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Bij de omslag voorzijde: De standerdmolen van Someren behoort tot de mooiste van Nederland 
en is in meer dan een opzicht opmerkelijk. In constructif opzicht is daar nu een dimensie aan 
toegevoegd (foto Donald Vandenbulcke, 5 augustus 2007).
Bij de omslag achterzijde: Voorjaar bij de Zijllaanse molen in Leiderdorp, de molen waar het 
molenleven van Aad Toet begon (foto Donald Vandenbulcke, 7 mei 2006). 

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

Dit nummer is weer een ‘Rijnlandnummer’ dat ook wordt verzonden 
aan de relaties van de Rijnlandse Molenstichting. Andries Veloo 

gaat op bezoek bij Aad en Elly Toet op de Moppemolen voor een ge-
sprek dat uiteraard over malen en molens gaat en natuurlijk vooral de 
Moppemolen die dankzij de inzet van de Rijnlandse Molenstichting en 
de steun van anderen wonder boven wonder zijn bemalingsfunctie heeft 
weten te behouden. 
Verder komen we in dit nummer aan het einde van de bemalingsge-
schiedenis van de polder Reeuwijk en zijn molens. In de aanvankelijk op-
zet werd uitgegaan van twee of drie afleveringen. Uiteindelijk werden 
het er acht. Dat kwam doordat we op zoveel interessante informatie stuit-
ten, niet alleen over deze polder zelf maar ook voor de molengeschiede-
nis in het algemeen. Het was zonde om dit te laten liggen. Zoals u zich 
wellicht herinnert was het de oorspronkelijk opzet de Nieuwe Rijnmolen 
te volgen die zijn eerste leven had in Bodegraven en via Waddinxveen in 
Harderwijk terecht kwam. Omdat dit tweede en derde leven geen wa-
termolenlevens zijn en meer los staan van Rijnland wordt de voorzetting 
van deze serie niet langer gekoppeld aan de Rijnlandnummers. In deze 
nummers hopen we in plaats daarvan de bemaling van twee andere 
polders in Rijnland onder de loep te nemen en wel die van de polders 
Oostbroek en Westbroek in Zoeterwoude.
De mannen van het vak komen bij molenrestauraties soms voor dillem-
ma’s te staan die welhaast een Salomo’s oordeel eisen en soms leiden tot 
creatieve maar onorthodoxe oplossingen. Nico Jurgens illustreert dit aan 
de hand van de standerd van de molen van Someren, waar hij in samen-
werking met molenmaker Beijk uit Afferden tot een bijzondere oplossing 
kwam die in meer dan een opzicht respect afdwingt.
Het spook dat ruimtegebrek heet blijft ons dit jaar wel heel erg achtervol-
gen. De boekbesprekingen stapelen zich op terwijl ook andere rubrieken 
meer dan eens in de verdrukking zijn gekomen. Het blijft kiezen uit kwa-
den, maar het u aanbieden van een mooi en goed uitgevoerd blad blijft 
voorop staan. En: wat in het kaar zit wordt gemalen om het maar eens 
met een molenvariant van een bekend spreekwoord te zeggen.
En Balie Kluiver komt geestelijk in de knel.                                                                                                 JSB
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Lintjesregen 2010 

De maanden april en mei staan erom 
bekend weer een aantal gedecoreer-
den in molenaarsland op te leveren. Zo 
ook dit jaar. Op 1 mei decoreerde bur-
gemeester Van Soest bij de watermolen 
van Oploo Piet Geenen als Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Geenen, die jaren-
lang in Oploo woonde, heeft als vrijwillig 
molenaar zowel de water- als windmo-
len letterlijk en figuurlijk aan het draaien 
gebracht. Hij was in 1993 medeoprichter 
van de molenstichting en initiatiefnemer 
van het herstel van de watermolen die 
toen in bouwvallige staat verkeerde. 
Daarnaast was de vroegere medewer-
ker van Het Brabants Landschap van 
1970 tot 1983 IVN-gids en was hij voorzitter 
van de Reddingsbrigade Mill, bestuurslid 
van VVV Sint Antonis en betrokken bij 
de armenhulp aan Polen. Ook vrijwillig 
molenaar en instructeur Toon van As uit 
Horst is onderscheiden met een lintje. Hij 
is al vele jaren verbonden aan de molen 
in Meterik. In de beginjaren samen met 
oud-vakmolenaar Bakens en nadien al-
leen met hulp van allerlei leerlingen. Na 
zijn pensionering als leraar werd hij nog 
meer actief op molengebied. Zo was hij 
ook instructeur en leidde in die hoeda-
nigheid diverse mensen op. Verder zet 
Toon zich in voor de afdeling Limburg 
van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. 
Op 29 april ontving Jaap Verweij een 
koninklijke onderscheiding; hij werd 
ridder in de orde van Oranje-Nassau. 
Dankzij de inzet van Verweij is de ruïne 
van molen De Hoop in Zuilichem vol-
ledig gerestaureerd en behouden ge-
bleven én is de molen in Waardenburg 
behouden. Verweij is sinds de jaren 
zeventig molenaar-instructeur. Hij was 
geruime tijd bestuurslid en contactper-
soon in het Gelders rivierengebied van 
de Stichting Vrienden van de Gelderse 
Molen en vanaf 1975 tot heden is hij be-
stuurslid van de Molenstichting Gelders 
Rivierengebied. Onder bezielende lei-

ding van Verweij zijn veel grootschalige 
restauraties van molens tot stand geko-
men. Daarnaast is hij medeoprichter en 
bestuurslid van de historische werkgroep 
stichting ‘De Vier Heerlijkheden’ te 
Brakel. In Geffen werd René Vogels thuis 
door burgemeester Augusteijn bezocht 
en gedecoreerd met de versierselen 
behoren bij ‘Lid in de Orde van Oranje 
Nassau’. René heeft veel betekend voor 
het basketbal, de gymnastiek, het tennis 
en het gilde in Geffen. Verder is hij 25 jaar 
vrijwillig molenaar, lid van de Werkgroep 
Molens van de Kring en voorzitter van 
de Vereniging Vrienden van de Molens 
van ‘s-Hertogenbosch. Een week later, 
op vrijdag 7 mei was er een koninklijke 
onderscheiding voor Piet van den Bosch, 
die op 11 mei vorig jaar herdacht dat hij 
veertig jaar lang molenaar was op de 
bovenmolen van de bekende viergang 
in Aarlanderveen (zie Molenwereld 2009-

9-330). Op 7 mei kreeg hij de onderschei-
ding Lid in de Orde van Oranje-Nassau uit-
gereikt in het zomerhuis van de Putmolen 
waar hij was heen gelokt met de smoes 
dat Johan Slingerland 25 jaar voorzitter 
was van de geitenvereninging! 

Jan Wieffer vecht voortaan als 
‘Ridder Jan’ vóór molens 

In 1605 liet de Spaanse schrijver Miquel 
de Cervantes Saavedra zijn geesteskind 
Don Quichote de la Mancha het levens-
licht zien. Deze fictieve Spaanse ridder 
zou de geschiedenis ingaan als de man 
die op zijn paard Rosinante en gewa-
pend met een zelf gefabriceerde speer 
de windmolens in La Mancha aanviel. 
Nog later zou hij ook enkele molenaars 
op een in de Ebro drijvende riviermolen 
naar het leven staan. Gelukkig was dat 

Piet van den Bosch aan het vangtouw van de bovenmolen.
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allemaal slechts fantasie. Ruim 400 jaar 
later – om precies te zijn sinds 29 april 
2010 – beschikt de Nederlandse mo-
lenwereld over een ridder die vóór de 
molens vecht. En dat is geen fantasie 
maar werkelijkheid, al ruim drie decen-
nia. Op die gedenkwaardige 29 ste april 
spelde burgemeester Frank Kerckhaert 
van Hengelo namelijk Jan Wieffer (59) 
uit Hengelo de versierselen op die beho-
ren bij een Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau. Jan Wieffer is in de molenwereld 
een bekende en zeer gewaardeerde 
verschijning. Eind jaren ’70 verhuisde hij 
vanwege zijn werk naar Zuid-Limburg. Hij 
was toen al aangetast door het molen-
virus en had al wat kennis opgedaan bij 
molen De Lelie in Ommen. Die ‘kwaal’ 
nam hij mee naar Limburg waar hij in 
Grondsveld zijn kennis verder uitbreidde 
en uiteindelijk slaagde voor het examen 
van Vrijwillig molenaar. Vanuit Limburg 
kwam hij begin jaren ’80 weer over naar 
Hengelo. Hij was nog maar kort in het 
bezit van het certificaat van Vrijwillig 
Molenaar, maar door zijn verhuizing 
naar Twente ging de opgedane kennis 
niet verloren want hij legde al snel con-
tact met de afdeling Overijssel van het 
Gilde van Vrijwillig Molenaars en ging 
meedraaien op de Braakmolen in Goor 
en later ging hij deel uitmaken van de 
maalploeg op de Wissinksmöl in Usselo. 
Hij kwam als geroepen want op het ge-
bied van opleiding kon het Overijsselse 
gilde nog niet over een echte structuur 
beschikken. Na overleg met de overkoe-
pelende landelijke organisatie werd Jan 
belast met die taak en niet lang daarna 
werden de eerste leerlingen aan hem 
toevertrouwd. Jan had op dat vlak geen 
enkele ervaringen en heeft in de loop 

der jaren zelf een methode ontwikkeld 
die nauw op de praktijk aansluit. Die 
praktijk heeft niet alleen te maken met 
de verschillende types molens maar ook 
met de verschillende leerlingen. Meestal 
senioren maar ook wel een enkele jon-
gere wil zich het oude ambacht eigen 
maken en dan moet Jan onder meer 
letten op iemands technische vaardig-
heden, snelheid van begrijpen en han-
delen etc. Kortom de opleiding wordt op 
maat gemaakt voor iedere deelnemer, 
niet alleen in praktische zin maar ook op 
het theoretische vlak. In eerste instantie 
betrof zijn inbreng de windmolens maar 
naderhand heeft hij zich ook verdiept 
in de specifieke werking van watermo-
lens. Uiteindelijk haalde Jan in 2007 zelf 
ook het getuigschrift voor watermole-
naars. Die kennis is zo duidelijk aanwe-
zig dat hij door het Gilde is aangesteld 
als examinator voor het getuigschrift 
‘Watermolenaar’. Jan is als het om mo-
lens gaat een ‘gedreven’ type dat wil 
niet zeggen dat hij tevreden is met het 
slechts aanwezig te hoeven zijn. Hij moet 
wat ‘om handen hebben’ zoals dat heet 
en wil eigenlijk zoveel mogelijk prakti-
sche kennis opdoen van alle molen-
typen die er zoal zijn. Hoewel zijn ‘huis-
molen’ de Oldemeule in de buurtschap 
Oelde bij Hengelo is, duikt hij overal 
als vliegende kiep op waar hij gebruikt 
kan worden. In molenland heet het dat 
hij ‘heggemulder’ is. Dat is een variant 
op de vroegere ‘hegge of haagepre-
diker’. Dat wil zeggen dat zo iemand 
geen vaste standplaats heeft. Wel is de 
Westermolen in Dalfsen zijn vaste stek als 
het gaat om het geven van instructie. 
Door zijn brede praktische en theoreti-
sche kennis van het culturele erfgoed –

want dat zijn molens – is Jan al langdurig 
van grote waarde voor de Nederlandse 
molenwereld in het algemeen en voor 
de Overijsselse in het bijzonder. Zijn voor-
dracht voor de KO kreeg dan ook steun 
van het Gilde als van het bestuur van de 
Stichting de Overijsselse Molen. Mede 
door zijn kennisoverdracht blijft het oude 
ambacht bewaard, ook voor toekomen-
de geslachten. Een ‘ridderwaardige’ in-
stelling! Peter van der Molen. 

De Hoop in Haren is uiterlijk 
weer compleet

Op 20 april werden de roeden gestoken 
van molen De Hoop te Haren, nadat de 
kap was teruggeplaatst. De kap heeft 
een grote herstelbeurt gehad en met het 
terugplaatsen ervan en het steken van 
de roeden is de buitenkant van de mo-
len nagenoeg opgeleverd. Momenteel 
wordt gewerkt aan het binnenwerk van 
de molen en wordt door de stichting na-
gedacht over de herinrichting van de 
molenomgeving. 

Restauratie De Zwaluw te 
Zuurdijk van start

Op 28 april is officieel begonnen met 
de restauratie van molen De Zwaluw te 
Zuurdijk. Mevrouw Roeli Broekhuis, direc-
teur van Het Groninger Molenhuis en Leo 
Endedijk, directeur van De Hollandsche 
Molen hebben op symbolische wijze het 
startsein gegeven. Aansluitend zijn met 
behulp van een kraan de roeden van 
de molen verwijderd. De Zwaluw, eigen-
dom van Vereniging De Hollandsche 

Jan Wieffer met de bij de 
versierselen behorende oorkonde 
(foto: R. Roose, 29 april 2010).

Het steken van de roeden in De Hoop te Haren maakt de molen uiterlijk weer 
compleet (foto: H. Noot, 20 april 2010).
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Molen, ondergaat een omvangrijke op-
knapbeurt. Hierbij wordt onder meer her-
stelwerk verricht aan de kap, de stelling, 
de achtkante boven- en onderbouw 
en het interieur. De restauratie is moge-
lijk gemaakt dankzij bijdragen van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
Provincie Groningen, Gemeente De 
Marne, Prins Bernhard Cultuurfonds, 
Stichting J.B. Scholtenfonds, VSBfonds en 
de BankGiro Loterij. Eind 2010 is de restau-
ratie voltooid. Het restauratiebestek is op-
gesteld door Van Reeuwijk Bouwmeester 
te Arum. De firma Doornbosch te Adorp 
voert het molenmakerswerk uit.

Herstel Braakmolen te Goor

In april 2010 hebben restauratiewerk-
zaamheden plaatsgevonden aan De 
Braakmolen te Goor. De molen is eigen-
dom van Vereniging De Hollandsche 
Molen en de laatste grote restauratie 
dateert uit 1988. Molenmakers bedrijf 
Groot-Wesseldijk had de opdracht ge-
kregen voor het vernieuwen van de 
schoren (douglas) ,de spruiten en de 
staart( bilinga). Tevens was er opdracht 
gegeven voor het schilderen van de 
Ten-Have kleppen en het herstellen van 
het riet op de kap en bij de raampjes. De 
staartbalk was in zeer slechte staat en bij 
de verbinding korte schoor-staartbalk 
zat in verticale richting enkele centi-
meters speling. De reparatie liep voor-
spoedig, maar bij het demonteren van 
de korte spruit kwam een onverwachts 
probleem aan het licht. Het hout van de 
linker- en rechter voeghouten op de plek 
waar de korte spruit rustte was behoorlijk 
verrot. Met het ingieten van hars is dat 
hersteld.
Verder valt nog te melden dat de molen-
makers het nodige hebben gedaan om 
vrijdagmiddag 7 Mei proef te draaien, 
waardoor zaterdagmorgen ‘Nationale 
Molendag’ de vlag op de molen in top 
ging.

Tegengestelde belangen in 
Vaassen 

Demissionair wethouder Van Nuijs 
en voorzitter Cees Wittekoek van de 
Stichting Vaassens’ Molen, onderteken-
den in april de overeenkomst voor de 
verhoging van de molen (Molenwereld 
2010-3-91). In deze overeenkomst zijn af-
spraken gemaakt over de regievoering 
voor de komende jaren. Momenteel wor-
den de planologische en juridische pro-
cedures doorlopen, vooruitlopend op 
de ophoging met 4,90 meter. Aan de an-
dere kant heeft de vereniging Vrienden 
van Daams Molen heeft met een meer-
derheid van stemmen besloten om naar 

de Raad van State te stappen. Dit als 
ultiem middel om de verhoging van de 
molen tegen te houden. Dit kan ernstige 
gevolgen hebben voor de ontwikkeling 
van het centrum, dat volledig opgehan-
gen is aan de verhoging van de molen. 
De vrienden hebben zich als voornaam-
ste doel gesteld om de molen in de hui-
dige staat te handhaven. 

Nieuwe tjasker in Jonen

Jonen is een buurtschap van acht voor-
malige boerderijen en een huis aan de 
Walengracht in het natuurgebied De 
Wieden bij Giethoorn in de gemeente 

Het verwijderen van de te vervangen staartdelen aan de 
Braakmolen. Duidelijk is te zien dat dit hoognodig was 
(foto: T. Overbeek, 24 april 2010).

De Braakmolen te Goor met het het nieuwe staartwerk 
(foto: T. Overbeek, 13 mei 2010).

De molen die vroeger de Wadenoijse polder bemaalde en nu in het 
natuurgebied De Steendert bij Ophemert staat, is uiterlijk weer 
compleet, maar van een polderlandschap kan men niet spreken 
(foto G. Barendse, 14 mei 2010).
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Steenwijkerland. In het voorjaar van 2007 
hebben inwoners van de buurtschap het 
initiatief genomen tot het oprichten van 
de Stichting Natuurlijk-Jonen met als doel 
het behouden en versterken van het oor-
spronkelijk dorpslandschap met bijbe-
horende natuur-, landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden in Jonen. In 
dat verband nam de stichting het initia-
tief tot de bouw van een paaltjasker. Een 
dergelijke molen heeft tot 1934 in Jonen 
gestaan, maar een storm maakte een 
eind aan het bestaan ervan. Sinds kort 
heeft Jonen een nieuwe tjasker die op 
6 april voor het eerst draaide. De molen 
is gebouwd door het Aannemingsbedrijf 
Bart Smit v.o.f. te Giethoorn.

Geen geld voor gebiedsplan 
Elspeet  

De gemeente heeft geen geld om 
de omgeving van molen De Hoop 
in Elspeet op te knappen. Bureau 
Zijaanzicht is in 2006 gestart met het 
opstellen van een gebiedsplan voor 
de Oude Hof en de omgeving van 
molen De Hoop (Molenwereld 2010-
1-4). Hoewel het conceptrapport een 
belangrijke rol heeft gespeeld bij de 
perikelen rond de restauratie van de 
molen en de windvangcompensatie 
van het eerste Kulturhusplan, is het 
gebiedsplan tot op heden niet in 

het bestuurlijk besluitvormingstraject 
gekomen. Zolang er geen financiële 
middelen beschikbaar zijn om het plan 
uit te voeren kan het proces niet worden 
voortgezet.

Verhoging molen te Varik 

Molenverhogingen lijken te verworden 
tot hét modeverschijnsel in de heden-
daagse molenwereld. Zo zal ook molen 
in Varik worden opgevijzeld. De molen 
aan de Waalbandijk zal een meter ver-
hoogd worden en ook de belt wordt 
dientengevolge opgehoogd. Aldus 
heeft het vorige College van B en W van 
de gemeente Neerijnen vlak voor haar 
afscheid nog besloten. Aanleiding is een 
verslechterde windvang van de molen 
ten gevolge van de bouw van de wijk 
Het Molenblok. 

Molen De Otter verder in het 
nauw

Na het gereedkomen van het win-
donderzoek ter plaatse rondom 
Houtzaagmolen De Otter in Amsterdam 
heeft het stadsdeel Westerpark opnieuw 
de benodigde monumentenvergun-
ning geweigerd en daarmee wederom 
de verplaatsing van de molen naar 
een windrijke omgeving geblokkeerd. 

Hoewel het windonderzoek duidelijk 
aantoont dat er nog slechts 4,9% van de 
beschikbare tijd over is waarin de molen 
zou kunnen draaien, wringt het stads-
deel zich in allerlei bochten om de uit-
komsten zodanig voor te stellen alsof De 
Otter nog volop zou kunnen zagen, iets 
wat in de praktijk al volledig is gelogen-
straft. Geen middel laat het stadsdeel 

De nieuwe tjasker in Jonen in een landschap dat kenmerkend is voor dit type molen (foto H. Noot, 16 mei 2010). 
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daarbij onbeproefd: feiten worden ver-
draaid, cijfers worden gemanipuleerd, 
spelregels worden tijdens het spel gewij-
zigd: men weigert om de resultaten van 
objectief onderzoek onder ogen te zien. 
Terwijl de eigenaar alles in het werk stelt 
om dit unieke monument voor het nage-
slacht te behouden dreunt het stadsdeel 
haar mantra op en frustreert het de red-
ding van het wegkwijnende monument. 
Dat het stadsdeel dit prachtige cultureel 
en industrieel erfgoed op de plaats wil 
houden waar het al eeuwenlang staat is 
op zich begrijpelijk, maar het heeft nog 
nooit de voor de handliggende conse-
quenties uit die lofwaardige houding 
getrokken. Ondanks alle waarschuwin-
gen van ter zake deskundigen heeft het 
De Otter de levensadem ontnomen en 
sterft de molen af. De monumentenver-
gunning heeft de eigenaar nodig om 
de levensreddende verplaatsing van de 
molen naar een historisch verantwoorde 
plek in Uitgeest te kunnen uitvoeren. 
Daar, in het windrijke erfgoedpark zal 
De Otter liefdevol worden opgevangen, 
kan hij voluit draaien en zagen en kun-
nen vele generaties zien en beleven hoe 
de Amsterdamse regio in de Gouden 
Eeuw groot werd. De eigenaar, Stichting 
Houtzaagmolen De Otter, heeft er het 
volste vertrouwen in dat alle oneigenlijke 
en ondeugdelijke argumenten kunnen 
worden weerlegd en start daarom de ju-
ridische procedures die haar ter beschik-
king staan. Stichting Houtzaagmolen De 
Otter.

Nieuwe staart voor De Krijgsman 
te Oosterblokker

Op 27 april is met een veertig meter 
hoge telescoopkraan De Krijgsman te 
Oosterblokker van een nieuwe staart-
constructie voorzien. De bestaande zat 
stevig vast aan de kap van de molen, 
maar het eikenhout dat in de jaren ‘70 
is gebruikt bij de vervanging bleek toch 
niet meer bestand tegen de inwerking 
van weer en wind. De vakmannen van 
molenmakerij Saendijck zijn daarom 
geruime tijd bezig geweest om van de 
hardhoutsoort bilinga een nieuwe staart 
te maken.

Aanpassing bestemmingsplan 
rond De Arkduif te Bodegraven

De gemeente Bodegraven en de 
Provincie Zuid-Holland hebben een me-
ningsverschil omtrent de bouwhoogte 
rond molen De Arkduif, zoals is vastge-

legd in het ontwerpbestemmingsplan 
Kern. De gemeente gaat hierbij uit van 
bouw die niet boven de molen uitkomt. 
De provincie stelt echter dat in de omge-
ving niet hoger mag worden gebouwd 
dan het laagste punt van de molenroe-
de. Tevens stelt de provincie dat geen 
rekening is gehouden met geluidsef-
fecten van de nieuwbouw op naastge-
legen stiltegebied. De gemeente heeft 
laten weten het ontwerpbestemmings-
plan op de aangegeven punten aan te 
zullen passen, waarna het op 20 mei in 
de gemeenteraad is vastgesteld. 

De Hoop in Gorinchem tijdelijk 
van uiterlijk veranderd

De eerste weken van mei heeft kun-
stenares Scarlett de Hooft Graafland 
gewerkt aan het kunstwerk ‘De Rode 
Molen’, een installatie waarbij de wind 
het uiteindelijke werk heeft gevormd. 
Met behulp van kamconstructies is circa 
5,3 kilometer rood draad bevestigd aan 
de uiteinden van de wieken, als ware 
het een enorm spinnenwiel dat zich heel 
langzaam door de wind (en door de 
molenaars en constructiewerkers!) heeft 
laten opwinden (100 omwentelingen). 
Hierdoor is er een groot rood vlak in de 

De molen van Varik in restauratie. 
Deze kreeg bekendheid als hoofd
prijs in een loterij van het Prins 
Bernhardfonds. Ooit werkte hier ook 
de roemruchte Bart Brinkhuis hier 
als molenaarknecht (foto G. Barendse 
25 februari 2010).

De Otter met twee windmeetpalen 
en op de achtergrond een 55 meter 
hoog windverstorend f latgebouw 
(foto: J. Dersjant, 26 december 2009).
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wieken ontstaan, dat mooi afsteekt te-
gen de monumentale molen en tegen 
de (soms) blauwe lucht. Het werk is ge-
maakt op molen De Hoop in Gorinchem, 
op een unieke locatie aan de rand van 
de stadswal en uitkijkend over de rivier 
de Merwede. Dankzij de genereuze hulp 
van de molenaars van molen De Hoop 
is het mogelijk geworden dit omvangrijke 
project te realiseren. Op 8 mei was het 
kunstwerk te bewonderen en aange-

zien er filmopnamen moesten worden 
gemaakt,is het kunstwerk nadien nog 
blijven zitten, aangezien er in het week-
end van Nationale Molendag nauwelijks 
tot geen wind was. 
Het kunstwerk wordt als film op verschil-
lende plekken tentoongesteld waaron-
der in Londen en in Shanghai bij de ten-
toonstelling in het Nederlands Cultureel 
Centrum van de World Expo.

Molen van Goidschalxoord 
officieel geopend

Op 8 mei is de molen van Goidschalxoord 
na meer dan vijftig jaar stilstand offici-
eel geopend en vanaf dat moment in 
volle glorie te bewonderen. Onder mas-
sale belangstelling lichtten de heren J. 
Franssen, Commissaris van de Koningin in 
Zuid-Holland, A. Borgdorff, burgemees-
ter van de gemeente Binnenmaas en L. 
Endedijk, directeur van De Hollandsche 
Molen, de vang van de molen aan de 
Goidschalxoordsedijk, waarna het wie-
kenkruis in beweging kwam. Rond de 
officiële ingebruikstelling vonden tal 
van festiviteiten plaats. Na voordrach-

De Mallemolen in Gouda nadert zijn voltooiing. De molen is nog niet klaar, 
maar de bomen zijn al geplant; over biotoopzorg gesproken 
(foto D. Kenbeek, 6 mei 2010).

Het kunstwerk te Gorinchem in detail, gezien vanaf een hoogwerker (foto: 
Scarlett Hooft Graaf land, 8 mei 2010).
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ten van burgemeester Borgdorff van 
Binnenmaas, voorzitter Ron Tieman van 
het Molencomplex en Judith Lieneman 
van de BankGiro Loterij werd de molen 
opengesteld. Zo bezorgden parachu-
tespringers van het Skydiveteam uit 
Rotterdam vanuit de lucht onder meer 
een vlag van de BankGiro Loterij bij 
de molen. Hiermee werd gerefereerd 
aan de belangrijke bijdrage van deze 
loterij aan het herstel van de molen. In 
2007 won de molen namelijk de hoofd-
prijs van een miljoen euro in het pro-
gramma BankGiro Loterij Restauratie, de 
voorloper van het huidige 'Het mooiste 
pand van Nederland'. Vereniging De 
Hollandsche Molen. 

De Hoop in Maasdam stilgezet

Molen De Hoop te Maasdam is in maart 
stil gezet vanwege een groot aantal 
mankementen. Ondanks het feit dat de 
molen de afgelopen jaren met lapwerk 
aan de gang werd gehouden, is nu het 
moment aangebroken dat noodzakelijk 
structureel herstel niet langer uit kan blij-
ven. Om verdere schade aan de molen 
en mogelijk de omgeving te voorkomen 
is besloten om de molen aan de ketting 
te leggen. De halssteen is dermate ver 
in de rotte windpeluw gezakt, dat de as 
niet meer kan draaien. Stelling en ge-
vlucht van de molen verkeren in erbar-

melijke staat en zijn niet veilig te betre-
den. De molen staat uit het lood en zakt 
nog steeds. Vooruitzicht op spoedige 
herstel is nog niet aanwezig, in verband 
met ontbrekende financiële middelen. 

Korenmolen Streefkerk als 
trouwlocatie 

De korenmolen aan het Nieuwe Veer 
in Streefkerk is een van de dertien 
trouwlocaties van de gemeenten Lies-
veld, Graafstroom en Nieuw-Lekkerland; 
zij staan vermeld op de site van de 
drie gemeenten (www.dewaardwerkt.

De molen van Goidschalxoord vanuit de polder. De tocht is De Vliet, de 
boezem van de polder WestmaasNieuwland die hierdoor afwatert op de Oude 
Maas (foto Nico Jurgens, 8 mei 2010).

De molen van Goidschalxoord bij de opening met links het motorgebouw en 
rechts het huis dat het originele molenhuis (helaas) vervangt (foto Nico Jurgens, 
8 mei 2010). 

Een oude Ruston dieselmotor kan het molenbinnenwerk ook aandrijven. 
De motor werkt met een vaste en een losse schijf. In vrijloop loopt de riem op 
de losse schijf, in bedrijf op de vaste. De hendel om de riem te verleggen is achter 
de motor zichtbaar. (foto Nico Jurgens, 8 mei 2010).

De in de molen van Streefkerk ingerichte trouwzaal 
(foto: Hans de Groot/SIMAV).
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nl). Het middengedeelte van molen 
waarin de vergaderzaal is gevestigd, 
doet dienst als trouwzaal. De ruimte is 
enigszins beperkt, zodat een gezelschap 
maximaal uit 35 personen kan bestaan. 
Er kan van maandagmiddag tot en met 
zaterdag op de daarvoor bestemde 
uren worden getrouwd. De tarieven 
voor een huwelijksvoltrekking stemmen 
overeen met die voor andere locaties, 
buiten de gemeentelijke gebouwen. 
Alle huwelijken lopen wat planning 
en verdere organisatie betreft via 
de daarvoor bestemde dienst in het 
Gemeentekantoor De Waard Melk-
weg plein 12971 VR Bleskensgraaf. Voor 
informatie kan gebeld worden met het 
Klantcontactcentrum 0184-805 000. Het 
e-mailadres is (info@dewaardwerkt.nl). 
SIMAV.

Ansichtkaarten Land van Cuijk

Ter gelegenheid van haar 25 jarig bestaan 
heeft de Vereniging Molenvrienden Land 
van Cuijk E.O. een set molenansichtkaar-
ten te koop. Het betreft hier de molens in 
het Land van Cuijk, kop van Limburg en 
Nederasselt. De kosten bedragen 11,32 

Het eens groene bovenhuis van de voormalige Kalkmolen is nu rood geverfd, mede omdat de boer in de Doespolder, 
waarvan de nodige grond is gekocht om de Kalkmolen een plek te geven, vond dat een groene (protestantse) molen niet 
past in een katholieke polder. Het oude ‘twee geloven op één kussen daar slaapt de duivel tussen’ heeft zodoende een 
molenvariant gekregen (foto G. Barendse, 14 mei 2010).

De Kameel in Schiedam krijgt de hoogte (foto E.G.M. Esselink, 9 mei 2010).

De nieuwe as voor De Kameel ligt al klaar. Het model is dat van een 
Noletas; f ijnzinnig gekozen, want dit was immers de Schiedamse gieterij van 
molenassen (foto E.G.M. Esselink, 9 mei 2010).
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euro incl. porto. De kaarten zijn te bestel-
len door dit bedrag over te maken op 
rekening 4008385 t.n.v. Molenvrienden 
Land van Cuijk, Bilderbeekstraat 23, 5831 
CW Boxmeer (telefoon: 0485-572271).

Vooraankondiging 
‘Watermolens in Noord-Brabant, 
vroeger en nu’

Begin juni is een boek over de bestaan-
de en verdwenen watermolens in Noord-
Brabant verschenen. Vier Nederlandse 
provincies hebben een groot aantal 
watermolens gekend: Noord-Brabant, 
Limburg, Gelderland en Overijssel. De 
laatste drie hebben hun watermolen-
historie al vastgelegd, Noord-Brabant 
niet. Met als gevolg de vraag: waarom 
is er geen boek over de watermolens in 
Noord-Brabant? In Noord-Brabant ston-
den in het verleden 83 watergedreven 
molens. In 39 van de huidige 67 Noord-
Brabantse gemeenten stonden een of 
meer watermolens. Helaas zijn er slechts 
10 over. Het zijn vergeten monumenten. 
De watermolens vormen een belangrijk 
onderdeel van ons cultureel en industri-
eel erfgoed. Waar lagen ze? Welke func-
tie hadden ze? Wanneer zijn ze gesticht? 
Wie waren de eigenaren en de mulders? 
Wanneer en waarom zijn ze verdwenen? 
Op deze en andere vragen geeft het 
boek ‘Watermolens in Noord-Brabant, 
vroeger en nu” U het antwoord. Het laat 
U kennismaken met ‘de pracht en praal’ 
en ‘het wel en wee’ van de watermolens 
in onze provincie. Het boek is samenge-
steld door PH. van Halder en is door hem 
in eigen beheer uitgegeven. Het is ge-
drukt op A4 formaat in genaaid gebon-

den uitvoering met harde kaft. Het heeft 
272 pagina’s, waarvan 160 in full colour 
met ruim 300 foto’s, afbeeldingen, gra-
fieken en tabellen. De prijs bedraagt 20 
euro (excl. verzendkosten).

Stichting Weerterland wil 
commerciële activiteiten 
ontplooien

De gemeente Weert heeft, op verzoek 
van de Molenstichting Weerterland, de 
bestemmingsplannen van een aantal 
molens aangepast. In januari vroeg de 
stichting de gemeente om de plannen 
te veranderen zodat vanuit de molens 
ook commerciële activiteiten ontplooid 
zouden kunnen worden in de toekomst. 
De stichting wil zo geld verdienen dat 
men kan gebruiken voor toekomstig on-
derhoud en restauratie van de molens. 

Het zou gaan om kleinschalige winkelac-
tiviteit, koffie- of theesalon, atelierruimte 
en mogelijk zelfs een bed & breakfast. 
Welke molens voor welke activiteiten 
ingezet gaan worden, is op dit moment 
nog niet duidelijk. 

Leo Endedijk 25 jaar directeur 
van De Hollandsche Molen

Op 22 april vierde Leo Endedijk, direc-
teur van de Hollandsche Molen, zijn 
25-jarig dienstverband bij Vereniging De 
Hollandsche Molen. Dit werd gevierd in 
Wijk bij Duurstede. Een bewuste keuze 
omdat hier naar zijn stellige overtuiging 
de ‘mooiste molen van Nederland staat’. 
Het jubileum vormde voor Endedijk de 
aanleiding een symposium te houden in 
theater Calypso over de toekomst van 
de molen en het behoud evan.

Het steken van de roeden van de Germania te Thesinge (foto: mevr. K. Noot
Schilderman, 23 april 2010).
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De Nationale Molendag is toch wel 
een hoogtepunt in het jaar voor ie-

dere rechtgeaarde molenliefhebber. Ik 
doe er graag aan mee. Ondanks dat 
mijn molen niet in optimale conditie ver-
keert (u weet wel De Hoop die Wanhoop 
is geworden), heb ik de molendeur wa-
genwijd open gezet. Echt malen was er 
vanwege de wind toch niet bij. 
Ik kondig de molendag ook altijd keurig 
aan in regionale media en eerlijk is eer-
lijk: dat werkt. Ook nu zijn er heel wat be-
zoekers op komen draven die ik graag 
tekst en uitleg geef; de molen is per slot 
mijn lust en mijn leven. Ik probeer naar 
eer en goed geweten vragen te beant-
woorden. Dat is niet altijd even eenvou-
dig; soms sta ik zelfs met mijn mond vol 
tanden. Zo ook deze keer. Er is een wat 
ouder echtpaar op bezoek geweest en 
uit hun mond kwam een vraag die ik he-
lemaal niet leuk vond, niet eenvoudig 
om te beantwoorden en moeilijk om 
echt eerlijk te zijn. Ik loop er nog steeds 
aan te denken en nog ben ik er niet uit. 
Hun vraag is of molens in deze tijd zo 

langzamerhand geen cultobject ge-
worden zijn. Uiteraard wilde ik daar niet 
graag volmondig ja op zeggen, want 
voordat je het weet verzeil je via cultus 
in animisme (de ‘levende molen’, met 
een molenziel) en idolaterie met allerlei 
ermee samenhangende zaken als ritue-
len en zelfs magie. Voordat je het weet 
kom je bij een soort pseudo-religie uit. Zo 
ben ik niet opgevoed. Van die poespas 
moet ik niets hebben. Nog een stapje 
verder en ze denken dat je een beetje 
doorgedraaid ben, ze niet allemaal op 
een rijtje hebt (molengek, klap van de 
wieken gehad).
Dus sloeg ik maar een heel andere toon 
aan met historische werktuigen, hun rol 
in de samenleving, cultuurhistorische 
waarde, monument en dat soort dingen 
meer. Meneer en mevrouw knikten be-
grijpend, maar diep in mij begon een 
storm op te steken. Ging het daar bij mij 
wel wezenlijk om of sloegen ze met dat 
cultobject de spijker meer op de kop 
dan ik zelf wilde toegeven. 
Ik moest terug denken aan het verhaal 

van prof. Rooijakkers over totem en ta-
boe. Zou er dan toch grond zijn voor 
de molen als cultobject? Verder kijken 
dan je neus lang is kan geen kwaad. 
Wikipedia leek mij een snelle en gemak-
kelijke weg. Daar vond ik meer schoe-
nen die pasten om aan te trekken dan 
mij lief was:

- een kleine, maar bijzonder actieve 
subcultuur van mensen die fan zijn 
van een bepaalde uiting. (Vrijwillige 
molenaars, kan dat???)
- Hun enthousiasme voor het onder-
werp met elkaar delen door het ge-
ven van samenkomsten als conferen-
ties, of via het internet (prikbord???)
- Meestal heeft een ‘cult’ slechts een 
betrekkelijk kleine schare fans en is 
het bij het grote publiek niet zo geliefd 
(Willem Roose, Molenwereld 2010-3)
- Camp- bewust gebruikmaken van 
kitscherige elementen (draaien met 
vlaggetjes en zo).

Gelukkig heb ik er niet echt verstand 
van; sterker: dat wil ik geeneens heb-
ben. Daar hoor ik niet thuis. Van mij zult 
u niet horen of een molen wel of geen 
cultobject is. Wel ben ik er van overtuigd 
dat het antwoord op deze vraag heel 
erg afhangt van de manier van om-
gaan met een molen, mogelijk zelfs van 
het beleven ervan. En natuurlijk kun je je-
zelf een rad voor de ogen draaien, door 
de molencultuur prijs te geven voor een 
molencultus. 
      Balie Kluiver

De molen als cultobject

In ‘t kort

- De Rietvink te Nijetrijne is begin mei 
weer volledig voorzien van een nieuw 
rietdek. 
- Op 23 april is de kap van molen 
Germania in Thesinge teruggeplaatst, 
nadat deze in januari was afgenomen 
ten behoeve van herstel (Molenwereld 
2010-1-10). 
- Stichting Molen Fakkert Hoonhorst heeft 
deze eind april de toeristische stimule-
ringsprijs van de gemeente Dalfsen ge-
wonnen, bestaande uit een cheque van 
2500 euro. 
- Op 3 mei heeft Gedeputeerde Ranter 
van de provincie Overijssel de opening 
verricht van de Molen van Frielink te 
Fleringen. 
- Molen De Geregtigheid aan de te 
Katwijk is op 29 april voorzien van nieu-
we stalen roeden. Eerst werden de oude 
roeden met een kraan uit de molen 
gehaald waarna de nieuwe stalen roe-
den werden gestoken en de resterende 
heklatten werden aangebracht
- Begin mei is De Vier Winden te Monster 
weer in meer authentieke kleuren ge-
schilderd. 
- Buren van De Volharding te Best moe-
ten nog toestemming geven voor het feit 
dat straks de wieken boven hun terrein 

draaien. Van de vier betrokken partijen 
is er een bij die hier vooralsnog niet mee 
wil instemmen. 
- Op 8 mei is de standerdmolen van 
Someren opnieuw in gebruik gesteld na 
de omvangrijke restauratie (Molenwereld 
2009-10-386/387).

Molenkalender 2010

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.
27 juni 2010: Molendag Land van Cuijk en 
Omstreken.
17 juli 2010: Molendag Voorne-Putten & 
Rozenburg.
28 augustus 2010: Drentse Molendag.
 

Molenkalender buitenland 2010

27 juni 2010: Provinciale Molendag Lim-
burg (B).
29 augustus 2010: Provinciale Molendag 
Antwerpen (B).

De Bataaf is uiterlijk weer 
geheel compleet. Dat houdt ook 
de terugkeer van het wieksysteem 
in dat de molen in 1937 kreeg: 
verdekkering in combinatie 
met het zwichtsysteem van Ten 
Have. Later paste Ten Have altijd 
eigen stroomlijnneuzen toen, nu 
veelal ten onrechte aangemerkt 
als verbusseling (foto Bernhard 
Fritsche, 15 mei 2010).
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Standerdmolen Someren
  kan weer stormen trotseren

Tijdens de Nationale Molendag werd de standerdmolen van Someren 
feestelijk ingehuldigd na de recente restauratie waarbij de standerd her-

steld werd. Die standerd was juist binnen de zetel ernstig aangetast. Het 
bovenste gedeelte van de standerd verkeerde nog in perfecte conditie 
terwijl het deel onder de zetel al bij de verplaatsing in 1978 polymeerche-
misch was hersteld. Na ampele overwegingen (zie pag. 230 t/m 234) werd 
besloten de standerd te versterken met een stalen kern om op die manier 
de waardevolle inscripties te behouden. Ook de steenbalk, die eveneens 
in 1978 polymeerchemisch was hersteld, was onbetrouwbaar geworden. Dit 
had ondermeer tot gevolg dat de kast steeds zwaarder op de zetel ging 
drukken waardoor kruien een martelgang werd. De steenbalk werd nu gro-
tendeels uitgehold om er twee stalen profielbalken in te plaatsen. Het werk 
werd uitgevoerd door molenmaker Harrie Beijk.
Het resultaat stemt tot grote tevredenheid. De argeloze bezoeker zal niet 
beseffen welk ingrijpend herstel hier plaatsvond; er lijkt niets veranderd te 
zijn. Het bovenste gedeelte van de standerd werd in de lengterichting door-
gezaagd waardoor deze in twee delen rond de stalen kern kon worden 
aangebracht. Door de zaagsneden zoveel als mogelijk te laten samenval-
len met krimpscheuren, vallen deze nauwelijks op. In afwijking van een eer-
der plan werden de kruisplaten en alle standvinken behouden, waardoor 
de molen ook nog steeds getuigt van de strijd die in september 1944 langs 
de Zuid-Willemsvaart werd gevoerd. Zoals bekend stond deze molen eerder 
vlakbij Sluis XI. De zetel is rechtstreeks met de stalen kern verbonden zodat 
de standerd nooit meer door de zetel kan zakken. De molen staat weer fier 
overeind en kruien gaat zo licht dat de haspel niet echt nodig is!

De standerdmolen staat weer f ier overeind.

De klauw van de herstelde standerd. Rechts is nog juist een 
stukje van de stalen kern zichtbaar. Aan de binnenste standvink 
zijn beschadigingen door de gevechten hier tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.

Op de maalzolder is ogenschijnlijk niets veranderd. Vanuit de grote 
krimpscheur aan de rechterkant gaat een zaagsnee naar beneden. Aan 
de steenbalk met weliswaar gespiegelde maar fraaie schildering van een 
stenen molen is hier ook niets van de stalen versterking te zien.



In
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DE LEUGENSTANDERD

In het maartnummer van dit tijdschrift kwam Balie Kluiver tot de 

conclusie dat de standerdmolen van Someren nu is uitgerust met een 

leugenstanderd. Dank aan Balie Kluiver voor deze fraaie vondst!

De gevolgde herstelwijze roept zeker vragen op, ook bij mij als 

adviseur die op het beslissende moment een suggestie deed. Op deze 

plaats wil ik uiteenzetten hoe de keuze tot stand kwam. Niet als 

verantwoording maar als bijdrage in de discussie over het molenbeleid.

Het was duidelijk dat de standerd in 
zorgwekkende staat verkeerde. Een 

goede inspectie was niet mogelijk maar 
in de ruimte tussen standerd en zetel was 
te zien dat het hout binnen de zetel sterk 
aangetast was door bonte knaagkever. 
Deze kever die grote gangen in het hout 
knaagt en daarin ‘kraamkamers’ aan-
legt, zoekt het hout pas op als er al een 
gevorderde aantasting door schimmels 
is. Uit het steeds verder verzakken van de 
kast bleek dat ook de steenbalk bezig 
was om zijn functie neer te leggen.
Even terzijde: na de restauratie van 1955 
was weinig onderhoud aan de molen 
gepleegd en in 1973 stond de molen ge-
woon open, iedereen liep vrij in en uit en 
de regen kwam met grote hoeveelhe-
den binnen door de ontbrekende luiken 
van het voorkeuvelens. De molen stond 
immers zoals het hoort met zijn stormeind 
naar het zuidwesten. Dat heeft geduurd 
tot de verplaatsing en restauratie van 
1978. Het was te voorzien dat de lang-
durig nat gebleven onderdelen ons nog 
zouden herinneren aan deze periode 
van verwaarlozing. Een deel van het 
aswiel met de bekende fraaie inscriptie 
moest al vernieuwd worden. Nu waren 
standerd en steenbalk aan de beurt.

Nico Jurgens (Molenbehoud.nl)

Stalen steenbalk en lijst in de Sint 
Janshuismolen in Brugge.

Op 16 september 2009 wordt de 
standerdmolen van Someren van zijn 
plaats gelicht (foto Harrie Beijk). 
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Geschiedenisvernietiging

Nadat enkele scenario’s de revue ge-
passeerd waren, was het besluit geval-
len standerd en steenbalk te vernieu-
wen. Om kosten te besparen was zelfs 
besloten om het complete kruiswerk in 
eenmaal te vervangen. Daardoor kon-
den handelingen uitgespaard worden 
die de kosten van het extra materiaal 
compenseerden.
Het gehele kruiswerk en de steenbalk zijn 
waardevolle historische getuigenissen. 
De standerd vanwege de vele inscripties 
(waaronder de bekende levensboom), 
het kruiswerk heeft meerdere bescha-
digingen overgehouden aan de ge-
vechten langs de Zuid-Willemsvaart in 
september 1944 en de steenbalk heeft 
merkwaardigerwijs kepen van moerstij-
len en er is een stenen molen met rechts-
draaiend wiekenkruis op geschilderd. 
De kepen zijn merkwaardig omdat de 
molen in 1724 afgebrand was en toen 
de molen het jaar daarop herbouwd 
werd, was de constructie met moerstij-
len door de steenbalk al niet meer ge-
bruikelijk. De molen roept nog meer his-
torische vragen op waarvan sommige 
wellicht door middel van bouwhistorisch 
onderzoek beantwoord zouden kunnen 
worden. De materie zelf houdt ook infor-
matie in zich: zo kan bijvoorbeeld door 
middel van dendrochronologisch on-
derzoek vastgesteld worden in welk jaar 
een boom werd geveld en uit welk groei-
gebied deze boom afkomstig is. Kort sa-
mengevat: door kruiswerk en steenbalk 
te vervangen, zou het grootste deel van 
de resterende historische getuigenissen 
in deze molen vernietigd worden.

Geschiedenisbehoud

De aanvankelijke gedachte was om 
de oude standerd te conserveren en in 
een museum op te stellen. Nog afgezien 
van de vraag welk museum blij zou zijn 
met zo’n stuk wormstekig hout, betwij-
fel ik of tentoonstellen wel zo’n goede 
oplossing is. In het molenmuseum van 
de Association Régionale des Amis des 
Moulins Nord / Pas de Calais staan di-
verse oude molenonderdelen tentoon-
gesteld, onder andere een standerd 
van een standerdmolen en de standerd 
en steenbalk van de torenmolen van 
Templeuve*. Voor molenliefhebbers is 
dit museum een belangrijk bedevaarts-
oord, maar van het ‘gewone publiek’ zal 
niemand de betekenis van deze kolos-
sale stukken hout begrijpen. Waar overi-
gens direct bij gezegd moet worden dat 
de ARAM Nord / Pas de Calais waarlijk 
vooruitstrevend is in het op deze wijze 
behouden en tentoonstellen van histo-
risch materiaal.
Maar wat mij betreft toch liever behoud 
in situ. Als ik het achterhuis van Anne 
Frank wil zien dan wil ik dat op zijn oor-
spronkelijke plaats zien (met uitzicht op 
de kastanje) en niet een naar een mu-
seum verplaatst achterhuis. En om nog 
even bij de Tweede Wereldoorlog te 
blijven: door alleen de standerd tentoon 
te stellen, zouden de meeste beschadi-
gingen door granaatscherven verloren 
gaan.
Ik was niet de eerste die voorstelde om 
de standerd met staal te versterken 
maar doordat ik in mijn plan nog een 
stap verder ging door alle krachten door 
de stalen kern op te laten nemen en ook 

de steenbalk met staal te versterken, 
was het mogelijk zekerheid te bieden 
dat de reparatiemethode duurzaam 
zou zijn. Dan was het wel nodig de stan-
derd apart uit de molen te nemen maar 
dat had als voordeel dat de rest van het 
kruiswerk (met minimaal herstel) behou-
den kon blijven. Deze suggestie werd 
door alle partijen positief ontvangen en 
aldus werd de suggestie uitgewerkt.

Techniek met grenzen

Om een voldoende sterke stalen kern 
te hebben waar ook de zetel aan be-
vestigd kon worden, was een vrij grote 

De demontage maakt de constructie 
van ket kruiswerk aanschouwelijker 
dan ooit (foto Harrie Beijk).

Er komt wel wat voor de dag (foto 
Harrie Beijk).

De steenbalk en de spoorstijlen in 
1973.
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diameter noodzakelijk. Mijn eerste plan 
voorzag erin om ter hoogte van de ze-
tel vier radiale stalen pennen aan de 
kern te maken die de zetel droegen. Bij 
demontage van de standerd bleek die 
binnen de zetel nog slechter te zijn dan 
eerder al waargenomen. Het herstel 
kwam dus zeker niet te vroeg. Nu het 
hout binnen de zetel toch zo slecht was, 
leek het me zelfs mogelijk om de zwa-
luwstaarten geheel in staal uit te voeren 
waardoor de zetel beter gedragen werd 
dan ooit te voren. De pen op de top van 
de standerd zou een deel van de stalen 
kern worden.
Het bleek echter dat de molenmaker 
geen gat met een grote diameter in de 
standerd kon boren. Bovendien was het 
onderste gedeelte in 1978 versterkt met 
glasfiberstaven en gaten waren opge-
vuld met grind en kunsthars als bindmid-
del. Bewerken van het onderste gedeel-
te was daardoor onmogelijk. Zo moest 
besloten worden om de standerd dwars 
door te zagen ter plaatse van de zetel 
en bleef alleen het bovenste gedeelte 
behouden. Daarvan zou dan alleen het 
buitenste gedeelte gebruikt worden. 
Dat bovenste gedeelte is niet uitge-
boord maar in twee helften gezaagd 
die uitgehold zijn maar dat heeft de 

molenmaker zo netjes uitgevoerd dat dit 
voor het uiteindelijke resultaat niets uit-
maakt. De molenmaker heeft in plaats 
van stalen zwaluwstaarten een andere 
oplossing voorgesteld die aangenomen 
is. Hierdoor kan de zetel nooit meer over 
de standerd verschuiven.

Geschiedenis met grenzen

Gaande het proces bleef dus zo wei-
nig van de oude standerd over dat de 
vraag rees of we wel op de goede weg 
waren. Ik ben zelf geneigd deze vraag 
positief te beantwoorden maar ieder 
mag er het zijne van denken. Weliswaar 
is van de standerd en steenbalk weinig 
behouden; beide zijn nu van staal waar 
dunne lagen hout als behang tegenaan 
zijn geplakt. Maar deze laatste wijziging 
van de plannen heeft er wel toe ge-
leid dat de kruisplaten (één was al ver-
nieuwd in 1978), de standvinken met alle 
oorlogsschade en de meeste historische 
getuigenissen op standerd en steenbalk 
behouden zijn en op de plaats zitten 
waar ze steeds gezeten hebben. Alleen 
beschadigingen door granaatscherven 

op het onderste deel van de standerd zijn 
verloren gegaan. Het was nog denkbaar 
geweest om de dunne delen hout die nu 
op het staal geplakt zijn als losse delen in 
de molen tentoon te stellen en standerd 
en steenbalk nieuw te maken. Technisch 
had dat geen voordeel; het zou mis-
schien alleen ‘eerlijker’ geweest zijn. Is 
het doel van monumentenbehoud om 
eerlijk te zijn of om historische getuige-
nissen te behouden? In Vlaanderen 
werd een in goede staat verkerende 
standerd vervangen omdat de archi-
tect aansprakelijk is als die standerd 
zou breken. Is een nieuw onderdeel in 
een oud monument eerlijk? Een goede 
vriend van mij zegt dat bij restauraties 
altijd oude dingen nieuw en nieuwe din-
gen oud gemaakt worden. Is dat eerlijk? 
Zijn gereconstrueerde molens eerlijk? Is 
polymeerchemisch herstel eerlijk? Is een 
standerdmolen eerlijk die onder de vier 
hoekstijlen opgestempeld is zodat de 
standerd en steenbalk niet vervangen 
of hersteld hoeven worden? Zo ja, zijn 
we daar blij mee? Zijn nieuwe molens 
die niet op een historische plaats staan 
eerlijk? 
Talloze historische molens staan op een 

Van links naar rechts.

De standerd binnen de zetel berkeerde 
bepaald niet in de conditie die hij zou 
moeten hebben (foto Harrie Beijk). 

De standerd middendoor gezaagd; 
het slechte deel zit binnen de zetel! 
(foto Harrie Beijk).

Het ‘ingepakte’ onderste deel van de 
standerd (foto Harrie Beijk). 

De ‘leugenstanderd’ die waarheid 
wordt met één kruisplaat en de 
standvinken (foto Harrie Beijk). 

Het bovendeel van de standerd wordt 
klaargemaakt om in lengterichting 
gedeeld te worden (foto Harrie Beijk, 
21 september 2009).
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nieuw betonnen fundament waardoor 
het oude fundament grotendeels of ge-
heel verloren is gegaan. De lijst is einde-
loos uit te breiden. In Lascaux krijgen de 
toeristen een schitterende replica van 
de prehistorische grot te zien. Gemaal 
De Cruquius werkt niet op stoom maar 
op perslucht. De prachtige middel-
eeuwse stad Ieper is één en al replica. 
In natuurhistorische musea staan skelet-
ten opgesteld van uitgestorven prehisto-
rische dieren. Die skeletten blijven echt 
niet uit zichzelf overeind staan. Niet meer 
naar het natuurhistorisch museum gaan 
omdat er leugenskeletten tentoonge-
steld worden?
R. Meischke, voormalig hoofd van de 
restauratieafdeling van de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg (de dienst die 
inmiddels opging in de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed) placht te zeggen 
dat de beste restauraties ook de meest 
perfecte geschiedvervalsingen zijn. De 
consequentie van dit denken is dat we 
dan helemaal niets kunnen restaureren 
want verval en ondergang zijn ook deel 
van de geschiedenis. ‘Alle Konsequenz 
fürht zum Teufel’.
Volgens Van Dale’s Groot Woordenboek 
der Nederlandse Taal is liegen ‘bewust 
(over iets) onwaarheid spreken’. Welke 
(on)waarheid? Als aan de bezoekers 
verteld wordt dat de molen van Someren 
een houten standerd heeft, lijkt me dat 
een leugen. Laakbaar dus. Als aan de 
bezoekers verteld wordt dat de inscrip-
ties op de standerd historische getuige-
nissen zijn, dan …? Het woord ‘leugen-
standerd’ verwijst dus in feite niet naar 
de stalen kern van de standerd, maar 
naar de optiek waarmee deze standerd 
bekeken wordt. En dat raakt aan de 
vraag waarom we monumenten behou-
den. Vandaar dit discussiestuk.

Praktische grenzen

Afgezien van deze vragen is er een heel 
andere kwestie. De werkelijke staat van 
standerd en steenbalk kwam pas aan 
het licht door de bewerking van deze 
delen. Maar voor het verkrijgen van een 
monumentenvergunning en subsidie 
moet vooraf een plan gemaakt worden; 
dus op een moment dat de werkelijke 
staat van de onderdelen nog niet goed 

bekend kan zijn. Omdat de verlening van 
subsidies aan een deadline gebonden 
is en omdat de molenmaker alle werk 
in zijn agenda moet kunnen plannen, 
is een trein die eenmaal in beweging is 
gebracht, moeilijk van richting te veran-
deren. Er zijn altijd andere oplossingen 
mogelijk maar er moet wel een keuze 
gemaakt worden en liefst een berede-

neerde keuze die aan de eisen voldoet 
en verantwoord kan worden. Het zou be-
ter zijn om pas keuzen te maken nadat 
alles gedemonteerd is, maar hoe moet 
het dan verder als er niet voldoende 
geld voor het herstel te verkrijgen blijkt 
te zijn? De huidige praktijk leidt ertoe dat 
veel onnodig vernieuwd wordt om geen 
vertraging in het restauratieproces op te 

Alleen de plaats waar de standvinken moeten komen laten de stalen kern nog 
zien (foto Harrie Beijk).

De standerd aan de bovenzijde gezien (foto Harrie Beijk, 2 februari 2010).
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lopen of omdat het al opgenomen is in 
het Periodiek Instandhoudingsplan en in 
Vlaanderen zelfs vanwege de aanspra-
kelijkheid van de architect.
Weliswaar heeft Balie Kluiver met zijn 
term vanuit een bepaald standpunt ge-
lijk, maar de leugenstanderd en –steen-
balk beantwoorden in elk geval aan de 
technische en voornaamste historische 
eisen waaraan ze moeten voldoen. Er 
zullen nooit gedetailleerde voorschriften 
voor het restaureren geformuleerd kun-
nen worden. Dat is ten enenmale on-
mogelijk. Wat wel kan en zelfs veel meer 
zou moeten dan tot nu toe gebeurd is, 
is filosoferen en uitgangspunten over de 
te volgen restauratie-ethiek opstellen. 
Hand in hand hiermee gaat het verrich-
ten van onderzoek: zonder de materie 
te kennen, weten we niet waar we over 
praten en blijft elke filosofie zweven in 

het luchtledige. Restaureren is maat-
werk; hetzelfde probleem kan onder ver-
schillende omstandigheden een andere 
oplossing vragen. Het voorbereiden 
van een restauratie vereist vele over-
wegingen, voor elk onderdeel opnieuw. 
Hiervoor werden al esthetische, finan-
ciële, cultuurhistorische, bouwkundige 
c.q. technische en administratieve as-
pecten genoemd. In veel gevallen zul-
len ook politieke argumenten (ja, u leest 
het goed, het is geen typefout) meespe-
len. Zie dan als ontwerper maar aan alle 
eisen te voldoen. En dan moet het ook 
nog mogelijk zijn dat de molenmaker het 
werk uit kan voeren.
Sommige molens dragen niet voor niets 
de naam ‘Zelden van Passe’. Dat is iets 
anders dan: ‘Gooi er maar met de pet 
naar want het is toch nooit goed’.

*Templeuve: in deze plaats in de provincie Nord in 

Frans-Vlaanderen staat een merkwaardige cilindri-

sche torenmolen. De vloeren in deze molen liggen 

niet vast in het metselwerk maar worden gedragen 

door een standerd en steenbalk. Hier draait de stan-

derd mee met het binnenwerk.

Meulfrans

Aswiel: Het grote kamrad op de wiekenas; boven de rivieren aangeduid als ‘bovenwiel’ en in 

Vlaanderen als ‘vangwiel’.

Kruisplaat:  Horizontale balk waarvan de uiteinden op gemetselde penanten rusten, die het weg-

schuiven van de standvinken vermijdt en de standerd in zijn verticale positie fixeert.

Kruiswerk: Het geheel van standerd, kruisplaten en standvinken.

Standvink: Schoor die de standerd stabiliteit geeft. In Vlaanderen ‘steekband’.

Steenbalk: Horizontale balk op halve hoogte dwars door de molenkast die op de top van de stan-

derd rust en het grootste deel van het gewicht van de molenkast draagt.

Stormeind: De zijde van de molenkast die tijdens het bedrijf naar de wind is gekeerd.

Voorkeuvelens: Gedeelte van het kapspant boven de voorkant van de molen waar de wiekenas door-

heen gaat.

Zetel: Houten kraag rond de standerd die het gewicht van de molenkast via de standerd op 

de standvinken overbrengt. Meestal draagt de zetel ook rechtstreeks een klein deel van 

het gewicht van de molenkast.

Zwaluwstaart: Vorm van houtverbinding van twee delen die haaks tegen elkaar komen en waarvan de 

kracht in één richting overgebracht moet kunnen worden.

De standerdmolen van Someren in 
1963 (foto W.A. Jurgens). 

Inscriptie op de standerd, bewaard 
gebleven op de plaats waar hij hoort.

Schildering op de steenbalk. 

De stalen standerd wordt ingepakt 
in de werkplaats van Harrie Beijk.
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Tel. 0252-245353
Fax 0252-245385
Bankrekening no. 5665.47.163
K van K Leiden S 165575

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

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

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

Andries Veloo

De Moppemolen
  maalt door

Op 21 april ben ik op de fiets 

naar de Moppemolen onder 

Rijpwetering gegaan voor een 

interview met Aad Toet, de 

molenaar van de Moppemolen 

die met zijn vrouw Elly ook in 

de molen woont.

Onder de koffie vertelt Aad zijn verhaal, 
met Elly erbij voor de nodige aanvullin-
gen.
Aad is in 1946 in Den Haag geboren. In 
1969 trouwde hij met Elly. Ze kwamen in 
Leiderdorp te wonen en kregen daar 
twee zonen. Aad werkte bij het MEOB 
(Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf) 
in Oegstgeest in de vliegtuigelektronika. 
Door de voortschreidende techniek op 
dit gebied, moest Aad veel aan studie 
doen, om bij te blijven in zijn vakgebied.
Vanuit zijn studeerkamer had Aad toen 
nog het vrije uitzicht over de Zijllaan- en 
Meijepolder en zodoende ook naar de 
Zijllaanmolen en dit maakte nieuws-
gierig. Aad kwam in kontakt met mole-
naar Borst van de Zelden van Passe te 

Aad en Elly Toet op de 
voorwaterloop van de molen.

De Moppemolen met twee halve 
zeilen. De diepe polder achter de 
molen is de Drooggemaakte Veender 
en Lijkerpolder die niet door de 
molen wordt bemalen maar door 
de twee bekende grote twaalfkante 
molens bij de Koppoel en de Kleipoel. 
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Zoeterwoude en die adviseerde Aad, 
om zich op te geven bij het toen nog 
niet zolang daarvoor opgerichte Gilde 
van Vrijwillige Molenaars.

Vrijwillig molenaar

Zoals zoveel leerling molenaars kwam 
Aad in 1976 terecht bij Bart Kraan op de 
Nieuwe Groenendijkse molen, die daar 
als een van de eerste instrukteurs heel 
wat molenaars heeft opgeleid. Op dat 
moment lesten daar ook Paul Knelange, 
Bob Feenstra, Johan Ottevanger, een 
Deen, die Knud Jensen heette en me-
vrouw Manschot, die eigenaar-bewoon-
ster was van de Akkerslootmolen te 
Rijpwetering.

Fragment van de kaart van Rijnland 
van Melchior Bolstra uit 1746. In feite 
vormt het gebied tussen Rijpwetering, 
de Wijde Aa, de Braassemermeer 
en de Haarlemmermeer een eiland. 
Het bijzondere van deze kaart is 
dat de ringdijken voor de droog 
te maken uitgeveende plassen op 
dit eiland al staan aangegeven. 
In het noordoosten de bedijking 
voor de Googerpolder en in het 
westen de latere Drooggemaakte 
Veender en Lijkerpolder. Van het 
overblijvende deel wordt later de 
Veenderpolder drooggemaakt, het 
deel ten zuiden van de ‘Scheyt Sloot’. 
Die droogmaking zal bemalen 
worden door de nog steeds bestaande 
Veendermolen, die op (vrijwel) 
dezelfde plaats komt te staan als de 
Loetslootmolen op deze kaart. Het 
niet uitgeveende, drooggemaakte, 
deel van het gebied ligt dus hoger, 
vandaar ‘bovenpolder’. Op de 
kaart is ook goed te zien hoe de 
voorganger van de Moppemolen aan 
de Hanepoel door de droogmakingen 
dreigde afgesneden te worden van 
de bovenpolder die hij bemaalde. De 
andere molen van de bovenpolder, de 
Meerkreuk, staat niet op deze kaart, 
maar stond aan de Braassemermeer 
bij de zuidoosthoek van de 
Googerpolder. Daar staat nu een 
gemaal.

De Moppemolen, versierd en sieraad voor het Rijnlandse polderland. De diepe 
polder op de voorgrond is de Drooggemaakte Veender en Lijkerpolder 
(foto jsb, 23 juni 2001).

Landschap, molen en weer zorgen voor steeds boeiende combinaties; 
ochtendnevel in de drooggemaakte polder (foto Erik Toet, 14 maart 2007).

De Hanepoel vanuit de molen gezien, het water waar de molen op uitmaalt. 
Achter de ringvaart de Haarlemmermeerpolder met de Kaagweg/Rijnlanderweg. 
Toen de molen werd gebouwd in 1752 was dit één grote watervlakte! 
(foto Erik Toet, 14 maart 2007). 

Het zo typische droogmakerijlandschap van de Drooggemaakte Veender en 
Lijkerpolder vanuit de Moppemolen gezien met zijn lange rechte kavels en wegen. 
De Dwarsweg loopt recht op de molen af. (foto Erik Toet, 14 maart 2007).
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In 1978 deed hij examen. In dat jaar werd 
Aad ook aangesteld als molenaar op de 
Zijllaanmolen. Doordat de Zijllaanmolen 
steeds verder werd ingebouwd, was 
de lol er snel af. Af en toe wordt er nu 
nog steeds op de Zijllaanmolen gema-
len, maar nu door Aad’s zoon Erik en 
Elly heeft er met molendag ook nog wel 
eens een dag staan draaien als Aad of 
zijn zoon Erik niet konden. Aad en Elly 
waren goed bevriend met mevrouw 
Manschot en deze vroeg Aad om haar 
molen te bemalen en dat heeft Aad 
ruim twintig jaar gedaan. Het werd hun 
tweede huis, want mevrouw Manschot 
was de weekenden wel eens weg en 
dan verbleef Aad met zijn gezin op de 
Akkerslootmolen. Later heeft Aad ook 
nog een aantal jaren op de Zelden van 
Passe gemalen en ook enige tijd op mo-
len De Roos in Delft.

anderhalve meter schimmel tussen de 
wanden, er was ook geen gas, water 
of elektriciteit. Na het indienen van een 
verbouwingsplan en een begroting kre-
gen ze toestemming van de Rijnlandse 
Molenstichting om de molen weer be-
woonbaar te maken en zo kregen ze de 
sleutel van de molen. Na anderhalf jaar 
klussen was het klaar en nu wonen ze er 
alweer 13 jaar. 

Molenaarscommissie

In die periode werd er door onze voor-
zitter een molenaarscommissie opge-
richt. Het doel van deze commissie was 
om het bestuur wat te ontlasten en de 
stap richting het bestuur kleiner te ma-
ken voor de molenaars; ook een aan-
spreekpunt, waar ze met hun problemen 
terecht kunnen en om de sociale kon-
takten te verbeteren. Aad werd gemaks-
halve tot voorzitter gepromoveerd. Bij de 
Rijnlandse Molenstichting hebben we 
ook een methode om de molens te con-
troleren door middel van een kruisjeslijst. 
Dat is een lijst met alle onderdelen van 
de molen erop, die de molenaarscom-
missie dan samen met de molenaars 

doorlopen. Alle mankementen worden 
daarop genoteerd en door onze tech-
nische mensen, Leen Vellekoop en Wim 
Hazebroek wordt dan een planning ge-
maakt voor reparatie.

Bedreigd

De eerste Moppemolen stamt uit 1634. 
Het was toen een wipmolen en heet-
te toen Lijckermolen, genoemd naar 
de Lijckerpoel, die in deze polder lag. 
De molen lag aan de noordkant van 
het riviertje de Rijt, uitslaande op de 
Hanepoel. De Moppemolen doorstond 
maar liefst vier keer de bedreiging af-
gesloten te worden van zijn polder, de 
Veender en Lijkerpolder buiten de be-
dijking. In 1632 werden diverse kleine 
poldertjes tussen de wijde Aa en de 
Kagerplassen samengevoegd en werd 
de molen gebouwd. In 1717 werd er 
door de landgraven van de Veender en 
Lijckerpolder en de landgraven van de 
Googerpolder een overeenkomst ge-
sloten om samen te werken. Er stonden 
toen 3 molens, de Poelwijkmolen, de 
Loetslootmolen en de Moppemolen. In 
1717 werd de Googermolen gebouwd, 

De Meerkreukmolen, de andere molen van de Veender en Lijkerpolder buiten 
de bedijking, die op 10 juni 1924 aan de molensloper Breedveld & Buter werd 
verkocht voor 755 gulden. Links van de molen de ringdijk van de Googerpolder. 
De Meerkreuk heeft ook een kruis boven het kelderraam.

Een andere opvallendheid is de giet
ijzeren molenas van de Moppemolen. 
Dit is een buitengewoon oude as, 
gegoten in of voor 1847 bij Enthoven 
in Den Haag. Hij behoort tot de oud
ste gietijzeren assen in Nederland en 
doet dus al meer dan anderhalve eeuw 
dienst! Waarschijnlijk is de as afkom
stig uit een sloopmolen, want in 1844 
kreeg de molen nog een nieuwe as van 
eikenhout. Alleen de as op zich kostte 
de polder al 420 gulden.

Aad Toet in het kruirad van de 
molen.

Een typisch verschijnsel bij Rijnlandse 
watermolens is het voorkomen van 
kruisen op de veldmuren van de 
molens, veelal boven het kelderraam. 
De Moppemolen heeft er ook een. 
Uiteraard zal men dit bij een molen 
‘in protestantse handen’ niet snel 
aantreffen.

Toen voor de Moppemolen een mo-
lenaar, tevens huurder werd gezocht 
hebben Aad en Elly direkt gereageerd. 
De molen was in goede staat, maar 
het woongedeelte was door Bouw- en 
woningtoezicht van de gemeente in 
1951 onbewoonbaar verklaard. Alle 
vloerbinten waren verrot en er stond 
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BON
Help ons de molen en daarmee ons landschap te bewaren. Wij hebben uw hulp hard 
nodig. Het gaat ons daarbij niet alleen om geld, maar ook om uw steun als sympathisant. 
Donateur worden mag natuurlijk ook! Uw gift wordt uitsluitend aan de molens besteed, 
onze stichting werkt geheel pro deo.

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

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

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

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

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

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

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

invullen en in envelop versturen naar de:

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

Laat de
 

molens 

draaien

✂
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om de uitgeveende Googerpolder 
droog te mnalen. Op 5 mei 1744 werd de 
Lijkerpolder bedijkt, maar deze polder 
werd eerst uitgeveend en in 1780 werd 
besloten om twee vijzelmolens te bou-
wen om de polder droog te malen, de 
Lijker 1 en 2. De Moppemolen kon dat 
niet met zijn scheprad. 
De Moppemolen werd in 1751 door 
brand verwoest, maar op 12 februari 
1752 werd de nieuw gebouwde, hui-
dige Moppemolen opgeleverd. In 1786 
besloot men om de Veenderpolder 
uit te venen en later droog te malen. 
Het niet uitgeveende gedeelte (de 
Bovenpolder) kreeg toen problemen 
met de waterhuishouding. De Poelwijker 
en de Loetslotermolen werden helemaal 
afgesneden van de Bovenpolder. De 
Moppemolen werd bij die gelegenheid 
niet geheel, maar wel nagenoeg afge-
sneden van de bovenpolder met daar-
in de drie dorpen Roelofarendsveen, 
Oude- en Nieuwe Wetering. Dit was de 

eerste bedreiging van de Moppemolen. 
In 1792 besloot men de Veenderpolder 
te vervenen en binnen 30 jaar weer 
droog te malen. Men maakte een ring-
sloot en zo ontstond de Veender en 
Lijkerpolder buiten de bedijking (van 
de Veenderpolder). In 1829 werd de 
Meerkreukmolen gebouwd en deze 
heeft samen met de Moppemolen tot 
1924 de Veender- en Lijkerpolder buiten 
de bedijking bemalen. In 1878 kwam 
het polderbestuur met het voorstel, om 
beide molens af te breken en een nieuw 
stoomgemaal te bouwen op de plek 
van de Meerkreukmolen. De Meerkreuk 
werd echter pas in 1924 afgebroken en 
een jaar later werd besloten om de Mop 
ook af te breken, dit was de tweede be-
dreiging van de Moppemolen. 

Behoud

Echter door hevige regenval in 1925 en 
1926 en dankzij de beperkte capaciteit 
van het stoomgemaal, moest de mo-
len wekenlang bijspringen. Bewoners 
van Nieuwe Wetering beklaagden zich 
over de slechte kwaliteit van de ring-
sloot, dooie vis en stank, en ook de net 
opgerichte Vereniging De Hollandschee 
Molen drong aan op behoud van de 
Moppemolen. In 1928 werd dan ook be-
sloten, om de molen als reservebema-
ling in stand te houden. In 1951 viel de 
molen stil vanwege dure reparaties. Het 
toen aanwezige dieselgemaal werkte 
ideaal en het polderbestuur besloot de 
molen te verkopen. Ook overleed in dat 
jaar molenaar Johannes Cozijn. Het liep 
anders.
In 1954 besloot de provincie Zuid-Holland 
het behoud van de molen te ondersteu-
nen en zo kreeg de molen een grondige 
opknapbeurt, waarvan de provincie 90% 
van de kosten betaalde, in het kader van 
de wet Bescherming Waterstaatswerken 
in Oorlogstijd (B.W.O.). In 1955 was de 
door de firma Verbij uitgevoerde restau-
ratie klaar. Molenaar was toen P. Cozijn, 
die dat bleef tot 1963. Daarna kwam Ab 

Uilenberg op de molen tot aan zijn dood 
in 1993. De molen kwam in 1983 in eigen-
dom van de Rijnlandse Molenstichting. 

Duiker

Rijkswaterstaat besloot in 1997 om de 
ringsloot te dempen in verband met 
de aanleg van de hogesnelheidslijn 
en het verbreden van rijksweg A4. De 
molen werd daardoor voor de vierde 
keer bedreigd om afgesloten te worden 
van de polder. Als alternatief zou de 
molen een circuitbemaling krijgen. De 
Rijnlandse Molenstichting keurt dit plan 
af en eist een verdiepte duiker aan te 
leggen onder de A4 en de hogesnel-
heidslijn. Mede dankzij vele andere be-
zwaarmakers kwam men aan deze ei-
sen tegemoet, maar er was geen geld. 
Met veel moeite heeft de Rijnlandse 
Molenstichting geld bijelkaar weten te 
krijgen en werd de molen weer gered 
voor het nageslacht als functionele mo-
len.

Op 19 juni 2008 werd voorzitter 
Loek Dijkman (l) onderscheiden 
met de Zilveren Anjer van het Prins 
Bernhardfonds: Aad in functie als 
voorzitter van de molenaarscommissie 
(foto Erik Toet, 19 juni 2008). 

In maart 2007 kreeg de molen een 
nieuwe rietkap en Aad bekijkt het 
vakwerk van de Gebr. Visser. De 
watering verbindt de Moppemolen 
met de verder weg gelegen polder. 
Het afsnijden van deze wetering, 
de hartslagader voor de molen, zou 
de molen van zijn functie beroofd 
hebben. Rechts de droogmakerij 
(foto Erik Toet, 14 maart 2007). 
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Funderingsherstel 
  Molen 6 achter Haastrecht

In het vorige nummer maakten we melding van het herstel van de fundering van 
molen 6 achter Haastrecht, een der zeven molens die de Vlistboezem afmaalden op 
de IJssel. Bijgaande foto’s van de heer Kenbeek uit Oudewater geven een beeld van 
de stand van zaken op 6 mei 2010.

Door verzakkingen lopen de scheuren tot hoog in de romp door.

De (nog) dichtgemetselde voorwaterloop.

De koppen van de palen zijn volledig weggerot; ervoor een buis voor de nieuwe 
paalfundering.

De romp scheurt volledig af.
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In
De DRIE LEVENS van één molen (8)

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

- P O R T R E T -

In het septembernummer van 2007 is de eerste af levering van deze serie artikelen geplaatst. 

De algemene situatie en de geschiedenis van de bemaling van de polder Reeuwijk hebben daarin centraal 

gestaan plus speciaal de achtergronden voor de bouw van een vierde molen voor de polder. 

In de tweede af levering in het decembernummer van 2007 draaide het om de bouw van deze vierde molen. 

In de derde af levering van maart 2008 ging het vooral om de ijzeren molenas voor de Derde Rijnmolen en 

wat daaraan vooraf ging. In de vierde af levering, juni 2008, kreeg vooral het vervangen van houten assen 

en roeden door ijzeren aandacht. Vooral de grote duurzaamheid sprak aan. In het vijfde deel, 

in het maartnummer van 2009, werd vervolgd met de ‘verijzering’ in molens in de 19e eeuw; uiteraard 

die van de polder Reeuwijk in het bijzonder. Het zesde deel, in het decembernummer van 1909 handelde 

vooral over de molenaars van de polder en hun molens. Dan volgt in het maartnummer het afscheid 

van de windbemaling bij Bodegraven. Nu, tot slot van het eerste leven, de sloop van de Gouwemolen 

en de verdere lotgevallen van de bemaling van de polder Reeuwijk.

Doorsnedetekening van (hoogst
waarschijnlijk) de Gouwemolen van 
de polder Reeuwijk uit 1759. 

De Gouwemolen

Tot in de twintigste eeuw zijn er plan-
nen geweest om de huidige Reeuwijkse 
plassen droog te maken; aanvankelijk 
met windmolens (zie Molenwereld 2007-
12-456) en later met stoomgemalen. 
In 1874 wordt er ook over gepraat. De 
uitwatering zou dan via de Breevaart 
plaats vinden, maar daarvoor stond de 
Gouwemolen in de weg. Die zou dan 
verplaatst moeten worden richting dorp. 
De polder is daar niet voor vanwege de 
ongunstiger ligging. Het niet doorgaan 
van deze plannen zorgt er voor dat de 
Gouwemolen nog een halve eeuw res-
pijt krijgt. En de plassen zijn nog water. 
Zodoende blijft er na de sloop van de 
molen bij Bodegraven nog één molen 
over, de Gouwemolen bij het Dubbele 
Verlaat in Gouda. Die vormde met er te-
genover staande Sluipwijkse molen, het 
Dubbele Verlaat en de Breevaart zelf 
een schitterend stukje Hollands polder-
land. In 1898 was de neergang begon-
nen. Door de bovengenoemde droog-
making van de blokken Broekvelden en 
Vettenbroek ontstonden verzakkingen 
in het blok Gravekoop van Sluipwijk, zo 
dat dit zelfs onder water dreigde te ra-
ken. In 1897 sluiten de polders Sluipwijk 
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en Reeuwijk een overeenkomst waarbij 
Reeuwijk per 1 januari 1898 de bemaling 
van Sluipwijk overneemt. De Sluipwijkse 
molen wordt dan stilgezet en vervolgens 
in de zomer van 1898 gedeeltelijk ge-
sloopt. De stomp blijft nog staan tot ok-
tober 1984 en verdwijnt dan door sloop 
van de aardbodem.
De Gouwemolen ontspringt de dans 
voorlopig, ook al zijn er problemen met 
de bemaling. In 1899 was het polder-
peil met 10 cm van 1,70 tot 1,80 m - AP. 
In 1908 moet dat nog 5 cm minder wor-
den. Dat betekent dat de tasting van 
de Gouwemolen nominaal 15 cm min-
der wordt. Die was toch al niet groot. 
Het polderbestuur wil daarom in 1912 
de molen aanpakken. Het scheprad 
verdiepen is een mogelijkheid, maar 

De Gouwemolen met zijn omgeving gold lang als een karakteristiek en zuiver Hollands polderlandschap met zijn beide 
molens. Links de Gouwemolen, rechts de Sluipwijkse molen met in het midden de sluiswachterswoning voor het Dubbelde 
verlaat (foto coll. Paul van den Berg). 

In 1898 wordt de Sluipwijkse molen gesloopt. De molenstomp zal het nog 
tot 1984 uithouden. Het aftakelingsproces is in gang gezet (foto gedenkboek 
ANWB 1908). 
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een zeer kostbare operatie omdat wa-
teras met onderwiel en scheprad ver-
laagd moeten worden. Men vraagt dan 
de Hazerswoudse waterbouwkundige 
Goldberg om advies. Dat wordt in de 
vergadering van 21 juni 1912 besproken. 
Goldberg stelt voor in plaats van het 
scheprad te verlagen het met 45 cm te 
vergroten, zodat het in diameter 90 cm 
groter wordt. Volgens hem kan dit zon-
der dat de molen zijn verband verliest. 
Om ruimte te krijgen voor dit scheprad 
moet de muur aan de polderkant van 
het scheprad gedeeltelijk worden ge-

sloopt en zelfs een stuk uit het onderta-
felent gehaald. Goldberg schat dat de 
molen zo ruim 60 m3/min. kan uitmalen 
en dat vindt het polderbestuur een aan-
merkelijke verbetering. Natuurlijk vereist 
de molen nu meer kracht. Om dat op in 
te spelen moet er een groter bovenschijf 
komen met vijf kammen meer. Ook zou 
de watertoetreding worden verbeterd 
door een andere (bredere) monding van 
de achterwaterloop. Goldberg raamt 
de kosten op 1500 gulden en daar kan 
het polderbestuur zich in vinden. Men zal 
de Reeuwijkse timmerman P. Macdaniël 
vragen voor welk bedrag hij het werk wil 
uitvoeren. Dat valt mee want die noemt 
een bedrag van ƒ 1390,-. Het scheprad 
gaat nu wel behoren tot de grootste die 
in windmolens zijn toegepast. In okto-

ber 1904 geeft het polderbestuur aan 
Teixeira de Mattos een diameter van 6 
m door. Na de vergroting moet dit dan 
6,90 m zijn geworden. Geen wonder dat 
het nauwelijks meer in de molen paste. 
Eerder, in 1871. Had Jhr. Mr. Gevers van 
Endegeest de diameter opgegeven als 
5,39 m. Had men het kunstje al eerder 
uitgehaald? 
Blijkbaar eiste de molen toch aanzienlijk 
meer kracht dan verwacht, want op 26 
juli 1913 wordt besloten de hekken van 
de molen te verbreden, waardoor na-
tuurlijk ook het zeil breder moest worden. 
Merkwaardig genoeg kon dit verbreden 
van de hekken zonder kosten. Het hoe 
blijkt niet.
Het jaar erop klaagt molenaar Van den 
Berg over kambreuk, volgens hem zijn 
de kammen niet goed geplaatst. Het 
polderbestuur vraagt zich af of de ver-
betering van de molen soms de oorzaak 
is. Eventueel moeten er dan maar ijzeren 
kammen in. Men vraagt Goldberg om 
advies die Van den Berg gelijk geeft. 
Ook ligt de bovenas niet goed. Voor 

Het eind van het in 1898 ingegane proces. Het gemaal Burgvlietkade heeft 
de functies van de molens overgenomen. Links, naast het gemaal is nog net 
de stomp van de Gouwemolen zichtbaar, maar het sluiswachtershuis en de 
Sluipwijkse molen zijn volledig verdwenen (foto jsb, 10 augustus 2007).

De huidige situatie volgens een 
satellietfoto van Google Earth. 
De achthoekige grondvorm van 
de gewezen molen is duidelijk 
herkenbaar, evenals het Dubbelde 
Verlaat met zijn beide openingen; 
links naar de polder Reeuwijk en 
rechts naar de polder Sluipwijk. 

ƒ 200,- kan de zaak in orde worden ge-
bracht.
Begin 1921 is Van den Berg ziek en kan 
zijn werk niet doen. Zijn zoon vervangt 
hem dan. 
Toch heeft de molen niet lang met zijn 
nieuwe scheprad gewerkt. Hij zal wor-
den gesloopt tot op de stenen onder-
bouw. Het is het gebruikelijke verhaal: 
als er een grote reparatie nodig is dan 
gaat het fout. Tijdens een vergadereing 
van het polderbestuur op 5 januari 1922 
blijken er brokken te zijn. De lange spruit 
is stuk en aan herstel hangt een prijs-
kaartje van 500 gulden. De meningen 
over herstel zijn verdeeld. Bovendien is 
men bang voor verdere kosten. Daarom 
wil men op 13 en februari eerst de mo-
len geheel op laten nemen en aan de 

De Gouwemolen van de polder Reeuwijk nog in optima forma. 
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hand daarvan een beslissing nemen. De 
Gebr. Gräper voeren dit onderzoek uit 
en dan blijkt er heel wat meer loos te zijn. 
De Gräpers ramen de kosten op maar 
liefst 2450 gulden. De kwestie wordt dan 
voorgelegd aan de Gecommitteerde 
Ingelanden, maar dan gaat het fout. 
Wel ligt er in de vergadering van 23 
december 1922 nog een aanbod van 
de Moerkapelse molenmaker Dirk 
Ottevanger voor herstel van de molen, 
maar dat mag niet baten. 
Op 31 juli 1923 wordt deze molen voor af-
braak verkocht aan C. Nieuwenhuijse te 
Rotterdam voor ƒ 1060,- nadat er eerder 
een proef is genomen waarbij de gehele 
bemaling van de polder Reeuwijk wordt 
verzorgd door het stoomgemaal Bulæus 
Brack in Bodegraven. Die proef verloopt 

gunstig en zo komt de Gouwemolen vrij 
voor sloop. 
De (nog bestaande) stenen onderbouw 
van de molen wordt geschikt gemaakt 
voor bewoning. De aanbesteding ge-
schiedt bij inschrijving. Er zijn 9 liefheb-
bers waarbij het karwei op 26 septem-
ber 1923 aan de laagste wordt gegund: 
C. Macdaniël voor ƒ 1358,-. Het betekent 
voor Bastiaan van den Berg niet alleen 
het ontslag als molenaar, maar ook als 
‘seinovernemer’ (peilmolenaar). Zijn 
func tie wordt opgeheven en hij krijgt 
per 1 januari 1924 ontslag van het hoog-
heemraadschap van Rijnland.
Later blijkt de gemeente Gouda geïn-
teresseerd te zijn in de molenstomp en 
informeert in juli 1941 of de polder niet 
genegen is te verkopen. Dat blijkt inder-
daad te zo zijn. Op 11 augustus deelt 
men mee dat men de molen met het 
terrein voor 8000 gulden aan de stad 
wil verkopen met als aanvullende voor-
waarde dat de bewoonster, de weduwe 
van de laatste molenaar Van den Berg 
levenslang een uitkering van ƒ 4,- per 
week zal krijgen als tegemoetkoming in 
een door haar te huren woning.
Toch blijkt het laten vervallen van de 
bemaling bij Gouda toch te hoog ge-
grepen. In 1934 wordt de bemaling 
van de polder weer rigoureus onder 
handen genomen. In Gouda wordt 
het nieuwe elektrische gemaal aan de 
Burgvlietkade gesticht bij de nog steeds 
bestaande stomp van de Gouwemolen, 
die als woonhuis in gebruik is en nog 

Brief van C. Nieuwenhuijse uit 
Rotterdam van 31 juli 1923 waarin 
hij zich verbindt de Gouwemolen te 
slopen voor 1060 gulden.

Tekening voor het elektrische 
schroefpompgemaal van de polder 
Reeuwijk aan de Burgvlietkade naar 
ontwerp van het Ingenieursbureau 
Van Steenis & Van den Boogaard in 
Bussum, juli 1934.
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steeds wordt bewoond door familie van 
de laatste molenaar, Van den Berg.
De bouw van het nieuwe elektrische 
schroefpompgemaal is een Friese aan-
gelegenheid. De firma Kolk & Co, ge-
vestigd aan het Zuidvliet in Leeuwarden, 
neemt op 16 oktober 1934 de bouw 
aan van het nieuwe gemaal voor de 
somma van ƒ 7495,- terwijl de techni-
sche installatie wordt geleverd door de 
N.V. Algemeene Machinehandel Het 
Landbouwhuis in Sneek. Die installatie 
bestaat een verticale schroefpomp, 
rechtstreeks gekoppeld aan een 60 pk 
elektromotor, die in staat is 80 m3/min. 
1,60 m op te voeren. De prijs bedraagt 
ƒ 7850,-. Op 15 oktober 1934 moet de 
installatie werkvaardig afgeleverd zijn. 
Dat is - merkwaardig genoeg - een dag 
voordat Kolk het contract ondertekent. 
Het gemaal in Gouda wordt vanuit 
Bodegraven bediend. In principe ver-
zorgt het gemaal aan de Vlietkade de 
bemaling van de gehele polder. Als 
dit gemaal het niet aan kan wordt pas 
het gemaal aan de Burgvlietkade in 
Gouda ingeschakeld. Het gemaal in 
Gouda is elektrisch. Daarom laat men 
dit bij voorkeur alleen ‘s nacht en in de 
weekends werken om te kunnen profi-
teren van goedkope stroom. Alleen als 
het heel erg nodig is wordt er overdag 
gemalen. De bediening vindt plaats 
vanuit Bodegraven, zodat wanneer dat 
nodig is een der Bodegraafse machinis-
ten op de fiets naar Gouda gaat om het 
gemaal in werking te stellen. Dat heeft 
in de oorlog nog heel wat voeten in de 
aarde, want dan mag men ‘s nachts tus-
sen 0 en 4 uur niet buitenshuis vandaar 
dat het polderbestuur ontheffing vraagt 
bij de rijksveldwacht in Den Haag. 
Na het ontslag van C. Doornekamp 
wordt er geen nieuwe 2e machinist 
aangesteld. Dat geeft problemen voor 
het gemaal in Gouda. Om daar in te 

voorzien wordt op 9 februari 1963 H.J. 
van Weelden als hulpmachinist in losse 
dienst aangesteld op basis van een uur-
tarief (ƒ 3,25 per uur). Later wordt het 
gemaal geautomatiseerd en vervalt 
deze functie. Van Weelden was trou-
wens getrouwd met een dochter van de 
laatste molenaar van de Gouwemolen, 
Bastiaan van den Berg.
Nog steeds herinnert de stomp aan het 
molenverleden. Het blijft mensen aan-
spreken. In 1998 werd in de Goudsche 
Courant de reconstructie van de 
Gouwemolen aangekaart. Alleen al om 
biotooptchnische redenen lijkt dat geen 
haalbare kaart.

Bulæus Brack 

In 1935 wordt niet alleen een nieuw 
gemaal in gesticht, maar wordt ook 

het gemaal Bulæus Brack (genoemd 
naar F.H. Bulæus Brack, vanasf juni 
1868 voorzitter van de polder) onder 
Bodegraven fors onder handen geno-
men. De twee stoommachines verdwij-
nen en maken plaats voor een drieci-
linder Thomassendieselmotor van 160 
pk die nu één grote centrifugaalpomp 
aandrijft. Deze wordt in 1935 geleverd 
door machinefabriek Jaffa uit Utrecht 
en heeft een capaciteit van 140 m3/
min. Op 16 september 1935 wordt het 
vernieuwde gemaal officieel in gebruik 
gesteld. Daarna bezoeken het bestuur 
en de genodigden het nieuwe gemaal 
aan de Burgvlietkade in Gouda, terwijl 
de dag wordt afgesloten met een diner 
in hotel Zomerzorg in Reeuwijk.
In 1975 wordt de door Thomassen in De 
Steeg gebouwde motor vervangen 
door een nieuwe zescilinderdieselmo-
tor van de Industrie uit Alphen a/d Rijn, 

Het gemaal Burgvlietkade vanuit de 
polder gezien (foto jsb, 10 augustus 
2007). 

De Gouwemolen vanuit de polder gezien voor de verbouwing van 1912. 
Boven de achterwaterloop is nog een zonnewijzer aanwezig en de frontmuur 
komt overeen met de tekening uit 1759 (foto coll. Gemeentearchief Den Haag).

- P O R T R E T  /  D e  D R I E  L E V E N S  v a n  é é n  m o l e n -
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type 6201, no. 4732 met een vermogen 
van 190 pk bij 600 omw./min. Doordat 
het toerental hoger is dan van de oude 
Thomassenmotor is de capaciteit van 
het gemaal toegenomen tot 200 m3/
min. 
In het gemaal liggen nog steeds de twee 
ketels uit het stoommachinetijdperk die 
nog lange tijd als brandstoftanks (10.000 
liter elk) zijn gebruikt voor de dieselmo-
tor. Zo is hier ondanks alle verandering 
nog veel van het verleden terug te vin-
den of moeiteloos in het verleden in te 
passen zoals de stichtingssteen van de 
Nieuwe Rijnmolen wiens spoor wij vervol-
gen in Waddinxveen.
Nadien is in het gemaal nog een volau-
tomatisch elektrische bemalingsinstal-
latie geïnstalleerd die max. 240 m3/min 
verzet bij een opvoerhoogte van 1,60 m
(polderpeil 2,20 m beneden NAP tot 
Rijnpeil, 0,60 m onder NAP). 

Machinisten

1e machinist:
1892 - 1915 : Thomas Dijksman
1915 - 1925 : Philip Dijksman
1925 - 1960: Cornelis Doornekamp
1960 - 1978: Piet Doornekamp
1978 -         : Ton de Bruijn

stoker/2e machinist:
1892 - 1917 : Dirk den Blijker
1916 - 1919 : G. Pijnse van der Aa
1919 - 1925 : Cornelis Doornekamp
1925 - 1950: Leendert den Blijker
1950 - 1960: Piet Doornekamp

Als de Rijnmolens hun taak hebben af-
gestaan aan het gemaal dan wordt in 
plaats van een molenaar een machinist 
verantwoordelijk voor het handhaven 
van het polderpeil. Er worden sollicitan-
ten opgeroepen waarvan er twee met 

een proef en een mondeling ‘examen’, 
afgenomen door Exalto bewijs van 
bekwaamheid moeten leveren. In de 
bestuursvergadering van 23 april 1892 
wordt dan Thomas Dijksman, hulpmachi-
nist in Ouder-Amstel, als machinist van 
het nieuwe gemaal aangesteld. 
Al snel, in november 1892, blijkt dat, wan-
neer met beide pompen moet worden 
gemalen, Dijksman het werk onmoge-
lijk kan bijbenen. Den Blijker, die eerder 
de Tweede Rijnmolen bemaalde, wordt 
dan aangesteld als assistent-machinist. 
Als ‘beambte’ is hij verplicht molen 2 te 
bemalen, zonodig als hulpmachinist fun-
geren, alle polderwateringen op diepte 
houden, onderhoud uitvoeren aan ka-
den en wegen en meer voorkomende 
werkzaamheden.
Het botert niet tussen Dijksman en zijn as-
sistent Den Blijker. De ruzie loopt zo hoog 
op dat beiden zich op 2 mei 1894 moe-
ten verantwoorden bij het polderbe-
stuur. Het polderbestuur denkt dat het 
conflict veroorzaakt is door Lok van de 
derde molen die Den Blijker uit nijd over 
diens benoeming zou hebben zwart 
gemaakt bij Dijksman die op zijn beurt 
aan deze praatjes geloof gehecht zou 
hebben. Toch blijkt het daar niet om te 
gaan. De visserij is de oorzaak van de 
ruzie. Dat is simpel op te lossen door het 
bestuur: vissen bij het gemaal is voor ge-
zamenlijke rekening en zo wordt de vre-
de getekend, maar niet voor lang. Beide 
mannen vliegen elkaar regelmatig in de 
haren, haast tot hun laatste snik toe. In 
de herfst van 1902 gaat het weer fout. 
Den Blijker vindt dat hij zich voor weinig 
geld uit de naad werkt en Dijksman er 

Nogmaals de Gouwemolen vanuit de polder, maar nu na de verbouwing. 
De zonnewijzer is verdwenen, terwijl ook de frontmuur van de achterwaterloop 
is gewijzigd. Rechts van de molen is nog net de toren van de in 1904 gebouwde 
Gouwekerk zichtbaar. 

Bedankje d.d. 5 februari 1951 van 
de familie Van den Berg voor het 
laten bewonen van de molenstomp 
door hun moeder, de weduwe van 
molenaar Bastiaan van den Berg.
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voor veel geld de kantjes afloopt. Den 
Blijker heeft in feite drie taken voor de 
polder: molenaar, wegwerker en stoker. 
Hij geeft op dat hij over de jaren 1900 
t/m 1902 gemiddeld 1038 uur in touw is 
geweest voor 15 cent per uur, of ƒ 155,70 
per jaar. Zijn salaris als molenaar/weg-
werker is ƒ 100,- per jaar. Zo komt hij op 
ƒ 255,70. Vervolgens geeft hij een pre-
ciese omschrijving van zijn taken en 
vraagt dan om een jaarsalaris van 
ƒ 300,-. Het polderbestuur vindt dit een 
billijk verhaal en het werk aan de polder-
wegen kan dan in het vervolg worden 
uitgevoerd door de Goudse molenaar 
Van den Berg of diens zoon.
In november 1905 is het weer hommeles. 
Het polderbestuur ontvangt een anonie-
me brief met de volgende inhoud:
‘Beleefd doch vriendelijk verzoek aan 
den Voorzitter en het Bestuur van den 
Polder Reeuwijk om op onderstaande 
hun aandacht te willen vestigen.
Onlangs met nog eenige personen 
naar de werking van een stoomgemaal 
ziende waren wij verwonderd en tevens 
geë rgerd over de volgens ons inzicht 
verkeerde toestand bij uw personeel.

De stomp van de Gouwemolen bij de Burgvlietkade. Het witte deel is de oude molenonderbouw, het deel in schoon 
metselwerk is er bij de verbouwing in 1923 op gezet. De lange ijzeren muurankers waren al voor de verbouwing van 1912 
aanwezig. De deur zit op de plaats van de voormalige krimpdeur (foto G.W.M Barendse, 16 juni 2009).

De grote in 1935 geïnstalleerde Jaffa 
centrifugaalpomp in het gemaal aan 
de Vlietkade in Bodegraven (foto jsb, 
16 augustus 2006). 
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Namenlijk dat de stoker een bejaard 
man zich uitslooft terwijl de machinist 
een jonge kerel zowat niets uitvoert.
Vooral bij het schoonmaken der vuren 
en het binnen rijden der kolen, is het 
dunkt ons toch meer dan erg dat een 
bejaard man zichzelven, men kan wel 
zeggen afbeult, terwijl een vent in de 
kracht van zijn leven op een stoel zit of 
wat nog erger is op de werkbank ligt en 
op zijn gemak zijn pijpje rookt. Wij veron-
derstellen dat het bestuur in dezen ter 
goeder trouw handelt omdat veelal het 
verrigten der werkzaamheden in een 
stoomgemaal aan den machinist wor-
den overgelaten. Doch tevens betwij-
felen wij niet of het Bestuur zal bij nader 
onderzoek volkomen ons inzicht deelen. 
Hopende dat het Bestuur wel zoo wel-
willend zal zijn en ook wel een weg zal 
weten te vinden om, zonder iemand te 
kwetsen, aan deze ongerijmde toestand 
een einde te maken blijven wij met de 
meeste achting eenige toeschouwers 
die gaarne in toepassing zagen ge-
bracht Helpt elkaâr’.
Het polderbestuur stelt dat men normaal 
anonieme brieven voor kennisneming 
aanneemt, maar men meent dat nie-
mand anders dan Den Blijker de hand 
in deze brief heeft. Daarom zet men de 
puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’. De 
machinist is er om de machine in de ga-
ten te houden en de stoker om te stoken. 
Den Blijker wist waar hij aan begon toen 
hij zijn benoeming aannam. Als het werk 
hem te zwaar valt dan moet hij maar 
ontslag nemen. Het zal niet moeilijk zijn 
om in zijn plaats ‘een jeugdig persoon 
als molenaar en stoker te vinden tegen 
een jaarwedde van ƒ 300,- met vrije wo-
ning tuin en gasveld’. De voorzitter zal dit 
Den Blijker onder ogen brengen, maar 
ook Dijksman aanzeggen dat hij vrede 
met Den Blijker moet houden.
In de herfst van 1915 tobt Dijksman met 
zijn gezondheid. Hij ligt in november 
van dat jaar heel de dag in bed en in 
december blijkt hij overleden. Zijn zoon 
Philip wordt als opvolger aangesteld, 
ook tegen ƒ 500,-
Den Blijker wordt te oud voor het werk. 
Men zoekt een opvolger, bij voorkeur 
iemand met ervaring als bankwerker. 
De keus valt op G. Pijnse van der Aa, de 
machinist van de boterfabriek van de 
heren Van Dam in Zwammerdam tegen 
een salaris van ƒ 350,-. In 1917 gaat Den 
Blijker met pensioen (ƒ 100,- per jaar) en 
dan kan Pijnse van der Aa de molen-
stomp als woning betrekken. Onder in-
vloed van de 1e Wereldoorlog gaan de 
salarissen aanzienlijk omhoog. Zo krijgt 
Dijksman vanaf juli 1918 ƒ 550,- en heeft 
Pijnse van der Aa al eerder ƒ 400,- gekre-
gen. Laatstgenoemde krijgt op 7 augus-
tus 1919 eervol ontslag. 
Den Blijker overlijdt in 1919. In zijn 
plaats wordt dan op 30 augustus 1919 
C. Doornekamp uit Linschoten tot 2e 
machinist benoemd. In 1925 maakt hij 
promotie. Op 27 juli wordt hij, ingaande 
per 1 oktober, benoemd tot eerste ma-
chinist en sluiswachter. Dat betekent 

Reclame van de Machinefabriek Jaffa in Utrecht, de leverancier van de centri
fugaalpomp voor het gemaal van de polder Reeuwijk. De teneur is duidelijk!

Offerte van Machinefabriek Jaffa voor de pompinstallatie die merkwaardig 
genoeg via de motorenfabriek ‘De Industrie’ in Alphen a/d Rijn loopt.
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De in 1975 geplaatste zescilinderdieselmotor van de Industrie uit Alphen a/d Rijn met rechts de eraan gekoppelde 
centrifugaalpomp. Uiterst links is nog een hoekje van de nieuwe bemalingsinstallatie zichtbaar (foto jsb, 16 augustus 2006). 

De ketels uit het stoomtijdperk die dienst doen als brandstoftanks (foto jsb, 16 augustus 2006). 
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een vacature voor 2e machinist. Op 19 
augustus 1925 solliciteert L. den Blijker 
daarnaar de functie. Van huis uit is hij 
timmerman, maar hij heeft toen al veel 
zijn vader vervangen op het stoomge-
maal van de polder. Dat kwam hem 
goed van pas want door die ervaring 
werd hij in 1901 benoemd tot machinist 
van de oliefabriek in Bodegraven, waar 
hij dan nog werkt. Op 10 november 1949 
vraagt hij ontslag, wat hem ingaande 1 
januari 1950 wordt verleend. Met ingang 
van die datum wordt Piet Doornekamp, 
zoon van Cornelis Doornekamp tot zijn 
opvolger benoemd. Ook Piet zal door-
schuiven. Op 10 oktober 1959 vraagt zijn 
vader - na 40 dienstjaren - ontslag, dat 
hem ingaande 31 oktober 1959 wordt 
verleend. Zoon Piet wordt dan zijn opvol-
ger. Piet Doornekamp is niet oud gewor-
den. Hij overlijdt op 10 april 1978, na ‘een 
smartelijk doch geduldig gedragen lij-

den’, 49 jaar oud. Op 11 mei 1978 plaatst 
het polderbestuur een advertentie in de 
Rijn en Gouwe voor een nieuwe machi-
nist. Op die functie solliciteert A.G. de 

Offerte van Motorenfabriek Thomassen voor de motor van het gemaal 
in Bodegraven d.d. 11 december 1934. De Thomassens waren van huis uit 
molenaars en molenmakers in Arnhem. 

Het gemaal zoals het er sinds de verbouwing van 1935 uitziet. Het rechtse deel 
is het oorspronkelijk gebleven deel van het stoomgemaal, waarin de ketels liggen. 
Het linkse is het in 1935 gebouwde machinedeel met de pomp en de motor. 
In de zijgevel onder het raam de stichtingssteen van de Nieuwe Rijnmolen 
(foto jsb, 16 augustus 2006). 

De stichtingssteen van de Nieuwe 
of Derde Rijnmolen, de molen waar 
het in deze artikelen eigenlijk om 
draait. Het onderzoek naar deze 
molen leverde zoveel bijzonderheden 
op over de bemaling van de polder en 
molenbemaling in het algemeen dat 
besloten werd om de geschiedenis van 
deze molen in zijn context te houden, 
de bemaling van de polder Reeuwijk, 
een nu al bijna vijf eeuwen lopend 
proces waarvan het eind niet in zicht 
is. (foto jsb, 16 augustus 2006).

Bruijn uit Alphen. Vertrouwd met moto-
ren is hij zeker, want tot aan zijn dienst-
tijd werkte hij bij de motorenfabriek De 
Industrie in Alphen a/d Rijn. Het werk op 
een gemaal is hm niet vreemd, want hij 
is geboren en getogen op een polder-
gemaal. Zijn vader is machinist op het 
gemaal van de Meijepolder en zijn broer 
op het gemaal van de polder Weijland 
en de Bree. Als het nodig was viel De 
Bruijn voor zijn vader of zijn broer in. Het 
is niet verbazend dat iemand met dege-
lijke antecedenten wordt benoemd als 
machinist. Daarmee komt hij te staan in 
een eeuwenlange reeks van mensen die 
de bemaling van de polder hebben ver-
zorgd. De molens zijn alle heen, maar de 
stomp van de Gouwemolen herinnert 
nog nadrukkelijk aan de windbema-
ling en in het gemaal aan de Vlietkade 
prijkt nog altijd de stichtingssteen van de 
Nieuwe Rijnmolen, de molen waar het 
ons om begonnen was en wiens weg wij 
in volgende nummers hopen te volgen 
in Waddinxveen.
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De‘Zoeker’ uit het aprilnummer 2010 
wordt thuisgebracht door de heren 

Esselink uit Delft en Rol uit Krommeniedijk.

De heer Esselink schrijft: ‘De speelmo-
len uit Molenwereld 136 stond inder-
daad in de Zaanstreek en wel aan de 
Zuidervaldeursloot te Zaandam. Het 
molentje was gebouwd door de firma 
Exalto, vanouds een molenmakerij. Het 
molentje stond even ten westen van 
de forse meelmolen De Haan (vergelijk 
met de ansichtkaart), maar ik ken geen 
enkele afbeelding waarop beide mo-
lens tegelijk te zien zijn. De Haan werd in 
1911 onttakeld en de romp verbrandde 
in 1912, dus waarschijnlijk is het molentje 
pas daarna gebouwd. Op een foto, ge-
maakt tijdens de watersnood van janu-
ari 1916, staat op de plaats van het mo-
lentje de werkplaats van de firma Exalto 
(zie bijlage). Op het uithangbord is te 
lezen: Loon-zaag en schaverij, Fabrieks 
en Timmerwerken Firma Jb Exalto en 
zonen. Het molentje heeft op die plek 
dus slechts kort bestaan, in de periode 
1912-1915. Mogelijk is het naar elders ver-
plaatst. De Zuidervaldeursloot is later ge-
dempt en heet nu Zuidervaldeurstraat. 
Het huis met het mansardedak is van 
alle bebouwing op het zoekplaatje het 
enige, wat nu nog over is (zie streetview-
opname).’

De heer Rol deelt mee: ‘Deze afbeel-
ding is inderdaad Zaans. Ik ken echter 
alleen de locatie. De molen stond ach-
ter op een erf van de Molenstraat in 
Zaandam, het water op de voorgrond is 
de Zuidervaldeursloot. Hoe het molentje 
heette, wanneer het gebouwd werd en 
verdween is mij helaas niet bekend. 

De Zuidervaldeurstraat door de ogen 
van Google streetview.

Oude ansichtkaart van de Zuiderval
deursloot met het nog lege erf van de 
‘Zoeker’.

Het Valdeurspad tijdens de 
overstroming van januari 1916 met 
de werkplaats van Exalto. 
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Hierbij de nieuwe ‘Zoeker’; vrijwel zeker een scher-
mermolen, maar welke? De molen staat zeer hoog 
ten opzichte van het polderland. Daarom is het ver-
moedelijk een bovenmolen van de ringmolens is. 
De boomgroep op de achtergrond wijst op de (na-
bije) aanwezigheid van een weg dan wel een boe-
renerf. Dat zou (aan) de Ursemmerweg kunnen zijn. 
Achter op de foto staat Jan Huysman. Vermoedelijk 
heeft dit betrekking op de molenaarsfamilie op de 
foto.

Wie helpt? Reacties a.u.b. te richten aan de redac-
tie van de Molenwereld, Moerdijkstraat 39, 2751 BE 
Moerkapelle, fax 079-5931303.

E-mail:redactie@molenwereld.nl

Wel is duidelijk dat het niet lang heeft bestaan.
Ik vermoed dat de opname tussen 1915 en 1920 is 
genomen. Op alle andere foto’s en kaarten die ik 
van deze locatie heb is het molentje nog niet ge-
bouwd of allang verdwenen.’

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

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

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

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

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

GSM: 0653667686 / E-mail: molensteenmakerij@planet.nl

HANS
TITULAER

voorheen
HEINRICH VAN HEES

A L M E N U M

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

Houthandel
Zagerij
Import

Voor molenrestauraties

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

Verder: 
Iepen • Bolletrie • Steenbeuk • Douglas

Larix  • Azobé • Noord Noors Grenen
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              Duitsland

          Nedersaksen

Herstel voor molen Neermoor

De molen van Neermoor in de buurt van Leer, gem. 
Moormerland was ooit een juweel van een molen, schitte-

rend van verhoudingen. Dat mocht niet baten, een kleine halve 
eeuw geleden werd de molen onttakeld, waarbij het riet op het 
achtkant werd vervangen door golfplaten. Eerder stond hier een 
standerdmolen, die tussen 1807 en 1818 werd vervangen door een 
achtkante koren- en pelmolen. In 1884 werd de nu bestaande 
molen gebouwd door Frerich J. Löning. Het was toen de vijfde 
molen in grootte in Oostfriesland. In 1932 is Heinrich Sterrenberg 
eigenaar, die de molen verpacht aan Frerich Janssen, afkomstig 
van de molen in Tjüche. Opmerkelijk voor deze streek is dat de 
molen wel werd voorzien van zelfzwichting, maar niet van een 
windroos, zodat het kruien op de aloude manier werd gedaan: 
met een staart. Als het in de vijftiger en zestiger jaren van de vo-
rige eeuw bergafwaarts gaat met de Oostfriese windmolens dan 
is de molen van Neermoor er geen uitzondering op. In 1964 werd 
voor het laatst op de wind gemalen, waarna onttakeling volgde; 
het resultaat van verval en te hoge lasten voor de eigenaar, die 
het bedrijf als veevoederfabriek voortzette. Mensen in Neermoor 
zagen de staat van de molen met lede ogen aan. In het jaar 2000 
kocht de kort tevoren opgerichte Börger- und Möhlenverein de 
molen van de laatste molenaar Hartwig Janssen die het herstel 
van zijn molen zeer toejuicht. Hij is dan ook niet voor niets plaats-
vervangend voorzitter van de molenvereniging en alle mogelijk 
medewerking geeft voor het herstel van de molen. Zo heeft hij een 
grote loods beschikbaar gesteld, waarin inmiddels de balie van 
de molen heeft vorm gekregen. De rol van de 83-jarige molenma-
ker Richard Kluin uit Ihrhove, een van de laatste molenmakers van 
het oude stempel in Oostfriesland mag niet onbesproken blijven. 
Hij staat met raad en daad de vereniging ter zijde. Merkwaardig 
detail: een halve eeuw geleden onttakelde hij de molen en nu, op 
hoge leeftijd, is hij betrokken bij de rehabilitatie! Samen met twee 
‘Ein-Euro-Kräfte’ van het Reformierte Synodalverband heeft hij de 
nieuwe balie klaargemaakt die dezer dagen weer aan de molen 
is gemonteerd.
Eerder al werd de onderbouw van de molen onderhanden ge-
nomen en het grote. Honderd jaar oude pakhuis naast de mo-
len. Daarmee was een kwart miljoen euro gemoeid. Het pakhuis 
krijgt een culturele bestemming. In de molen komt op de begane 
grond een ‘Teestube’, terwijl de eerste verdieping gebruikt zal wor-
den als trouwzaal. De opbrengsten hieruit komen ten goede aan 
de molen. 

Een ansichtkaart met de molen van Neermoor niet lang
voor de onttakeling met de hoge bliksemaf leider op de kap.

De onttakelde molen van Neermoor met het grote pakhuis 
(foto H. Noot, 31 mei 2004).

De molen met het molenhuis (foto H. Noot, 31 mei 
2004).
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*Gecertificeerde Molenmakersbedrijven

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

kwaliteit en deskundigheid.

Beijk B.V.  
Afferden 0485-531910

*Doornbosch B.V. 
Adorp 050-3061724

Bouw ‘75 B.V.  
Workum 0515-542133

Coppes 
Bergharen 0487-531239

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

Molema V.O.F.
Heiligerlee 0597-591660

*De Gelder
Sliedrecht 

0184-425040

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

*Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-421568

*Herrewijnen VOF Spijkenisse
0181-634558

Jellema CV 
Birdaard 0519-332357

Kistemaker & Korver 
Middenbeemster 0299-683743

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

Anbo B.V.  
Alkmaar 072-5110025

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

Bertus Dijkstra  
Sloten 0514-531230

Saendijck B.V.
Zaandijk 075-6285602

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

Vaags
Aalten 0543-473359

*Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478

Wintels 
Denekamp 0541-351210

Nederlandse Vereniging 
Van Molenmakers

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



   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!!! 




