracht. 
Mogelijk is deze dubbeling aangebracht 
om de moerbalk wat te verstijven, om-
dat deze niet meer ondersteund werd 
door de kamerwand en schouw.

Tussen de kleine bedstee en de stijl naast 
het kamerraam heeft een kastje tegen 
het veld gezeten (3N). Dhr. Schoenmaker 
had hiervan nog een oude polaroid 
foto, naderhand heeft hij het kastje ver-
wijderd. Ook een later ontvangen veel 
oudere foto toonde dit kastje. Tevens 
zijn aan de kleine bedstee nog sporen 
gevonden van een kastje aan het voe-
teneinde (3O) welke ook verwijderd was, 
wanneer is onbekend.
In de voorhos (keuken) was de originele 
wand met deur naar de trap nog aan-
wezig. De moerbalk van de woonkamer 
stopte naast de trapboom. Een zolder-
balk van de keuken lag met een lip half-
houts hierop (4D). Daarop lag weer de 
bovenbalk van de deurwand rond de 
trap. Deze vreemde constructie werd 
gedragen door een tweetal staande 
delen. De rest van de moerbalk werd 
alleen gedragen door het stukje wand 
ter plaatse van de grote bedstee (met 
de badkamerdeur) en de overgebleven 
deurstijl van de woonkamerdeur naast 
de kleine bedstee. Oorspronkelijk werd 
de moerbalk nog gedragen door de ge-
metselde achterkant van de schouw met 
ter weerszijden een stijltje en de andere 

Links op de zoldering het donkergroen van de achterhos, op de stijl het blauw 
van de kast (3G) en rechts daarvan de weeg boven de vijzelkom.
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- M O L E N S A C T U E E L -

deurstijl van de woonkamer. Doordat de 
woonkamerdeur, wand en schouw wa-
ren verwijderd zakte de moerbalk wat 
door.
Op de eerste bintlaag lag nog de ori-
ginele zwartemanszolder, gelegen op 
2 wankante balken, zodat een plateau 
tussen de 1e trap en de trap naar kap-
zolder gevormd werd. Rond de zwarte-
manszolder had dhr. Schoenmaker zelf 
van tweedehands hout een vloer op de 
bintlaag gelegd en op tussenzolder een 
slaapkamertje getimmerd. Helaas is de 
zwartemanszolder verwijderd en over de 
bintlaag een geheel nieuwe vloer ge-
legd. De wankante balken en het vloer-
tje waren doortrokken van roet.
Opmerkelijk was de enorme laag be-
hang, hardboard (soms 4 lagen om za-
ken min of meer vlak te krijgen), karton 
van waspoeder dozen etc. die in de loop 
der jaren door dhr. Schoenmaker was 
aangebracht om de woning tochtvrij 

en geïsoleerd te krijgen. Glaswolisolatie 
is alleen aangetroffen onder het woon-
kamerraam achter de elektrische ver-
warming en in het veld waar de kastjes 
hebben gezeten (3N & 3O) tot de kleine 
bedstee.
De beganegrond vloer was erg slecht. In 
beide hossen, de bedsteden en onder 
de trap lag nog de oude vloer. Onder de 
grote bedstee was de vloer wel heel erg 
slecht door vocht. Gebruik als badkamer 
was hier debet aan. In de woonkamer 
was de gehele vloer tussen de bed-
steewanden in het verleden al eens ver-
vangen door multiplex plaatmate riaal. 
Hierdoor was niet meer zichtbaar of de 
oude vloerdelen mogelijk al bestonden 
in de schepradperiode. De situatie met 
de kleine bedstee doet vermoeden van 
wel.

Fase 2, de vijzelperiode

Al pellend en demonterend werd dui-
delijk hoe de inrichting van de begane 
grond in de vijzelperiode is geweest. 
Meest opmerkelijke hierin is dat de vijzel 
schuin in de molen werd gelegd, waarbij 
gebruik is gemaakt van de bestaande 
achterwaterloop. De ruimte boven de 

Vanuit de keuken naar de 
achterhos. De gemetselde muur is 
voor de schoorsteen en de schouw.

Later ingebouwd aanrecht in een 
voormalige kast (zie plattegrond 3A) 
welke ook zichtbaar is op de oude 
foto van de voorhos (de kastdeur met 
de wervel is daar rechts in beeld). 

Plattegrondtekening 1 van de begane 
grond gedurende de tijd dat de molen 
zijn vijzel nog had.  
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vijzelkom (3F), tussen de weeg en de 
spil, werd ongebruikt gelaten. Zelfs in de 
nieuwe kamer (3R) werd niet de moeite 
genomen boven de vijzel een extra bed-
stee of kast aan te brengen. Kennelijk 
was de gedachte dat het molenaars-
gezin met de extra kamer en wat kasten 
meer dan genoeg comfort erbij had ge-
kregen. De kamerwand (3D) tussen vijzel 
en die nieuwe kamer was nog compleet 
aanwezig en bestond uit staande delen 
in 2 stukken, met een naad ongeveer 1 
meter boven de vloer. Een forse plank/
balk achter die naad was alles om de 
delen te koppelen. Tegen de keukenkast 
was in die wand een deur (in wand 3D, 
zie ook 2E) voor toegang achter de wie-
len en de vijzellagering. De keukenkast 
(3C) stond op de draagbalk van de spil, 
die een stuk de kamer in steekt vanwege 
de oplegging op de waterloopmuur, die 
als het ware de bocht afsnijdt.
Gevolg was ook dat de achterhos (3I) en 
de nieuwe kamer een min of meer drie-

Staand in de kleine bedstee de vloer, 
met grijs de delen die vroeger in hos 
en kamer zaten, kepen t.b.v. de stijlen 
in de oude positie.

Plattegrondtekening 2 van de begane grond met 
de situatie zoals die bij het begin van de restauratie 
in 2007 was.
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hoekig grondvlak kregen. De achterhos 
liep uit tot een gangetje van hooguit 60 
cm breed tot de kamerwand, waarbij de 
wand van de achterhos een beetje ge-
bogen rond de onderbonkelaar liep en 
aansloot op de keukenwand met deur.
Tijdens het uitpellen kwam ook in beeld 
dat de weeg rond de molendeuren van 
oorsprong niet afgetimmerd was. Tussen 
trapwand en keukendeur was de weeg 
aan de binnenzijde donker roodbruin 
en later donkergroen geschilderd. De 
achterhos gaf rond de deur eenzelfde 
indruk. In een later stadium is de weeg 
rond beide deuren alsnog betimmerd. 
Het moet daar ’s winters toch wel bitter 
koud geweest zijn, met de enige verwar-
ming in de woonkamer.
Op een gegeven moment is de kleine 
bedstee vergroot (3P). De wand met 

De woonkamer met de kleine bedstee zoals die er een mensenleeftijd geleden uit zag. Links van de bedstee enige 
ingebouwde kasten.

De woonkamer met de kleine bedstee en links de kasten tussen deze bedstee en de achtkantstijl.

De oude wanddelen hergebruikt, 
zichtbaar vanuit de slaapkamer 
van het echtpaar Schoenmaker. De 
kleuren van de kamerwand: bruin; 
de kasten: blauwgrijs; de schouw 
cement met teer. De donkergroene 
kant (van de vroegere achterhos) zit 
nu aan de kant van de woonkamer. 
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beide deuren is een stukje de kamer in 
geschoven, waarbij de deurstijl van de 
woonkamerdeur werd opgenomen in de 
bedsteewand. De bedstee werd ook ver-
groot in de lengte, door de kamerwand 
deels te verwijderen en in de achterhos 
een nieuwe wand met staande delen 
te maken. In de vloer in de bedstee 
waren de kepen van de deurstijlen van 
de bedstee op hun oude plek nog aan-
wezig, alsmede grijze verf op delen die 
vroeger in de woonkamer en achterhos 
lagen. Mogelijk is de bedstee vergroot 
toen de molen vervijzeld is, aangezien 
de gehele zoldering binnen de bedstee 
ongeschilderd gebleven was. Zou de 
bedstee na de vervijzeling zijn vergroot, 
dan zou een deel van de donkergroene 
zoldering van het achterhos in de bed-
stee zichtbaar geweest zijn. Mogelijk is 
de vergroting van de bedstee eerder 
uitgevoerd, namelijk in de schepradperi-
ode. Boven de bedstee is dan alleen de 
balklaag aangepast en de vloer van de 
tussenzolder vervangen. In ieder geval 
is aannemelijk (door de verfsporen) dat 

Plattegrondtekening 3 van de 
begane grond met bijbehorende 
legenda met de indeling zoals de 
vijzelmolen die had in de periode 
19411948.

Staand boven de vijzelkom, links door 
de (verwijderde) wand door de kast 
op het spilkalf, rechts daarvan met 
groene delen dicht gespijkerde oude 
deuropening van de spilkast. De kast 
met de witte wand staat ongeveer op 
de plaats van de spil. 
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de vloer van de begane grond tijdens 
het vervijzelen is behouden. Ondanks de 
vergroting bleef het een kleine bedstee 
in vergelijking met de bedstee onder de 
trap (3K).
De beganegrond vloer werd deels ge-
dragen door een paar verzaagde hou-
ten roeden, welke vanaf de woonkamer 
over de waterloop staken en met stijltjes 
op de waterloopmuren steunden. Dit 
geeft te denken dat de gehele vloer van 
de beganegrond tijdens de vervijzeling is 

aangebracht, wat impliceert dat de wo-
ning mogelijk toen ook geheel nieuw is 
gemaakt. Dit is dan weer in tegenspraak 
met de wijziging van de kleine bedstee. 
De fundering van de schouw, een groot 
blok metselwerk dat inmiddels wat ver-
zakt nog aanwezig is, zal hergebruikt 
zijn. Toch is het niet onmogelijk dat de 
aanwezige oude roeden onder de reeds 
aanwezige bestaande woningvloer zijn 
gelegd en dat zo de vloer kon worden 
aangeheeld in de hossen, hoofdzakelijk 

de voorhos met de keuken tot de draag-
balk van de spil. Het zou enorm veel ge-
wurm met dikke balken onder die vloer 
hebben betekend. Aan de andere kant 
kost gewurm met balken waarschijnlijk 
minder dan een geheel nieuwe woning 
in de molen, en men was zuinig. Het her-
gebruik van een deel van de waterloop, 
roeden en het niet voor bewoning bruik-
baar maken van de ruimte boven de 
vijzel tonen dat wel aan. De balklaag in 
het plafond van de keuken wijst er ook 
op dat dit reeds bestond toen de molen 
vervijzeld is, hoewel midden boven de 
buitendeur ook een dichtgemaakt gat 
gevonden is (4B). Heeft daar eerder een 
balk gelegen (opgelegd op de veldre-
gel boven de deur) of is dit gat destijds 
gemaakt t.b.v. een takel voor het uithij-
sen van de spil? Het sluitplankje sloot 
zonder kieren aan, en was van dezelfde 

De schouw met twee zijkastjes. Door de deur zicht naar de achterhos. Gevoel 
voor detail: de bakelieten lichtschakelaar. 

Vanuit de voorhos kon men de trap 
op naar boven. De toegang tot de trap 
werd met een deur afgesloten tegen 
de tocht. 
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Plattegrondtekening 4 van de balklaag zoldering begane grond na verwijdering 
van de spil en de vijzel.

Links de als staande delen 
hergebruikte oude delen van de 
kamerwand, groene zijde (van de hos) 
aan de kant van de kamer. Rechts 
daarvan ongeschilderd plafond van de 
spilkast, donkergroen plafond van de 
hos/gang. Dan de moerbalk. Op de 
bedsteewand 2 bruine strepen, waar 
plankjes hebben gezeten tot de kast 
naast de schouw.

Links donkergroen plafond in 
de hos/gang, rechts daarvan de 
moerbalk met afdrukken van de 
kast (grijs) metselwerk van schouw 
(wit met zwarte teer) en in geel de 
dubbeling. Tevens op de plafond in de 
woonkamer (bruin) nog het grijs van 
de kast.

Nogmaals de woonkamer in vroeger 
dagen met de tafel als gebruikelijk 
voor het raam en links de schouw. 
Het buffet staat voor de wand met 
de grote bedstee.

Woonkamer na restauratie met de 
grote bedstee en links de schouw.
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oude verflagen voorzien als de rest van 
de plank. Dit doet vermoeden dat dit 
gat reeds lang gedicht was, en niet aan-
gebracht toen de spil is verwijderd.
Via via, naar later bleek afkomstig van 
mevrouw De Koning, dochter van de 
laatste molenaar Jan de Koning van 
Molen E voordat de familie Schoenmaker 
de molen betrok, zijn we in bezit geko-
men van een drietal interieurfoto’s van 
Molen E toen deze nog maalvaardig 
was. Een foto toont de keuken, twee 
de woonkamer. Hierop kom ik later nog 
even terug. Jan de Koning was op de 
molen geboren en volgde zijn vader op.

Fase 1, de schepradperiode

Van de schepradperiode is weinig be-
kend over de inrichting van de molen. 
Op de legeringsbalken van de eerste 
bintlaag zijn geen sporen van schaar-
stijlen gevonden, bij de buurmolens zijn 
daar ook geen sporen van. Waarschijnlijk 
heeft de molen geen schaargebint maar 
een stoel gehad, vergelijkbaar met de si-
tuatie in molen Noorder M in de Zijpe.
Mogelijk is de woning behouden geble-
ven en de inrichting tussen scheprad en 
woonkamerwand behoorlijk gewijzigd. 
Er was immers geen groot onderwiel 
meer dat behoorlijk wat ruimte opslokte. 
Ook de omkasting van het scheprad kon 
vervallen. Mogelijk is de keuken, zoals 
zichtbaar op de genoemde oude foto 
ook grotendeels gehandhaafd. Er is 1 
zolderbalk in de voorhos die ter hoogte 
van de wand naar de nieuwe kamer 
(scheprad zijde) is verlengd met een 
balk van andere afmetingen (4-1).
Een zolderbalk die nabij de kleine bed-
stee in de moerbalk is opgelegd en over 
de vijzelruimte naar de weeg boven de 
waterloop steekt lijkt ook hergebruikt te 
zijn (4-2). De afmetingen zijn zwaarder 
dan de overige vloerbalken. Aan de 
bovenzijde zijn 3 kepen (tussenruimte 88 
cm), mogelijk van vroegere lippen van 3 
stijlen, en 2 ringen aanwezig. De ringen 
zijn mogelijk aangebracht toen de balk 
op zijn huidige plaats was, beide zijn in de 
achterhos. Waarvoor die ringen gediend 
hebben is nog onbekend. Genoemde 
balk is boven de vijzelruimte niet geschil-
derd, dus waar hij gezeten heeft in de 
schepradperiode was dit op een plek 
buiten het woongedeelte. Ergens boven 
de tussenzoldervloer (= plafond van de 
woning) en de eerste bintlaag, mogelijk 
de bovenslagbalk van de scheprad-
wand. Toch lijkt de aanwezigheid van 
de 3e keep op 88 cm van de middelste 
hiermee in tegenspraak. De afstand is 
klein en indien dit de steek voor de stijlen 
van die wand zou zijn geweest ontbreekt 
er een stel van die kepen. Mogelijk is het 
een hergebruikte balk van andere her-
komst dan de molen en zaten de ringen 
er ook al aan.
De zoldering lijkt geheel nieuw aange-
bracht te zijn tijdens de vervijzeling, aan-
gezien ter plaatse van de spil geen verf 
aangetroffen is binnen de aftimmering 

Meulfrans:
hos: hos (de - ) (’t hossie) is Westfries en heeft de betekenis van 

uit- of aanbouwtje bij de achterdeur, portaaltje tussen 2 
kamers. Bij de Noord-Hollandse vijzelmolens is het de ruimte 
tussen de twee zijkamers, de spilkast en de buitendeur. 
Voorhos is dan de hos aan de kant van de voorwaterloop, 
achterhos aan de kant van de achterwaterloop.

schaargebint: stelsel van balken dat de spil draagt en waarbinnen een 
van de lagers van de wateras ligt.

schaarstijl: zijstijl van het schaargebint.
vijzelgoot: de kom waarin de vijzel draait, vandaar ook vijzelkom.
weeg: wand (Noord-Hollands).
zwartemanszolder: overloop tussen de trappen in het achtkant (Noord-

Hollands).

rond de bonkelaar. Er waren ook geen 
sporen van spijkers die duiden op herge-
bruik, de balklaag zal in de schepradtijd 
ongetwijfeld anders geweest zijn.

De restauratie

Op basis van hetgeen is gevonden en 
opgetekend is een plan gemaakt voor 
het restaureren van de woning op bega-
ne grond. De beganegrondvloer moest 
geheel verwijderd worden vanwege de 
staat van de vloer en de balklaag. Er is 
een geheel nieuwe geïsoleerde vloer 
aangebracht. Voor zover mogelijk is de 
bestaande binnenbetimmering van de 
velden gedemonteerd t.b.v. isolatie en 
terug geplaatst. De wanden van de 
bedsteden, de keukenkast op de draag-
balk van de spil en de deur plus wand 
naast de trap zijn zo voorzichtig mogelijk 
gedemonteerd met het oog op mogelijk 
hergebruik. Uiteindelijk bleek dit voor de 
wanddelen niet meer haalbaar, zodat 
alleen de deuren hergebruikt konden 
worden.
De balklaag van de tussenzolder (pla-
fond van de woning) is grotendeels be-
houden en samen met de gegevens van 
het onderzoek leidend geweest voor de 
restauratie en waar nodig reconstructie. 
De locatie van de kamerwand, bedstee-
wanden, de wand tussen vijzelruimte en 
achterhos en de kast op de draagbalk 
van de spil stonden hiermee wel vast. 
Voor wat meer wooncomfort is de ruimte 
boven de vijzelgoot bij de nieuwe ka-
mer getrokken, alleen rond de spil is een 
kast aangebracht, waarbij rekening is 
gehouden met eventueel maalvaardig 
maken in de toekomst. De vroegere kast 
in de achterhos (3G) is iets groter uitge-
voerd en ingericht als toilet en kast 3E is 
vervallen. Mede dankzij de historische 
foto’s van de woonkamer is het kastje 
tegen het veld tussen achtkantstijl (3N & 
3O) en kleine bedstee gereconstrueerd, 
alsmede de schouw (3M). De schouw is 
nog leeg en er is (nog) geen rookkanaal 
aangelegd.
Op basis van de in het interieur aange-
troffen verflagen is een kleurenschema 
gemaakt voor de diverse ruimten. De 

bewoners, echtpaar Van Hoorn, heeft 
een flinke bijdrage geleverd in het schil-
derwerk, met name het voorbereidende 
werk (schuren, plamuren en gronden) 
van alle wanden en plafonds. Ook de 
vloeren zijn door hen geschilderd.

Het uiteindelijke resultaat mag gezien 
worden. Hoewel er zaken niet volledig 
naar de oude situatie hersteld of gere-
construeerd konden worden, vanwege 
onduidelijkheden of aanpassingen ten 
behoeve van de huidige tijd, heeft 
Molen E van alle vijf de strijkmolens te 
Oudorp het meest authentieke interieur 
op basis van informatie uit de molen zelf. 
Komend voorjaar zal een feestelijke ge-
legenheid georganiseerd worden om de 
restauratie van Molen E, en daarmee het 
restauratietraject van de laatste jaren, af 
te sluiten. Een restauratietraject waarin 
bestuursleden en vrijwilligers enorm veel 
werk hebben verzet om de strijkmolens 
C, D, E en de Ambachtsmolen in de hui-
dige staat te brengen. Tegen die tijd zal 
daar wel over bericht worden.
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     Duitsland
Nedersaksen

Herstel standerdmolen Dornum 
begint

In Duitsland staan nog heel wat stan-
derdmolens. Oostfriesland daarentegen 
is nog altijd een betrekkelijke windmo-
lenrijke streek, maar arm aan standerd-
molens. De meeste standerdmolens zijn 
vervangen door als regel achtkante mo-
lens of geheel verdwenen. In de streek 
is zegge en schrijven één standerdmolen 

bewaard gebleven. Deze staat tussen 
Norden en Esens in het dorp Dornum. Hij 
heeft met zijn bouwjaar 1626 een eer-
biedwaardige leeftijd. In het genoemde 
jaar liet kasteelheer Hero Mauritz von 
Closter de molen bouwen. Tot 1792 werd 
de molen verpacht, maar in dat jaar 
kocht Tebbe Abraham Mammen de mo-
len, die eerder de molen pachtte. Zijn 
initialen staan zowel op de vangbalk als 
op de windvaan. De molen was tot 1960 
in bedrijf en werd daarna in 1984 aan-
gekocht door de gemeente Dornum. Bij 
een storm, begin februari 2002, is de mo-
len verschoven. Om verdere problemen 
te voorkomen hebben medewerkers van 
de dienst gemeentewerken begin no-
vember 2002 de roeden uit de molen ge-
haald in afwachting van een grondige 
restauratie die in 2003 zou beginnen. Dat 
had toch blijkbaar heel wat meer voe-
ten in de aarde, want het kwam er maar 
niet van. Nu is dan toch de zaak rond en 
is de restauratieopdracht verstrekt aan 
de firma Hass Holzbau uit Norden, die 
op 11 maart met de werkzaamheden is 
begonnen. De molen wordt compleet 
gedemonteerd en vervolgens weer in 
elkaar gezet. Hij krijgt ook nieuwe roe-
den, vervaardigd van larix. De oude 
roeden waren van een tropische hout-
soort, maar die achtte men nu te zwaar. 
De restauratiekosten worden geraamd 
op 360.000 euro, waarvan 150.000 euro 
door de EU wordt gesubsidieerd en 
120.00 euro uit het molenfonds van de 
Landkreis. De gemeente Dornum draagt 
50.000 euro bij. Als alles volgens plan 
verloopt dan wordt bij de Duitse molen-

dag (traditioneel op 2e pinksterdag) het 
‘Richtfest’ gevierd.

Tegenvaller bij de Westgaster 
Mühle in Norden

In het afgelopen jaar stuitte men bij her-
stelwerkzaamheden aan de imposante 
Westgaster Mühle in Norden op een flin-
ke tegenvaller. Men dacht er bij het jaar-
lijkse onderhoud goed uit te springen. 
Wel zou de omloop rond de kap ver-
nieuwd worden, maar verder leek alles 
mee te vallen. Helaas diende zich een 
gebrek aan dat bepaald niet met een 
praatje is goed te maken: één voeg-
hout bleek in slechte staat te verkeren. 
Ondanks dat deze eiken balk nog niet zo 
oud was bleek hij van binnen vermolmd. 
Het slechte stuk, ongeveer de helft van 
de totale lengte, werd verwijderd en 
vervangen door een staalconstructie 
als een soort brug tussen de beide oude 
gehandhaafde stukken. Met het herstel 
was ongeveer 30.000 euro gemoeid 
dat elk voor een derde werd gedragen 
door de molenvereniging, het molen-
fonds van de kreis en eigenaar Gerhard 
Campen. De Westgaster Mühle is mo-
lentechnisch ook buitengewoon interes-
sant omdat in deze molen zich nog een 
complete bloemmaalderij bevindt met 
walsenstoelen en plansiften. Het is de 
bedoeling om die dit jaar weer in bedrijf 
te nemen vanwege de gestegen vraag 
naar bloem. Vooraf dient echter alles 
nagekeken te worden.

De wiekenloze standerdmolen van 
Dornum (foto H. Noot, 10 juni 2003).

De Westgaster Mühle in Norden 
(foto H. Noot, 8 februari 2009). 

Molen me
t 
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Zaterdag 6 maart werd de 

jaarlijkse Algemene Vergadering 

van de Vereniging De 

Hollandsche Molen gehouden in 

het Koninklijk Instituut voor de 

Tropen te Amsterdam.

Als gebruikelijk kwamen ‘s morgens 
de huishoudelijke zaken van de 
vereniging aan de orde. Het CBF-

keurmerk vereiste een statutenwijziging 
omdat voor dit keurmerk de functies toe-
zicht, bestuur en uitvoering gescheiden 
dienen te zijn. Er wordt vervolgens een 
kort jaarverslag voorgelezen, waarna 
de penningmeester opening van zaken 
geeft over het afgelopen jaar. 
In 2009 heeft de vereniging de hoogste 
prioriteit gegeven aan het herstel van de 
zorgelijke financiële situatie. Inmiddels is 
er reeds een aantal maatregelen geno-
men om de ernstige tekorten structureel 
op te lossen waarbij de contributiever-
hoging en de invoering van het lidmaat-
schap voor eigenaren het meest in het 
oog springen

Niet alleen vanwege deze zorgen, maar 
ook om andere redenen was 2009 een 
moeizaam jaar, waarin een aantal zeer 
belangrijke zaken op de agenda ston-
den als de beleidsbrief Modernisering 
Monumentenzorg van minister Plasterk. 
Kernpunt ervan is dat cultuurhistorische 
waarden een rol gaan spelen in de ruim-
telijke ordening. De Hollandsche Molen 
heeft de brief kritisch bekeken waarna 
samen met andere monumentenorga-
nisaties met succes een aantal wijzigin-
gen werd doorgevoerd. Tevens werd 

afgelopen jaar de in de Tweede Kamer 
de Brimregeling geëvalueerd, waarbij 
tot teleurstelling van de vereniging de 
zo gewenste vereenvoudiging van de 
reeds toegezegde Brimsubsidies niet 
werd gehonoreerd.
Goed nieuws was de start van het groot-
schalige digitaliseringsproject dat in 2011 
moet uitmonden in de interactieve web-
site (Allemolens.nl). De bedoeling is dat 
hierop alle beschikbare molenkennis en 
historische bronnen over molens in digi-
tale vorm te vinden zal zijn.

Jaarvergadering van De Hol landsche Molen
J.S. Bakker

De bestuurstafel, met (v.l.n.r.): mevrouw Kaag, de heren Brok, 
Endedijk, De Zeeuw, Rijnders, mevrouw Van Diepen, de heer Braay en 
mevrouw De Vries.

1500ste 
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de 

vri jwilli
g molen

aar

is Fran
ny Vers

chueren



13e jaargang 2010 nr. 4 | 165 Molenwereld

Verder werden alle zeilen bijgezet om tot 
een dringend gewenste draagvlakver-
breding te komen, onder andere door 
de vernieuwing en uitbreiding van de 
website (www.molens.nl). Aan Nationale 
Molendag 2009 namen niet minder dan 
576 geregistreerde molens deel, 122 meer 
dan in 2008. 
Aan educatie is ook in het verslagjaar 
veel aandacht besteed. De website 
moleneducatief.nl werd volop bezocht, 
mede doordat er een aantal nieuwe za-
ken werd toegevoegd. Zo werden spe-

ciaal voor de jeugd door Workstation 4 
korte molenfilmpjes gemaakt, die online 
via (moleneducatief.nl) zijn te bekijken. 
De dvd is te koop in de winkel en wordt 
door veel scholen en leerlingen besteld.
Tijdens de Algemene Vergadering in 2009 
werd het Visiedocument Molenbehoud 
van De Hollandsche Molen officieel ge-
presenteerd. In deze publicatie geeft de 
vereniging de kaders aan waarbinnen 
het molenbehoud volgens haar vormge-
geven moet worden. Het visiedocument 
is de inbreng van De Hollandsche Molen 
voor de Molennota van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, die in 2010 
verschijnt.
Op 3 juni 2009 ontvingen eigenaren van 
49 molens een restauratiesubsidie op 
grond van de RRWR 2008. In totaal werd 
voor 5 miljoen euro toegekend. Dankzij 
de diverse restauratieachterstandsre-

Jaarvergadering van De Hol landsche Molen
- A C T I V I T E I T E N  /  J A A R V E R G A D E R I N G  D E  H O L L A N D S C H E  M O L E N -

Een podium vol geslaagde vrijwillige molenaars.

gelingen kunnen 150 molens worden 
hersteld en daalt de achterstand van 17 
naar 10 procent.
Met het bestuur van het Gilde van 
Vrijwillige Molenaars werd gesproken 
over de vernieuwde exameneisen en 
de voortgang bij de vernieuwing van de 
opleiding tot vrijwillig molenaar.
Op 19 september werden bij molen De 
Jonge Johannes te Serooskerke de ver-
nieuwde exameneisen voor de oplei-
ding tot vrijwillige molenaar officieel 
gepresenteerd en aangeboden aan de 

minister van cultuur Plasterk. Tijdens deze 
feestelijke bijeenkomst reikte de minister 
ook het getuigschrift Vrijwillig Molenaar 
uit aan de 1500ste geslaagde windmo-
lenaar, de heer Franny Verschueren.
Alle goede bedoelingen en inspannin-
gen ten spijt liep het ledenaantal weer 
terug: het daalde weer, weliswaar licht, 
van 4896 per 1 januari 2009 tot 4686 aan 
het begin van 2006. Deze ontwikkeling 
blijft een zorgelijk zaak. Voor 284 leden 
werd het ‘gewone’ lidmaatschap om-
gezet in een lidmaatschap voor mole-
neigenaren.
Gelukkig weet de vereniging zich in 
haar streven gesteund door tal van or-
ganisaties en personen, financieel en 
daadwerkelijk. Zonder die hulp zou het 
onmogelijk zijn om alles in goede banen 
te leiden. 

Verkiezing bestuursleden

De voorzitter, ir. J.J. de Zeeuw (voorzit-
ter) en mevrouw mr. F. van Diepen-Oost 
(vice-voorzitter) waren aftredend en stel-
den zich niet herkiesbaar. De heer H.C. 
Kromhout heeft om persoonlijke redenen 
besloten terug te treden als lid van het 
bestuur.
Als nieuwe bestuursleden werden me-
vrouw W.M. Verver-Aartsen en de heren 
drs. P.C. van den Brink en drs. L. van Term 
gekozen. Mevrouw Verver volgt de heer 

De nieuw gekozen bestuursleden; v.r.n.l.: mevouw 
Verver en de heren Van den Brink en Van Term.

De directeur van de vereniging met rechts van hem de 
ontvangers van de Certif icaten van verdienste (v.l.n.r.) 
Cor Boonstra, Jan Menge, Jaap Dekker en Wim Meerkerk.
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De Zeeuw als voorzitter van de vereni-
ging op. 

Certificaten van verdienste

Tijdens de jaarvergadering werden vier 
Certificaten van Verdienste uitgereikt 
aan personen die zich op bijzondere 
manier onderscheiden hebben bij de 
zorg voor molens, te weten aan Wim van 
Veen, Cor Boonstra, Jan Menge en Jaap 
Dekker.
Wim van Veen is vrijwillig molenaar op 
de Middelmolen te Molenaarsgraaf en 
molenaar in hart en nieren, maar ook 
iemand die veel bijdraagt aan het mo-
lenbehoud in de Alblasserwaard. De 
Middelmolen in Molenaarsgraaf is al ruim 
25 jaar zijn domicilie. De molen is maal-
vaardig en sinds 1968 eigendom van 
de SIMAV en bemaalde oorspronkelijk 
de polder Giessen-Oudebenedenkerk. 
Maar al voor de overdracht aan de 
SIMAV, was de naam Van Veen aan de 
molen verbonden: zijn ouders huurden 
de molen:
Van Veen heeft veel onderhoud aan 
de molen uitgevoerd, waakt over de 
biotoop en regelmatig wordt er met de 
zaagploeg van de molenaars bij de mo-
len gesnoeid en gezaagd. Hij maakt ook 
deel uit van de technische commissie 
van de stichting, waarbij hij talloze res-
tauratieaanvragen heeft samengesteld. 
Hij zit verder in de werkgroep die streeft 
het molencomplex van Streefkerk in ere 
te herstellen en houdt zich bezig met de 
website van de stichting.
Cor Boonstra en Jan Menge zijn vrijwil-
lige molenaars op korenmolen De Haas 
te Benthuizen
In 1985 werd molen De Haas te Bent-
huizen gecompleteerd tot een maal-
vaardige korenmolen. Al tijdens de 
restauratie van de molen waren een 
tiental Benthuizenaren in opleiding voor 
vrijwillig molenaar. Dit resulteerde in de 
oprichting van de Vereniging Benthuizer 
Molenaars. Cor Boonstra en Jan Menge 
waren twee mensen van het eerste uur 
waren, resp. voorzitter en secretaris/ 
penningmeester van de vereniging.
Dit jaar vieren ze hun zilveren jubileum 
als vrijwillig molenaar. Als vrijwillig mole-
naar én opleider hebben zij zich in die 
periode zeer verdienstelijk gemaakt. Cor 
Boonstra daarnaast ook nog als biotoop-

Tijdens het huishoudelijk gedeelte 
was de zaal nog niet geheel gevuld. 
Dat was ‘s middags bij de 
diplomauitreiking wel anders. 

Een jaarprijs van de Stichting 
Molengiftenfonds voor Vernuft en 
Volharding voor (v.r.n.l.) de Stichting 
De Kilsdonkse Molen, Lia en Rolf van 
der Mark en Frans Weemaes. 

Afscheid van de heer De Zeeuw 
en mevrouw Van Diepen.
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wachter voor de gemeente Rijnwoude. 
Jan Menge was jarenlang penning-
meester van de afdeling Zuid-Holland 
van het Gilde van Vrijwillige Molenaars.
Jaap Dekker, vrijwillig molenaar op De 
Kersenboom te Rijsoord is een van de vrij-
willige molenaars van het eerste uur. Op 
29 februari 1972 deed hij examen op de 
Boterhuismolen te Warmond. Vele jaren 
was hij vervolgens de vaste molenaar 
op de Blauwe Molen te Rijpwetering. 
Hij draaide verder met de Grosmolen 
in Hoogmade, De Vriendschap in Bles-
kensgraaf en de korenmolen van Kloet-
inge.
In die tijd was Jaap Dekker lid van het 
dagelijks bestuur van de Rijnlandse 
Molenstichting en betrokken bij de 
restauratie en het onderhoud van de 
veertig molens van deze stichting. Van 
daaruit raakte hij in 1988 betrokken 
bij het herstel en de verplaatsing van 
De Kersenboom te Rijsoord, als lid van 
Stichting De Rijsoordse Molen en de 
technische commissie. Na de verplaat-
sing in 1991 en de voltooiing van de res-
tauratie werd hij er de molenaar. Twee 
jaar geleden liet Jaap Dekker voor het 

laatst molen De Kersenboom in Rijsoord 
draaien. Na vijftien jaar op de molen te 
hebben gewerkt droeg hij het molenaar-
schap over aan Tom Blaak. In al die jaren 
stelde Jaap Dekker De Kersenboom 750 
keer in bedrijf. De teller van de bovenas 
ging in die jaren 1,7 miljoen keer rond! 
Het molenaarschap van de Rijsoordse 
molen heeft hij neergelegd, maar de be-
trokkenheid bij molens blijf als bestuurs-
lid van de Stichting Molen De Zwaan te 
Kerkwerve-Moriaanshoofd.

Vernuft en volharding

De Stichting Molengiftenfonds voor 
Vernuft en Volharding ontstond uit de 
wens om mensen of instellingen te on-
derscheiden die op een bijzondere wijze 
vernuft en volharding getoond hebben 
ten behoeve van molens. Daarom wor-
den eens per jaar tijdens de jaarverga-
dering van De Hollandsche Molen enige 
jaarprijzen door deze stichting uitgereikt. 
Dit jaar zijn die toegekend aan Frans 
Weemaes, Lia en Rolf van der Mark en 
de Stichting De Kilsdonkse Molen.

Frans Weemaes is één van de grootste 
Zeeuwse molenkenners. Vanaf zijn 14e 
verzamelt hij over molens en maalt ook 
zelf in Zeeuws-Vlaanderen. Frans spant 
zich dagelijks in om zijn kennis en erva-
ring in te zetten voor het Zeeuwse molen-
behoud. Hij heeft een groot aantal pu-
blicaties en drie molenboeken over het 
werk en leven op Zeeuwse en Vlaamse 
molens geschreven. Naast kennis verza-
melt Frans ook molenattributen en au-
thentieke onderdelen. Door de onder-
delen te hergebruiken in actuele restau-
ratieprojecten gaan ze niet verloren en 
kunnen kosten bespaard worden.
In de jaren '70 werden veel molen in 
Zeeland gerestaureerd door molenma-
kers uit Noord- en Oost-Nederland. Hier-
door werden veel authentiek Zeeuwse 
details ‘weggerestaureerd’. Frans heeft in 
zijn jeugd met oude beroepsmolenaars 
gewerkt en kent de authentieke details. 
In zijn vrije tijd werkt hij als vrijwilliger mee 
aan talrijke molenrestauraties. Hij zet zich 
zo al jaren in om op authentiek Zeeuwse 
wijze te restaureren.

De Kilsdonkse Molen in Beugt 
veranderde van een ruïne in een 
uniek molencomplex (foto H. van 
Steenbergen, 16 maart 2010).

Toen de heren Menge en Boonstra 
begonnen aan hun avontuur met de 
molen van Benthuizen stond die er zo 
bij. Dat is nu nauwelijks voorstelbaar; 
net zo min als toen voorstelbaar 
was dat de molen in 2007 260.000 
omwentelingen zou maken, ruim 
5.000 kilo consumptietarwe zou 
malen tot volkorenmeel en bloem 
en bijna 1.000 kilo voertarwe (foto 
jsb, 29 maart 1983). 
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Hij levert zo een grote bijdrage aan het 
behoud van de regionale molencultuur. 
Hij heeft niet alleen kennis en ervaring 
verzameld maar deze gedeeld en om-
gezet in daden die nog jaren zichtbaar 
zijn in het Zeeuwse molenbestand.
De molen De Rietvink in Nijetrijne (Fr) is 
door Lia en Rolf van der Mark van de 
ondergang gered. Als zij niet toevallig 
op zoek waren naar een ligplaats voor 
hun oude Groninger zeetjalk en niet toe-
vallig de juiste mensen troffen die het 
echtpaar wezen op de te koop staande 
molen aan de Veendijk bij Nijetrijne, dan 
had de voormalige veenpoldermolen er 
nog als een wrak bij gestaan, áls hij er 
tenminste nog had gestaan. Lia en Rolf 
waren meteen verknocht en deden er 
alles aan eigenaar te worden van de 
molen die absoluut een beter lot ver-
diende. In molenkringen was De Rietvink 
al zo’n beetje afgeschreven. Maar niet 
voor het enthousiaste echtpaar dat met 
heel veel vernuft en volharding de uitda-
ging aanging om het molenwrak om te 
toveren tot een waardige parel voor het 
Scheenegebied. Opmerkelijk is het dat 
zij, als betrekkelijke nieuwkomers in de 
molenwereld, van begin af aan steeds 
de juiste mensen op het juiste moment 
ontmoetten en/of inschakelden waar-
door een bijna voor onmogelijk gehou-
den restauratieproject toch kon slagen. 
De Rietvink zal z’n vleugels trots als ooit 
tevoren weer uitslaan en Lia, die de 
opleiding tot vrijwillig molenaar volgt, 

zal met haar aanstekelijk enthousiasme 
mensen ontvangen in de molen die 
t.z.t. ook van binnen weer de sfeer van 
weleer zal uitstralen. Voor een natje en 
een droogje kunnen belangstellenden 
vervolgens aanschuiven in de beschei-
den theetuin die naast de molen is ge-
situeerd.
De completering van de Kilsdonkse 
Molen in Beugt/Heeswijk-Dinther (NBr) 
is het huzarenstukje van de Stichting 
Kilsdonkse Molen. Daardoor heeft Ne-
derland sinds mei 2009 weer een water-
vluchtmolen; een molen die zowel door 
wind als door waterkracht kan worden 
aangedreven. Het is de enige in het 
land. Samen met de door water aan-
gedreven oliemolen vormt dit een uniek 
complex.
De geschiedenis van deze molen gaat 
terug tot de Middeleeuwen. Na 1939 
raakte de windaandrijving in onbruik. De 
bouwkundige toestand van de molen 
ging hard achteruit. De vervallen kap en 
stelling van de windmolen werden in 1954 
verwijderd, waarna nog een deel van 
het metselwerk werd gesloopt. In 1998 
ontstaan de eerste ideeën om de molen 
in oude luister te herstellen. In 2003 wordt 
een stichting opgericht die zich het her-
stel van de molens ten doel stelt, en er 
komt een startbedrag beschikbaar uit 
de gelden van de SponsorBingoLoterij. 
Het bestuur van de stichting stond voor 
een enorme taak, die zij met buitenge-
wone voortvarendheid, vernuft en vol-
harding ter hand heeft genomen. Op 
het gebied van fondsenwerving hebben 
de bestuursleden een enorme prestatie 
verricht. Een project van 2,2 miljoen euro 
werd gerealiseerd. Er is een schitterend 
molencomplex ontstaan waarop men 
trots mag zijn.

Jaarrede

Mevrouw Verver sporak voor de eerste 
maal de leden toe in haar nieuwe kwa-
liteit als voorzitter, een voorzitterschap 
dat zij als een grote eer beschouwt ge-
let op de betekenis van de molens voor 
onze samenleving in heden en verleden. 
Nederland is groot geworden door zijn 
molens. Als burgemeester van Schiedam 
zijn molens haar niet vreemd. De zeven-
de molen is er in aanbouw en zij maakt 
deel uit van het comité van ondersteu-
ning. De zo opgedane ervaring hoopt 
zij ook in te brengen bij De Hollandsche 
Molen. In de korte tijd waarin zij betrok-
ken raakte bij De Hollandsche Molen 
kwam zij onder de indruk van het vele 
werk wat er wordt verricht, maar ook van 
de uitdagingen waarvoor de vereniging 
staat. Mt spanning wordt uitgezien naar 
de Molennota van de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed, ook in het licht van 
het biotoopvraagstuk en de consequen-
ties van verwachte bezuinigingen. Ze 
drong met klem aan op de broodnodige 
verbreding van het draagvlak.
Een nieuwe voorzitter, nieuw bestuurs-
leden betekent ook afscheid, in dit ge-

val van Jaap de Zeeuw en Frieda van 
Diepen. Beide hebben in hun negenja-
rig bestuurslidmaatschap een voortrek-
kersrol gespeeld. Mevrouw van Diepen 
gaf gezicht aan het Jaar van de Molens, 
het jaar waarin tevens de basis werd ge-
legd voor het grote restauratieoffensief. 
Onder leiding van de heer De Zeeuw 
kwam de bestuurlijke reorganisatie en 
de instelling van de molenadviesraad 
tot stand. Om de blijvende band met en 
de betekenis voor de vereniging te on-
derstrepen werd het lidmaatschap van 
zowel de heer De Zeeuw als mevrouw 
Van Diepen omgezet in een lidmaat-
schap voor het leven. Tevens kregen zij 
een persoonlijk cadeau overhandigd als 
dank voor de bewezen diensten.

Website 

In het digitale tijdperk is een adequate 
website voor een vereniging als De 
Hollandsche Molen onmisbaar. De ont-
wikkelingen in dit opzicht gaan snel en 
de mogelijkheden worden steeds gro-
ter. Dat waren dan ook redenen om de 
verenigingswebsite www.molens.nl in-
grijpend te herzien. Dat komt niet alleen 
tot uiting in de vormgeving maar ook in 
de togenomen gebruiksmogelijkheden, 
onder meer via toegevoegde nieuwe 
onderdelen. Ingeborg Pouwels lichtte 
de opbouw en de werking van de ver-
nieuwde website toe. Hierna volgde 
aansprekende fragmenten van molen-
films. Veel is ervan terug te vinden in de 
in Molenwereld 2009-11-432 besproken 
DVD Levende Molens van Holland van 
Menno Mennes.

Getuigschriften

Het uitreiken van de diploma’s aan de in 
het afgelopen jaar geslaagde vrijwillige 
molenaars is altijd weer een hoogtepunt 
van de vergadering. Het is dan ook een 
belangrijk moment, niet alleen voor de 
betrokkenen, maar eigenlijk voor ieder-
een die het wel en wee van de molens 
ter harte gaat: zonder molenaars geen 
draaiende molens! 
In 2009 schreven 65 kandidaten zich in 
voor het windmolenaarsexamen. Van 
deze groep legden 60 personen het exa-
men met goed gevolg af. Het examen 
voor watergedreven molens werd afge-
legd door 5 kandidaten die allen slaag-
den. Het zijn er meer dan vorig jaar, toen 
49 vrijwilligers voor windmolens en 4 voor 
watermolens het examen met goed ge-
volg aflegdn. De diploma’s werden op 
de gebruikelijke manier uitgereikt en zo 
stond het podium van de zaal vol met 
gediplomeerde vrijwillige molenaars die 
de verworven vaardigheden hopelijk 
lang en met veel plezier tot toepassing 
brengen. 

Alle foto’s, tenzij anders 
vermeld: H. Noot.

- A C T I V I T E I T E N -

De verhuizing van de Rijsoordse 
molen op 12 januari 1991, waar Jaap 
Dekker een actief aandeel in had. 
De molen was  wat je noemt  een 
biotoopslachtoffer (foto jsb).
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Verdonkschot Service: 

        WEER WESSEMSE WIEKEN 
Sinds november 2007 is te Wessem 
in het Limburgse landschap langs 
de Maas het bedrijf Verdonkschot 

Service te vinden.

Dit bedrijf is eigendom van Jos Ver-
donkschot en samen met zijn zoon 
Gijs richt hij zich voornamelijk op 

speciale staalconstructies. Ook stalen molen-
onderdelen zijn bij hem in goede handen.
De carrière van Jos Verdonkschot begon bij 
Derckx te Beegden, het bedrijf dat in de mo-
lenwereld goed bekend is vanwege de mo-
lenroeden. (Derckxroeden). Vele molens in 
Nederland en daarbuiten zijn uitgerust met 
deze roeden.
Jos heeft al heel wat roeden gecontroleerd 
op deugdelijkheid en waar nodig repa-
raties uitgevoerd. In zijn eigen bedrijf zijn 
al diverse molenroeden gemaakt en ook 
staartbalken, lange-, en korte spruiten stalen 
rolvloeren, voeringen om het bovenwiel, fok-
kestoelen, Busselneuzen, Dekkerwieken enz. 
Hij heeft het ook in zijn hoofd, om een soort 
Bileauwieksysteem te construeren, een vak 
apart maar het gaat lukken. Er ligt zelfs een 
aanvraag, om een molenroede te maken 
volgens het Potroedeprincipe, dus geklonken 
op hoeklijnen. “Als de wind niet keert, zullen 
oude tijden herleven” zoals Jos in zijn verhaal 
aanhaalt. Op dit moment ligt er op zijn ter-
rein een molenroede ter reparatie en deze zal 
een dezer dagen opgeknapt worden.
Over werk heeft de firma niet te klagen, zo is 
er ook veel werk voor grote industriële bedrij-
ven in de buurt en ondanks dat er in het korte 
bestaan van het bedrijf al 8 molenroeden 
zijn afgeleverd, zijn nieuwe opdrachten altijd 
welkom.
Stalen molenonderdelen worden na mon-
tage geheel behandelt tegen corrosie. Alle 
platen worden vooraf gestraald, om de wal-
slaag te verwijderen. Verdonkschot is er ook 
voorstander van, om de roeden te laten gal-
vaniseren, daar zit echter wel een maar aan. 
Galvaniseerbaden zijn namelijk niet lang ge-
noeg om een roede in kwijt te kunnen, dus 
zullen de roeden gedeeld moeten worden in 
twee of drie stukken en later met hoeklijnen 
en bouten weer gekoppeld worden en de 
naden weer lassen. Volgens Verdonkschot 
is dit goed te doen. De roeden van de 
Murphymill in San Francisco zijn ook in drie de-
len gemaakt en worden op dezelfde manier 
ook weer gekoppeld, niet vanwege het gal-
vaniseren, maar omdat ze zo lang waren, dat 
ze niet in een container pasten voor transport 
(roedelengte ruim 34 meter).

De molenroeden die Verdonkschot 
fabriceert, voldoen aan de nieuwe richtlijnen 
van de RCE.

Vader en zoon Verdonkschot bij een te repareren molenroede.

Bij de tekening voor een molenroede.

In de werkplaats. 

(foto’s Joh. Ottevanger, 4 november 2009). 
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   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!!! 




