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Bij de omslag voorzijde: De molen Sint Anthonius in Eerde is een van de oorlogs-
slachtoffers die momenteel hersteld wordt. De molen had een plaats aan de ‘Hell’s 
Highway, de corridor die in september 1944 van levensbelang was voor de geal-
lieerden. Na de landing van 17 september 1944 gebruiken de Amerikanen en de 
Duitsers (die de molen nadien nog zes keer (!) in bezit nemen) als observatiepost. 
Op 24 september loopt de molen bij beschietingen flinke, maar niet onherstelbare, 
schade op, zoals blijkt uit bovenrstaande tekening van Bernard van Dam. De tank 
is een Amerikaanse tank die een voltreffer krijgt waarbij de drie bemanningsle-
den omkomen. Eerder, op 18 september was een Amerikaanse waarnemer in de 
molen om het leven gekomen. De molen wordt in 1946 dan gedeeltelijk gesloopt, 
maar de restauratie is nu dan toch in volle gang. De romp is al klaar (foto H. van 
Steenbergen, 6 maart 2010).

Bij de omslag achterzijde: De Houthuizer molen was een der vele molens in de 
streek ten westen van de Maas tegenover Venlo-Roermond die slachtoffer werd 
van het oorlogsgeweld dat deze streek zozeer teisterde. In 2008 werd op de plaats 
van de oude molen een replica gebouwd, die vanwege zijn geschiedenis gezien 
mag worden als een symbool van de herrijzenis van dit zo zwaar getroffen gebied. 
(foto H. Noot, 4 oktober 2009).

Het is deze maand zeventig jaar geleden dat Nederland in de Tweede 
Wereldoorlog betrokken raakte en 65 jaar geleden dat deze oorlog werd 
beëindigd. Daarom is dit nummer min of meer een themanummer dat 
aan de lotgevallen van molens in deze oorlog is gewijd. Op microschaal 
beschrijft Erwin Esselink de lotgevallen van één molen; die te Hoogland, 
terwijl op macroschaal de relatie tussen het oorlogsverloop en de lotge-
vallen van molens wordt beschreven; afgesloten met een zo compleet 
mogelijke lijst van alle molens die door de oorlog zijn getroffen.

En Balie Kluiver bepleit een eerbewijs.     JSB
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De Hoop te Haren genomineerd 
voor Raboprijs

De jury van Rabobank stimuleringsfonds 
heeft korenmolen De Hoop genomi-
neerd voor een bijdrage van 5.000 euro. 
De nominatie in de categorie Cultuur is 
bedoeld voor buitenverlichting, die aan 
hoge eisen moet voldoen. Zo moet de 
verlichting duurzaam zijn en aangepast 
aan de woonomgeving. De bevolking 
kon op internet voor de nominatie stem-
men. De aanvraag van stichting molen 
De Hoop was ingediend om de geres-
taureerde korenmolen ook in de avond 
oogstrelend in het dorpssilhouet te kun-

nen terugzetten. Dat is goed voor de 
identiteit van Haren, maar vooral voor 
de dorpseconomie. Een goed zichtbare 
molen is de eerste belangrijke stap op 
weg naar een molenbiotoop. De mo-
lenbiotoop biedt kansen op verdere ver-
sterking en uitstraling van het dorpshart 
en werkt als magneet op toeristen en 
consumenten. Het molenbestuur komt 
binnenkort met initiatieven om zich met 
het gemeentebestuur van Haren op 
de vorming van een molenbiotoop te 
gaan beraden. De tweede reden voor 
de aanvraag om steun bij het stimule-
ringsfonds was, dat restauratiebestek en 
restauratiebegroting niet voorzien in de-

gelijke, verantwoorde buitenverlichting.

Herstel Joeswert te Feerwerd 
‘doorgestart’ in april
  
Half maart 2010 werd begonnen met 
het herstel van korenmolen Joerswert 
te Feerwerd. Door een tegenvaller, een 
kapotte hoogwerker, liep de klus enkele 
weken vertraging op. Op 7 april is uitein-
delijk de restauratie voortgezet en heeft 
een hoogwerker de roeden uitgeno-
men, staartbalk verwijderd en tenslotte 
ook de kap afgenomen. Eerder waren 
al de kleppen van het zelfzwichtingsy-

Het afnemen van de kap van molen Joeswert te Feerwerd luidt de restauratie in 
(foto: D.J. Tinga, 7 april 2010). 

De kap van molen Joeswert op de grond; het is zichtbaar dat onderhoud zeer 
noodzakelijk is (foto: D.J. Tinga, 7 april 2010).
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steem door molenmaker Vaags uitge-
nomen. De kap zal op de grond worden 
gerestaureerd. Delen van het gevlucht 
en de staart zullen naar de molenma-
kerswerkplaats worden getransporteerd 
om aldaar te worden hersteld. 
 

Geen 1 april grap Groene 
Molen in Joure

Witte donderdag, de donderdag voor 
Goede Vrijdag en Pasen, 1 april 2010 is 
een historische dag geweest voor de 
plaats Joure. Toen is het motorgemaal 
de Groene Molen (in het Fries: de Griene 
Moune) weer een echte windwater- of 
poldermolen geworden. Deze bekende 
Friese spinnenkopmolen met stelling, 
heeft sinds circa 1937 weer voor eerst 
met behulp van wind water uitgesla-
gen op het Fries boezemwater. Op dit 
moment wordt aan deze molen weer 
gesleuteld, nadat de molenmaker(s) in 
de winter andere projecten kon realise-
ren. De molen wordt gerestaureerd en 
hij wordt zo gemaakt dat de molen weer 
zowel op windkracht of op motorkracht 
kan gaan malen. En op 1 april was het 
zover dat de molen weer kon malen op 
windkracht. Een week later werd de die-
selmotor ook weer op de vijzel aangeslo-
ten. De molenmakers zijn nog niet klaar, 
maar het is al een heel ander gezicht als 
twee jaar geleden toen er een dekzeil 
over het bovenhuis zat na een zware 
storm (Molenwereld 2007-2-45). De mo-
len heeft in 1937 een één-cilinder die-
selmotor van het merk Lister gekregen. 
Het binnenwerk is toen verwijderd in on-
derbouw en (onder-) toren. En het is een 
wonder dat de molen is blijven staan, als 
een monument van weleer. Wanneer de 
molen gebouwd is niet bekend en hij is 
al omstreeks 1800 verhoogd tot stelling-
watermolen. We weten tot op heden 
ook niet wanneer het houten omschot, 
van de onderbouw veranderd is in een 
stenen onderbouw met Friese geeltjes 

(bakstenen). Het vermoeden is in de 
jaren tien van de twintigste eeuw. Zijn 
naam is vrijwel zeker afgeleid van het 
feit dat de molen groen geschilderd was 
en niet van de groene polderdijk. In de 
nabijheid van Joure had men vroeger 
ook een zogenaamde Zwarte molen 
en een Gele molen. Ondertussen is de 
molen al vele jaren eigendom, van de 
Gemeente Skarsterlân, voor 1984 van 
de Gemeente Haskerland. Nu is de mo-
len ook al vele jaren een soort herken-
ningsteken voor Joure. Als men via het 
water de Zijlroede, Joure binnen komt, 
zie je hem staan. De molen heeft ook 
(alleen) gedraaid op Friese molenaars-
dag op 13 maart en trok grote publieke 
belangstelling van molenaars en an-
dere molenliefhebbers. Schuin tegen-

over de Groene Molen stond eens de 
Jousterwind-oliemolen De Waterlander, 
beter bekend als de Molen van Brouwer 
aan de Slachtedijk, die al verdwenen is 
in 1911. Deze molen werd verplaatst naar 
Dinther (Noord-Brabant) en herbouwd 
als korenmolen en kreeg een nieuwe 
naam, namelijk Nooit Gedacht. De oor-
spronkelijk oliemolen was een hele oude 
Wormerveerse (Noord-Hollandse) olie-
molen, genaamd De Nachtegaal (1628) 
en werd in 1852 verplaatst naar Joure. 
Bauke Bos en Popke Timmermans.

Restauratie molen Windlust 
Wolvega vordert gestaag 

Eind 2009 is Bouwbedrijf Hiemstra uit 
Makkinga gestart met de restaura-
tie van molen Windlust in Wolvega 
(Molenwereld 2009-12-465). Inmiddels 
zijn de zolderbalken van de vloeren 
waar nodig opgevuld met kunsthars. De 
aanwezige wenteltrap van de begane 
grond naar de eerste zolder, is vervan-
gen door een recht model met onder-
aan een kleine hoek. Alle trappen zijn 
in het kader van de veiligheid voorzien 
van hekjes en een dubbele reling. In alle 
vloeren zijn de luiluiken weer in ere her-
steld. Als laatste is de stelling vernieuwd 
en wordt het voegwerk van de romp on-
der handen genomen. 

Avondexcursies Gild Fryske 
Mounders 2010

De GFM avondexcursies van 2010 doen 
een groep respectievelijk duo molens 
aan die vanwege hun standplaats en 
historie bij elkaar horen. Een molengroep 
of -duo kan landschappelijk en/of ste-

De Groene Molen te Joure is weer gereed om te malen (foto: P. Timmermans, 
2 april 2010). 

De Jansmole en De Modderige Bol kunnen worden bezocht tijdens de 
avondexcursie van GFM (foto: Harmannus Noot, 24 februari 2007).
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denbouwkundig ‘mooi’ gevonden wor-
den. Maar..... wat is ‘mooi’? In Harlingen 
gaat de waardering voor het omhulsel 
zelfs zover, dat men 3 molens zomaar uit 
het niets gaat neerzetten in een recrea-
tiepark (Molenwereld 2010-2-49). Bij een 
monument gaat het ook om wat er ach-
ter de façade allemaal schuil gaat. De 
avondexcursies 2010 voeren naar mo-
lens die vanuit hun historie het waard zijn 
om in samenhang te bekijken: ze zijn niet 
als decorstukken voor de toerist neerge-
zet. Deze GFM-avondexcursies zijn naast 
een gezellige avond van molenmensen 
onderling daar een mooie gelegen-
heid voor. De gastgevende molenaars 
stellen hun molen(s) deze avonden 
speciaal voor ons open. Avondexcursie 
1 is op dinsdag 8 juni 2010 vanaf 19:30 
tot 21:30 uur naar Goëngahuizen: mo-
lens Heechhiem, De Jansmole (is mo-
gelijkerwijs in restauratie c.q. tijdelijk 
in werkplaats van molenmaker) en De 
Modderige Bol. Avondexcursie 2 is op 
dinsdag 15 juni 2010 van 19:30 tot 21:30 
uur naar Woudsend: Houtzaagmolen 
De Jager en Koren- en pelmolen ‘t Lam. 
De gastgevende molenaars en de or-
ganisatie nodigen alle belangstellen-
den en hun aanhang van harte uit om 
aan deze avondexcursies mee te doen. 
Inlichtingen: Frank Terpstra, tel. nr. 06-
27226140. Gild Fryske Mounders. Frank 
Terpstra.

Poldermolen Wadenoyen op 
nieuwe plaats

Ondanks het winterweer heeft de aan-
nemer zich bijna geheel gehouden aan 
de eerste planning die erop gericht is om 
in augustus/september van dit jaar op te 
kunnen leveren. Eind maart zijn alle on-
derdelen van de molen van Wadenoyen 

op de Steendert gearriveerd, zodat er 
in het broedseizoen geen grootscha-
lig transport meer plaats hoeft te vin-
den. De veldmuren zijn geplaatst op de 
nieuwe fundering en op 25 maart is het 
opnieuw met riet gedekte achtkant op 
de veldmuren geplaatst. Daarna zijn de 
schoorsteen, de bonkelaar en de ezel 
geplaatst. Vervolgens is de kap terugge-
plaatst en zijn de staart en de schoren 
aangebracht. Hiermee is een belang-
rijke mijlpaal in de verplaatsing en her-
opbouw bereikt. 

Verwijdering kap De Kraai te 
Westbroek

Op 23 maart is de kap van molen De 
Kraai in Westbroek afgenomen. Sinds 
2000 staat de molen vanwege de slech-
te staat stil. De onderdelen liggen tijde-
lijk op het erf en zullen vanaf september 
weer worden aangebracht. Tijdens de 
restauratie wordt bekeken welke onder-
delen kunnen worden hergebruikt en 
welke definitief moeten worden vervan-
gen. Het streven is om de molen in de-
cember 2010 weer draaiend te hebben. 
De totale restauratie kost 300.000 euro. 
Dit wordt voor het merendeel betaald uit 
rijkssubsidies (in 2008 toegekend tot een 
bedrag van 135.393 euro) en een bij-
drage uit de provinciale Agenda Vitaal 
Platteland. De gemeente De Bilt betaalt 
33.000 euro. 

De Nachtegaal te Beemster 
gered door gemeente

Teneinde molen De Nachtegaal te be-
houden voor de toekomst heeft het 
College van B & W van de gemeente 
Beemster toch besloten in te stemmen 

met de verplaatsing en volgt daarmee 
het positieve advies dat de gemeen-
telijke monumentencommissie heeft 
afgegeven; dit ondanks het negatieve 
advies van de RCE. Wanneer de molen 
is verplaatst zal de Stichting tot Behoud 
van De Nachtegaal eigenaar worden. 
De stichting kan dan subsidie aanvragen 
om tot restauratie te geraken. Voordat er 
een definitief besluit kan worden geno-
men, dienen bepaalde juridische pro-
cedures te worden doorlopen, die aan-
sluitend op het besluit in gang zijn gezet. 
De bedoeling is dat de werkzaamheden 
volgend jaar kunnen beginnen, zodat 
verplaatsing en restauratie zijn afgerond 
voor de viering van vierhonderd jaar 
Beemster in 2012. 

Luilak op oliemolen ‘t Pink

In de molen geurt het naar brandende 
turf en verse olie. Als de wind het niet 
laat af weten lopen de kantstenen rus-
tig hun rondjes over het raapzaad. Dof 
dreunen de stampers in de met voor-
slagkoeken gevulde stamperpotten. 
Op de vuisterplaat wordt het meel ver-
warmd terwijl de hei met een harde 
klap op de slagbeitel valt. Langzaam 
stroomt de schuimende olie in de bek-
kens. De schemering valt in. Het molen-
interieur wordt door de ondergaande 
zon mooi uitgelicht. Traditioneel vierde 
de Zaanse molenaars het begin van hun 
‘lange’ Pinkstervakantie met luilakbol-
len en een borreltje op luilakmorgen. 

De Nachtegaal bij Middenbeemster omstreeks 1900 nog in vol bedrijf. 
De bebouwing is sindsdien nauwelijks gewijzigd! (foto coll. Ton Meesters). 

Het Pink in vol ornaat tijdens 
Luilak 2009 (foto: W. Giebels, 30 mei 
2009).
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Deze luilaktraditie wordt weer nieuw le-
ven ingeblazen in de nacht van vrijdag 
21 mei op zaterdag 22 mei in oliemolen 
het Pink. Weliswaar zonder luilakbollen 
maar met molenbitter en poffertjes. Op 
de steiger achter de molen vindt u na-
tuurlijk weer de enige echte Westfriese 
Poffertjeskraam. Daar is er ook een 
drankje bij te krijgen. Hans Metsch vro-
lijkt met zijn muziek de bezoekers en mo-
lenaars op. In de noorderschuur wordt 
doorlopend een molenfilm vertoond. 
Welke dat is houden we nog even een 
verrassing. Uiteraard is ook onze raap-
olie en lijnolie te koop evenals diverse 
verkoopartikelen waaronder het boek 
‘Spieren, Water, Wind’. Kom ook ruiken 
en proeven van de unieke oliemolen-
sfeer! Je stapt zo maar twee eeuwen 
terug in de tijd. Molen is vanaf vrijdag-
avond 19 uur geopend. De toegang 
voor dit evenement is gratis. Ook molens 
De Kat en het Prinsenhof zijn met luilak 
(vrijdagavond tot circa 2 uur) open. 
Voor meer info over molen Het Pink: 
http://pink.molens.org

Gedeputeerde legt eerste steen 
voor De Huisman

Op 8 april heeft mevrouw S. Baggerman, 
Gedeputeerde Cultuur van de Provincie 
Noord-Holland, de eerste steen gelegd 
van een van de ‘penanten’ van molen 
De Huisman aan de Zaansche Schans. 
De provincie investeert in de restauratie 
van deze molen op de Zaanse Schans. 
Tijdens de feestelijke bijeenkomst maak-
te zij tevens bekend hoeveel provin-
ciale subsidie beschikbaar is voor dit 
restauratieproject van de Vereniging 

de Zaansche Molen. Met de restauratie 
wordt De Huisman teruggebracht in de 
oorspronkelijke uitvoering (Molenwereld 
2010-1-18/19). Daarbij wordt de molen 
geplaatst op een schuur, naar voor-
beeld van de situatie zoals hij tussen 
1786 en 1955 in Zaandam heeft gefuncti-
oneerd. De schuur wordt gebouwd aan 
de noordzijde van pakhuis De Haan, 
waarop De Huisman vanaf 1955 tot het 
begin van dit jaar heeft gestaan. Ook 
pakhuis De Haan, net als De Huisman 
een Rijksmonument, wordt geheel ge-
restaureerd. Met het totale project is 
een bedrag van bijna zes ton gemoeid. 
Het project wordt uitgevoerd door 
het Zaanse bouw- en renovatiebedrijf 
Nieuwenhuijs. De restauratie zal medio 
2011 gereed zijn. De penanten, waar-
voor mevrouw Baggerman de eerste 
steen legde, maken deel uit van de fun-
dering van de nieuwe molenschuur van 
De Huisman. De penanten staan op 32 
palen, die onlangs zijn geheid.

Herstel aan drie molens 
Aarlanderveen
 
Drie van de vier molens van de 
Molenviergang Aarlanderveen worden 
in de maanden april tot en met augus-
tus 2009 hersteld. Het grootste deel van 
deze tijd staan de molens stil en zullen 
hulpgemalen worden ingezet om het 
water uit de Drooggemaakte polder 
aan de westzijde te Aarlanderveen te 
malen. Het grootste deel van het herstel 
aan de molens bestaat uit rietdekwerk-
zaamheden. Bij molen 2 betreft het een 
groot deel van de romp, terwijl bij de 
andere twee de kap opnieuw met riet 
wordt gedekt. 

Westlandse molendag op 
26 juni 2010

Op zaterdag 26 juni 2010 organiseren 
de Westlandse molenaars van 09.00-
17.00 uur de zeventiende Westlandse 

Molendag. Op deze dag is het mogelijk 
acht koren - en zes poldermolens in wer-
king te zien en te bezichtigen. De koren-
molens zijn:
De Hoop te Maassluis (onder voorbe-
houd), De Korpershoek te Schipluiden, 
De Roos te Delft (gesloten i.v.m. aanleg 
spoortunnel), Windlust te Wateringen, De 
Korenaer te Loosduinen, De Vier Winden 
te Monster, De Korenmolen te ’s Gra-
venzande, De Drie Lelies te Maasland. 
De poldermolens zijn: De Wippersmolen 
te Maassluis, De Dijkmolen te Maasland, 
De Nieuwlandsche Molen te Hoek van 
Holland, De Groeneveldse Molen te 
Schipluiden, De Schaapweimolen te 
Rijswijk. De Oude Liermolen te De Lier. 
Evenals voorgaande jaren doet ook 
de Crossley dieselmotor van de Oude 
Lierpolder te De Lier weer mee. Voor 
de geïnteresseerden in oude moto-
ren een unieke kans. Ter hoogte van 
de Oostgaag nummer 23 is het mo-
gelijk om de fundering van de Kleine 
Kralingermolen te bezichtigen. U kunt 
starten bij elke deelnemende molen en 
een fietsroute met stempelkaart kopen 
voor 5 euro (de fietskaart is alleen op die 
dag bij elke molen verkrijgbaar). De hele 
tocht is ongeveer 60 kilometer lang. Bij 
het behalen van minimaal vijf stempels 
(molens) komt u in aanmerking voor een 
leuk aandenken aan die dag. Meer in-
formatie op de website: 
www.westlandsemolens.nl

Restauratie Molen 6 achter 
Haastrecht gestart

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap 
is begin maart gestart met de groot-
scheepse restauratie van Molen 6 van 
het voormalige Waterschap De Hooge 
Boezem achter Haastrecht. Allereerst 
wordt de fundering vernieuwd en daar-
na zal de molen rechtgezet worden, 
aangezien deze zo’n tien centimeter uit 
het lood staat. Nadien is het herstellen 
van het metselwerk en het vernieuwen 
van de verrotte kozijnen, vloeren en bal-

De romp van molen 6 van de Vlistboezem met zijn merkwaardige f lesmodel. 
De scheefstand is duidelijk zichtbaar (foto G.F.M. Barendse, 24 maart 2010).
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ken aan de beurt. Ondertussen wordt 
er gewerkt aan het maken van de kap 
en het gevlucht. Deze zullen volgens de 
planning eind dit jaar op de molenromp 
geplaatst kunnen worden. De komende 
tijd zal het Zuid-Hollands Landschap de 
Hooge Boezem zodanig inrichten dat 
het geschikt is voor waterberging en na-
tuur. Ook de recreatieve beleving van 
de polder wordt dan vergroot middels 
het aanleggen van een fietspad en en-
kele wandelkades. Daarnaast worden 
de zes locaties waar in vroeger tijden de 
andere molens van de Vlistboezem heb-
ben gestaan, zichtbaar gemaakt. 

Molen Windlust in Vorstenbosch 
werft voor kankerbestrijding 

De heer en mevrouw Smolenaers in 
Vorstenbosch coördineren al veertig 
jaar de huis-aan-huis collecte van KWF 
Kankerbestrijding. De heer Smolenaers 
is molenaar van molen Windlust in 
Vorstenbosch. Hij heeft een jaar ge-
leden een collectebusje in de molen 
geplaatst voor vrijwillige bijdragen van 
mensen die een gratis rondleiding krij-
gen. Bovendien vestigt hij met vlaggen 
op de molen tijdens de collecteweek 
van KWF Kankerbestrijding de aandacht 
op het goede doel. Sinds juni 2009 draait 
de molen weer volop! Schoolkinderen 
en publiek kunnen tijdens een rondlei-
ding uitleg krijgen over de werking van 
de molen en oude gebruiken zoals rouw 
en vreugd. De rondleidingen in de mo-
len worden gegeven door de molenaars 
Marcel Voorneman en Jan Smolenaers. 
Toegang is gratis, maar een vrijwillige 
bijdrage in een collectebusje van KWF 
Kankerbestrijding is van harte welkom! 
Zo is in het afgelopen jaar door de bui-
tenlandse bezoekers en schoolklassen 
een mooi bedrag van 300 euro bijeen-
gebracht. Omdat Nederland maar liefst 
1100 windmolens rijk is, nodigen we alle 

molenaars hierbij uit om ook een steen-
tje bij te dragen door een collectbusje 
voor KWF Kankerbestrijding aan te vra-
gen. 
Info: tel. 020–5700500/voor aanvraag win-
kelcollectebusje. KWF Kankerbestrijding.

Provinciale bijdrage voor vier 
molens in Heusden en Altena

De Provincie Noord-Brabant heeft bij-
na 800.000 euro beschikbaar gesteld 
voor het onderhoud en herstel van 
vier molens in het Land van Heusden 
en Altena. Naast deze subsidie zal de 
Molenstichting Land van Heusden en 
Altena ook nog fondsen moeten wer-
ven voor de resterende 30 procent. Dit 
maakte de Commissaris van de Koningin 
in Noord-Brabant W. van de Donk op 15 
april bekend in Aalburg, in aanwezig-
heid van de burgemeester van de ge-

meente Aalburg, de heer Naterop. Het 
geld is bestemd voor De Hoop te Veen 
(250.458 euro), De Twee Gebroeders 
te Wijk en Aalburg (228.525 euro), 
De Vervoornepolder te Werkendam 
(162.740 euro) en De Oude Doorn te 
Almkerk. Laatstgenoemde molen krijgt 
het grootste bedrag toegekend aange-
zien deze molen weggezakt is en aan de 
fundering werkzaamheden moeten wor-
den verricht om de molen weer recht te 
zetten (485.304 euro). Van de Donk zei 
gisteren over de subsidie: ‘Brabant gaat 
met zorg om met het industrieel en reli-
gieus verleden. Het herinnert ons waar 
we vandaan komen. Daarom willen we 
ook de molens niet laten verloederen’.  

Fiets terug in de tijd tijdens de 
Landerdse Molendag

Platform Toerisme Landerd organiseert 
de eerste Landerdse Molendag op zon-
dag 30 mei. Molenaars van de molens 
in Landerd zetten deze dag de deuren 
open. Het is een ideale gelegenheid 
voor jong en oud om deze molens die 
zo’n belangrijke rol hebben gespeeld 
bij de ontwikkeling van Nederland te 
bezoeken. Een fietsroute leidt u langs 
de molens en vertelt het verhaal achter 
deze oer-Hollandse monumenten. Bij ie-
dere molen worden diverse activiteiten 
georganiseerd voor kinderen en volwas-
senen, zoals het bakken van broodjes, 
een oude winkel met graanproduc-
ten en lezingen in de Coppensmolen 
in Zeeland. Het is een gezellige dag uit 
waar iedereen iets van leert en volop 
plezier aan beleefd! De fietstocht van 
ongeveer 20 km biedt een unieke ken-
nismaking met de molens van Landerd. 
Bij aankoop van de fietsroutekaart is 
een deelnemerskaart los te koop. Deze 
deelnemerskaart geeft recht op het mo-
lenboekje en diverse versnaperingen. In 
het molenboekje wordt de geschiedenis 
van iedere molen die men tegen komt De molen van Vorstenbosch werft voor KWF Kankerbestrijding.

De molen van het v.m. Waterschap De Oude Doorn staat duidelijk scheef 
(foto G.F.M. Barendse, 6 april 2010).
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op de route uitgebreid beschreven. Voor 
de kinderen is ook een deelnemerskaart 
verkrijgbaar. Op vertoon van deze kaart 
kunnen de kinderen onder andere 
broodjes bakken bij een molen en krij-
gen ze verschillende versnaperingen 
onderweg. Bij elke molen is een activiteit 
georganiseerd. Zo zijn er Oudhollandse 
spellen als zaklopen en steltenlopen. 
Maar ook een tentoonstelling van oude 
werktuigen, vervoersmiddelen en boe-
rengereedschap voor graanteelt en 
oogst. Verschillende molens zullen ook 
draaien en malen op deze dag. De 
molenaar zelf geeft uitleg over hoe al-
les vroeger (en nu) in zijn werk ging. Een 
puzzeltocht en letterspeurtocht geeft 
kinderen de kans hun speurneuzen te 
gebruiken. De beste speurneuzen ma-
ken kans op mooie prijzen. Voor de al-
lerkleinsten is er een kleurwedstrijd. Houd 
de website van Toerisme Landerd in de 
gaten voor het laatste nieuws over de 
Landerdse Molendag:
www.toerismelanderd.nl

Presentatie van boek over 
de historie van de molen van 
Merselo

Molen Nooit Gedacht te Merselo is op 
8 en 9 mei geopend vanaf 11.00 uur en 
er zijn verschillende molenaars om de 
bezoekers rond te leiden. Op zondag 
9 mei wordt het reeds aangekondigde 
boek over de historie van molen Nooit 
Gedacht gepresenteerd. Het eerste 
exemplaar zal worden overhandigd aan 
Hans Gilissen, burgemeester van Venray. 
Deze officiële gebeurtenis zal plaats-
vinden om 13.00 uur. Er zal een aantal 
sprekers zijn en naast de burgemeester 
krijgen nog enkele andere mensen het 
boek overhandigd. De muzikale omlijs-
ting wordt verzorgd door een oud dorps-
genote uit Merselo, Marlies Muijzers. Het 
officiële programma duurt ongeveer 
een uur. Daarna is er gelegenheid om 
het boek te kopen. Het boek heeft bijna 
100 pagina’s, is full color en het formaat 
is 27/21 cm. Het boek gaat 22,50 euro 
kosten. In de voorverkoop; bestellen en 
betalen vóór 9 mei kost het boek 19,95 
euro. Dat doet u door het boek op de 
molen te bestellen of door een email te 
sturen naar boek@molenmerselo.nl 
en gelijktijdig de betaling te doen (con-
tant bij de molen of per bank onder ver-
melding van ‘boek’ op rekeningnummer 
13.32.10.235 van stichting Nooit Gedacht 
te Merselo/Venray). De eventuele ver-
zendkosten bedragen 4 euro. Vrienden 
en sponsors van de molen kunnen van 
een speciale aanbieding profiteren. 
Frans Verstappen.

Molens Tungelroy en Stramproy 
opnieuw gevoegd

Na inspectie van het eind 2009 uitge-
voerde herstel van het voegwerk aan 
de Sint Anna te Tungelroy en De Molen 

van Nijs te Stramproy is gebleken dat 
nieuwe voegwerk niet aan de kwaliteits-
normen voldoet (Molenwereld 2009-12-
474). Door een ‘ongelukkige samenloop 
van omstandigheden’ is de restauratie 
mislukt: de kwaliteit van het voegwerk 
voldoet niet aan de norm. Met de he-
vige regenval in november en de stren-
ge vorstperioden die daarop volgden, 
heeft de kalkmortel nooit goed kunnen 
uitharden. Ook werd later pas bekend 
dat zich in de muren van de molens hoge 
zoutconcentraties bevinden. Dit bete-
kent dat de werkzaamheden opnieuw 
moeten worden uitgevoerd. In april zijn 
beide molens opnieuw ingepakt en is 
een start gemaakt met het verwijderen 
van het afgekeurde voegwerk. Daarna 
zijn beide molens opnieuw gevoegd. De 
extra kosten van het verwijderen van het 
voegwerk en het opnieuw opvoegen 
bedragen bijna 30.000 euro.

Herstel Odamolen Weert

Goed nieuws is er te melden over de 
Odamolen op Boshoven. Eigenaar 
Herman Rubingh is druk bezig met het 
opknappen van deze markante molen 
langs de Zuid Willemsvaart. 
Bestuursleden van de Molenstichting 
Weerterland bezochten de molen ter-
wijl er gewerkt werd aan vernieuwing 
van het hekwerk rond de molenberg. 
Bovendien heeft de particuliere mo-
leneigenaar een groot aantal werk-
zaamheden op stapel staan en zijn er 
plannen om ook het nodige aan groot 
onderhoud aan de molen uit te voeren. 
Zo hebben korte en lange spruit en de 
schoren en andere delen van de mo-
len een schoonmaak- en verfbeurt no-
dig. Opmerkelijk is het idee voor een 
grote molenklusdag later dit jaar op de 
Odamolen. Een groot aantal vrienden, 
bekenden en buurtgenoten van mo-
lenaar Rubingh komt dan één dag of 
weekeinde lang op en rond de molen de 
handen stevig uit de mouwen steken om 
allerhande kleinere werkzaamheden uit 
te voeren. Een aardige aanpak die zeker 
de betrokkenheid van de buurt bij een 
molen vergroot, vindt de Molenstichting 
Weerterland. Frans Verstappen.

Digitale lesmethode

De digitale lesmethode van het 
Groninger Molenhuis die in het vorige 
nummer is beschreven (Molenwereld 
2010-4-141) is te bestellen bij het Groninger 
Molenhuis, door overmaking van 13,00 
euro (dat is inclusief verzendkosten) 
op rekening 1219317 t.n.v. Stichting Het 
Groninger Molenhuis te Groningen, on-
der vermelding van ‘CD Meer Leven’ 
en naam en adres waarheen de cd 
gestuurd kan worden. Afhalen bij het 
Groninger Molenhuis (Lopende Diep 8, 
9712 NW Groningen) kan ook, dan is de 
prijs 10,00 euro.

Eerste WegbergerMühlenTour 
op 30 mei 2010

Het Schwalmtal (even over de grens bij 
Roermond) was sinds de 10e eeuw het 
kerngebied van de Nederrijnse vlas-
teelt en werd dan ook het ‘vlasland’ ge-
noemd. In de 12e eeuw lagen in het dal 
van de Schwalm meer dan veertig wa-
termolens. Daarvan bevonden zich er 
22 alleen al op het gebied van de stad 
Wegberg. Het vlas vormde de basis voor 
de linnenweverij als huisnijverheid die tot 
in de de late 19e eeuw van betekenis was 
en de grondslag voor de Textielindustrie 
in en rond Mönchengladbach was. Uit 
het vlaszaad, beter bekend als lijnzaad, 
werd in watermolens aan de Schwalm 
lijnolie geslagen. In de bloetijd van de 
olieslagerij aan de Schwalm, in de 18e 

eeuw, werd dagelijks gemiddeld 15.000 
liter olie geproduceerd. Op de grote 
oliemarkten in Antwerpen en Keulen 
werden de prijzen voor ‘Schwalmolie’ 
bepaald. Nu nog zijn veertien der voor-
malige molens aan beken en molen-
vijvers te vinden. Bij negen ervan is het 
waterrad nog aanwezig. Enkele van 
deze molens zijn erkend als monument 
andere zijn uitgaansgelegenheden. 
Maar in het Molenmuseum Schrofmühle 
(zie Molenwereld 2007-5-184 en 185) kan 
men zelfs het olieslaan bekijken. 
Bij de eerste WegbergerMühlenTour 
op 30 mei kan men de oude olie- en 
korenmolens onder andere met een 
Oldtimerbus, per fiets of met paard en 
wagen bezoeken. Stadt Wegberg, afde
ling Stadtentwicklung und Wirt schafts
förderung.

Het oliewerk in de Schrofmühle bij 
Wegberg (foto M. te Brake).
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In ‘t kort

- Van vrijdag 23 juli 16 uur tot en met 
zaterdag 24 juli 16 uur zal de molen 
Oldambt bij de werkplaats van molen-
makr Molema te Heiligerlee 24 uur draai-
en in het kader van het 50-jarig bestaan; 
ook zal de werkplaats van Molema te 
bezichtigen zijn. 
- Op zaterdag 3 april organiseerde Kees 
Vanger van molen De Weert in Meppel 
een inmiddels roemruchte ‘klusdag’ bij-
molen De Rietvink te Nijetrijne. Met 6 col-
lega’s werd in een dag al het riet van de 
molen verwijderd.
- Op 31 maart is de kap van de molen 
van Frielink te Fleringen weer terugge-
plaatst. 
- Het metselwerk van de korenmolen 
in Maasbommel heeft in april 2010 het 
hoogste punt bereikt.
- Bij de Regio Twente zijn initiatieven in-
gediend om te komen tot de herbouw 
van de Hulsbeker watermolen in de 
Gammelkerbeek te Oldenzaal. 
- De Nicolaasmolen in Denekamp is 
17 maart voorzien van een nieuwe 
staart(balk), nadat in 2009 de kruilier 
van de staart afbrak (Molenwereld 2009-
11-425).
- De bouw van Het Pakhuis aan het 
Molenplein te Ermelo bedraagt 121.000 
euro meer dan aanvankelijk geschat. 
De keuze om een andere partij met de 
directievoering te belasten heeft een 

belangrijk aandeel in de overschrijding 
(Molenwereld 2009-9-348). 
- De Oelemölle in Hardenberg zal wor-
den voorzien van een nieuwe windpe-
luw. 
- Op 26 maart is de kap geplaatst en 
zijn de roeden gestoken van molen De 
Bataaf te Winterswijk, die daarmee uit-
wendig weer nagenoeg compleet is. 
- Op 23 maart is E. Postel, molenaar van 
de Zwiepse Molen, op 80-jarige leeftijd 
overleden. 
- Op 15 april zijn de roeden van de molen 
van Sloten (Amsterdam) weer gestoken, 
na zes weken geleden ten behoeve van 
onderhoud te zijn uitgenomen. 
- Op 7 mei wordt in ’t Zand de gerestau-
reerde molen PV officieel heropend. 
- Met de toekenning van 75.000 euro 
door de provincie Zeeland ten behoeve 
van de Korenbloem te Kortgene, is de 
benodigde negen ton nu bijna binnen 
en kan het herstel mogelijk dit jaar nog 
beginnen. 
- De restauratie van De Korenbloem 
in Scherpenisse vordert goed. Op 
donderdag 15 april heeft de mo-
len na vele jaren voor het eerst ge-
draaid nadat de staart, schoren en 
roeden de dinsdag ervoor aange-
hangen, respectievelijk  gestoken zijn.  
- Stichting Molen Zeldenrust te Hooge 
Zwaluwe heeft opdracht gegeven tot 
herstel van de naast de molen staande 
graanschuur. De graanschuur hoort bij 

de molen en de kosten van de restaura-
tie bedragen circa 180.000 euro. 

Molenkalender 2010

8 en 9 mei 2010: Nationale Molen- en 
gemalendag
30 mei 2010: Landerdse Molendag
8 juni 2010: Avondexcursie Gild Fryske 
Mounders: Goëngahuizen
15 juni 2010: Avondexcursie Gild Fryske 
Mounders: Woudsend
12 en 13 juni 2010: Groninger Molen -
week end
26 juni 2010: Westlandse Molendag
17 juli 2010: Molendag Voorne-Putten & 
Rozenburg.
 

Molenkalender buitenland 2010

24 mei 2010: Duitse Molendag.

De Bataaf in Winterswijk is weer voorzien van zijn gevlucht dat is uitgevoerd 
in de vorm zoals het in 1938 werd aangebracht: verdekkerd en met Ten 
Havekleppen. De molen staat in de rouw vanwege het overlijden van oud-
eigenaar en -molenaar Appie te Lintum (foto Geo Dunnewold, 14 april 2010).

Het ophekken van De Korenbloem in 
Scherpenisse (foto M. de Graaf, 
13 april  2010).



De Mallemolen in Gouda: terug van weg geweest

Op woensdag 21 april is de Mallemolen in Gouda door 
het plaatsen van de kap, het aanhangen van het 

staartwerk, het steken van de roeden en het aanbrengen 
van het grootste deel van het binnenwerk van een onderko-
men romp weer in een volwaardige en fraaie molen veran-
derd, na de onttakeling in 1908. De in 1804 gebouwde molen 
heeft ingeveer even lang met als zonder wieken gestaan: 
104 met en 102 zonder!
Kap en staartwerk waren de voorgaande dag van de werf 
van molenmakerij De Gelder in Sliedrecht over water via 
Merwede, Noord, Nieuwe Maas en de Hollandsche IJssel 
naar de wal van het Gouwekanaal vlak bij de molen getrans-
porteerd. 
De kap is gemaakt door de molenmakers Bram van der Wiel 
en Peter Klop. Er is grotendeels gebruik gemaakt van Bilinga 
maar de delen die niet aan weersinvloeden bloot staan 
zijn van eiken. De as is gegoten bij IJzergieterij Geraedts in 
Baarlo met gebruikmaking van de mal van de firma Straver 
en heeft nummer 19. Deze firma heeft ook het sintelstuk voor 
het scheprad geleverd evenals de wateras.

Dick Kenbeek
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De Mallemolen in Gouda: terug van weg geweest

Al het gaande werk inclusief de roeden en het scheprad is ver-
zorgd door molenmakerij Verbij. Het onderwiel is nog in uitvoe-
ring en wordt later geplaatst. Deze firma heeft in korte tijd drie 
nieuwe onderwielen moeten maken, te weten voor molen no. 2 in 
Aarlanderveen, de ondermolen in Zevenhuizen en de Mallemolen.
Zoals tegenwoordig altijd bij Verbij zijn de roeden geleverd door 
smederij Straathof in Rijpwetering. De binnenroede met een lengte 
van 27,40 meter heeft nummer 250, de buitenroede met lengte 
27,50 meter nummer 251.
Er werd vroeg begonnen dus was ook uw verslaggever op tijd op-
gestaan en voor half acht aanwezig om van het gebeuren getuige 
te zijn. Dat was noodzakelijkerwijs zorgvuldig voorbereid. Zo had 
men graag een zware kraan onderaan de dijk geplaatst om de 
circa vijftig meter afstand tussen wal en molen te overbruggen. Bij 
onderzoek door de provincie was echter gebleken dat de brug in 
de toegangsweg naar de dijk niet op zo’n kraan berekend was. Als 
oplossing is de kap in Sliedrecht op een platformwagen gezet en 
met wagen en al het ponton op gegaan. In Gouda is de platform-
wagen via een stalen hulpbrug weer op de wal gereden en zijn 
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kuip, staartbalk en schoren door een lichtere kraan op een oplegger gelegd. 
De zware 250 tons kraan van de firma Nederhoff werd nu naast de molen 
neergezet.
Na het verwijderen van het oude dak kon de kuip op zijn plaats gezet worden 
gevolgd door koningspil en schijflopen. Tussen de bedrijven door werden de 
uit Hoogmade aangevoerde roeden gelost en de platformwagen met kap 
tot vlakbij de molen gereden. Het wachten was nu (tegen twaalven) op het 
startsein voor het hijsen van de 23 ton wegende kap maar dat was gepland 
om één uur met enig officieel vertoon en moest dus wachten. De kraanma-
chinist vreesde even dat de stroppen te lang waren om de kap boven de 
molen te krijgen dus werd er vast geoefend. Dat leverde geen problemen op.
Nadat al de genodigden gearriveerd waren en het startsein gegeven werd 
stond de kap om tien over één onder luid applaus op zijn plek waarna men 
verder kon met de staartbalk en schoren. De staartbalk is uitgevoerd in ijzer 
omdat met dit materiaal door het aanbrengen van een lichte kromming het 
meest recht gedaan kon worden aan de vorm van de romp. Tegen vieren 
moesten de roeden nog gestoken worden maar toen was schrijver dezes al 
naar huis om er voor te zorgen dat dit verslag en de bijbehorende foto’s op 
de valreep nog mee zouden kunnen met het meinummer van Molenwereld.
De oplevering is gepland in de tweede helft van mei en de officiële opening 
in juni.

Foto G.W.M. Barendse.

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



Molenwereld 186  | 13e jaargang 2010 nr. 5

KOLHAM heeft molen terug

Sinds afgelopen maandag 19 april is de molen Entreprise in 
Kolham weer grotendeels terug. Die dag werd het nieuwe 

achtkant op de onderbouw geplaatst, waarna de kapop de zo 
gecompleteerde romp werd gezet. De voorbereidingen waren 
reeds begonnen op 15 april, toen het restant van het oude acht-
kant van de onderbouw is gehaald. Dit zwaar geblakerde deel 
is voorlopig op het terrein geplaatst en zal verder worden gede-
monteerd. Op 16 april zijn na uitvoerige voorzorgsmaatregelen 
het achtkant en andere onderdelen vanaf de werkplaats van 
molenmaer Molema te Heiligerlee per trailer naar Eextahaven 
gebracht. Daar werd het op een ponton geplaatst en rond 18.00 
uur kwam de molen aan op het industrieterrein in Zuidbroek. Op 
17 april is de molen naar de onderbouw in Kolham gebracht. In 

Het verwijderen van het oude achtkant te Kolham op 
15 april 2010 (foto: L. Groenewold; 15 april 2010).

Het nieuwe achtkant voor De Entreprise te Kolham 
nog op de werkplaats van de molenmaker 
(foto: L. Groenewold; 2009).
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Het passeren van de Eexterbrug in 
Scheemda; het paste allemaal net, maar de 
dukdalven werden nog wel even aangetipt 
(foto: L. Groenewold, 16 april 2010).

Met precisie wordt de bocht genomen 
(foto: H.J. Berghuis; 16 april 2010).

Het plaatsen van het nieuwe achtkant 
(foto: L. Groenewold; 19 april 2010).
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goed overleg met en dankzij uitstekende coördinatie tussen transportbedrijf Remmers 
uit Muntendam en molenmaker Molema zijn de molenonderdelen op afzonderlijke 
trailers zonder problemen getransporteerd. Op 19 april kwam als voorlopig eindresul-
taat de molen weer op zijn onderbouw te staan. Dit herstel mag een mijlpaal worden 
genoemd. Op 19 juni 2000 verbrandde de molen grotendeels. Lang werd gedacht 
dat deze molen voor altijd verloren zou zijn, maar na een forse inspanning en tien 
jaar werk -veelal achter de schermen- en gulle bijdragen van diverse partijen is in 
2009 begonnen met het herstel. En nu heeft Kolham zijn molen weer terug! Hij draagt 
de naam Entreprise, vertaald: De Onderneming. Meer dan ooit draagt de molen zijn 
naam terecht. 

Kolham heeft zijn molen terug (foto: L. Groenewold, 19 april 2010).

De molen van Kolham in zijn oorspronkelijke uitvoering voor de restauratie 
van 1946.
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E E R B E T O O N
Dt was schrikken bij de vorige Molen wereld. Ik verstarde ge-
woon. Ik bedoel dat bericht over de molen van Groenekan. Dan 
gaat het mij nog niet eens zozeer om de argumenten; iedere 
ketter heeft zijn letter zou onze redacteur zeggen. Wat mij zo 
aangreep was dat het juist deze molen was. Als het ging over de 
molens van Amerongen of Montfoort dan zou u mij niet gehoord 
hebben; maar uitgerekend deze!!!
Overigens ben ik wel op mijn wenken bediend met mijn verhaal 
over Moderne Monumentenzorg en hergebruik. Zo’n uitkijktoren 
is het toch helemaal ten voeten uit! Ik heb er niet aan gedacht 
anders zou ik het er bij gezet hebben.
Maar wat mij zo deed schrikken was de herinnering aan opa. 
Opa was een betrokken lid van de Algemeene Nederlandsche 
Molenaarsbond (ANMB). Er moest heel wat gebeuren als opa 
een afdelingsvergadering liet overgaan, om over de landelijke 
vergaderingen maar te zwijgen. Opa had een diepgeworteld 
respect voor de voorzitter van de bond in zijn tijd, Abraham 
Lodewijk Schuurman. Die had een maalderij in De Bilt en maal-
de ook met de molen van Groenekan. Schuurman was niet al-
leen een uitstekend pleitbezorger voor de belangen van de 
molenaar, maar ook een voorvechter van het molenbehoud. 
In het laatste had hij ook zijn vrouw mee, die -volgens opa- zo 
ongeveer het brood uit de mond spaarde voor een grote restau-
ratie van de molen. Juist daarom noemde Schuurman de molen 
na de voltooiing van de grote restauratie de molen dankbaar 

naar zijn vrouw Geesina. (In mijn ogen is die naam nu ronduit 
een aanklacht en de toestand van de molen een belediging.) 
Goed, het is niet anders, maar het vreet wel. Aan de andere 
kant doe ik er beter aan om het van de positieve kant te bekij-
ken. Het getuigt toch van een sterke maatschappelijke betrok-
kenheid dat de eigenaar van de molen de samenleving toch 
maar mooi een miljoen euro’s bespaart in deze financieel-eco-
nomisch zorgvolle tijden. (Zouden de molens van Montfoort of 
Amerongen in de huidige situatie ook nog gerestaureerd wor-
den tot complete molens of zou men daar ook uitkijktorens van 
maken? Zeker in Amerongen was dat gemakkelijk en nog veel 
goedkoper geweest.)
Nu men de molen moeilijk meer een eerbetoon aan Schuurman 
en zijn vrouw genoemd kan worden zou ik er voor willen pleiten 
om ter compensatie daarvan - nu men toch een miljoen be-
spaard heeft - een plaquette op de molen aan te brengen of 
een gedenksteen met de navolgende tekst

Opgedragen in dankbare nagedachtenis aan
ABRAHAM LODEWIJK SCHUURMAN (1885-1956)

molenaar-eigenaar van deze molen (1911-1956)
die als voorzitter der ALGEMEENE NEDERLANDSCHE 

MOLENAARSBOND (1936-1948)
en als bestuurslid van de VEREENIGING DE HOLLANDSCHE 

MOLEN (1937-1956)
een belangrijke rol heeft gespeeld in het molenbehoud in 

Nederland en aan zijn echtgenote 
GEESINA SUSANNA SCHUURMAN-HOEK

die zich tot het uiterste heeft ingespannen voor het behoud 
van deze molen die daarom haar naam heeft gekregen

(met dank aan de redacteur voor de biografische gegevens)

                                                                                     Balie Kluiver

- U I T  ' T  K I J K G A T -



*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
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De Nationale Molen-(openings-)dag is weer in aantocht, 
dus dat betekent dat er weer een paar grote projecten 

opgeleverd moeten worden. Zowel de restauratie van molen 
Bataaf in Winterswijk als ook de werkzaamheden aan de mo-
len in Goidschalxoord worden begin mei afgerond. De afgelo-
pen maanden is er dus nog even flink aan getrokken om beide 
projecten tijdig te kunnen opleveren. Natuurlijk zijn er ook weer 
nieuwe projecten in aantocht. Zo werden o.a. de restauraties 
van molen Joeswert in Feerwerd en molen Houdt Braef Stant in 
Welsum opgestart. Daarnaast zijn we dit jaar te vinden op De 
Passiebloem in Zwolle, de Sint Annamolen in Nijmegen en mo-
len De Engel in Varsseveld voor omvangrijke werkzaamheden. 
Ook loopt de restauratie van de korenmolen te Voorst nog. 
Deze zal dit najaar gereed zijn. 
Ook de waterradmolens zijn op dit moment ruim vertegenwoor-
digd in ons orderboek. De Hamermolen in Ugchelen kreeg een 
nieuw waterrad en watergoot. Tevens werd hier door ons een 
generator aangebracht, zodat dit molentje sinds lange tijd ook 
weer een functie heeft gekregen. In een museum in het Duitse 
Wenden werd een logistiek hoogstandje verricht. Hier moest 
een nieuwe eiken wentelas van bijna 8 meter en ruim 2000 kg 
een ingewikkelde reis maken door het gebouw van een au-
thentieke hoogoven. Met veel passen en meten en een tiental 
kettingtakels is deze as veilig op zijn plek gekomen om weer 
dienst te doen als aandrijving voor de blaasbalgen van de 
hoogoven. Ook zullen we dit jaar werkzaamheden verrichten 
bij de Cannenburchermolen te Vaassen, de Oostendorper wa-
termolen te Haaksbergen en de watermolen van Molecaten 
te Hattem. 

Al deze projecten zijn ook te volgen op www.vaags.n l 
Daarnaast zijn er natuurlijk veel molens bezocht voor onder-
houdswerk en schilderbeurten.

Het plaatsen van de kap op de Bataaf in Winterswijk op 
26 maart (foto Vaags, 2010).

Nieuw rad voor de Hamermolen in Ugchelen (foto Vaags, 
11 december 2009).

Passen en meten in Wenden 
(foto Vaags, 3 maart 2010).

A L M E N U M

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

Houthandel

Zagerij

Import

Voor molenrestauraties

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

Verder: 
Iepen • Bolletrie • Steenbeuk • Douglas

Larix  • Azobé • Noord Noors Grenen
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van De Vriendschap in Hoogland
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OPKOMST EN ONDERGANG 
van De Vriendschap in Hoogland

Oudst bekende opname van 
De Vriendschap uit 1896, nog 
met houten as. Rechts het oude 
molenaarshuis. Collectie Historische 
Kring Hoogland.

In de Tweede Wereldoorlog werden in Nederland ongeveer 

driehonderd molens beschadigd, waarbij de schade varieerde 

van lichte schade tot totale verwoesting. De meeste schade aan molens 

werd aangericht tijdens de bevrijding van Nederland, dus vanaf het 

najaar van 1944 tot in het voorjaar van 1945. Naast enkele incidentele 

gevallen is er nog een periode aan te wijzen, waarin meerdere molens 

door oorlogsgeweld getroffen werden en wel de meidagen van 1940. 

Dat betrof veelal strategisch gelegen molens, die al dan 

niet opzettelijk beschadigd of verwoest werden. Eén van die molens 

was De Vriendschap te Hoogland bij Amersfoort. In dit artikel zal 

nader ingegaan worden op de geschiedenis van deze molen, 

zijn ondergang en de molenaarsfamilie Ebing, die de molen tot het 

einde bemalen heeft.

De oude Hamsche molen op t Hoogh Landt, aangegeven op een kaart uit 1599.

Hamsche Molen

Hoogland is een dorp even ten noor-
den van Amersfoort. Het was vanouds 
de naam van een gemeente, die een 
aantal dorpen en gehuchten omvatte, 
waarvan De Ham het voornaamst was. 
Naar dat dorp heette de korenmolen, 
die daar stond, de Hamsche Molen. 
Deze standerdmolen was er al in de 16de 
eeuw en stond waar tegenwoordig de 
Molenweg op de Hamseweg uit komt. In 
1753 was Tomas van den Bogaard (1718-
1787) molenaar op deze molen. Na zijn 
dood werd hij opgevolgd door zijn zoon 
Cornelis (ca.1758-1839). De familie Van 
den Bogaard was een welgestelde fa-
milie met de nodige grond en huizen. 
Cornelis was ook eigenaar van de mo-
len van Bunschoten. Na zijn overlijden 
hebben de erven Van den Bogaard de 
molens verpacht. 
Op 12 mei 1851 kocht Willem Dunk voor 
150 gulden, exclusief kosten, een stuk 
tiendplichtige grond, gelegen langs de 
straatweg aan den Ham, gemeente 
Hoogland, en liet daar de achtkante 
stellingkorenmolen De Vriendschap 
bouwen. Dunk was eerder pachter geweest van de Hamsche molen. De 

nieuwe molen kwam een paar honderd 
meter ten noordwesten van de oude 
Hamsche Molen te staan, aan dezelfde 
weg. Algemeen wordt aangenomen, 
dat De Vriendschap de opvolger was 
van de Hamsche molen, maar dat is niet 
juist: de molens hebben een aantal ja-
ren naast elkaar gemalen.

Huurder van de Hamsche molen in 1851 
werd Hendricus Theodorus Ferdinandus 
Sengers, in 1852 opgevolgd door Pieter 
de Heus. In 1853 kocht hij de molen van 
de erven Van den Bogaard. Op zijn beurt 
verkocht Pieter de Heus de vierkante 
standaard windkoornmolen, genaamd 
den Ham in 1854 al weer door aan Jan 
Hartman, landbouwer te Hoogland. Het 
grote verloop in molenaars kan erop wij-
zen, dat ze moeite hadden om met de 
molen een boterham te verdienen.

De eerste jaren

Willem Dunk (1826-1905), de stichter 
van De Vriendschap, was afkomstig uit 
Bunschoten, waar zijn vader Gijsbert 
molenaar was. Gijsbert (1800-1853) was 
geboren in Bunnik, maar de naam Dunk 
is een naam, die in de Oost-Achterhoek 
veel voorkomt, met als varianten Deunk 

en Duenk. Ook de wortels van Willem 
Dunk lagen in de Achterhoek. Zijn groot-
vader, eveneens Willem genaamd, werd 
in 1753 geboren in Winterswijk en was 
timmerman, molenmaker en molenaar.
Hoewel Willem Dunk met zijn grote nieu-
we molen in het voordeel was t.o.v. de 
oude Hamsche standerdmolen kon hij 
het toch niet bolwerken. Door schul-
den was hij in 1857 genoodzaakt de 
molen te verkopen. Koper werd …. Jan 
Hartman, de molenaar/eigenaar van 
de Hamsche molen! Door de koop sloeg 
Hartman twee vliegen in één klap. Qua 
molen ging hij er enorm op vooruit en 
een grote concurrent was uitgescha-
keld. De Hamsche molen zal kort daarna 
verdwenen zijn. Op een kadastrale kaart 
uit 1863 is het erf in ieder geval leeg. 
In 1865 gaat de molen in eigendom 
over aan Michiel Lagerweij, koopman 
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te Amersfoort. Tien jaar later, op 29 
april 1875, kocht Gerrit Ebing molen De 
Vriendschap van Lagerweij. Tot het ein-
de zou de molen in handen blijven van 
deze familie.

Herkomst Ebing

De stamvader van de Ebings was ene 
Hendrici Ebing, die rond 1719 in het 
Munsterland in Duitsland werd geboren. 
Hij zou uit het Duitse leger gedeserteerd 
zijn en naar Nederland gevlucht. Hij 
trouwde in 1739 in Amersfoort, alwaar hij 
in 1797 ook overleed. Een zoon van hem, 
Gerardus Joannes Ebing (1748-1789), was 
bakker in Amersfoort. Hij kreeg meer-
dere kinderen, maar slechts één van 
hen werd volwassen. Dat was Hendrik 
Ebing (1781-1818), die chirurgijn, heel- en 
vroedmeester werd in Tiel. Hendrik en zijn 
vrouw overleden toen hun vier kinderen 
nog jong waren. Opmerkelijk is dat twee 
van hun vier kinderen molenaar werden. 
Dat waren Teunis (1811-1880) en Evert 
(1815-1870). Een mogelijke verklaring 
hiervoor is, dat de weeskinderen onder-
gebracht werden bij hun grootvader 

De Hoop te Appel bij Nijkerk. Op 
de voorganger van deze molen en op 
diens voorganger hebben de Ebings 
gemalen van 1833 tot 1880. 
Foto: 19 oktober 2008.

van moederszijde in Amsterdam. Hij was 
grutter en zijn eerste vrouw kwam uit een 
molenaarsfamilie. 
In de jaren 1826-1833 werkte Jan van den 
Born, molenaarszoon uit Nijkerk, op de 
korenmolen De Wetering in Amsterdam. 
Waarschijnlijk heeft Teunis Ebing hem 
daar op een molen ontmoet en is hij via 
Jan in 1828 of 1829 naar Nijkerk vertrok-
ken om molenaarsknecht te worden op 
de Oostermolen, waar Jans vader Evert 
van den Born molenaar was.
Ook Evert Ebing kwam als knecht bij 
een Van den Born terecht en wel bij 
Jans broer Willem op de standerdmo-
len van Huizen in 1834. Willem van den 
Born was sinds 1821 eigenaar van deze 
molen, die sinds 1916 in het Nederlands 
Openluchtmuseum in Arnhem staat. 
Aan de binnenvoorzijde van de kast had 
Evert het volgende opschrift geschil-
derd: E EBING 23/4 1834. Helaas is dit op-
schrift bij de vernieuwing van de Huizer 
molen in 1975/1976 verloren gegaan. In 
de nieuwe kast zijn een aantal oude op-
schriften opnieuw aangebracht, maar 
dan met krijt. Bij zijn huwelijk in 1837 was 
Evert molenaarsknecht in Rotterdam. 
Later is hij op een aantal Amsterdamse 

Optocht ter gelegenheid van het zilveren ambtsjubileum van burgemeester 
Van Boetzelaer in 1906. Rechts het molenaarshuis, dat Gerrit Ebing in 1893 liet 
bouwen en in 1984 werd afgebroken. De molen staat rechts net buiten beeld. 
Langs de weg ligt een oude houten roe.

De Vriendschap malend op het 
noordoosten; rechts de zagerij met 
mallejan.
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korenmolens werkzaam geweest, waar-
onder de Roomolen en De Haan. Hij 
overleed in 1870 in Tiel.
Teunis Ebing volgde in 1833 Hendrik van 
den Born op als molenaar/pachter van 
de Appelse molen bij Nijkerk. Dat was 
de voor-voorganger van de recent ge-

restaureerde molen De Hoop. In die tijd 
was het nog een standerdmolen, gele-
gen aan de Molensteeg (tegenwoordig 
Appelsestraat), waar nu de woning met 
de naam de ouwe meul staat, onge-
veer 2 kilometer ten zuidoosten van De 
Hoop. Rond 1862 werd er een nieuwe 

stellingmolen aan de Barneveldseweg 
gebouwd. Toen deze gereed was werd 
de bouwvallige standerdmolen afge-
broken. Teunis heeft deze nieuwe molen 
tot zijn dood in 1880 bemalen. Daarna 
werd Evert van de Poll pachter. Eind 
1887 ging de molen in vlammen op. De 
toenmalige eigenaar, Willem baron van 
Goltstein, wilde de molen niet meer her-
bouwen. Daarop besloot Van de Poll om 
zelf maar een nieuwe molen te bouwen, 
de nog bestaande molen De Hoop. 
Deze kwam aan de andere kant van de 
Barneveldseweg te staan, ongeveer 800 
meter noordwestelijker. 
Teunis Ebing kreeg maar liefst twintig kin-
deren in twee huwelijken. Vier van zijn 
zonen leerden het molenaarsvak: Teunis 
(1834-1897), Gerrit (1845-1912), Hendrik 
(1850-1950) en Evert (1856-1911).
Teunis trouwde in 1860 in Meeuwen en is 
op diverse molens in West-Brabant mo-
lenaar geweest. Daarnaast was hij nog 
arbeider en spoorwegwachter.
Gerrit kocht in 1875 korenmolen De 
Vriendschap in Hoogland en bleef daar 
tot zijn dood. 
Hendrik (Hein) was aanvankelijk mole-
naar, maar werd later vrachtrijder en 
besteller. Hij woonde in Soest op een 
steenworp afstand van korenmolen De 
Vlijt. Hij zou een bekend Soestenaar wor-
den, omdat hij vele jaren de oudste in-
woner was. Dagelijks maakt hij zijn vaste 
wandelingetje en moeiteloos leek opa 
Ebing, zoals hij genoemd werd, de 100 
te halen. Hij overleed toch nog onver-
wacht op de leeftijd van ruim 99 jaar. Op 
hoge leeftijd wist hij zich nog te herinne-
ren hoe hij als jongen had meegeholpen 
bij het omtrekken van de oude Appelse 
standerdmolen. 
Evert bleef in de buurt. Hij was mole-
naarsknecht in Putten, Amersfoort en 
Barneveld en hielp zijn vader Teunis op 
de Appelse molen in de periode voor 
zijn overlijden.

Gerrit Ebing 

Gerrit werd met ingang van 30 april 
1875 eigenaar van De Vriendschap in 
Hoogland. Op dezelfde dag trouwde 
hij met Hillegonda Donker, dochter van 
een landbouwer en afkomstig uit de 
Purmer. Ze betrokken de kleine mole-
naarswoning, die naast de molen stond. 
Hier werden dertien kinderen geboren. 
In 1893 werd er bij de molen een nieuwe 
grotere woning gebouwd voor het ge-

Gezicht in noordwestelijke richting vanaf de toren van de NH-kerk op 
de Hamseweg met molen De Vriendschap. Het dorpse karakter is nu totaal 
verdwenen.

Zoals op meer molens in de Gelderse Vallei en het aangrenzende deel van 
Utrecht treffen we ook hier de voor molenmaker Wijnveen kenmerkende kruilier 
met verticale schoortjes aan.

Advertentie in De Molenaar, 1902, 
no. 15, waarin G. Ebing om een 
ijzeren as vraagt. 
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zin. In de oude molenaarswoning kon-
den voortaan de knechten wonen. Later 
werd de oude woning afgebroken en 
werd er tegen de molen een zagerij ge-
bouwd, die door windkracht kon worden 
aangedreven. 

In 1899 overkwam rijknecht Jan Hoefsloot, 
die voor Gerrit Ebing werkte, een nood-
lottig ongeval. Door een schrikreactie 
van het paard viel hij van de wagen in 
een sloot. Enkele dagen later overleed 
hij aan zijn verwondingen. 
In 1902 plaatste Ebing een adverten-
tie in het blad De Molenaar, waarin 
hij een ijzeren as te koop vraagt. Het is 
goed mogelijk dat de molen pas sinds-
dien een ijzeren as had. Gerrit overleed 
in 1912, waarna zijn weduwe het bedrijf 
met behulp van de kinderen voortzette. 
Na haar overlijden in 1924 nam de oud-
ste zoon Teunis (Teus, 1878-1962) de mo-
len over. Hij was al op 13-jarige leeftijd bij 
zijn vader op de molen komen werken. In 
1904 trouwde hij met Johanna Alberdina 
Visser, een bakkersdochter uit Wezep bij 
Oldebroek. Ook broer Pieter Ebing (Piet, 

1891-1971) werkte op de molen. Teus en 
zijn vrouw kregen negen kinderen, van 
wie er twee bij vader op de molen kwa-
men werken. Dat waren Lourens (Lou, 
1919-2007) en Gerrit (1917-1999).
In 1924 vroeg Teus Ebing een roe te koop 
in De Molenaar met een lengte van 23 
meter. Blijkbaar zonder resultaat, want 
nog hetzelfde jaar leverde de firma 
Fransen te Vierlingsbeek een nieuwe 
binnenroede met een lengte van 23 
meter. In 1932 bestelde molenmaker fa. 
A. Wijnveen te Voorthuizen een buiten-
roede voor de molen, lengte 23,5 meter. 
Bij een storm in 1937 brak er een roede. 
Één eind belandde ruim vijftig meter 
verder in de tuin van buurman Keizer, 
het andere eind viel op de stelling. De 
molen heeft toen enige tijd met één roe 
gemalen, maar de schade werd weer 
hersteld.
De dertiger jaren waren een moei-
lijke tijd. In 1995 werden de broers Lou 
en Gerrit Ebing geïnterviewd over hun 
molenaarsleven, met name in Tweede 
Wereldoorlog, en Gerrit zei over de crisis-
tijd het volgende:
‘Ik kan mij nog herinneren en ik heb het 
ook van horen zeggen dat vader een 

De Vriendschap in vol bedrijf rond 
1935. In het huis rechts woonde Piet 
Ebing, broer van Teus, en eveneens 
molenaar (collectie F. Weemaes, 
Terneuzen).

Advertentie in De Molenaar van 
18 juni 1924, waarin Teunis Ebing om 
een ijzeren binnenroe vraagt. 

De molen malend met één roe in 
1937. Rechts de achterkant van het 
molenaarshuis. Collectie C. van Loen, 
Hoogland.
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grote partij maïs kocht voor ƒ 3,60 per 
mud (een mud maïs is 75 kilogram). Dan 
moest het nog met paard en wagen uit 
Amersfoort gehaald worden. Hij verkocht 
het weer voor ƒ 3,80 per mud. Werd ze 
gemalen dan kostte een mud ƒ 4, -. Voor 
die prijs bracht hij het bij de boer thuis. 
Maar de crisis duurde erg lang, de laat-
ste maïs heeft hij verkocht voor ƒ 2,75 per 
mud. Wij stonden soms voor niks te wer-
ken. Toch had vader drie knechten: Jan 
ter Maten (van de Bik), Gart van de Beld 
en Stevens Hartogsveld. Jan heeft 30 
jaar bij ons gewerkt. Jan en Gart waren 
de paardenknechten, die het meel en 
het voer bij de bakker en de boer brach-

ten. Stevens was maalknecht en kwam 
niet van de molen af. Het loon van een 
knecht was ƒ 6, - per week.
Later moest vader zelfs een knecht ont-
slaan. In die tijd kwam ook de Coöperatie 
uit Hooglanderveen in Hoogland en 
daardoor liep de omzet ook terug.’

Tweede Wereldoorlog

In verband met de acute oorlogs-
dreiging werd op 28 augustus 1939 in 
Nederland de mobilisatie afgekondigd. 
Voor Hoogland betekende dit, dat 
er grote aantallen militairen bij boe-

ren en burgers werden ingekwartierd. 
Hoogland en omstreken waren een deel 
van de zogenaamde Grebbelinie, een 
van de belangrijkste verdedigingslinies 
van ons land. Deze linie in de Gelderse 
Vallei, liep vanaf Rhenen in noordwes-
telijke richting langs het Valleikanaal 
en de Eem tot aan het IJsselmeer, voor-
heen Zuiderzee. Met de aanleg van de 
Grebbelinie was al in 1745 begonnen en 
de verdediging was gebaseerd op inun-
datie, het onder water zetten van een 
brede strook land. Dat gebeurde voor de 
lager gelegen gebieden in de Gelderse 
Vallei en de Eempolders. Omdat het 
hoger gelegen gebied van Hoogland 
(whats in a name?) niet geïnundeerd 
kon worden, was daar een voorpostenli-
nie ingericht. Vanuit eenvoudige houten 
stellingen moest weerstand geboden 
gaan worden om zo de vijand te belet-
ten door te stoten naar Amersfoort en 
Soest. In de maanden na de mobilisatie 
werd de toen al jaren in onbruik zijnde 
linie weer in orde gemaakt. 
Omdat het gebied van Hoogland ge-
reed gemaakt werd om als strijdtoneel 
te dienen, had de overheid een evacu-
atieplan opgesteld. Dit om te voorko-
men dat de bevolking bij het uitbreken 
van de oorlog een te groot risico liep, 
maar ook om ervoor te zorgen dat zij de 
militairen niet voor de voeten zou lopen. 
In totaal zouden 3900 mensen geëvacu-
eerd moeten worden. 
In de vroege ochtend van 10 mei 
1940 werden, net als veel andere 
Nederlanders, ook de Hooglanders ge-
wekt door het geluid van vele overvlie-
gende Duitse vliegtuigen. Het gedreun 
van het afweergeschut bevestigde het 
vermoeden, dat de oorlog was uitge-
broken. Nog dezelfde dag begon de 
evacuatie.

De Vriendschap rond 1939 met stroomlijn, door Teus Ebing zelf aangebracht. 
Ansichtkaart uitgegeven 1940 (collectie F. Weemaes, Terneuzen).
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Lou:
‘Vrijdag 10 mei 1940 zijn wij geëvacu-
eerd naar Edam. Via Spakenburg zijn 
wij per boot naar Volendam gevaren. s 
Nachts hebben wij in Edam geslapen. 
s Zaterdagmorgens zijn wij naar het ge-
meentehuis van Edam gegaan. De bur-
gemeester kwam naar buiten en zei: Er 
zijn geen auto’s om eten aan te voeren, 
want er zijn veel te veel mensen aan-
wezig, maar in Hoogland staan autos 
genoeg! Op dat moment kwam Hannie 
van Eyden met de auto van Gudde, di-
recteur van de Hooglandse melkfabriek, 
de ambtenaar van de burgerlijke stand 
van Hoogland Everhard van Dijk bren-
gen. Hij bracht alle papieren van het ge-
meentehuis van Hoogland ook mee. Na 
veel heen en weer gepraat zijn we naar 
ons huis in Hoogland gereden. Wat zich 
in die tijd in het dorp afspeelde kun je 
beter aan mijn broer Gerrit vragen.’ 

Gerrit: 
‘Ik was in Hoogland gebleven, omdat 
ik bij de Geneeskundige troepen was 
onder leiding van dokter Verbeek. Wij 
en de brandweer en de luchtbescher-
ming moesten in het dorp achterblijven. 
Zaterdagmorgen 11 mei had ik nog in de 
molen gemalen, s middags tegen een 
uur of twee kwam er een Hollandse of-
ficier, waarschijnlijk majoor Appels, met 
enkele soldaten naar mij toe met de 
mededeling: De molen moet afgebrand 
worden. Ik vroeg hem of het graan, dat 
nog in de molen lag, er nog uitgehaald 
mocht worden. “Ga je gang maar”, zei 
hij. Ik heb de mannen van de luchtbe-
scherming en de brandweer, die op 
straat liepen, geroepen mij te helpen. 
Twee wagens en een auto van Gijs 
Koller, die bij ons stond omdat Lou als 
chauffeur bij hem werkte, hebben we 

vol geladen. Toen we daarmee klaar 
waren kwamen de Hollandse soldaten 
weer. Jullie hebben een half uur gehad 
om de molen leeg te maken. Hij gaat 
nu in de fik. Overleg hielp niet meer. 
Volgens hen konden de Duitse piloten 
de molen als baken gebruiken om het 
militaire vliegveld Soesterberg te vinden. 
De toren van Nijkerk en de molen van 
Hoogland zouden in één lijn liggen. Van 
het erf haalden zij stro van een bietenkuil 
en gooiden dat midden in de molen. In 
de molen stond nog een vat met 200 li-
ter petroleum, dat donderdag 9 mei was 
gevuld. De soldaten gooiden de inhoud 
van dit vat over het stro. Met een lucifer 
staken zij het stro in brand. Groen van 

woede moest ik machteloos toezien. 
Binnen twee minuten zat het vuur tot 
boven in de molen. Het gaf een gewel-
dige hitte. De bladeren van de bomen, 
die aan de straat stonden, verschrom-
pelden door de warmte. Daar de vang 
door de hitte niet meer werkte, gingen 
de wieken draaien. Een brandend stuk 
hout van één van de wieken kwam op 
het rieten dak van Schimmel terecht. 
De brandweer had dat vlot geblust. De 
wieken zakten in elkaar en na twee uur 
ook de molen. Ik bleef wat rondscharre-
len om de ruïne. ‘s Avonds hebben deze 
soldaten nog wat in de buurt geschoten. 
Niet alleen de molen, maar ook veel 
huizen en boerderijen in Hoogland en 
omgeving zijn toen opzettelijk in brand 
gestoken.’ 

Na de capitulatie van Nederland op 15 
mei 1940 keerden de Hooglanders weer 
terug naar huis. Velen troffen hun wo-
ning verwoest aan. De Nederlandse mili-

Elk eind was over een lengte van 
ongeveer 6 meter aan de achterzijde 
gestroomlijnd. Volgens Ebing voldeed 
het systeem uitstekend. 

Grebbelinie, de verdedigingslinie tussen Rhenen en Spakenburg. Waar 
inundatie niet mogelijk was werd een voorpostenlinie aangelegd, zoals bij 
Hoogland. 
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tairen hadden op de eerste oorlogsdag 
opdracht gekregen het schootsveld te 
verbeteren. Huizen en boerderijen wer-
den platgebrand, 178 stuks in totaal. Bij 
het in brand steken van de molen vat-
ten ook onbedoeld vier naast de molen 
gelegen woningen vlam. De brandweer 
van Amersfoort moest er aan te pas ko-
men de brand in de huizen te blussen. 
De Vriendschap was niet de enige mo-
len, die in de meidagen van 1940 in de 
buurt van de Grebbelinie verloren ging. 
De Zandbrinkermolen bij Leusden brand-
de af, net als De Dankbaarheid tussen 
Scherpenzeel en Woudenberg, en in 
Renswoude brandde de onderbouw 
van De Wildeman uit. De Binnenmolen 
te Rhenen en de standerdmolen van 
Scherpenzeel werden beschoten, 
maar de schade kon worden hersteld. 
Helaas werd de standerdmolen van 
Scherpenzeel net voor de bevrijding als-
nog verwoest.

Op 6 juni 1940 stuurde Teus Ebing een 
brief aan de redactie van het blad De 
Molenaar over de schade aan zijn be-
drijf. Hierdoor weten we meer over het 
gebruik en de inrichting van de molen. 
Hij schreef:
Op 11 Mei 1940 is mijn molen door 
Defensie aangestoken en totaal tot de 

grond afgebrand, alleen de steenen 
voet welke tot de stelling reikte is blij-
ven staan. Het was een achtkante mo-
len voor een derde van steen en verder 
van hout met asfalt gedekt. De molen 
was voorzien met zelf aangebrachte 
stroomlijn (kosten ƒ 25,-) welke zeer goed 
voldeed, zoodat ik mijn motor bijna niet 
meer gebruikte. Voorzien van drie kop-
pel maalsteenen, mengmachine door 
wind gedreven.
Horizontale zaagmachine, door wind 
gedreven, voor ‘t zagen van boomen 
tot planken en balken. Verder petroleum 
motor met twee paar maalsteenen, een 
koekenbreker, aangebouwde schuur en 
pakhuis. Hooiberg, varkensschuur en 2/3 
van ‘t kippenhok ong. 50 M² terwijl de 
deuren van t achterhuis zwaar zijn inge-
brand, zoodat ik erdoor naar buiten kan 
zien.
Achtend, T. Ebing

Deze brief werd doorgestuurd naar de 
Vereniging de Hollandsche Molen. Die 
zag in dat Teus nog een echte windmo-
lenaar was en bood haar hulp aan bij 
een eventuele herbouw van de molen. 
In een brief gedateerd 8 juni 1940 schrijft 
de voorzitter o.a.:
‘Het feit, dat u zelf den molen van 
stroomlijnwieken voorzag, doet zien, 

hoe zeer U den wind als drijfkracht naar 
waarde weet te schatten. Wij behoeven 
U er dus niet van te doordringen van 
welk belang het is juist heden ten dage 
de beschikking over een goed uitgerus-
ten windmolen te hebben. 

De mogelijkheid zou onder de oogen 
gezien moeten worden Uw molen op 
te bouwen. Wij hebben den indruk, dat 
de fundamenten wel geleden hebben. 
Laat U ons eens weten, of U zelf Uw ge-
dachten hierover al hebt laten gaan.’

Op 6 juli 1940 antwoordde Teus Ebing 
aan de Hollandsche Molen:
‘De kosten van een nieuwe windmo-
len heb ik door de heer Wijnveen uit 
Voorthuizen op laten nemen en een mo-
len met alles wat er in en aan was zou 
ƒ. 40.000,- bedragen, wat ik dan ook 
opgegeven heb. Nu zal ik dit bedrag 
wel niet krijgen, zoodat er dan niets an-
ders opzit dan een Electrische Malerij te 
plaatsen. Daar ik geen geld heb om dik 
er bij te doen, zoodat ik eerst moet af-
wachten hoeveel ik vergoed zal krijgen, 
misschien dat ik dan wel een windmolen 
kan bouwen maar dan b.v. zonder zage-
rij en zonder hulpkracht, maar daar weet 
ik nu nog niets van.’

Teus Ebing bij zijn verwoeste molen. Aan zijn voeten ligt 
de as, waarvan de kop gebroken is. Uiterst rechts is nog net 
het zaagraam te zien. (collectie T. Meesters, Breda).

Het restant van De Vriendschap kort voor de sloop. 
(foto: P. Grund, maart 1984).
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Het uitgekeerde bedrag zal te laag ge-
weest zijn om de molen als windmolen 
te herbouwen, al had zoon Lou in 1995 
een iets andere lezing over de gang van 
zaken:
‘Iedereen die oorlogsschade had, kreeg 
een bedrag van de Molestverzekering. 
Mijn vader is daar veel te gemakkelijk in 
geweest. De molen moest getaxeerd wor-
den. Dirk Wijnveen uit Voorthuizen, die nu 
in Ede woonachtig is, wilde voor ƒ. 60.000 
gulden een nieuwe molen bouwen. Maar 
vader vond niet, dat hij recht had op een 
nieuwe molen. Hij had immers een oude. 
Hij taxeerde de molen met aanverwante 
gebouwen op ƒ 20.700,-. Volgens hem 
was hij niet meer waard. Van mei 1940 
tot september 1942 heeft de molen stil 
gelegen. Het eerste jaar hebben wij 
nog gemalen bij Piet Ebing, een broer 
van vader en onze naaste buurman. Hij 
maalde elektrisch. De restanten van de 
molen zijn enigszins opgeknapt. Toen 
was het wachten op een elektrische ka-
bel. Je moest daar een vergunning voor 
hebben, omdat deze zo weinig werd 
aangemaakt. Van Geet heeft ervoor 
gezorgd, dat we die vergunning voor de 
kabel kregen. Slager uit Amersfoort heeft 
toen alles aangelegd. En in september 
1942 maalden we pas weer.
De boeren brachten de rogge, die ze 
verbouwd hadden. Veel weiland was 
gescheurd en veranderd in bouwland, 
waarop zij rogge en wat tarwe verbouw-
den.’

Gerrit: 
‘In november 1944 kwam de molen op-
nieuw stil te liggen. Bij Simon van de 
Grootevheen was een onderduiker, ge-

naamd Toon Stalenhoef, die bij het oude 
gemeentehuis (op deze plaats woont nu 
dokter Peet) in de elektriciteitspaal klom 
om ervoor te zorgen dat heel Coelhorst 
weer stroom zou krijgen. Maar hij deed 
iets fout, er ontstond kortsluiting. Dat is sa-
botage zeiden de Duitsers. En het werd 
niet gemaakt. Niemand had toen meer 
stroom in Hoogland. Wij gingen toen ma-
len bij Vollenhoven in Amersfoort en later 
bij Huigen in Bunschoten.’

Lou: 
‘In de Hongerwinter gebeurde het wel-
eens dat er 20 tot 40 mensen in de rij 
stonden om roggemeel te kopen. Ze ge-
bruikten dit om roggebrood van te bak-
ken of pap van te koken. Wij verkochten 
dit meel voor ƒ 1,- per pond, maar op het 
laatst hadden we zelf ook niets meer.’

Gerrit: 
‘Vlak na de bevrijding zijn wij weer be-
gonnen met malen. De Canadezen 
waren hier nog toen wij Amerikaanse 
bloem naar de bakkers brachten. Iedere 
gemeente kreeg een bepaalde hoe-
veelheid patentbloem toegewezen. 
Trouwens iedere boer had wel vijf of 
meer mud achter de hand gehouden.’

De jaren na de oorlog

Van de molen was de stenen onder-
bouw overgebleven, die een paar me-
ter was opgemetseld en van een punt-
dak voorzien. In 1946 droeg Teus Ebing 
(hij was toen 68) de zaak over aan zijn 
zoons Lou en Gerrit. Zelf bleef hij tot op 
hoge leeftijd gewoon meewerken in het 

bedrijf, al waren de dagen niet meer zo 
lang als in zijn jonge jaren toen er van 
5 uur ‘s ochtends tot een uur of 10, 11 
‘s avonds werd doorgewerkt. Het bedrijf 
draaide goed, al verschoof het accent 
van malen naar de handel in granen en 
veevoeders.
Op 1 januari 1974 werd de gemeente 
Hoogland geannexeerd door Amers-
foort. Het voorheen agrarische dorp 
werd als het ware een wijk van de zich 
uitbreidende stad. 

Lou:
‘Veel boeren moesten hun grond ver-
kopen aan de gemeente Amersfoort 
opdat de gemeente daar woningen op 
kon bouwen. Het aantal klanten werd 
steeds minder, maar vreemd genoeg 
werd de omzet groter. Iedere week ging 
ik de boer op voor bestellingen. Het 
grootste aantal bonnen, dat ik heb uit-
geschreven, is 120 stuks geweest.’

Toch ging de molen op 1 november 1979 
dicht. Gerrit had trombose gekregen, 
waardoor hij moest stoppen met werken. 
Lou kwam er toen alleen voor te staan. Er 
moesten grote investeringen worden ge-
daan, o.a. in een stofzuiginstallatie om 
de overlast voor de omgeving te beper-
ken. Lou liep tegen de zestig en zag het 
niet zitten om een dergelijke grote inves-
tering nog terug te verdienen. 

Daarop besloot hij te stoppen met het 
bedrijf, al ging dat wel moeilijk:
‘Het heeft pijn gedaan, want met hart 
en ziel hebben wij in de molen gewerkt. 
Wij vonden het mooi werk. We waren na 
al die jaren op elkaar ingesteld.’

In oktober 1984 verlieten Lou Ebing en 
zijn vrouw het molenaarshuis en dezelf-
de maand nog werden huis en molen 
afgebroken. Ter plekke werd woonwin-
kelcomplex De Ham gebouwd en van 
de molen is geen spoor meer te vinden. 
Alleen de Molenweg herinnert nog aan 
eeuwenlang malen in Hoogland.

Bronnen:
-  Teunis Ebing, molenaar te Nijkerk, zoon 

van een chirurgijn en vroedmeester 
door H.J. Goebertus 2008.

-  Correspondentie tussen Teus Ebing 
en Vereniging de Hollandsche Molen, 
1940.

-  Interview met Lou en Gerrit Ebing door 
Geert de Groot, verschenen in het 
Periodiek Vereniging Dorpsbelangen 
Hoogland, april 1995.

Met dank aan:
-  Cees van Loen, Hoogland.
-  Rolf Klip, Arnhem.
-  Jan Ebing, Nijkerk.
-  Erik Stoop, vrijwilliger Stichting Molen-

documentatie.

Sloop van De Vriendschap in oktober 1984 naar een krantenfoto.
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Met Mars op         MOLENPAD

Mars op oorlogspad is niet vreemd. Bij de antieke Romeinen was hij 

immers de god van de oorlog. Hij gold zelfs als de meest vereerde 

god van het Romeinse rijk. Maar als Mars op molenpad gaat? Het is 

dit jaar 70 jaar geleden dat Nederland in de Tweede Wereldoorlog 

werd betrokken en 65 jaar geleden vond de capitulatie van het Duitse 

bezettingsleger plaats. Hoe waren de molens de oorlog doorgekomen? 

Niet best; ongeveer driehonderd molens werden door de oorlog 

getroffen; zo 25% van het totale molenbestand. Niet voor niets wordt 

wel gezegd dat molens de grootste categorie vormden onder de 

gebouwen die door de oorlog getroffen werden.

De herinnering aan door oorlog 
vernielde molens was in het 

nationale geheugen volledig wegge-
zakt. Daarvoor moest men maar liefst 
terug naar de Franse tijd. Zo herinne-
ren de bouwjaren van de Oost- en de 

Westmolen bij Gorinchem nog aan het 
beleg van deze stad van 6 december 
1813 tot 22 januari 1814 toen beide mo-
lens door Franse soldaten in brand wer-
den gestoken.
Dankzij neutraliteit ging de directe oor-

logvoering van de Eerste Wereldoorlog 
aan Nederland voorbij en daarom kan 
men nauwelijks spreken van oorlogs-
slachtoffers onder de molens. Toch zijn ze 
er wel al is het aantal beperkt tot twee. 
Als eerste slachtoffer viel de modern in-
gerichte korenmolen van Millingen van 
molenaar J. Herfkens die op bevel van 
de Nederlandse regering op 6 augustus 
1914 werd opgeblazen (op 3 augustus 
vielen de Duitse legers België binnen). 
De reden tot deze daad was de ligging 
van de molen in het schootsveld van het 
fort Pannerden aan de overkant van de 
rivier. Dertig jaar later zouden meer mo-
lens in deze regio kennis maken met het 
verschijnsel opblazen!
De tweede molen was de molen De 
Eendragt in Den Helder, die weliswaar 
op een andere manier aan zijn eind 
kwam, maar even effectief. Hij werd in 
opdracht van de authoriteiten gesloopt 
in 1914. Ook hier golden strategische 
overwegingen: de molen als mikpunt in 
de marinebasis
In februari of maart 1918 werd de 
Lagewaardse molen bij Koudekerk a/d 

1
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Met Mars op         MOLENPAD

J.S. Bakker
Duitse troepen in mei 1940 bij de 
molen van Rijsoord. Min of meer 
(links) naast de molen had generaal 
Von Küchler, de commandant van de 
18e Armee zijn commando gevestigd 
in de School met den Bijbel, waar 
de Nederlandse opperbevelhebber op 
15 mei 1940 het capitulatieverdrag 
tekende.

Rijn door een brisantgranaat getroffen 
bij een schietoefening, maar die schade 
kan men moeilijk als oorlogsschade be-
stempelen. 

De meidagen

Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger 
Nederland binnen. De eerste bedoeling 
was om zo snel mogelijk met een verras-
singsaanval Den Haag in handen te krij-
gen wat zou leiden -zo hoopte men - tot 
een spoedige Nederlandse capitulatie. 
Zo ontstond de ‘slag om de residentie’, 
die gepaard ging met luchtlandingen 
rond de stad en strijd om de aldaar ge-
legen vliegvelden. 
Als dit niet direct het gewenste resul-
taat opleverde dan volgde een snelle 
opmars in westelijke richting, richting 
Vesting Holland, waarbij onder andere 
de rivierovergangen van groot strate-
gisch belang waren. 
De Slag om de residentie wordt ook 
weerspiegeld in beschadigde of verniel-
de molens rond de Hofstad (Zie bijlage: 
Wassenaar, Rijswijk, Overschie). 
In het zuiden forceren het Duitse 18e en 6e 

leger een overgang over de Maas. Bij de 
gevechten rond Mill worden de twee mo-
lens van de gebr. Reynen beschadigd.

De Duitse opmars door de Achterhoek 
verliep snel en zonder grote proble-
men. De IJssellinie bood geen effec-
tieve weerstand zodat de Duitse legers 
snel konden optrekken over de Veluwe. 
Achter de Veluwe stuitte men op de 
Grebbelinie, een Nederlandse verde-
digingslinie, gebaseerd op inundatie, 
welke liep door de Gelderse Vallei vanaf 
de de Grebbeberg bij Rhenen langs 
het Valleikanaal en de Eem tot aan het 
IJsselmeer. In februari 1940 besloot gene-
raal Henri Winkelman van de Grebbelinie 
de hoofdverdediging te maken. Daar 
kwam het dan ook tot gevechten, vooral 
die bij de Grebbeberg zijn bekend. Aan 
de strijd om de Grebbelinie betaalden 

Rotterdam, mei 1940. Links de 
Marinierskazerne aan het Oostplein, 
die al enkele dagen voor 14 mei was 
gebombardeerd. Rechts molen De 
Noord, die de stadsbrand als gevolg 
van het bombardement overleefde 
door het dappere optreden van 
molenaar Arie Kluit die de molen in 
de brandende stad vonken liet malen. 
Nadat het gevaar geweken was zette 
hij de molen die slechts lichte schade 
had opgelopen in de rouw. Nog nooit 
had in Nederland een molen om een 
dergelijke reden in de rouw gestaan. 
Helaas brandde de molen op 28 juli 
1954 alsnog uit. 

Nog tientallen jaren herinnerde de 
uitgebrande romp van de molen van 
de Oostdorper en Huis ter Weerpolder 
in Wassenaar aan de gevechten rond 
het vliegveld Valkenburg. De romp 
werd omstreeks 1967 gesloopt.
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meerdere molens hun tol, hetzij bescha-
digd of vernield in de gevechten, hetzij 
vernietigd uit strategische overwegin-
gen (zie bijlage).
Het bombardement op Rotterdam 
op 14 mei bezegelde het eind van de 
strijd. Als gevolg van dit bombardement 
brandden twee (niet meer complete) 

molens uit: De Roode Leeuw aan de 
Oostmolenwerf en De Blaauwe Molen 
aan het Pompenburg. De Noord op het 
Oostplein ontsprong door het heldhaftig 
optreden van molenaar Arie Kluit dit lot 
en kwam er met slechts lichte schade 
van af. Al eerder, op 11 mei, was een 
vierde Rotterdamse molen geraakt: de 
zonder roeden staande Distilleerketel in 
Delfshaven die na een schotenwisseling 
tussen NSB-ers en mensen van de LAD 
(Luchtafweerdienst) geheel uitbrandde. 
Op 15 mei 1940 werd de capitulatieover-
eenkomst in Rijsoord getekend, maar 
de strijd in Zeeland werd nog korte tijd 
voortgezet. Bij de strijd om het Kanaal 
van Hansweert naar Wemeldinge 
waarachter een Franse verdedigings-
linie lag werd de molen van Moelker 
beschadigd. Het bombardement op 
Middelburg op 17 mei betekende het 
einde voor de molen Johanna op het 
Segeersbolwerk in Middelburg. Dit bom-
bardement betekende ook voorlopig 
het einde van de strijd in Nederland.
In de meidagen werden 27 molens door 
oorlogshandelingen getroffen, zij het 
dat een aantal ervan (4) niet meer com-
pleet waren. Veertien ervan werden 
hersteld, voor 13 was dit het definitieve 
einde. In 1945 zouden die 27 zo’n tien 
procent van het totaal blijken te zijn...

Bezettingsjaren

Na mei 1940 probeert het gros van de 
Nederlandse bevolking zo goed en 
kwaad als het gaat weer terug te keren 
tot de ‘normale’ dagelijkse werkelijk-
heid. Molenaars zijn daar geen uitzon-
dering op. Bij mijn beste weten is er nog 
nooit een onderzoek geweest naar deze 
beroepsgroep in oorlogstijd. Wel doen 
allerlei ‘mooie’ verhalen de rond, maar 
het is zeer de vraag in hoeverre die re-
presentatief zijn; waarschijnlijk helemaal 
niet. Als men de sociaal-economische 
factoren nagaat die een aansluiting bij 

Niet alle oorlogsschade was even 
ernstig. De ‘Panoramamolen’ in 
Rhenen kwam er in de meidagen 
van 1940 nog goed af. Een voorzoom 
van de binnenroede werd beschadigd 
en een granaat sloeg een gat in de 
romp ter hoogte van de luizolder. 
Dat probleem werd opgelost door 
er een rond raam in te zetten dat 
nog aanwezig is. Het staartwerk 
was al weg in verband met de 
panoramafunctie, waarvoor ook 
ramen in de zijkant van de kap 
waren aangebracht. 

- G E S C H I E D E N I S -
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De zo mooi op de zeedijk staande 
molen De Bazuin in Harlingen 
moest op bevel van de bezetter uit 
strategische overwegingen worden 
gesloopt. Ook enige andere molens 
deelden dit lot. Het was de bedoeling 
om De Bazuin na de oorlog weer op 
te bouwen, maar daar is het nooit 
van gekomen. De molen is het enige 
Friese oorlogsslachtoffer onder de 
molens.

De standerdmolen van Scherpenzeel werd in de meidagen van 1940 
beschadigd, maar hersteld. Op 29 april 1945 werd hij opgeblazen. Zodoende 
behoorde hij zowel tot de eerste als de laatste molenslachtoffers van de oorlog; 
was zelfs de allerlaatste. 

de NSB bevorderden dan stonden de 
korenmolenaars zeker niet achteraan, 
eerder het tegenovergestelde. Er moet 
haast wel een nauwelijks bekende an-
dere kant van de medaille zijn. Het staat 
in ieder geval vast dat sommige promi-
nenten uit het wereldje van het molen-
behoud - om het met de woorden van 
koningin Beatrix bij de herdenking in 
1995 te zeggen - totaal verkeerd kozen. 
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er 
wel degelijk molenaars waren die niets 
van het nationaal-socialisme moesten 
hebben en daar ook naar handelden 
zoals de molenaarsfamilie Omvlee in 
Zuidbarge die Joodse onderduikers op-
nam. Daar is zelfs een documentaire 
aan gewijd, de film ‘Jacoba’, uitgezon-
den in augustus 1989.
Hoe vreemd het ook klinkt: de oorlog-
voering kwam zelfs aan het molenbe-
houd ten goede, al zou het later in het 
tegendeel omkeren. De Duitsers had-
den grote behoefte aan brandstof voor 
de oorlogvoering, waardoor er minder 
beschikbaar werd gesteld voor burger-
doeleinden. De zo ontstane brandstof-
schaarste leidde tot het meer gebruik 
maken van andere energiebronnen, 
waaronder de wind. Stilstaande molens 
kwamen weer in bedrijf en werden zelfs 
gemoderniseerd. 
De voortgezette oorlogvoering maakte 
nauwelijks slachtoffers onder de molens. 
In juni 1940 werd de Ruygelaanse molen 
bij het vliegveld Valkenburg grotendeels 

Van sommige molens bleef 
geen steen op de ander, zoals van 
deze molen, De Jonge Hermanus 
in Groesbeek-Bruuk, een stenen 
beltmolen. Na de luchtlandingen bij 
Groesbeek (voor Market Garden) 
ging de molen dienst doen als 
observatiepost voor Amerikaanse 
parachutisten. Op 27 september 
werd de molen bij beschietingen 
beschadigd. Onder in de molen 
sliepen 52 mensen (vergelijk 
Westkapelle!). Begin oktober werd 
de molen in brand geschoten en 
op 8 februari 1945 werden de romp 
opgeblazen. De foto laat de molenbelt 
zien. Geheel links het achterhuis van 
het zwaar beschadigde woonhuis; 
rechts de restanten van de maalderij 
met een maalstoel en links ervan een 
deel van de zuiggasinstallatie. Boven 
de steen een brok roe. 
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gesloopt uit strategische overweging, 
een lot dat ook enkele andere molens 
ten deel viel. Sommige werden het 
slachtoffer van een incident. Het zou al-
lemaal gaan veranderen toen de oorlog 
weer over de grenzen kwam. Het aan-

tal oorlogsslachtoffers onder de molens 
blijft na mei 1940 tot aan september 1944 
beperkt tot een stuk of acht; aanzienlijk 
minder dan het aantal ‘normale’ sloop-
gevallen, zelfs in die jaren.

Het Tweede Front

Bij de Duitse inval op 22 juni 1941 kreeg de 
Sowjet-Unie het zeer zwaar te verduren. 
Stalin drong aan op het openen van een 
tweede front in het westen. Dat ontstond 
met de operatie Overlord, de landing in 
Normandië op 6 juni 1944. Na verwoede 
gevechten in juli/augustus 1944 volgt 
half augustus een doorbraak (hel van 
Falaise). Daarna rukken de geallieerden 
snel op in noordoostelijke richting. Dan 
gaat het snel: op 3 september wordt 
Brussel bevrijd. Op 4 september was de 
grote havenstad Antwerpen vrijwel on-
geschonden in geallieerde handen ge-
vallen De dag ervoor, 3 september geeft 
Montgomery het Britse Tweede Leger 
het bevel de Rijnbruggen tussen Arnhem 
en Wezel te veroveren en Eisenhower 
beveelt het Amerikaanse Derde Leger 
hetzelfde te doen met de Rijnbruggen 
tussen Koblenz en Mannheim. De snelle 
opmars en de ermee gepaard gaan-
de terugtocht van de Duitsers leidt tot 
overspannen enthousiasme, uitmon-
dend in de befaamde ‘Dolle Dinsdag’, 
5 septem ber. De eerste molen die het bij de bevrijding in 1944 voor zijn kiezen krijgt is 

de bekende torenmolen van Gronsveld. Deze brand bij de gevechten rond 
Maastricht op 13 september 1944 geheel uit. Pas in 1959 volgt herstel van deze 
bijzondere molen. Westkapelle met de Westkapelse 

zeedijk. Rechts, op de dijk, de 
gebombardeerde Dijkmolen die op 
de dag van het bombardement nog 
gewoon had staan te malen! Links 
molen De Roos, de molen waarin niet 
minder dan 47 mensen verdronken. 
Ten tijde van deze ramp stond de 
molen zonder wieken en werd er met 
de motor gemalen.
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Antwerpen was van immens belang 
voor de geallieerde logistiek, maar dan 
moest men wel de Westerschelde be-
heersen. Een opmars richting Zeeland 
bleef nog uit omdat men meende 
Duitsland sneller op de knieën te krijgen 
via de genoemde veldtocht over de 
Rijn. Zo begon op 17 september de ope-
ratie Market Garden, beter bekend als 
de Slag om Arnhem.
Eerder al, op 8 september, was Luik door 
de Amerikanen bevrijd die vervolgens 
langs de Maas in noordelijke richting trok-
ken. Op 12 september worden Noorbeek 
en Mheer als eerste Nederlandse ge-
meenten bevrijd. Maastricht valt dan 
zeer snel in geallieerde handen. 
Zondag 17 september vinden dan 
de luchtlandingen bij Arnhem en bij 
Nijmegen (Groesbeek) plaats. Bij deze 
gevechten worden enkele molens be-
schadigd of vernield. Een snelle opmars 
met grondtroepen vanuit het Belgische 

geallieerde bruggehoofd Neerpelt rich-
ting Eindhoven (dat 18 september wordt 
bevrijd) en verder noordwaarts moet 
dan voor een verbinding zorgen met de 
troepen in Arnhem. Er ontstaat zo een 
smalle corridor naar Nijmegen, waar-
van het stuk tussen Son en Grave van 
de Amerikanen de bijnaam ‘the Hell’s 
Highway’ kreeg vanwege de felle ge-
vechten. In dit gebied worden ook weer 
molens zwaar beschadigd of vernield, 
waaronder de molen van Eerde die nu 
weer wordt hersteld. Nijmegen wordt 
wel bereikt, zelfs de Waalbrug valt in 
geallieerde handen, maar Arnhem blijkt 
een brug te ver. Goed een week later is 
Market Garden op een mislukking uit-
gedraaid, in die zin dat de geallieerden 
niet definitief over de Rijn zijn gekomen. 
Wel is eind september het grootste deel 
van Zuid-Limburg bevrijd en loopt het 
front verder langs het Kanaal Wessem 
- Nederweert en van Nederweert ver-

der noordwaarts, richting Overloon-
Gennep. Het bereiken van de Maas 
tegenover Roermond en Venlo zal dan 
nog twee-en-een halve maand kosten. 
Er wordt dan bijzonder zwaar gevoch-
ten en juist in dit gebied gaan veel mo-
lens ten gronde. Pas in maart 1945 ge-
ven de Duitsers de Maaslinie op en zijn 
Roermond en Venlo vrij. De verwoestin-
gen in het gebied tussen de ‘Corridor’ 
en de grens zijn enorm, ook onder de 
molens, zoals gemeld. 

De opmars vanuit de ‘Corridor’, het brug-
gehoofd richting Nijmegen dat men als 
blijvende winst had overgehouden aan 
Market Garden, in westelijke richting ver-
liep aanmerkelijk beter. Medio novem-
ber 1944 is vrijwel geheel Noord-Brabant 
achter de Maas bevrijd. Wel verdedig-
den de Duitsers zich hardnekkig in het 
westen van de provincie. Veel gebou-
wen die er als waarnemingspost konden 
dienen werden opgeblazen. Het hoeft 
geen betoog dat daaronder nogal wat 
molens waren. Noordwest-Brabant, de 
Peel en Noord- en Midden-Limburg be-
hoorden tot de zwaarst door oorlogsge-
weld getroffen streken. Daar mag men 
ook Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren 
bij tellen.

Om de Schelde

Hierboven werd al gewezen op 
het belang van Antwerpen en de 
Westerschelde voor de oorlogvoering. 
Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen (ten oos-
ten van de Braakman) was al snel in 
geallieerde handen na de bevrijding 
van Antwerpen. Westelijk Zeeuws-
Vlaanderen was begin oktober 1944 
nog vast in Duitse handen. De Duitsers 
zagen zelf uiteraard ook het belang 
van de Westerschelde en Antwerpen in. 
Vandaar dat zij zich stevig verschanst 
hadden in westelijk Zeeuws-Vlaanderen 
en uiteraard ook aan de overkant, op 
Walcheren. De geallieerden overwogen 
een luchtlanding op Walcheren, maar 
zagen daar toch van af. Men besloot 
het eiland onder water te zetten door 
de zeeweringen te bombarderen. Op 
3 oktober vond het bombardement op 
de Westkapelse zeedijk plaats, na een 
waarschuwing aan de bevolking per 
radio een dag eerder. Niet ver achter 
de dijk stond de molen De Roos, een 
beltmolen. Om gevrijwaard te zijn van 
granaatscherven zochten vijftig burgers 
een toevlucht onder in de molen en 
waanden zich daar door de belt rede-
lijk beschermd. Dat bleek ook zo, maar 
niet tegen het water. De molen kreeg 
een voltreffer en stortte in. Het puin 
kwam voor de deuren terecht zodat de 
mensen beklemd zaten. Men kon er niet 
uit. Toen kwam het water. Men slaagde 
er slechts in een vrouw (Jo Theune, de 
dochter van de molenaar) en een man 
met een kind te redden. 47 van de 50 
mensen verdronken onder in de ver-
woeste molen en vonden zo een af-

De Brak in Sluis was een van de vele molens in westelijk Zeeuws-Vlaanderen 
die het slachtoffer werd van de oorlogvoering in oktober 1944. Na de oorlog 
volgde in 1950 herstel.
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schuwelijke dood. Ook de molen op de 
zeedijk werd vernield. De nog bestaan-
de Noorman werd slechts licht bescha-
digd. Op 6 november capituleerden de 
Duitsers in Middelburg.
De strijd in westelijk Zeeuws-Vlaanderen 
is bijzonder zwaar. Op 6 oktober zetten 
de Canadezen vanuit Vlaanderen de 
aanval richting Breskens in. Na afloop 
van de strijd op 2 november werd ge-
schat dat in het gebied zo’n vijf miljoen 
geallieerde granaten tot ontploffing wa-
ren gekomen, wanneer men de Duitse 
er bij optelt minstens 200 granaten per 
hectare! Het zal duidelijk zijn dat molens 
in deze hectiek de dans niet konden ont-
springen. Na het staken van de strijd was 
alleen de molen van Schoondijke nog 
maalvaardig, bijna zonder kap en met 
vang van een haastig gebogen rijplaat. 
Dat deze molen er nog relatief goed af-
kwam was te danken aan het feit dat 
zich in de molen een zender van de 
Binnenlandse Strijdkrachten bevond. De 
wieken van de molen waren in een be-
paalde stand gezet en de vliegers van 
de Second Tactical Air Force kregen de 
opdracht de molen te sparen. 
Het doel werd bereikt: op 28 november 
1944 liep het eerste geallieerde kon-
vooi de haven van Antwerpen binnen. 
In het Ardennenoffensief (tweede helft 
december 1944) zouden de Duitsers 
nog een verbitterde poging doen om 
Antwerpen weer in handen te krijgen, 
maar vergeefs. Westelijk Nederland 
raakt in de greep van de hongerwinter, 
maar dat valt buiten het bestek van dit 
artikel.

Over de Rijn

In februari 1945 zetten de Geallieerden 
het offensief in tussen Rijn, Roer en Maas. 
Op 10 maart is het gehele Rijnland ten 
westen van de Rijn in geallieerde han-
den. Op 7 maart krijgt men de spoorbrug 
bij Remagen grotendeels onbescha-

digd in handen. Het stelt de Amerikanen 
in de gelegenheid om een bruggehoofd 
aan de andere kant van de Rijn te vor-
men. Op 23 maart trokken delen van 
het Britse Tweede Leger de Rijn tussen 
Rees en Wezel over. Op Goede Vrijdag, 
30 maart 1945 trok het Canadese Eerste 
Leger dat bij Rees over de Rijn getrok-
ken was de Achterhoek in. De bevrijding 
van Nederland boven de grote rivieren 
kwam op gang. In de Achterhoek bo-
den de Duitsers slechts plaatselijk weer-

stand zoals bij Doetinchem, Doesburg 
en het Twenthekanaal, een strijd waar 
ook enkele molens het slachtoffer van 
werden. Op 16 april gaven de Duitsers in 
de stad Groningen zich over. Delfzijl aan 
de Eems was toen nog een sterke Duitse 
artilleriestelling. Bij de gevechten rond 
deze stad, eind april, gingen nog meer-
dere molens verloren. 

Over de IJssel

Op 11 april trokken de Canadezen bij 
Brummen de IJssel over en begon de op-
mars op de Veluwe. Rond 18 april ston-
den de Canadezen aan de Grebbelinie 
die door de Duitsers weer in staat van 
verdediging was gebracht. Dan stokt de 
opmars. De geallieerden zien een verder 
offensief in westelijke richting niet veel 
heil. Men vreest grootschalige Duitse in-
nundaties en onmetelijke ellende voor 
de burgerbevolking. 
Her en der gaan de feitelijk al verslagen 
Duitsers over tot zinloze vernielingen, ook 
op molengebied. Niet ver voor de ca-
pitulatie worden er nog enkele molens 
in de Bommelerwaard en het Land van 
Heusden en Altena opgeblazen. Het op-
blazen van de molen van Werkendam 
van Van den Steenhoven op 20 april, 
volgestouwd met springstoffen richt in 
het dorp een enorme ravage aan. Op 
29 april 1945 wordt de standerdmolen 
van Scherpenzeel opgeblazen, die in 
de meidagen van 1940 nog net de dans 

Een dag voor hun vertrek uit Doesburg bliezen de Duitsers de molen op 
14 april 1945 de molen aldaar op. Buurtbewoners maakten van achtergebleven 
Duitse uniformen een pop die ze aan een van de wieken hingen. Het opschrift 
luidt: ‘Geef Seys in onze handen dan zullen wij hem verbranden’. Met Seys 
wordt uiteraard de rijkscommissaris Seyss-Inquart bedoeld, wiens dagen dan 
geteld zijn.
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ontsprong. Het is in Nederland het laat-
ste molenslachtoffer van Mars...

Balans

Uit de bijlage blijkt, dat 277 molens 
door de oorlog getroffen zijn. In Noord-
Holland liep geen enkele molen oorlogs-
schade op, maar dat was een uitzon-
dering. In Drenthe en Friesland bleef de 
schade ook beperkt met elk een molen. 
De verdeling per provincie was als volgt: 

Provincie                  Aantal      Percentage
Limburg 77 28
Noord-Brabant 75 27
Gelderland 46 17
Zeeland 30 11
Zuid-Holland 19 7
Groningen 14 5
Utrecht 7 3
Overijssel 7 3
Drenthe 1 0
Friesland 1 0
Noord-Holland 0 0
  
 277 100

Niet alle molens liepen schade op door 
dezelfde oorzaak. Zelfs is er niet eens al-
tijd een eenduidige oorzaak. Sommige 
molens kwamen aan hun einde door 
een beschieting, anderen door brand 
en nog weer anderen door beide. 
Opgesplitst naar oorzaak ontstaat het 
onderstaande beeld. Om praktische re-

denen is er steeds gekozen voor een en-
kelvoudige oorzaak, waarbij de meest 
definitieve de doorslag heeft gekregen. 
De meest voorkomende oorzaken zijn:

Beschieting  92
Opgeblazen  63
Brand   42
Opblazen van een brug 7
Sloop   5

Van niet alle molens is evenwel de exac-
te oorzaak bekend.
De mate van schade is verschillend. Die 
kan beperkt zijn tot totaal. De benade-
ring ervan is vrij subjectief. Wat de een 
licht beschadigd noemt zal de ander 
zwaar vinden. Toch geeft onzes inziens 
het onderstaande een vrij redelijk beeld:

Totale schade  133
Zware schade  66
Tamelijk beschadigd 28
Lichte schade  45

Voor een groot aantal molens bleek de 
oorlogsschade het definitieve einde. 
Dat kan verschillende achtergronden 
hebben: een eigenaar, die geen heil 
meer in de molen ziet, gebrek aan finan-
ciën of materialen of wat dan ook. In to-
taal werden er 185 molens niet hersteld 
en 91 wel. Voor twee op de drie molens 
was oorlogsschade dus het definitieve 

einde. In de meeste gevallen vond her-
stel of zelfs herbouw vrij snel na de oorlog 
plaats, altijd met het doel om de molen 
weer op de klassieke manier te gebrui-
ken als bedrijfswerktuig. Maar het is op-
vallend dat juist in het recente verleden 
nog weer molens herbouwd of gecom-
pleteerd zijn die in de oorlog het loodje 
hadden moeten leggen. Daarbij gaat 
het niet zozeer om de molen als maal-
werktuig, maar als identificatie voor 
de plaatselijke gemeenschap. In 2008 
werd de Houthuizer molen in Lottum 
herbouwd en op dit moment wordt ge-
werkt aan de completering van de Sint 
Anthoniusmolen in Eerde, die in 1946 
gedeeltelijk werd gesloopt na oorlogs-
schade in september 1944, een schade 
die dus meer dan 65 jaar geleden werd 
aangericht! Het zijn juist die gebeurtenis-
sen van 1944 die deze molen tot een mo-
nument maken, meer dan de molen zelf. 
In dit artikel staan vooral de lotgevallen 
van de molen als bouwwerk in oorlogs-
tijd centraal. Het moet wel beseft wor-
den dat daarmee lang niet alles gezegd 
is over molens in oorlogstijd. Sommige 
aspecten zijn terloops vermeld, zoals 
collaboratie en verzet, maar is meer, 
veel meer, wat echter het bestek van dit 
artikel te buiten gaat. Het is opvallend, 
dat het nu meer en meer gaat om de 
mooie verhalen, waarbij de molenaar 
veelal een glansrol wordt toebedeeld 
die op zijn zachtst gezegd uitgaat van 
een vertekend beeld. Dat wil niet zeg-
gen dat er geen molenaars zijn geweest 
die onderduikers waarschuwden of be-
langeloos voedsel beschikbaar stelden, 
maar er waren er zeker ook die maar 
al te goed wisten dat ze met graan en 
meel goud in hun handen hadden. Die 
keerzijde is tot op heden vrijwel onbe-
licht en zo is er nog wel meer. 

Ansichtkaart: ‘Intocht der geallieerden in Nederland’. Legerwagens rijden over 
de Plaszoom in Rotterdam, richting Utrecht. De molens De Lelie en De Ster 
staan feestelijk versierd. Een bange periode is voorbij.

Het opblazen van de korenmolen 
Ken U Zelven in Werkendam op 
20 april 1945 veroorzaakte een 
enorme ravage in het dorp doordat 
de Duitsers een enorme hoeveelheid 
springstof in de molen hadden 
gestouwd. Er bleef praktisch geen 
huis onbeschadigd. 
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De onderstaande lijst van van 1940 
tot 1945 door oorlogsgeweld 

beschadigde en vernielde molens plus 
molens die op bevel van de bezetter om 
strategische redenen moesten worden 
gesloopt is zo compleet mogelijk. De ba-
sis voor deze lijst bestaat uit de lijst die 
door drs. H.A. Visser als aanhangsel in zijn 
boek Zwaaiende Wieken ((Amsterdam 
1946) van de molens die gedurende de 
bevrijding van ons land door oorlogsge-
weld zijn beschadigd of verwoest. Deze 
lijst was vooral gebaseerd op medede-
lingen in het vakblad De Molenaar. In 
totaal komt Visser op 132 stuks. Ondanks 
dit grote aantal was de lijst verre van 
compleet. Bovendien nam Visser de mo-
lens die in de meidagen van 1940 of an-
derszins door de oorlog zijn vernield niet 
op. Reden genoeg voor Erwin Esselink en 
mij (jsb) om die lijst zo compleet mogelijk 
te maken met molens die door de oor-
log ‘te pakken’ werden genomen. De 

lijst van Visser groeide op deze manier 
aan tot 277 (!) molens; veel meer dan al-
gemeen is aangenomen. Waarschijnlijk 
is ondanks alle inspanningen ook deze 
lijst nog niet compleet. Voor aanvullin-
gen en correcties houden we ons dan 
ook aanbevolen. Waarschijnlijk hebben 
er in de oorlog zo’n driehonderd molens 
schade opgelopen, variërend van lichte 
schade tot totale vernietiging. 
De lijst is gerangschikt op datum. De in-
houd van de kolommen spreekt voor zich 
en is af te leiden uit de titels. Ter toelich-
ting: er is gestreefd naar een zo precies 
mogelijke datering, maar het bleek niet 
mogelijk om in dit opzicht compleet te 
zijn bij gebrek aan gegevens. Vandaar 
dat in dat geval in de jjjj-mm-dd-nota-
tie het ontbrekende cijfer of de ontbre-
kende cijfers werden vervangen door 
vraagtekens. Niet in alle gevallen kon de 
oorzaak achterhaald worden, vandaar 
dat die in het midden werd gelaten als 

er geen zekerheid over bestond. In de 
kolom oorzaak staat ook aangegeven 
wanneer de molen op het moment van 
schade al onttakeld of gedeeltelijk was 
gesloopt. Onder ‘leger’ is de nationali-
teit van het leger vermeld dat de scha-
de veroorzaakte. Ook hier is niet altijd 
duidelijkheid over. In de kolom ‘herstel’ is 
aangegeven of de molen werd hersteld 
of zelfs herbouwd (+) dan wel of dit ach-
terwege bleef (-). Daarachter staat het 
jaar waarin zulks geschiedde, voor zover 
dat niet blijkt uit de kolom ‘datum’. 
Een enkele molen is meerdere malen 
vermeld. Zo werd de mooie standerd-
molen van Scherpenzeel aan het begin 
van de oorlog getroffen en had hij ook 
de eer de laatste te zijn van een lange 
reeks oorlogsslachtoffers, eindigend met 
het opblazen van genoemde molen op 
29 april 1945, een paar dagen voor de 
bevrijding...

Molens als oorlogslachtoffer

PLAATS NAAM FUNCTIE EIGENAAR DATUM OORZAAK LEGER OMVANG HERSTEL JAAR

Lb Swartbroek Swartbroekermolen wkm Mooren 1940-05-1? Brug opgeblazen  Licht beschadigd +

NB Mill  km Reynen, Jacob 1940-05-1?   Beschadigd +

NB Mill  km Reynen, Jan 1940-05-1?   Beschadigd +

NB Waalre Volmolen wkm Gastel, H. van 1940-05-1? Brug opgeblazen NL Zwaar beschadigd + 1940

Ut Renswoude De Wildeman km Harten, H.C. van 1940-05-1? Uitgebrand  Zwaar beschadigd - 1940

Ut Rhenen Binnenmolen km Baars, A. 1940-05-1? Beschoten  Licht beschadigd +

Ze Middelburg Seismolen km Heide, J. v.d. 1940-05-1?   Tamelijk beschadigd + 1954

ZH Rijswijk Broekmolen pm Nieuw Broekpolder 1940-05-1?  D Totaal, ged. gesl. 1924 -

ZH Rotterdam-Overschie Hoop km Speelman, M.C. & P. 1940-05-1? Artillerievuur NL Tamelijk beschadigd + 1940

ZH Wassenaar Pijzel- of Ommedijkse m. pm Ommedijkse polder 1940-05-1? Brand D Totaal -  

ZH Wassenaar Oostdorper Molen pm Oostdorper en Huis ter Weerpolder 1940-05-1? Artillerievuur, uitgebrand  Totaal, vrijwel -

ZH Wassenaar Ruygelaanse Molen pm Ruygelaan & Zonneveld 1940-05-1? Artillerievuur  Gering + 1940 juni

NB Cuyk Jan van Cuyk km Willems, P. 1940-05-1?   D Licht beschadigd + 1941

Ge Scherpenzeel  km Royaards van Scherpenzeel 1940-05-10 Artillerievuur  Gering, tamelijk + 1943

Gr Bourtange  km Imminga, H. 1940-05-10 Opblazen brug  Beschadigd - 1951

Ut Hoogland Vriendschap km Ebing, T. 1940-05-11 Brand, brandstichting NL Totaal, vrijwel -

ZH Langerak Broekmolen pm Polder Langerak 1940-05-11 Brand, vliegtuigaanval D Totaal -

ZH Rotterd.-Delfshaven Distilleerketel km Homburg, Wed. Jac. 1940-05-11 Artillerievuur NL Totaal, 1938 z. rdn + 1987

Ut Leusden-Asschat Zandbrinker Molen km Jac. Wolswinkel 1940-05-12 Brand, aangestoken NL Totaal -

Ge Scherpenzeel Dankbaarheid km Harten, W. van 1940-05-13 Brand NL Totaal, vrijwel -

ZH Rotterdam Noord km Gemeente Rotterdam 1940-05-14 Bombardement, brand D Gering +

ZH Rotterdam Leeuw, Roode km ? 1940-05-14 Bombardement D Zwaar, ged. gesl. 1858 -

ZH Rotterdam Blaauwe Molen km Havelaar & Van Stolk 1940-05-14 Bombardement, brand D

ZH Mijnsheerenland Nieuwe Molen pm Polder Westmaas Nieuwland 1940-05-14.   Totaal -

Ze Wemeldinge Hoop km Moelker, W. 1940-’05-16 Artillerievuur  Gering + 1941

Ze Middelburg Johanna km Walraven, P.A. 1940-05-17. Artillerievuur  Uitgebrand -

ZH Wassenaar Ruygelaanse Molen pm Ruygelaan & Zonneveld 1940-07-?? Sloop, aanw. vliegveld D Zwaar beschadigd -

Fr Harlingen Bazuin km Gemeente Harlingen 1943 Sloop, strat. red. D Totaal -

Ze Bruinisse Hert km Zeedijk, A. 1943 Sloop D Totaal -

ZH Krimpen a/d Lek Eendracht  km Gebr. De Jong 1943? Sloop, strat. red.  Totaal, ged. gesloopt 1918 -

Gr Lellens  pm Bouwlustpolder 1943-04-01 Omgetrokken door kab.bal. GB Totaal -

Gr Ten Boer Reddingiuspolder pm Reddingiuspolder 1943-04-01 Gevlucht. vern. kab.ballon  Tamelijk beschadigd - 1949

Ov Enschede Heusinkveldm./Rietm. km Heusinkveld 1943-10-10. Bombardement GB Totaal, vrijwel - 1947

Ge Arnhem De Kroon km Reijmes, A. 1944-??-??   Licht beschadigd + 1945

Ge Dreumel  km  1944-??-??   Tamelijk beschadigd -

Ge Heteren  km Aalbers, A.A. 1944-??-?? Artillerievuur  Zwaar beschadigd - 1953

Ge Kerkdriel Sara Catharina km Korlaar, E. van 1944-??-?? Artillerievuur  Zwaar beschadigd + 1947

Ge Malden  km Thijssen 1944-??-??   Zwaar beschadigd - 1956
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Ge Wageningen De Vlijt km Veen, Chr. Van 1944-??-?? Granaatvuur  Licht beschadigd + 1951

Lb Arcen  wkm Deusser, Erven 1944-??-?? Artillerievuur GB Behoorlijk gehavend + 1992

Lb Klimmen  km Braakhuis, B. 1944-??-?? Artillerievuur VS Al ontt. 1941; romp besch. + Ro 1953

Lb Meterik Eendracht maakt m km Coöp. “Eendracht maakt macht” 1944-??-??   Zwaar beschadigd + 1949/50

Lb Mook Verouden, A. wkm Plasmolen 1944-??-?? Artillerievuur GB Gering + 1999

Lb Mook  km Daan, A. 1944-??-?? Artillerievuur GB Totaal, was al ontt. 1920 -

Lb Susteren Volmolen wkm Derks, J. 1944-??-?? Brug opgeblazen D Tamelijk beschadigd + 1945

Nb Best  km Otter, F. den 1944-??-?? Beschoten  Tamelijk beschadigd +

NB Budel-Schoot Janzone km Janssen, P. 1944-??-?? Beschieting GB Licht beschadigd + 194?

NB Den Hout De Hoop km Cock, A.Th. 1944-??-??   Zwaar beschadigd +

NB Drunen Hertogin van Brabant km Westen, F.H. v.d. 1944-??-?? V-1 explosie D Zwaar beschadigd + 1954

NB Heeze  Sint Victor km Trouwen, P.H.H.  1944-??-??   Licht beschadigd + 1946

NB Hooge Zwaluwe Zeldenrust km Rombouts, H.A. 1944-??-??   Licht beschadigd +

NB Liessel Oude Molen km Gitzels, P.A.F. 1944-??-??   Zwaar beschadigd - 1950/68

NB Oeffelt Te Goeder Trouw km Gerrits, A. 1944-??-?? Beschieting D Zwaar beschadigd - 1950

NB Oyen Korenbloem km Kilsdonk,  van 1944-??-??   Totaal -

NB Princenhage De Hoop km Reyt, V. van de  1944-??-?? Beschieting  Licht beschadigd + 2001/02

NB Reusel  km Kerkhofs, J.H. 1944-??-??    - 1950

NB Sint Hubert Heimolen km Verreyken, P.J. 1944-??-??   Zwaar beschadigd +

NB Volkel  km Dieten, van 1944-??-?? Beschieting

NB Wouw De Arend km Potters, A.P. 1944-??-?? Granaatvuur  Licht beschadigd +

Ze Breskens  km Risseeuw 1944-??-?? Beschoten  Licht beschadigd -

Ze Hoofdplaat De Hoop km Voogdt, B. 1944-??-??   Tamelijk beschadigd - 1947

Ze Hulst  km Helsland, van 1944-??-??    + 1956

Ze IJzendijke  km Doens 1944-??-?? Beschoten  Tamelijk beschadigd + 1965

Ze Sas van Gent  km Maenhout, D. 1944-??-??   Licht beschadigd - 1951

Lb Born  wkm Barbou, Jean 1944-05-22 Vliegtuigbom  Zwaar beschadigd - 1964

NB Hoogerheide  km Jac. Schoutens 1944-06-10 Artillerievuur, brand  Totaal - 1952/55

ZH Westerlee Leemolen km Erven W. v.d. Plas 1944-08-?? Opgeblazen D Totaal, ontt. 1938 -

Ge Gendt  km Peters, H.M. 1944-09-?? Opgeblazen D Totaal, ontt. 19??  -

Ge Groesbeek-Bredeweg Jonge Hermanus km Hoof, W.J.G. van 1944-09-?? Artillerievuur, opgeblazen  Totaal -

Ge Groesbeek-De Horst Korenbloem km Coenen, B. 1944-09-?? Artillerievuur, opgeblazen  Totaal -

Ge Herveld Vink km Vink, H.C. 1944-09-??   Beschadigd + 1945

Lb Kathagen Kathagermolen wkm D.S.M. 1944-09-??   Tamelijk beschadigd +

Lb Rothem Nieuwe Molen wkm Peters, B.H. 1944-09-??   Zwaar beschadigd +

NB Schijndel St. Antonius m./h. varken km Derks, A.A. 1944-09-?? Granaatvuur  Licht beschadigd - ca. 1947

NB Veghel Molen van Van Iperen km Raaijmakers, C. 1944-09-?? Beschieting  Zwaar beschadigd - 1946/77

Ze Axel Stadsmolen km Misseghers, E. 1944-09-??

Lb Gronsveld  km Thomma, J.M. (pachter); eig. H. Jacobs 1944-09-13 Brand  Uitgebrand + 1959

Ge Groesbeek Noordermolen km Hendriks, P. 1944-09-18 Brand, Artillerievuur D Totaal, Ontt. 1925 -

Ge Ubbergen-Persingen Thorensche Molen km Vierboom, G. 1944-09-18 Brand  Totaal -

NB Casteren Wolfswinkelse molen wvlukm Teurlings, N. 1944-09-21 Brand  Ontt. 1937 - 1946

NB Sint Oedenrode  km Zandt, G. in ‘t 1944-09-21 Granaatvuur GB Zwaar beschadigd - 1945

Lb Hunsel Cornelia km Coolen & Zn, Wed. F. 1944-09-22 Opgeblazen D Totaal, vrijwel - 1946

Ge Elst Hoop km Pol, J. v.d. 1944-09-23 Brand, artillerievuur D Zwaar beschadigd - 1947

Lb Ell  km Koolen, P.M. 1944-09-23 Brand, brandstichting D Totaal -

NB Ommel  km Raaijmakers, J. 1944-09-23   Geringe schade - 1955

NB Vlierden  km Deursen, J. van 1944-09-23 Artillerievuur GB Zwaar beschadigd +

NB Deurne Rachels Molen km Rakels, P.Th.H. 1944-09-24 Artillerievuur, brand D Totaal -

NB Eerde Sint Anthonius km Riel, W. van 1944-09-24 Artillerievuur D Zwaar beschadigd - 2010

NB Liessel De Volksvriend km Gitzels, P.A.F. 1944-09-24   Zwaar beschadigd + 1946

NB Sint Oedenrode Koeveringse Molen km Hoedemakers, P. 1944-09-25 Artillerievuur  Totaal -

Ge Doornenburg Hoop km Hoogveld, J.S. 1944-09-27 Opgeblazen D Totaal -

NB Middelbeers  km Himbergen, J. van 1944-09-29 Granaatbeschietingen GB Zwaar beschadigd -

Lb Koningsbosch  km Kruchten, J.J. van 1944-1?-??   Gering, prov. herst. - 1953

Lb Stein Linde km Hennekens, P. 1944-1?-??   As, roeden -

NB Beugen  km Willems, Jos 1944-1?-??   Zwaar beschadigd

Ge Renkum Hoop km Roosenboom, Gebr. 1944-10-?? Artillerievuur GB Zwaar beschadigd - 1945

Lb Afferden Nooitgedacht km Bergh, Chr. van den 1944-10-?? Artillerievuur  Behoorlijk gehavend + 1957/58

Lb Kreyel Dankbaarheid km Boonen, F. 1944-10-??   Gering +

Lb Ospel Korenbloem km Veugen, A.H. 1944-10-??   Gering +

Lb Venray Sint Petrus km Stoks, G.H. 1944-10-?? Artillerievuur GB Gering +

NB Fijnaart-Nieuwe M. Nooit rust mijn lust km Verhagen 1944-10-??   Zwaar beschadigd - 1957/71

NB Goirle  km Visscher, B. de  1944-10-??   Zwaar beschadigd +

NB Halsteren Sancto Antonio km Moerland, Anth. 1944-10-??   Geringe schade +

NB Klundert Oranje Molen km Buijs, E. 1944-10-?? Artillerievuur  Besch., ontt. 1925 - 1950

NB Made Hoop Doet Leven km Hermus, G.J. 1944-10-??   Beschadigd +

NB Overloon  km Boumans,  1944-10-??   Totaal -

NB Raamdonksveer Onvermoeide km Martens 1944-10-?? Artillerievuur  Zwaar beschadigd + 1970

NB Roosendaal Watermolen wkm Loos, J.B. 1944-10-??   Zwaar beschadigd - 1965

NB Schijndel De Pegstukken km Backer, J. de 1944-10-?? Granaatvuur  Zwaar beschadigd + 1945

NB Vierlingsbeek  wkm Havens 1944-10-?? Opgeblazen, brand  Totaal -
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NB Vierlingsbeek  km Verhofstad, Fr. 1944-10-??   Zwaar beschadigd - ca. 1980

NB Vortum  km Gerrits 1944-10-?? Opgeblazen D Totaal -

Ze Ellewoutsdijk Phoenix km Priester, 1944-10-?? Artillerievuur  Totaal uitgebrand -

Ze Groede  km Risseeuw 1944-10-?? Vliegtuigbom GB Licht beschadigd -

Ze Groede-Scherpbier Zeemeermin km Hullu, I. de 1944-10-?? Artillerievuur  Zwaar beschadigd - 1945

Ze Schoondijke  km Hulster, Abr. de 1944-10-?? Artillerievuur  Tamelijk beschadigd + 1948

Ze Zuidzande  km Luteyn, I. 1944-10-?? Artillerievuur  Zwaar beschadigd - 1952/55

Lb Stevensweert Hompesche Molen km Sangers, P. 1944-10-0? Artillerievuur GB Zwaar, + 1949

Lb Nederweert Zeldenrust km Bruekers, P. 1944-10-02 Opgeblazen D Totaal, vrijwel - 1945

Ze Westkapelle Noorman km Roelse, Jb. 1944-10-03 Artillerievuur  Licht beschadigd + 1945

Ze Westkapelle Roos km Theune, A. 1944-10-03 Artillerievuur GB Totaal -

Ze Westkapelle Dijkmolen km Minderhout, A. 1944-10-03 Artillerievuur GB Totaal - 

NB Hilvarenbeek Korenaar km Verheggen, A.P. 1944-10-04 Vlammenwerpers, brand D

Lb Oler Marie Louise km Symkens, H. 1944-10-05 Artillerievuur GB Totaal, vrijwel -

Lb Roeven Windlust km Bruekers, J. 1944-10-05 Brand, brandstichting D Uitgebrand + 1993

NB Boxmeer Warande km Derckx 1944-10-05   Totaal -

NB Middelrode Sint Joseph km H. Jacobs 1944-10-05 Granaatvuur GB Totaal -

NB Sambeek Op hoop van zegen km Verhofstad, G. 1944-10-05   Uitgebrand -

ZH Kethel Nieuwlandse Molen pm Nieuwland 1944-10-05 Brand, brandstichting D Totaal -

Ge Opheusden  km Aalbers, Gebr. 1944-10-06 Artillerievuur D Totaal -

Ge Duiven  km Willemsen, L.C. 1944-10-07   Totaal -

Ge Pannerden  km Pijnappel, Joh.L. 1944-10-07 Opgeblazen D Totaal, uitgebrand 1936 -

NB Lage Zwaluwe  km Rommens, W.J. 1944-10-08 Opgeblazen D Totaal -

NB Gilze Noordmolen/Boerenm. km Coöp. maalderij Sint Petrus 1944-10-10 Opgeblazen D Totaal -

NB Gilze   km Hoevenaars, F.A.J. 1944-10-10 Opgeblazen D Totaal, vrijwel -

Lb Heyen Gerarda km Kessels, Gebr. 1944-10-11 Opgeblazen D Totaal, vrijwel + 1950

Ze Cadzand Nooitgedacht km Voogdt, I. 1944-10-11 Artillerievuur  Zwaar beschadigd + 1947

Ze Oostburg Prins Willem km Vlieger, J. de 1944-10-11 Artillerievuur  Tamelijk beschadigd - 1948/59

Ze Oostburg Lam km Hullu jr, I. de 1944-10-11 Artillerievuur  Totaal -

Ze Retranchement  km Visser, W.J. 1944-10-11   Zwaar beschadigd + 1948

Ze Sasput Windlust km Luteyn, P. 1944-10-11 Artillerievuur  Beschadigd - 1959

Ze Terhofstede Meermin km Risseeuw, Abr. 1944-10-11 Artillerievuur GB Zwaar beschadigd - 1948

Lb Oostrum Sint Anthoniusmolen km Aarssen, J. van 1944-10-16 Opgeblazen D Totaal -

Lb Leunen Sint Catharinamolen km Koonings, P.G. 1944-10-18 Opgeblazen D Totaal -

Lb Roosteren  km Goossens, L. 1944-10-20 Opgeblazen D Totaal - 1946

NB Heesch Witte Molen km Weekers, M. 1944-10-20   Zwaar beschadigd -

NB Wijbosch De Zwaluw km Duffhues, J. 1944-10-21 Granaatvuur  Totaal -

NB Rosmalen  km Duffhues 1944-10-22 Granaatvuur D Zwaar beschadigd +

Lb Bergen  km Simons, Th.G. 1944-10-23 Artillerievuur/opgeblazen GB/D Totaal -

NB Wouwse Plantage  km Tilburg, H.A. 1944-10-24.  D Totaal -

NB Nispen  km Aerden, V. 1944-10-26   Licht beschadigd +

Lb Merselo Nooitgedacht km Michels, Joh. 1944-10-27 Artillerievuur  Gering + 1947/49

Lb Meyel  km Derckx, M.A. 1944-10-27 Artillerievuur/opgeblazen VS/D Totaal -

NB Chaam Weltevreden km Schram, A. 1944-10-28 Opgeblazen D Totaal -

NB Cuyk Jan van Cuyk km Kessels, J. 1944-10-28  D Zwaar beschadigd +

Ze Wemeldinge Hoop km Moelker, W. 1944-10-28 Artillerievuur  Zwaar beschadigd +

Lb Swolgen Te goeder trouw km Gerrits, A.W. 1944-10-28 Brand, aangestoken D Totaal -

Lb Gennep  km Jacobs, G. 1944-10-29 Artillerievuur GB Totaal, vrijwel -

NB Kaatsheuvel Kouwenberg km Robben, Gebr. 1944-10-29   Zwaar beschadigd -

NB Moerstraten  km Gastel, A.P. van 1944-10-29   Zwaar beschadigd -  ca. 1950

NB Roosendaal Twee Gebroeders km Devillers, A.C. 1944-10-29/30 Artillerievuur  Zwaar beschadigd + 1947/48

NB Raamsdonk  km Bruijn, de 1944-10-30 Opgeblazen D Totaal -

NB Roosendaal Hoop km Schrauwen, Gebr. 1944-10-30 Artillerievuur  Beschadigd + 1950

Ze Sluis Brak km Sanders 1944-10-30 Artillerievuur  Totaal uitgebrand + 1950

NB Kruisland Prins Frederik km Hermus, J.A.  1944-10-30 Opgeblazen D Totaal -

Lb Kessel Sint Anthonius km Gastreich, A. 1944-11-?? Artillerievuur  Zwaar beschadigd + 1945

Ze Middelburg Hoop km N.V. d’ Blaauwe Molen 1944-11-?? Artillerievuur  Tamelijk beschadigd + 1954/55

Lb Milsbeek  km Jacobs, G. 1944-11-0? Artillerievuur GB Totaal, vrijwel -

NB Willemstad Orangemolen km Linden, B. van der  1944-11-0? Artillerievuur  As en roeden +

Ze Vlissingen Oranjemolen km Adriaanse, J. 1944-11-0? Artillerievuur  Zwaar beschadigd + 1948

NB Standdaarbuiten  km Vogelaar, J. 1944-11-01 Beschieting VS Zwaar beschadigd -

NB Dinteloord  km Koopmans, K. 1944-11-04 Opgeblazen D Totaal -

NB Heusden Nooit gedacht km Hooff, Th. van 1944-11-04/05 Opgeblazen D Totaal -

NB Dinteloord  km Breure, L. 1944-11-05 Opgeblazen D Zwaar beschadigd -

Lb Wessem  km Gielen, J. 1944-11-08 Opgeblazen D Totaal -

NB Lage Zwaluwe  pm polder Schuddebeurs 1944-11-08   Zwaar beschadigd -

Lb Kelpen Sint Victor km Symkens, H. 1944-11-11 Opgeblazen D Totaal, vrijwel -

Lb Leveroy Volharding km Vossen, L.H. 1944-11-11 Opgeblazen D Totaal -

Lb Meyel Licht, Nieuwe km Sanders, Th. A. 1944-11-12 Opgeblazen D Totaal -

Lb Roggel Smeetsmolen km Smeets, J.H. 1944-11-14 Opgeblazen D Totaal -

Lb Heythuysen  km Eertwegh, A.L. van den 1944-11-15 Opgeblazen D Totaal -

Lb Nunhem Sint Elisabethsm. wkm Houtappel, fam. 1944-11-15 Opblazen brug D Zeer zware schade -
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Lb Horn De Hoop km Voort, J.M.H. van de  1944-11-15 Beschieting GB Licht beschadigd + 1945

Lb Horn De Welvaart km Linssen, L. 1944-11-15 Beschieting GB Licht beschadigd + 1951

Lb Beringen  km Holten, J.C. 1944-11-17 Opgeblazen D Totaal - 1945

Lb Blitterswijck  km Vissers, P.J. 1944-11-17 Opgeblazen D Totaal -

Lb Helden Mathilde km Bussel, Chr. van 1944-11-17 Opgeblazen D Totaal -

Lb Panningen  km Joosten, J.F.J. 1944-11-17 Opgeblazen D Totaal, was al onttakeld - 1945

Lb Baarlo  km Betteray, van & Schreurs 1944-11-18 Opgeblazen D Totaal -

Lb Baarlo  km Muyzers, J.A.J. 1944-11-18 Opgeblazen D Totaal -

Lb Maasbree  km Peters, Gebr. 1944-11-18 Opgeblazen D Totaal, vrijwel -

Lb Maasbree Pero-molen km Peeters-Rooyakkers 1944-11-18 Opgeblazen D Totaal -

Lb Geysteren De Rosmolen wkm Derkx, F. 1944-11-18 ca. Brug opgeblazen D Licht beschadigd + 1975

Lb Kessel  km Jacobs, Gebr. 1944-11-19 Artillerievuur D Totaal -

Lb Leeuwen-Maasniel  wvlkm Nijssen, Gebr. 1944-11-19 Opgeblazen D Totaal -

Lb Beesel  km Theelen, H. 1944-11-2? Artillerievuur  Aanzienlijk - 1950

Lb Blerick  km Goofers, L. 1944-11-2?   Totaal - 1946

Lb Broekhuizen  wkm Pennings, Th.A.F.J. 1944-11-22 Opgeblazen D Totaal -

Lb Lottum Houthuizermolen km Clevers, J.A.H. 1944-11-22 Opgeblazen D Totaal, vrijwel + 2008

Lb Oirlo  km Michels, J.W.M. 1944-11-22 Opgeblazen D Totaal -

Ge Bennekom Onze Rika km Bruin, K. de 1944-11-23 Explosie D Totaal, onttakeld 1914 -

Lb Beesel Beer, Grauwe km Cuypers, Gebr. 1944-11-25 Artillerievuur GB Zwaar + 1952

Lb Herten-Merum  km Crugten, J.H.H. van 1944-11-30 Opgeblazen D Totaal -

ZH Ooltgensplaat  km Landheer H.H. 1944-12/45-04 Artillerievuur Geall. Zwaar beschadigd - winter 

1951/52

NB Dussen Gunst km Baar, M. de 1944-12-?? Artillerievuur  Zwaar beschadigd -

NB Wijk en Aalburg Twee Gebroeders km Vos, H. 1944-12-?? Artillerievuur GB Zwaar beschadigd + 1946

Lb Well  km Vink, Fam. 1944-12-04 Artillerievuur GB Totaal, vrijwel -

NB Nuland  km Zuijlen, A.C. van 1944-9-28 Brand D Uitgebrand - 1952

ZH Hekendorp  pm Polder Lange Weide 1944-eind Besch., alleen ondert. D Totaal -

Dr Buinen  km Bos, G. 1945-??-?? Beschoten  Tamelijk beschadigd - 1951

Ge Azewijn  km Berntsen, P.J. 1945-??-?? Granaatvuur  Tamelijk beschadigd - 1956/63

Ge Breedenbroek  km Kemper, F.G. 1945-??-?? Granaatvuur GB Tamelijk beschadigd + 1948

Ge Ede Keetmolen km Craats, Fam. Van der 1945-??-??   Zwaar beschadigd +

Ge Loil De Korenbloem km Derksen, H. 1945-??-?? Explosie in de buurt D Tamelijk beschadigd + 1948

Ge Silvolde Molen van Reyrink km Fa. H. Rietberg Jzn. 1945-??-??   Licht beschadigd -

Ze Bruinisse Zwaluw km Rhee, van 1945-??-?? Artillerievuur  Zwaar beschadigd -

Lb Maasbracht Leonardus km Faems, Wed. 1945-01-?? Artillerievuur  Gering + 1946

Lb Susteren Susterenmolen wkm Vencken, Kinderen 1945-01-?? Artillerievuur GB Zwaar -

Lb Ubachsberg  km Vaessen, H.H.M. 1945-01-?? Brand, omgevallen kachel GB Uitgebrand + 1958

Lb Maasniel  km Koenen, Th.J.H. 1945-01-14 Opgeblazen D Totaal - 1947

Ge Hurwenen Vento Vivimus km Remmerde, E.M. 1945-01-18 Artillerievuur GB Zwaar beschadigd +

Lb Sint Odili�nberg  km Verbeek, Gebr. 1945-01-2?   Gering + 1945/46

Lb Swalmen  wkm  1945-01-20 Artillerievuur GB Zwaar -

Lb Linne  km Mestrom, P. 1945-01-23 Artillerievuur GB Zwaar besch. -

Lb Montfort  km Pouls, P. 1945-01-23 Opgeblazen D Totaal -

Lb Posterholt Zwarte Molen km Verbeek, Gebr. 1945-01-24 Opgeblazen D Totaal -

Lb Posterholt Witte Molen km Verbeek, Gebr. 1945-01-24 Opgeblazen D Totaal -

Gr Nieuweschans Rijkswatermolen pm Lintelopolder 1945-01-29 Artillerievuur Geall. Totaal -

Lb Afferden Nooitgedacht km Bergh, Chr. van den 1945-02-?? Opgeblazen D Totaal + 1957/58

Lb Asenray-Maasniel  km Verstappen, J.H 1945-02-?? Opgeblazen D Totaal -

Lb Melick Prins Bernhard km Venne, H. v.d. 1945-02-?? Opgeblazen?  Totaal -

Lb Vlodrop Vlodroppermolen wkm Verbeek, L. 1945-02-?? Opblazen brug  Zware schade +

Ze Sint Philipsland Hoop km Meijer, C.M. 1945-02-15 Passerende legerwagen GB Houten roe gebroken + 1945

ZH Strijen Vrede km Dam, K. 1945-02-18 Opgeblazen D Totaal, 1930 onttakeld -

Lb Roermond Steel wem Noury & Van der Lande N.V. 1945-02-28 Opgeblazen D Totaal + 1948

Ge Halle  Molen van Coops km Coops 1945-03-?? Beschoten  Licht beschadigd - 1955

ZH Warmond Hofmolen pm Hofpolder 1945-03-?? Sloop NL Totaal + 1981

Ge Varsseveld Haan km Kwak 1945-03-31 Granaatvuur D Tamelijk beschadigd - 195?

Ge Empe  km Lammers, E.H. 1945-04-?? Brand  Totaal, vrijwel -

Ge Epse  km C.A.V. Gorssel 1945-04-??   Zwaar beschadigd - 1946

Ge Giesbeek De Hoop km W. Kuijper 1945-04-?? Beschieting Can. Zwaar beschadigd + 1956

Ge Harskamp  km Bouw, M. 1945-04-?? Artillerievuur Can. Zwaar beschadigd -

Ge Voorst  km Hal, F.J. van 1945-04-?? Artillerievuur  Zwaar beschadigd - 1957

Gr Hellum  km Swabedissen, A. 1945-04-?? Brand, ontt. 1930  Totaal, vrijwel -

Gr Siddeburen  pm Noorderpolder in Oosterweeren 1945-04-?? Artillerievuur  Tamelijk beschadigd +

Gr Siddeburen Windlust km Begeman & Zn, T. 1945-04-??   Tamelijk beschadigd - 1948

Gr Woldendorp Hercules km Alfing, J.H. 1945-04-?? Brand, ontt. 1939  Totaal -

NB Meeuwen Witte Molen km Vos, Jac. 1945-04-??   Beschadigd +

Ge Eefde Molen van Lok km Lok, H. 1945-04-04 Brand D Totaal -

Ge Eefde Hoop km Bast, H.W.J. 1945-04-04 Brand, brandstichting D Totaal -

Ge Harfsen  km Hartgerink, J.W. 1945-04-04 Brand GB Totaal -

Ge Leesten De Lelie km Leyendekker, K. 1945-04-04 Beschoten, brand Can. Totaal, vrijwel -

Ov Holten Belt km Wansink, Gebr. 1945-04-08 Brand Geall. Totaal, vrijwel -
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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

- G E S C H I E D E N I S  /  M O L E N S  A L S  O O R L O G S L A C H T O F F E R -

PLAATS NAAM FUNC. EIGENAAR DATUM OORZAAK LEGER OMVANG HERSTEL JAAR

Ov Schalkhaar De Hoop km Riele, Wed. H. te 1945-04-08 Brand  Totaal -

Ov Haarle  km Geertman, H. 1945-04-09 Brand Can. Totaal -

Ut Achterberg Crescendo km Born, J.J. van den 1945-04-09 Opgeblazen D Totaal - 1946

Ov Snippeling Hennepermolen km Veldwachter, A. 1945-04-10   Totaal, vrijwel -

Ov Wesepe  km Dieperink, J.A. 1945-04-10 Br., stond zonder roeden D Totaal, 1938 onttakeld -

Ov Heino  km Hooglugt, W. 1945-04-12 Br., 1943 zonder roeden  Totaal, vrijwel -

Ge Posterenk Wilper Molen km Pijnappel, H.G. 1945-04-13   Beschadigd +

Ge Terwolde-De Vecht  km Koekkoek, G.A. 1945-04-13 Beschoten Can. Tamelijk beschadigd -

Gr Blijham Kleine Molen km+pem Hazelhoff 1945-04-13 Brand  Totaal -

Ge Doesburg  km Gemeente Doesburg 1945-04-14 Opgeblazen D Totaal -

Ge Rozendaal  wkm  1945-04-14. Opgeblazen D Totaal -

Ge Hoevelaken  km Vries, Job de 1945-04-15 Opgeblazen D Totaal -

Ge Voorthuizen Windlust km Brons, L. 1945-04-17 Brand, brandstichting  Totaal -

Gr Kroonpolder  km+pem Udema 1945-04-17 Artillerievuur, brand  Totaal -

Ut Amersfoort Goede Verwachting km Mulder, A. 1945-04-19 Opgeblazen D Totaal -

Gr Nieuweschans Bolwerksmolen km +pem Meuleman, W.F. 1945-04-20 Artillerievuur, brand  Totaal, vrijwel; 1937 z.rdn - 1950

NB Werkendam Ken U zelven km Steenhoven, A.F. van den 1945-04-20 Opgeblazen D Totaal -

NB Woudrichem Nooit Gedagt km Versteeg, M. 1945-04-21 Opgeblazen D Totaal + 1994

Ge Brakel Zwaluw km Tuyl, Corn. van 1945-04-23 Opgeblazen D Totaal -

Ge Gameren  km Ballegoyen, C. van 1945-04-23 Opgeblazen D Totaal -

Gr Holwierde Hoop km+pem+zm Bleeker 1945-04-24 Artillerievuur, brand D Tamelijk beschadigd + 1945

Gr Holwierde Eva km+pem Norden, S. 1945-04-24 Artillerievuur, brand  Totaal -

Gr Heveskes Valk km Reinders, M. 1945-04-25 Artillerievuur, brand D Zwaar Beschadigd - 1951

Ge Scherpenzeel  km Royaards van Scherpenzeel 1945-04-29 Opgeblazen D Totaal -



   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!!! 




