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Bij de omslag voorzijde: De romp van de molen van Westbroek aan de 
Zuidbuurtse Watering in Zoeterwoude (foto Willem Jans, 1 juli 2006). 

Bij de omslag achterzijde: In geval van een huwelijk of huwelijksjubileum 
lieten de moleneigenaars in de Zaanstreek hun molens versieren in een 
veelal elders niet geëvenaarde uitbundigheid. In juli trad de molenaar 
van de zaagmolen Het Jonge Schaap, Tim Doeves, in Zaandam in het 
huwelijk. Ter gelegenheid daarvan werd de molen mooi gezet. Toeristen 
in de Zaanse Schans zullen zich er wel aan vergaapt hebben. (foto Martin 
Bus, juli 2009).
        
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 bevat weer ‘Molens-Rijnland’ het orgaan van de 
Rijnlandse Molenstichting, waarin weer een van de molenaars van 
de stichting in beeld wordt gebracht. Dit nummer wordt daarom 

ook verzonden aan de relaties van deze stichting.
Het hoofdartikel in dit nummer is eveneens gewijd aan een molen in 
Rijnland en wel aan de molen van Westbroek in Zoeterwoude, waarvan 
de romp aan de Zuidbuurtse Watering staat. Het is voor mensen die al 
langer betrokken zijn bij de Rijnlandse Molenstichting misschien een wat 
pijnlijk verhaal omdat het hier in 1979 niet zo ging als men voor ogen 
had. Toch verdient deze molen ondanks zijn onttakelde staat bijzondere 
aandacht. Het Grote Raadsel rond deze molen blijft het Grote Raadsel; 
sterker nog, er komen gelijksoortige raadsels bij.
In Schiedam is de romp van de nieuwe molen De Kameel gereed geko-
men; reden te over om deze nieuwbouw die ook in ‘Molensactueel’ al 
meerdere malen aandacht heeft gekregen eens wat nader te beschou-
wen; ook in het stadsbeeld van weleer.
Daarmee is dit nummer met de gebruikelijke rubrieken erbij al weer ge-
vuld. Noodgedwongen, moeten we, meer dan ons lief is, weer een aan-
tal zaken laten liggen tot een volgende keer. 

En Balie Kluiver is ernstig verontrust. JSB



Informatie voor deze rubriek: 
Redactie Molenwereld, p/a B.H.J. Mols, Provincialeweg Zuid 42, 
4286 LM  Almkerk. 
Tel.: 06-50283248 / E-mail: bart68@planet.nl
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De Hoop te Haren officieel in 
gebruik genomen

Op 6 juli 2010 was het bestuur van 
Stichting Molen De Hoop Haren gas-
theer van de feestelijke heringebruikstel-
ling van De Hoop te Haren. De opening 
werd ondersteund door de hoofdsponsor 
Emmaplein Foundation. Na een open-
ingswoord door B. Hoekstra werd ter ere 

van de grondlegger van de Emmaplein 
Foundation, wijlen de heer D. Maan, een 
kunstwerk onthuld dat een plaats krijgt op 
een van de zolders. De handeling werd 
uitgevoerd door J. Maan-Vellinga. Na een 
muzikaal intermezzo volgde een woord 
van dank aan de sponsoren en werd 
een herinneringsplaquette onthuld door 
de heren Hoekstra en C. van Ham (de 
schenker van de molen aan de stichting). 

Na een toespraak van burgemeester M. 
Boumans volgde de officiële ingebrui-
kneming. Met het lichten van de vang en 
het gelijktijdig dicht trekken van de zelf-
wichtingskleppen door Harmannus Noot 
en oud-molenaar Bertus Pieters (84) werd 
de molen officieel in gebruik gesteld. Een 
lang gekoesterde wens de molen weer 
tot parel van Haren te verheffen, ging op 
deze dag definitief in vervulling.

Het lichten van de vang van de hoop door de heren 
H. Noot (links) en B. Pieters (foto: W. Huizinga, 6 juli 2010).

Molen De Hoop in optima forma tijdens de opening 
(foto: H. Noot, 6 juli 2010).
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Friese Molendag 
11 september 2010

Op 11 september wordt voor de twaalfde 
maal de Friese Molendag gehouden. De 
toegang tot de meeste molens is gratis, 
maar sommige molenaars vragen een 
kleine bijdrage voor de molen. Kijk ook 
op de website www.friesemolendagen.
nl wat de molenaars nog meer in petto 
hebben voor deze dag, dit verschilt 
per molen. Op sommige molens geven 
shantykoren hun muzikale medewerking 
aan deze dag, worden er pannenkoe-
ken gebakken, en rijden er ministoom-
treintjes bij de molen rond, laat de smid 
of een touwslager zijn ambachtelijk werk 
zien. Kortom voor groot en klein voor ie-
der wat wils. De molentypes, die u kunt 
zien zijn de typisch Friese molens als de 
tjasker en de spinnenkop. Daarnaast 
kunt u de rietgedekte, houten, achtkan-
tige poldermolens bezoeken, de stelling-
korenmolen en de stellingzaagmolen. 
Werkgroep Friese Molendagen.

Start restauratie Molen De Hoop 
in Elspeet

Op 16 juli 2010 is door wethouder 
Westerbroek met het onthullen van 
het bouwbord de starthandeling ver-
richt voor de restauratie van De Hoop 
in Elspeet. Naar verwachting is de res-
tauratie medio 2011 gereed. De molen 
verkeert in zeer slechte staat, en was 
in het najaar van 2009 enkele malen 
inzet van discussie (Molenwereld 2010-1-
4/2010-6-221). Op initiatief van de heer 
A. Beelen, sinds 2006 eigenaar, wordt 
de molen nu eindelijk gerestaureerd. 
Het gemeentebestuur van Nunspeet is 
erg blij dat de molen weer in haar oude 
staat wordt hersteld. De gemeente 
Nunspeet, Provincie Gelderland en de 
RCE verlenen subsidie voor dit restau-
ratieproject, dat wordt uitgevoerd door 
Bouwbedrijf Groot Roessink uit Voorst. 
Op 16 augustus zouden als daadwerke-
lijk begin van de restauratie de roeden 
uit de molen worden gehaald, maar dat 
werd voor onbepaalde tijd uitgesteld in 
verband met interne problemen bij het 
bouwbedrijf.

Woontorens beperkte 
windbelemmering Harderwijk

Hoogbouw van drie nieuwe woontorens 
met een hoogte van circa 45 meter, 
hinderen De Hoop aan de Havendijk 
te Harderwijk in beperkte mate. Tot 
die conclusie komt onderzoeksbureau 
Laméris -Huis Adviseurs uit Vlist. Het 
onderzoeksbureau heeft onderzoek 
gedaan naar het effect van de plannen 
op de windvang voor de molen aan de 
Harderwijker Vissershaven. Deze studie 
maakt onderdeel uit van het nieuwe 
ontwerpwijzigingsplan ‘Het Lichthuis’. 
De Harderwijker molenstichting heeft 
echter de toezegging op zak dat bin-

nen een straal van 200 meter niet hoger 
dan negen meter zou worden gebouwd 
(Molenwereld 2008-3-93). Maar ook 
obstakels buiten die zone kunnen ook 
effect hebben. De woontorens komen 
namelijk in een gebied binnen een straal 
van maximaal 800 meter. Geen van de 
torens voldoet qua bouwhoogte aan de 
eisen uit de Gelderse molenverorden-
ing. De torens zijn gepland ten noorden 
van de molen. 

Bezwaarmaker verhoging 
Daams molen niet ontvankelijk

De gang naar de rechter door de 
Vrienden van Daams Molen, teneinde 
verhoging van de molen tegen te gaan, 
houdt de voorbereidingen van de 

bouw plannen in de gemeente Vaassen 
niet tegen. Volgens de wethouder is 
verhoging de enige mogelijkheid om 
de plannen doorgang te laten vinden, 
aangezien men op een andere manier 
niet aan de richtlijnen voor een goede 
molenbiotoop tegemoet kan komen. 
Op 5 juli diende bij de Raad van State 
een spoedprocedure op persoonlijke 
titel aangespannen door de heer F. 
Bomhof, inwoner van Vaassen en te-
vens lid van de vereniging. De Raad van 
State besliste negatief en verklaarde het 
bezwaar niet ontvankelijk, aangezien 
Bomhof te ver van de molen vandaan 
woont. De Raad van State wees ook het 
verzoek om voorlopige voorzieningen 
af. De bodemprocedure die de vereni-
ging bij de Raad van State aanhangig 
heeft gemaakt, dient pas in januari 2011. 

De molen van Harderwijk in zijn biotoop (foto: 25 september 2006).

Werkzaamheden aan de fundering van de Nieuwe Molen te Veenendaal 
(foto: H. de Kroon, 12 juli 2010).
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Cannenburghermolen weer van 
waterrad voorzien

Op 9 juli is het waterrad van de Cannen-
burghermolen te Vaassen op zijn plek 
gehesen. Het aanbrengen van het 
nieuwe waterrad vormt een onderdeel 
van de restauratie van de molen. Ook 
de van oorsprong houten goot is ver-
vangen door een betonnen exemplaar. 
Tenslotte is ook de aanwezige turbine 
gerestaureerd. Het waterrad heeft een 
doorsnede van 2,5 meter en is drie meter 
achter de turbine aangebracht. De tur-
bine heeft vanaf de oorlog enkele tien-
tallen jaren de molen aangedreven, na-
dat de oude molen was afgebrand. Het 
waterrad is vervaardigd door het bedrijf 
VDL Konings uit Swalmen. De restauratie 
is uitgevoerd op initiatief van Stichting 
tot Behoud van de Veluwse Sprengen 
en Beken.

Eerste fase restauratie Nieuwe 
Molen te Veenendaal gereed 

Op vrijdag 16 juli 2010 werd de bestra-
ting rondom De Nieuwe Molen aan 
de Mulderslaan te Veenendaal terug 
gelegd. Hiermee is het eerste deel 
van de ingrijpende restauratie van De 
Nieuwe Molen afgerond. Op dinsdag 6 
juli 2010 werd met een betonpomp een 
betonnen ring gestort rondom de mo-
lenvoet. Na uitharding en verwijdering 
van de bekisting is daarna het molen-
erf weer in de oorspronkelijke staat ge-
bracht. Ondertussen is in de molen het 
oude stucwerk van de muren verwijderd. 
Na de bouwvak is de echte titanenklus 
begonnen: na plaatsing van steigers 
rondom de gehele gemetselde romp 
wordt het oude voegwerk weggeslepen 
en worden de grote en lange scheuren 
in het muurwerk hersteld. Daarna volgt 

er nieuw voegwerk en wordt binnen 
in de molen 400 m2 nieuw stucwerk 
aangebracht. Als niets tegenzit hoopt 
men medio december 2010 hiermee ge-
reed te zijn. Net op tijd voor de honderd-
ste verjaardag van De Nieuwe Molen. 
Deze restauratie kost ruim 200.000 euro, 
opgebracht door de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, de Provincie Utrecht 
en de eigenaar, Stichting De Utrechtse 
Molens. Hans de Kroon.

Nieuwe molen De Corneliszoon 
in Uitgeest 

Op 22 mei werd het fraaie molentje ‘De 
Jonge Leeuw’ van het dak van de droog-
schuur op het Industrieel Erfgoedpark 
‘De Hoop’ in Uitgeest verwijderd (Molen
wereld 2010-07-262). De eigenaar van 
deze molen (een gerestaureerd pol-
dermolentje uit het Friese Winsum) had 
de molen aan het Erfgoedpark in bruik-
leen gegeven maar wenste vervolgens 
zelf over de molen te beschikken. Om 
in de ontstane leemte te voorzien werd 
met de eigenaar, Aannemersbedrijf De 
Leeuw BV in Schagen overeengekomen 
dat er op korte termijn een replica ge-
bouwd zou worden. Donderdag 15 juli 
is de nieuwe molen, welke de naam 
De Corneliszoon zal dragen, op het erf-
goedpark afgeleverd en vervolgens 
op het dak van de droogschuur ge-
plaatst. De nieuwe molen, gemaakt 
naar de vorm en afmetingen van ‘De 
Jonge Leeuw’ is in 6 weken in Schagen 
gebouwd, het schilderwerk is gedaan 
door SIEDH-vrijwilligers met gratis, door 
Norway Coatings ter beschikking gestel-
de, Jotun verf. SIEDH.

De Vriendschap te Weesp wordt 
gerestaureerd

In het najaar wordt de Weesper ko-
renmolen De Vriendschap door Mo-
lenmakerij Saendijck grondig gerestau-
reerd. Naar verwachting is de molen 
voor het midwintermalen, dat traditie-
getrouw in december wordt gehouden, 
weer draaivaardig. Tijdens de restaura-
tie komt vooral het gaande werk aan de 
beurt. Zo wordt onder andere het bo-
venwiel aangepakt.

Verplaatsing en completering 
De Hoop in ’t Zand

Voor verplaatsing en restauratie van 
molen De Hoop langs de N9 in ‘t Zand 
is ruim vier ton Europees geld beschik-
baar. De molenromp van de gewezen 
stellingmolen die op het bedrijfsterrein 
van Zeeman Diervoeders BV staat, wordt 
verplaatst naar de andere kant van de 
N9, in de bosschages tegenover het via-
duct (Molenwereld 2009-12-505). Hier zal 
de molen op een betonnen onderbouw 
van drie meter hoog komen te staan. 
De molen is inmiddels ondergebracht in 

De molen De Hoop in ‘t Zand zoals die er nu bij staat (foto Willem Bakker, 
22 juli 2007).
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een stichting. De subsidie, beschikbaar 
gesteld door het Europees landbouw-
fonds voor de plattelandsontwikkeling, 
kan oplopen tot maximaal 430.239 euro 
onder de voorwaarde dat de stichting 
hetzelfde bedrag bijeenbrengt. De eer-
ste toezeggingen daarvoor zijn reeds 
binnen (van de Stichting Zijper molens, 
Arcadis en Zeeman EMT).

Molenweekend Noord-Holland-
Zuid 9 en 10 oktober 2010

Op zaterdag 9 en zondag 10 oktober 
2010 organiseren de molenaars van 
Stichting Molens Zuid-Kennemerland 
(SMZK)voor de achtste keer het molen-
weekend Noord-Holland-Zuid. De deu-
ren van deelnemende molens staan één 
of twee dagen voor u open. U kunt te-
recht in Haarlem, Santpoort, Hoofddorp, 
Aalsmeer, Laren, Amsterdam, en Weesp. 
Molens zijn het industrieel erfgoed van 
Nederland. De korenmolens zorgen al 
eeuwenlang voor het meel voor ons da-
gelijks brood. De poldermolens stelden 
ons in staat om land te onttrekken aan 
het water, en leverde zo nieuwe kansen 
voor akkerbouw en veeteelt en grond 
om te wonen en te werken. De industrie-
molens verwerkten hout, oliezaden en 
vele andere grondstoffen voor de bouw 
en voedingsindustrie. De molens in Zuid-
Kennemerland en in het zuidelijke deel 
van Noord-Holland zijn zeer gevarieerd. 
Stenen korenmolens, achtkante houten 
korenmolens, een wipwatermolen, twee 
zeldzame paltrokhoutzaagmolen en di-
verse poldermolens. Tijdens het molen-
weekend zijn veel van deze molens te 
bewonderen, en op enkele molens wor-
den extra activiteiten georganiseerd. 
De molenaars en de vrijwilligers gidsen 
u graag door hun molen en hebben ant-
woord op al uw molenvragen. Mocht 
u geïnteresseerd zijn in deze zeldzame 
hobby, dan kunt u zich altijd aanmelden 

bij de molenaar. U bent ook op ons acht-
ste Molenweekend Noord-Holland-zuid 
weer van harte welkom. Bekijk de deel-
nemerslijst via www.smzk.nl SMZK.

Oostmolen te Mijnsheerenland 
wordt gerestaureerd

Op korte termijn wordt gestart met 
de restauratie van de Oostmolen in 
Mijnsheerenland. De gemeenteraad 
heeft in februari besloten een subsidie 
van 150.000 euro ter beschikking te stel-
len aan de Stichting Molens Binnenmaas. 
Dit onder voorwaarde dat de provincie 
Zuid-Holland een aanvullende subsidie 
van 170.000 euro zou verstrekken, om zo 
de begroting dekkend te krijgen. De pro-
vincie heeft nu besloten deze subsidie te 
verlenen, onder voorwaarde dat er een 
plan komt waarin wordt aangetoond 
hoe de molenbiotoop wordt verbeterd 
en hoe deze biotoop in stand wordt ge-
houden. Op dit moment werkt de ge-
meente samen met de stichting en de 
provincie aan dit plan. 

Molenbiotoop molen Beneden 
Haastrecht veilig gesteld

De bedrijfsmogelijkheden voor de 
Haastrechtse molen in Gouda werden 
bedreigd door de nieuwe Provinciale 
Structuurvisie waardoor als gevolg van 
woningbouw aan de IJsseldijk conflicten 

De Oostmolen in Mijnsheerenland (foto Gerard Barendse, 9 maart 2010).
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konden ontstaan met toekomstige be-
woners over de werking van de molen. 
In eerste instantie leek de wens van de 
Statenleden duidelijk dat de contour, 
zeg maar de bewoningsgrens, bij Gouda 
op de Goejanverwelledijk gelegd moest 
worden. Het College van GS gaf daar 
toch een opmerkelijke draai door de 
contour om de buitendijkse bebouwing 
heen langs de oever te leggen en alleen 
op de open groene plekken op de dijk. 
Maar dat had een rafelig geheel gewor-
den en leek niet op de duidelijke contou-
ren zoals de Provincie die graag zegt te 
zien. Gelukkig staken statenleden daar 
een stokje voor met het indienen van 
een amendement om de contour toch 
op het hart van de Goejanverwelledijk 
te leggen. Met het vaststellen van de 
Provinciale structuurvisie op 2 juli 2010 en 
de Verordening Ruimte is zo de best mo-
gelijke bescherming van het zicht van 
de Goejanverwelledijk op de rivier en 
de Krimpenerwaard en van de molen-
biotoop van molen Beneden Haastrecht 
nu definitief veilig gesteld. 

Restauratie Blauwe Wip mag 
van start

De Rijnlandse Molenstichting heeft op 29 
juli via een spoedzitting bij de Raad van 
State verzocht om, hangende het hoger 
beroep van bewoner Van der Velde, 
toch te kunnen starten met de restau-
ratie van de Blauwe Wip (Molenwereld 
2010-04-140). De Raad van State heeft 
de bezwaren van de bewoner onge-

grond verklaard, hetgeen betekent dat 
de molenstichting met de restauratie-
werkzaamheden aan kan vangen. Het 
behoud van de molen als functionele 
molen heeft voor de rechter het zwaarst 
gewogen en dat was de aanleiding tot 
een definitieve uitspraak in het voordeel 
van de Rijnlandse Molenstichting. 

IHC Merwede maakt as 
voor historische molen De Regt 
passend

Onder toeziend oog van de voorzitter 
van Stichting Herstel Korenmolen De 
Regt, Sjoerd J. Veerman, is op donder-
dag 15 juli de bewerking van de bo-
venas gestart op de langeassenbank bij 
IHC Merwede in Kinderdijk. De as moet 
worden aangepast om gebruikt te kun-
nen worden bij de restauratie van de 
korenmolen van De Regt aan de Lekdijk 
in Nieuw-Lekkerland. Het peneind moet 
worden ingekort. De as, die ruim 5 me-
ter lang is en op de kop een huislengte 
heeft van 1.40 meter, kun je echter niet 
op elke draaibank kwijt. IHC Fabrication, 
onderdeel van IHC Merwede, heeft in 
de machinefabriek in Kinderdijk de mo-
gelijkheid gezien om de as toch te be-
werken door gebruik te maken van de 
combinatie van een draaibank en een 
kotterbank. Jan Kees Boer Transport B.V. 
zorgt voor het transport van de as naar 
IHC Merwede en weer terug. Beide par-
tijen sponsoren deze operatie voor de 
stichting. Oorspronkelijk komt de as uit 
de molen Overwaard no 2 die in 1984 

is afgebrand. De as is altijd bewaard 
gebleven en de haarscheuren, die het 
opliep tijdens de brand, zijn in 1990 ge-
repareerd. Sinds de reparatie lag de 
as opgeslagen bij de Stichting Wereld 
Erfgoed. Nu de restauratie van korenmo-
len van De Regt vordert en men is aan-
beland bij de tweede fase, doneert de 
Stichting Wereld Erfgoed de as aan de 
Stichting Herstel Korenmolen De Regt. 
Het doel van de stichting is het in ere her-
stellen en behouden van de korenmolen 
van De Regt. Historisch gezien is de mo-
len uniek. Molenaar Willem de Regt was 
dat eveneens. Hij stond bekend om zijn 
innovaties in zijn molen en schreef daar 
regelmatig over in de diverse vakbla-
den. De eerste fase, het herstel van het 
technische gedeelte binnen, de beton-
nen stelling en het muurwerk zal eind 
van dit jaar zijn afgerond. De molen is 
dan maalvaardig op de elektromotor. 
Daarna zal de tweede fase, het com-
pleet maken van de molen met kap en 
wieken, van start gaan. Het belangrijkste 
onderdeel dat voor de tweede fase be-
nodigd is, is de as op het juiste formaat. 
(kijk voor meer informatie over de molen 
op www.molenderegt.nl) De ingekorte 
as komt tijdelijk bij de molen te liggen en 
zal tijdens fase twee van de restauratie 
in de molen worden gestoken. De ver-
wachting is, dat de molen in 2014 weer 
compleet gerestaureerd opgeleverd 
kan worden. Dan is er in totaal 16 jaar op 
en af aan gewerkt met veel steun van 
buitenaf. IHC Merwede.

De as voor De Regt wordt passend gemaakt (foto: IHC, 15 juli 2010).
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Kunstenaars zetten de Aeolus te 
Vlaardingen in de bloemen

Kunstenaars Carry van Delft en Frederic 
Fortanier hebben vrijdag 16 juli de Aeolus 
te Vlaardingen in de bloemen gezet, 
door de vier wieken te voorzien van zei-
len met kleurige en bloemrijke kunst. Als 
Groenste Stad van Nederland in 2009 
nam Vlaardingen dit jaar deel aan de 
Europese Entente Florale. Twaalf landen 
deden mee aan deze internationale 
groencompetitie. Zij konden goud, zilver 
of brons winnen. De jury van de Entente 
Florale Europa bezocht Vlaardingen op 
donderdag 22 juli, waarbij ook de Aeolus 
met een bezoek werd vereerd. Om 
groen en fleurig Vlaardingen extra bij de 
jury van de Europese Entente Florale te 
promoten, is door beeldend kunstenaars 
Carry van Delft en Frederic Fortanier een 
opmerkelijk kunstproject uitgewerkt. Zij 
zochten een bijzondere locatie, waarbij 
het oog van Carry van Delft viel op de 
Vlaardingse molen als opvallende dra-
ger van het kunstproject. De molen is 
een puur Hollands monument en mede-
bepalend voor het silhouet van de stad. 
De kunstenaars hebben de vier molen-
zeilen, elk circa 11 x 2 meter groot,
bedrukt met details uit hun kleurige, 
bloemrijke schilderijen.

Dertiende Rijnlandse Molendag 
op 24 oktober 2010

Voor de dertiende keer organise-
ren de molenaars van de Rijnlandse 
Molenstichting op zondag 24 oktober 
2010 de Rijnlandse molendag. Het is 

de bedoeling dat op deze dag een 
groot aantal van de 45 molens van 
de stichting bij voldoende wind zul-
len draaien en opengesteld zijn voor 
collega-molenaars van 10.00 uur tot 
17.00 uur. Nieuw dit jaar is de verplaatste 
Kalkmolen. Hij staat nu op zijn nieuwe 
locatie in de Doespolder in Hoogmade 
bij de Doesmolen, waarmee hij nu een 
Wipmolen tweegang vormt. De naam 
van de Kalkmolen wordt door de ver-
plaatsing waarschijnlijk veranderd in 
Doesmolen 2. Zijn functie is ondermolen 
en hij heeft ook een rood bovenhuis ge-
kregen. Tevens is de Doesmolen, nu bo-
venmolen, opgeknapt en is het onder-
huis van nieuw riet voorzien. Dit is een ex-
tra draaidag, speciaal voor molenaars, 
want de molens draaien bij voldoende 
wind al iedere eerste zaterdag van de 
maand. Aad Toet. 

Herstel molen Blazekop bij 
Ovezande gestart

Op 30 juni is de restauratie van Blazekop 
bij Ovezande officieel gestart. Het res-
tauratieproject, dat zeven ton kost, be-
gon met het verwijderen van de kap 
van de molen. De provincie, gemeente 
Borsele, RCE, R&B Wonen en het VSB 
Cultuurfonds dragen bij in de restaura-
tie. Al hoewel er nog 100.000 euro ont-
breekt, is toch gestart met het herstel 
om de toegezegde subsidies niet mis 
te lopen. De resterende ton wordt door 
de Stichting Monumenten Goes via de 
overheid en particuliere fondsen bij el-
kaar vergaard. De restauratie tot draai- 
en maalvaardige molen moet eind april 
2011 klaar zijn. 

Respectvol behoud romp 
Standdaarbuiten

Eind juli heeft de eigenaar van de romp 
van de molen te Standdaarbuiten groen 
licht gegeven voor een grote herstel-

beurt van de molenstomp. Na een sub-
sidie van de provincie Noord-Brabant 
(25.000 euro) en recent een bijdrage 
van 40.000 euro uit de Leaderregeling 
van de gebiedscommissie Brabantse 
Delta is voldoende geld aanwezig. De 
opknapbeurt omvat het voegen van de 
muren, het herstellen van het dak, de 
vloeren,trappen en balken. Ook wordt 
een deur in oude staat hersteld. De 
losliggende Ijsselsteentjes worden wel 
gemetseld, maar de granaatinslagen 
blijven zichtbaar. Een restauratie met 
respect voor de geschiedenis van de 
molen. 

Tweede Altenase Molendag op 
2 oktober 2010

Na het succes van 2007 houden 
Molenstichting Het Land van Heusden 
en Altena en Stichting Molen Nooit 
Gedagt op 2 oktober 2010 de tweede 
Altenase molendag. Alle 11 molens in 
het gebied zullen worden opengesteld 
en draaien en/of malen. Van 10 uur 
tot 17 uur zullen de molens open zijn 
voor bezichtiging en wordt men door 
de molenaars gastvrij ontvangen. Op 
deze dag zullen 8 van de 11 molens 
daadwerkelijk draaien. De drie molens 
die niet draaien zijn wel te bezoeken. 
De volgende 11 molens in het gebied 
zijn te bezoeken: De Vervoorne polder 
te Werkendam (niet draaivaardig), De 
Zandwijkse molen te Uppel (niet draai-
vaardig), De Uitwijkse molen te Sleeuwijk 
(niet draaivaardig), Korenmolen Nooit 
Gedagt te Woudrichem, De Oude 
Doorn te Almkerk, De Twee Gebroeders 
te Wijk en Aalburg, De Hoop te Veen, 
De Noordeveldse molen te Dussen, De 
Witte molen te Meeuwen en De Zuid-
Hollandse molen te Hank. Voor het eerst 

De Aeolus in Vlaardingen als 
kunstproject: met volle zeilen of volle 
bloemen?
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zal ook de Amerikaanse windmotor in 
Genderen deelnemen. Voor een bezoek 
aan de windmotor dient vooraf contact 
te worden opgenomen met de mole-
naars van De Witte Molen te Meeuwen. 
Meer informatie over de molendag is te 
verkrijgen via J. Straver (06-25318156) of 
B. Mols (06-50283248). 

Limburgse Molendag op 
zondag 3 oktober 2010

Op 3 oktober is het voor de twaalfde 
maal Limburgse Molendag. Dit provin-
ciale evenement wordt georganiseerd 
door de Molenstichting Limburg in nau-
we samenwerking met het Gilde van 
Vrijwillige Molenaars afdeling Limburg. 
De meeste deelnemende vrijwillige 
molenaars stellen hun molen open van 
11.00 tot 16.00 uur. In diverse regio’s zijn er 
fiets-auto-tochten van de ene naar de 
andere molen. De route beschrijvingen 
zijn te verkrijgen bij de molens. U kunt 
her en der ook aanvullende activiteiten 
tegenkomen zoals een tentoonstelling. 
De Limburgse Molendag wordt ingezet 
als middel om de samenwerking tus-
sen de vrijwillige molenaars, uiteraard 
streeksgewijs, te bevorderen. De wind- 
en motormaalderij St. Petrus op Nijken te 
Roggel zal de poorten voor het publiek 
open zetten zodat men kan zien hoe 
er decennia terug gemalen werd. De 
molen ademt de sfeer uit van honderd 
jaar terug. Een dieselmotor drijft er bij-
voorbeeld een steen aan. Ook kan men 
er een werkende weegbrug vinden. 
Roggel dat behoort tot de gemeen-
te Leudal is de Limburgse gemeente 
met de meeste molens in haar bezit: 6 
Watermolens en 5 windmolens. Dankzij 
de inzet van een groep enthousiaste vrij-
willige molenliefhebbers, hebben veel 
molens in Leudal hun monumentale en 
landschappelijke waarde behouden. 
We vinden er verder de Leumolen, een 
watergedreven koren annex olie molen 
gelegen aan de Leubeek. Een andere 
bezienswaardigheid is bijvoorbeeld 
de enige zestienkantige molen van 
Nederland; molen De Hoop te Horn, het 

afgelopen jaar nog volledig gerestau-
reerd. Slechts enkele honderden meters 
verder ligt molen De Welvaart. Aan de 
andere kant van de gemeente Leudal is 
bijvoorbeeld de Uffelse molen een be-
zienswaardigheid. De watermolen vormt 
met zijn bijgebouwen een schitterend 
complex dat de eeuwenlange historie 
weerspiegelt. Een lijst van de geopende 
molens vindt U verder op www.limburg-
semolens.nl Frans Verstappen. 

Molenkaarten Van der Drift 

Peter van der Drift heeft onlangs een se-
rie van 16 gekleurde molenkaarten uit-
gegeven. Het betreft dit keer een serie 
met windmotoren: 
- Baaium-‘windmotor Baaium’, 
- Broek-‘windmotor Broek’, 
- Dearsum/Easterwierrum-‘Kleiterpermolen’, 
- De Veenhoop-‘windmotor 1 De Veenhoop’, 
- De Veenhoop-‘windmotor 2 De Veenhoop’, 
- Goïngarijp-‘windmotor Goïngarijp’, 
- Mantgum/Easterwierrum-  
  ‘Mantgumermolen’, 
- Mirns-‘windmotor van Mirns’, 
- Nijetrijne-‘windmotor 3’, 
- Nijetrijne-‘windmotor 1’, 
- Oosternijkerk-‘windmotor Oosternijkerk’, 
- Sibrandahûs-‘windmotor Sibrandahûs’, 
- Uitwellingerga-‘windmotor 1 Uitwellingerga’, 
- Uitwellingerga-‘windmotor 2 Uitwellingerga’, 
- Veeningen-‘windmotor Fort’, 
- Zaandam-Oostzijde-‘windmotor
  Kalverpolder’. 
U kunt deze serie bestellen door over-
making van 11,50 euro op postbankre-
kening 5681468 t.n.v. P.G.M. van der Drift, 
Veenweg 59, 2631 CJ Nootdorp. Voor 
informatie tel: 015 3108742 of peter-cin-
dyvddrift@ziggo.nl

Serie ansichtkaarten 
Voorne-Putten

De molenaars van Voorne-Putten 
& Rozenburg hebben op 17 juli een 
set van 10 ansichtkaarten uitgege-
ven. Het betreft de korenmolens: De 
Arend in Zuidland, Nooit Gedacht te 

Spijkenisse, Korenmolen van Rockanje, 
De Bernisse Molen te Geervliet, De 
Hoop te Hellevoetsluis, Korenmolen te 
Oostvoorne, ’t Vliegend Hert te Brielle, 
De Hoop te Rozenburg, De Hoop te 
Abbenbroek, Zeezicht te Nieuwenhoorn. 
De hele serie kost 7 euro inclusief porto-
kosten en is te bestellen door het bedrag 
over te maken op Postbankrekening 
747404 van H. van Steenbergen, Kardeel 
133, 4741 LR Raamsdonksveer onder 
vermelding van het gewenste (en bij 
overschrijving via een bankrekening het 
adres vermelden). Voor nadere informa-
tie: tel. 0162-516602.

Kopers gezocht voor drie 
woonmolens

Molens zijn begeerde woonobjecten. 
Sinds enige tijd staan er drie te koop:
- De voormalige houtzaagmolen d’ Een-
dragt te Weesp. Deze is verbouwd naar 
de hedendaagse eisen en ligt geheel 
vrij. Vanuit deze ideale ruimte bereikt 
men via openslaande deuren één van 
de terrassen direct aan de Vecht. De 
molen is te koop voor een bedrag van 
1.795.000 euro. 
- De voormalige korenmolen De Morgen-
ster te Aarlanderveen staat voor een 
bedrag van 1.350.000 euro te koop. De 
Morgenster is volgens de verkoper een 
oase van rust en ruimte, midden in de 
Randstad. De - van oorsprong - koren-
molen is van alle gemakken en modern 
comfort voorzien, maar met authentieke 
materialen gerestaureerd. 
- Na recentelijk nagenoeg geheel te 
zijn gerenoveerd en als Bed& Breakfast 
in gebruik te zijn genomen, staat de 
Annemie te Eindhoven - Acht al weer 
te koop. De koopprijs bedraagt 455.000 
euro k.k.

In ‘t kort

-Op 27 juli is de achtste postzegel uitge-
geven in het kader van Haren 850 jaar. 
Op de postzegel is de gerestaureerde 
molen De Hoop afgebeeld.

Afnemen van de kap van De Zwaluw te Zuurdijk (foto: J. Gramsbergen, 
1 juli 2010).
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-Na tachtig jaar heeft de Sweach-
mermolen te Langweer, de enige koren- 
en poldermolen te Nederland, weer een 
koppel stenen. 
-Onverlaten hebben in de nacht van 15 
op 16 augustus met riet van de molen 
van Hantum een kampvuur gestookt na-
bij de molen. 
-Het Asser bedrijf DGS wordt toch ei-
genaar van de molenromp aan de 
Molenstraat in Assen (Molenwereld 2009-
11-427). 

-Op 9 juli is in het kader van de restaura-
tie van De Hoop te Middelstum het wie-
kenkruis afgenomen.
-Op 1 juli is de kap van De Zwaluw te 
Zuurdijk afgenomen. Ter plaatse zullen 
lange en korte spruit en windpeluw ver-
vangen worden.
-Op 12 juli 2010 is op 86-jarige leef-
tijd de heer A. Raven overleden. Hij 
was bestuurslid van de Molenstichting 
Westerkwartier e.o. en ontving voor zijn 
inzet eerder de onderscheiding uit het 
Molengiftenfonds Vernuft en Volharding.
-In juli is de restauratie van de Tolhuys 
Coornmolen in Lobith afgerond. 
-Op 28 juli is de korenmolen te Maas-
bommel weer voorzien van een kap, de 
spil en nieuwe roeden. 
-Naar aanleiding van ingediende be-
zwaren heeft de gemeente Nunspeet 
bepaald dat de Stichting Vrienden 
‘Molen De Duif’ het kappen van ze-
ventien eiken en een Amerikaanse vo-
gelkers moet staken. De helft van de 
bomen heeft inmiddels wel het veld 
geruimd. Voor de rest wordt alsnog een 
hernieuwde aanvraag ingediend. 
-Nadat op 17 juni een roede was afge-
broken (Molenwereld 2010-7/8-262, werd 
op 19 juli ‘t Roode Hert te Oudorp ont-
takeld. De werkzaamheden zijn door 
Vaags uit Aalten ter hand genomen. 
-Begin augustus is een begin gemaakt 

De heer A. Raven tijdens de 
opening van het Groninger Molenhuis 
in 2005 (foto: H. Noot, 10 juni 2005).

De verhoogde molenromp van Maasbommel voordat de kap werd geplaatst 
(foto H. van Steenbergen, 8 juli 2010).

De verhoogde molen van Spijkenisse, technisch en visueel klasse! 
(foto Gerard Barendse, 28 juli 2010). 



13e jaargang 2010 nr. 9 |311 Molenwereld

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

met het vervangen van het riet van mo-
len nummer 2 te Zevenhuizen.
-De Steektermolen in Zwammerdam is in 
juli ontdaan van steigers, na te zijn be-
handeld tegen de bonte knaagkever.
-Op 13 juli is de kap van de St.-Anna te 
Nijmegen teruggeplaatst. 
-Op 30 juni zijn de roeden van de Nooit 
Gedacht te Spijkenisse gestoken. 
-Op 10 juni heeft de bouw van de mo-
lenromp van De Kameel te Schiedam 
het hoogste punt bereikt (zie blz. 336 
e.v.). 
-De gemeente Noord-Beveland stelt 
30.000 euro beschikbaar voor het herstel 
van De Korenbloem te Kortgene. 
-Met het verwijderen van de kap en de 
roeden is 7 juli een begin gemaakt met 
de restauratie van molen De Jager in 
Oud-Vossemeer.
-Met het verwijderen van de roeden 
en het Van Riet systeem is een start ge-
maakt met het herstel van de korenmo-
len in Nispen. 
-De rechter heeft naar aanleiding 
van bezwaren beslist dat de bouw-
vergunning voor het restaurant bij de 
Opwettense watermolen volkomen le-
gaal is en dat de gemeente Nuenen juist 
heeft gehandeld. 
-De molen van Jetten te Uden is na een 
schilderbeurt weer in de oorspronkelijke 
kleuren te bewonderen. 
-Sinds mei wordt weer gewerkt aan de 
Elisabeth-Johanna te Vlierden, nadat 
de werkzaamheden enige tijd stil heb-
ben gelegen. 
-De negen Weerter molens en vier mo-
leninterieurs worden door de ogen van 
bekende Weerter kunstenaars uitge-
beeld en afgebeeld op een Molen-
kunstkalender die in 2011 verschijnt.

Molenkalender 2010

11 en 12 september 2010 Open Monu-
mentendag.
11 september 2010 Friese Molendag.
11 september 2010 Overijsselse Molen-
dag.
2 oktober 2010 Altenase Molendag (NB).
3 oktober 2010 Peellandse Molendag 
(NB).
3 oktober 2010 Limburgse Molendag.
9 en 10 oktober 2010 Molenweekend 
Noord-Holland Zuid.
24 oktober 2010 Rijnlandse Molendag.
6 november Molenruilbeurs in de Bethel-
kerk te Utrecht-Zuilen. 

Rectificatie: in het vorige nummer 
werd melding gemaakt van de Leidse 
Molendag die zou worden gehouden op 
19 september 2010. Dit is onjuist, dit jaar 
vindt er geen Leidse Molendag plaats.

Molenkalender buitenland 2010

2 oktober 2010 Molendag West-Vlaan-
deren (B).
3 oktober 2010 Molendag Oost-Vlaan-
deren (B). Onttakelen van ‘t Roode Hert op 19 juli (foto: R. Bakker, 19 juli 2010).

Molen 2 van de Tweemanspolder bij Zevenhuizen wordt voorzien van nieuw 
riet (foto: G. Barendse, 3 augustus 2010).
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   BELGIË
   Antwerpen

Molen van Brecht ontmanteld

Vrijdag 25 juni is de uitgebrande molen 
van Brecht ontmanteld. Het onderzoek 
naar de oorzaak van de brand is nog in 
volle gang. Bij de onttakeling bleek hoe 
groot de schade aan de molen is en hoe 
hevig het vuur is geweest. De kinderbal-
ken van de eerste zolder (eiken 10 bij 15 
cm dik!) zijn volledig weggebrand. De 
meterkast in de belt was geheel gesmol-
ten, terwijl aan de andere kant van de 
belt er enkel rook en roet schade is. De 
stenen, de roeden en de askop lijken als 
enige redelijk uit de strijd gekomen. 
Met behulp van twee kranen werd eerst 
de binnenroede verwijderd, vervolgens 
de kapbedeking en de buitenroede met 
de as en het bovenwiel. De staven van 
de bovenschijf en het steenrondsel zijn 
volledig weggebrand! Ook de stenen, 
de spil en het spoorwiel zijn verwijderd 
en de romp is afgedekt met een nood-
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     DUITSLAND
     Nordrhein-Westfalen

Viering vijfhonderdjarig bestaan 
molen Walbeck

De torenmolens in Nederland genieten onder mo-
lenliefhebbers grote bekendheid. Minder bekend is 
dat er nog veel meer hebben bestaan en zelfs nog 
wel bestaan in het Duitse gebied van de Niederrhein. 
De Steprather Mühle in Geldern-Walbeck, pal over 
de grens bij Arcen wordt vijf eeuwen geleden in 1510 
voor het eerst in genoemd in een belastinglijst van de 
vrije heerlijkheid Walbeck genoemd.
Naar aanleiding hiervan organiseert de Förderverein 
Steprather Mühle op 12 september 2010 met de Open 
Monumentendag een feest voor het vijfhonderdjarig 
bestaan van de molen. Ook Nederlandse gasten zijn 
van harte welkom.

kap. Over mogelijke herbouw werd al direct na de 
brand gespeculeerd. Meer dan dat is het nog niet. 
Een triest karwei voor Molenbouw De Jongh, om na 
zoveel werk nu de molen na nog geen tien jaar weer 
te onttakelen. Michel Dellebeke.

Alle afbeeldingen: Michel Dellebeke, 25 juni 2010.
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Om vier uur in de middag is het al 
een drukte van belang. Het weer 
is fantastisch en er staat zelfs een 

zuchtje wind… Zo’n 200 genodigden 
maken zich op voor de opening van de 
fraai gerestaureerde poldermolen De 
Rietvink in Nijetrijne. 
Terwijl de molen in 2008 nog stond weg 
te kwijnen in erbarmelijke staat en totaal 
ingegroeid was geraakt, staat de “pa-
rel van de Scheene” nu weer trots in de 
wind. De restauratie is met zoveel moge-
lijk behoud van originaliteit uitgevoerd. 
De Rietvink is weer volledig maalvaardig 
en heeft ook weer een functie in het 
peilbeheer van de Groote Veenpolder.
De molen is sinds 1 juli 2008 eigendom 
van het echtpaar Lia en Rolf van der 
Mark. 

    Molen De Rietvink 
maalt weer na 45 jaar stilstand

De molenaar – Lia – legt voorafgaande 
aan de officiële opening uit hoe een bij-
na 10 jaar durende zoektocht naar een 
permanente ligplaats voor hun museale 
woonschip – een eigenhandig volledig 
gerestaureerde Groninger zeetjalk – bij 
toeval leidde naar De Rietvink. Het was 
liefde op het eerste gezicht en het avon-
tuur om een vergunning voor het woon-
schip te bemachtigen en de restauratie 
van de molen voor elkaar te krijgen kon 
beginnen.
Gijs van Reeuwijk – als bouwmeester 
zeer dicht betrokken bij de restauratie 
– benadrukt nog eens hoe de eigen-
domsverhoudingen een restauratie 
kunnen blokkeren of – zoals na de ei-
gendomswisseling van De Rietvink – juist 
kunnen stimuleren. Ook een perfecte 

samenwerking tussen de aannemer/
molenrestaurateur, de eigenaren en de 
bouwmeester hebben in dit geval bijge-
dragen tot het bijzonder fraaie resultaat.
Het Wetterskip heeft steeds grote be-
trokkenheid bij het project getoond. Dit 
heeft geresulteerd is een stevige bijdra-
ge aan het betrouwbaar maalvaardig 
maken van de molen. Rayonbeheerder 
Oane Buwalda biedt bij de opening het 
voor het toekomstig peilbeheer onmis-
bare instrument aan: de peilschaal.
Voordat de officiële opening geschiedt 
heeft Rolf nog twee verrassingen in pet-
to. 
Hij biedt als auteur aan Hugo het eerste 
exemplaar aan van het op de vooraf-
gaande avond (!) afgeleverde boek ‘de 
Rietvink gered’. Het boek beschrijft de 

Meer dan anderhalve eeuw heb ik regen en wind doorstaan
Maar bijna ben ik toch ten onder gegaan

Mijn jas van riet werd lek en rot
Knaagkevers vraten het hout kapot

Een familie op een oude tjalk besloot mij te restaureren
En mij voortaan goed te beheren

Nu ben ik weer in oude luister hersteld
En sta ik trots te pronken in het open veld

De zoon en dochter van de laatste molenaar onthullen de baard van De Rietvink 

en even later licht molenmaker Hugo Landman van Agricola/Bouw ’75 de vang 

van “zijn” molen: De Rietvink is op 25 juni omstreeks 17.00 uur officieel geopend!
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    Molen De Rietvink 
maalt weer na 45 jaar stilstand

restauratie in full colour met meer dan 
300 zeer fraaie foto’s inclusief het span-
nende verhaal dat de aanleiding vorm-
de voor de restauratie. 
Daarnaast kondigt Rolf aan dat het 
echtpaar Van der Mark heeft besloten 
een volgend restauratieproject op te 
pakken: op 1 juli zal de onderbouw van 
de Amerikaanse windmotor een paar 
honderd meter verderop gekocht wor-
den. Het is de bedoeling de in 1983 door 
slecht onderhoud en storm vernielde 
windmotor – ooit een van de grootste in 
Friesland - weer in oude luister te herstel-
len!

Na de officiële opening draait de molen 
lustig en heeft het publiek de gelegen-
heid om de molen – inclusief een kleine 
expositie over het gebied en de verve-
ning – te bezoeken. Zo’n zestig gasten 
genieten ’s avonds nog na bij een heer-
lijke chinese maaltijd: einde van een 
fantastische opening en begin van een 
nieuw leven voor De Rietvink!

De Rietvink te Nijetrijne is 
om door een ringetje te halen 
(foto: H. Noot, 18 juli 2010).

De Rietvink in een tijd waarin 
hij beter De Boomklever kon 
heten (foto E.G.M. Esselink, 
23 oktober 2006).

Eigenaars Lia en Rolf van der 
Mark bedanken betrokkenen: 
H. Landman, F. van Zanten 
en W. Kramer (directeur 
van Agricola-Bouw ‘75) 
(foto: H. Petit, 25 juni 2010).

Hugo Landman, restaurateur 
en molenmaker, aan de vang 
van de Rietvink (foto: H. Petit, 
25 juni 2010).

- M O L E N S A C T U E E L -
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MOLENS EN TRUCKS 
               om gezien te worden 

In juli werd op het TT-terrein in Assen het jaarlijks weerkerende truckersfestival gehouden. 

Showtrucks trekken veel bekijks. Sommige leken extra te lonken naar molenliefhebbers...

(Alle foto’s Harmannus Noot, 24 juli 2010).

De combinatie van 
de truck en de molen 
in Groot-Ammers is 
voor molenliefhebbers 
en zeker in de 
Alblasserwaard 
alleszins begrijpelijk.

Een ander soort watermolen ontbrak niet, waarschijnlijk 
een Duitse molen.

De locomotief brengt op het juiste spoor: De Herder in 
Medemblik.
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Geschokt las ik in het vorige num-
mer dat er onder het malen een 
roe is afgebroken van een molen 

bij Alkmaar. Nu is dat zo ongeveer van 
alle molentijden, maar nu schrok ik toch 
wel heel erg. Er is geen sprake van een 
opgemalen roei (dat schijn je in deze tijd 
zo te moeten zeggen), maar van een roe 
uit - schrik niet - 1989! Gelukkig is alles, 
afgezien van de materiële schade best 
afgelopen. De rillingen lopen over je rug 
als je er aan denkt wat er had kunnen 
gebeuren als het afgebroken eind in het 
speeltuintje naast de molen was terecht 
gekomen! 
Alleen al om die reden is een antwoord 
op de vraag naar de oorzaak van let-
terlijk levensgroot belang. Nu zou in de 
krant gestaan hebben dat de breuk ver-
oorzaakt werd door metaalmoeheid. Of 
dat nu de mening was van een journalist 
of van een deskundige weet ik niet. Het 
kan natuurlijk alle twee. En bovendien 
duiken in dit land zo ongeveer bij iedere 
gebeurtenis deskundigen op. Alleen: 
metaalmoeheid bij een roe van twintig 

jaar oud? Die is de luiers net ontgroeid! 
De deskundigen weten het natuurlijk 
beter dan ik, maar wel gingen bij mij de 
haren recht overeind staan. Als er één 
roe is van twintig jaar oud die bezwijkt 
door metaalmoeheid, hoe zit het dan 
niet met al die andere, soms vele en vele 
jaren ouder??? Dat is een vraag om bij 
stil te staan. 
Nu is metaalmoeheid in belaste onder-
delen niet iets nieuws en de gevolgen 
kunnen er niet om liegen (speeltuintje!). 
Vandaar, dat uiterste zorg is geboden. 
En als ik ook uiterste zorg zeg dan bedoel 
ik ook uiterste zorg.
Nog niet zo lang geleden las ik in een 
tijdschrift dat de Duitse spoorwegen 
haarscheurtjes constateerden in een as 
van een nog jong treinstel. Het werd in 
eerste instantie geconstateerd in één 
treinstel. Wat deden de autoriteiten: alle 
treinstellen van dit type gingen onmid-
dellijk aan de kant. Men wilde geen en-
kel risico lopen. Dat is nu uiterste zorg en 
gevoel voor verantwoordelijkheid; geen 
risico’s nemen. 

Als een piepjonge roe bezwijkt door 
metaalmoeheid; hoe zit het dan met 
andere? Draaien we dan gewoon door 
(molens moeten malen) en staan we 
verbaasd als het nog eens fout gaat? Of 
zou er geen maatregel genomen moe-
ten worden als bij de Duitse spoorwe-
gen: een onmiddellijk draaiverbod voor 
alle molens met stalen roeden ouder 
dan tien jaar. Je kan toch geen risico’s 
nemen; een roe kun je vervangen, maar 
een mensenleven, een kinderleven? 
Natuurlijk bedoel ik niet dat die molens 
dan maar altijd moeten blijven stilstaan, 
maar dat deskundigen op wetenschap-
pelijk verantwoorde manier de roeden 
onderzoeken. Als zij dan de roeden vrij-
geven dan mag er uiteraard weer naar 
hartelust gedraaid worden. Dat is na-
tuurlijk een ingrijpende en kostbare ope-
ratie, waar misschien alleen de deskun-
digen beter van worden. Of overdrijf ik? 
Schiet ik met een kanon op een mug? 
(speeltuintje) 
Als het inderdaad aan het materiaal ligt 
dan heb ik naar mijn idee toch geen 
woord teveel gezegd. 
Er is ook nog een andere kant en die 
mag niet onvermeld blijven. Die wel heel 
zware maatregel kan uiteraard achter-
wege blijven wanneer blijkt dat de roe 
van deze ongelukkige molen door een 
andere oorzaak is gebroken waarbij het 
materiaal waarvan de roe is gemaakt 
niet in het geding is. Dan kunnen we rus-
tig blijven malen. Het antwoord op die 
vraag weet ik niet; ik ben per slot geen 
deskundige, alleen maar

Balie Kluiver

Levensgevaarlijke molens!

                  

(leerling) molenaar (m/v)
Voor de kandidaat geldt dat deze

- gemotiveerd en serieus is
- bereid is het vak te leren

- sociaal vaardig is
- na een inwerkperiode zelfstandig kan werken

- min. 1 dag per week beschikbaar is
 

Bezit van diploma vrijwillig molenaar en/of 
getuigschrift korenmolenaarscursus is een pré.

Geïnteresseerde kandidaten worden verzocht een 
gemotiveerd schrijven te richten aan B. Mols, 

Provincialeweg Zuid 42, 4286 LM Almkerk. 
Voor meer informatie: 06-50283248.

Korenmolen 
Nooit Gedagt 
te Woudrichem zoekt 

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

Dit kan niet missen: De Jager in Woudsend.
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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 -



13e jaargang 2010 nr. 9 |319 Molenwereld

N V V M - m o l e n m a k e r s 

A C T I E F

Onze molenmakers zijn de afgelopen periode druk geweest met het vervaardigen 
van nieuwe roeden voor  molen  ‘De Star’  in Balkbrug. De huidige Potroeden zijn aan 

vervanging toe. Ten tijde van deze beslissing was herstel van de bestaande roeden nog 
niet in beeld. Molenmaker Doornbosch zal de roeden t.z.t. steken en verder afwerken. 
Een andere activiteit is het maken van een nieuwe kap voor de molen in Emmerik-
Hüthum, net over de grens bij ‘s-Heerenberg. Die molenkap is bijna gereed en zal nog 
voorzien worden van een zinken dakbedekking. Medio september zal de kap geplaatst 
worden. Vervolgens zal het geheel gecompleteerd worden met staartwerk en gevlucht. 
Er zijn nog wettelijke beperkingen die voorkomen dat de molen daadwerkelijk gaat 
draaien. De onderdelen die zijn gemaakt zijn allemaal toepasbaar wanneer de molen 
echt gaat draaien. De rest van de inrichting zal niet terugkeren, de zolders worden als 
kantoorruimte gebruikt. 
De Retzer windmolen is één van de laatste twee windmolens in Oostenrijk. Deze molen 
is door ons weer kruibaar gemaakt en voorzien van een nieuw gevlucht. Ook het malen 
is weer mogelijk. Afgelopen mei is deze molen feestelijk heropend in het bijzijn van de 
Nederlandse ambassadeur. Enkele video’s over deze molen kunnen bekeken worden 
via ‘Youtube’. (Via ‘Google’ zoeken op “Windmühle Retz youtube”).
Diverse onderhoudsklussen zijn afgerond, zoals o.a. bij de Lonneker molen, de Grote 
Geesterense molen, korenmolen De Hermien in Harreveld, De Korenbloem in Loil, De 
Walmolen in Doetinchem, de Braakmolen in Goor etc. In de belt bij De Hermien is een 
toilet en een keukentje gebouwd, toegankelijk vanuit de begane grond. Het gebouwtje 
is weer met grond afgedekt en verder niet zichtbaar in de belt ingegraven.
De belt moet nog worden afgewerkt zoals zichtbaar op de foto. Begin september zal het 
geheel worden geopend. 
Momenteel lopende opdrachten zijn o.a. twee zelfzwichtingsgevluchten voor de 
Bergedorfer Mühle in Hamburg en een molen het Freilichtmuseum in Molfsee bij Kiel; 
verder het demonteren van een molenachtkant in de buurt van Rensburg dat tot een 
molenherbouw zal leiden. Vanzelfsprekend lopen er ook nog vele onderhoudsklussen 
in eigen land zoals o.a. het vernieuwen van de Ten Havekleppen voor korenmolen De 
Leeuw in Lettele en verder nog veel buitenonderhoud zoals schilderwerk en herstel van 
staartwerken.
Vanwege veel voorkomend meerwerk ontstond langer beslag op onze enige hoogwer-
ker. Om onze flexibiliteit te verhogen is besloten een tweede zelfrijdende telescoop-hoog-
werker met een werkhoogte van 26 meter aan te schaffen.

De Retzer Mühle bijna klaar 
(foto 21 maart 2010). 

De kap voor de molen van 
Hüthum in de werkplaats in aanbouw 
(foto 10 mei 2010).

De molenmakers met de 
hoogwerker in actie bij de molen van 
Harreveld (foto 6 augustus 2010).
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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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De beide molens in het vorige num-
mer blijken inderdaad Duitse 
molens te zijn. De Goudse mole-

naar Willem Roose brengt ze thuis als de 
molens van Weener, hetgeen de heer 
Meesters uit Breda bevestigt. De molen 
op de achtergrond is de Johannamühle 
uit 1711 die in 1938 is onttakeld en inmid-
dels geheel is verdwenen. De voorste 
molen zou dan de in 1820 gebouwde 
Sterrenbergsche Mühle zijn, evenwel nog 
zonder windroos. Die zou dan vermoe-

delijk pas aangebracht zijn in 1958/1959 
toen Hermann Sterrenberg de molen na 
jarenlange stilstand weer in bedrijf nam. 
Dat heeft niet zo heel lang geduurd. Na 
een periode van verval werd de molen in 
1975 gesloopt en vervolgens in 1976/1977 
in het Drentse Nijeveen herbouwd, waar 
hij nog staat. 
Toch zijn er twijfels, want de molen die 
nu in Nijeveen staat lijkt groter dan de 
voorste molen op de Zoekerfoto. Of had 
Weener meer dan twee molens?

Hierbij de nieuwe ‘Zoeker’, een sloopfoto 
van een onmiskenbaar Zuid-Hollandse 
watermolen in het ‘Groene Hart’. Waar-
schijnlijk moet de molen gezocht wor-
den in de regio Zoetermeer-Berkel, maar 
om welke gaat het precies?

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

- A D V E R T E N T I E -
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Herinneringen aan de 
Blute-fin en de Radet

Naar aanleiding vam het artikel over de Moulin Le blute-fin in het vorige 
nummer haalt de heer Van Rijswijk uit Terwolde herinneringen op die 
een welkome uitbreiding van het artikel vormen:

‘Bij een bezoek aan Parijs lang geleden, het zal 1971 geweest zijn, kwam ik op 
Montmartre. Vanaf een zijpad van de Rue Girardon of Rue Junot, kon ik door 
een hek de molen zien staan. Hij had toen nog zijn “ailes flamands” (wat wij 
oud hollands tuig noemen) zoals op de oude foto’s. Bij de straathoek van de 
Rue Lepic stond nog een ronde stenen onderbouw zonder molen.
Later, omstreeks 1978, werden aan de Rue Lepic nieuwe appartementen 
gebouwd. Ik sprak met de uitvoerder in een zijn kantoortje en kreeg toe-
stemming achter het bouwwerk te gaan kijken. Daar stond de molen in res-
tauratie. Het achterschot ontbrak nog en je kon er een koppel maalstenen 
in zien liggen. Ik denk dat hij bij die gelegenheid een Berton- gevlucht heeft 
gekregen.
De uitvoerder vertelde me dat iemand die hier een appartement kocht ook 
het recht had om de molen te kopen. Hij mocht er dan “zelfs” mee malen, 
maar alleen voor eigen gebruik; hij mocht geen meel verkopen. -Waarom 
niet? – “Pour des raisons sanitaires”, voor de volksgezondheid dus. Hij vond 
het maar vreemd dat we in Holland het publiek mochten vergiftigen met 
molenmeel. Op een bord aan de weg stond een perspectiefschets van het 
hele complex, waaruit bleek dat er op de lege onderbouw aan de straat-
hoek ook weer een molen zou komen.
Die laatste molen (i.p.v. de “Radet”) heb ik later inderdaad zien staan. De 
symmetrische wieken met zeer weinig zeeg (hoog toerental & lage over-
brenging) die er nu aan hangen in plaats van de oude Bertons, worden ook 
nu nog wel gebruikt, met 8 zeilen. Die zitten er niet aan. De molen is alleen 
uithangbord voor een restaurant.
Je kunt zien dat de Blute-fin (bijna?) altijd stilstaat; de houten roeden han-
gen erg door, wat vooral bij het Bertonsysteem lelijk is. Ook jammer dat hij 
nog steeds dat vreselijke dakterras heeft en dat hij zo romantisch tussen 
de bomen staat. En: bij beide molens is een toegangspoort met opschrift 
“Moulin de la Galette”....’

Een in 1931 verstuurde ansichtkaart met de 
Radet zoals hij er toen bij stond op de hoek van 
de Rue Lepic en de Rue Girardon. De molen 
stond toen op een veel hogere onderbouw dan 
voor de oorlog. Het is die onderbouw die de 
heer Van Rijswijk omstreeks 1971 aantrof. 
De molen staat nu weer min of meer op zijn 
oorspronkelijke plaats en niveau. Vergelijk deze 
foto met de afbeeldingen van deze molen in 
het vorige nummer op pag. 288, 290 en 294.

TOCH

Ondanks inspanningen lukte het bij het klaar-
maken van het artikel in het vorige nummer 
niet om een foto van de molen Blute-fin 

te vinden met het kruis op het noorden; de stand 
waarin Van Gogh de molen weergegeven heeft. 
De inkt van het nummer was nog niet droog of daar 
kwam een in 1925 verzonden ansichtkaart voor de 
dag die wel die situatie weer gaf. De kaart wil doen 
geloven dat het te molen in 1820 weergeeft, maar 
dat is onmogelijk omdat het om een foto gaat. 
Wel moet het om een vrij oude foto gaan omdat 
de roeden nog niet gedegradeerd zijn tot de korte 
stompjes uit later tijd. Ook lijken er nog windborden 
aanwezig. Wel heeft de belvédère duidelijk dikke 
stenen pilaren, terwijl Van Gogh die een heel ijle 
constructie gaf. Mooi is ook de Engelse vertaling 
van Moulin de la Galette, The Butter paste mill!

- ' T  B E T E R E  W E R K -
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C O L O F O N
R i j n l a n d s e 
M o l e n s t i c h t i n g
To r e n l a a n  10
2 215  RW  V o o r h o u t

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

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

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

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

Andries Veloo

Jan Verhaar, de molenaar op het

Kaageiland

Woensdagochtend op de fiets naar de Veen. De koffie zou om half 

tien uur klaar staan en dat klopte ook. Jan had er zin in, want hij had 

zoveel foto’s te voorschijn getoverd, dat ‘t een hele klus was om de 

beste er uit te halen. En verhalen voldoende, voor een heel boekwerk.

Jan is in 1944 geboren in Oud Ade 
(gem. Kaag en Braassem). In 1950 
is het gezin Verhaar verhuisd naar 

Kaageiland. Daar was geen school, dus 
werd gewoon gelopen naar buurtschap 
de Engel en dat kostte ruim een uur. Na 
twee jaar kwam er een lagere school in 
Buitenkaag. Na de lagere school heeft 
Jan op de Mulo gezeten, maar niet af-
gemaakt. Jan moest thuis veel helpen 
op het pluimveebedrijfje van zijn vader. 
In 1960 ging Jan werken als boeren-
knecht. In 1962 kwam hij als machinist 
op diverse grondverzetmachines in de 
wegenbouw. Zijn machinistendiploma 
haalde Jan in militaire dienst. Dit werk 
heeft Jan tot 2004 gedaan en toen ging 
hij de Vut in. 
Jan is in 1974 getrouwd met Els van 
Kesteren uit Voorhout en ze hebben een 
dochter en een zoon. De zoon is machi-
nist op grote luxe jachten o.a. van Van 
Lent, boten van 65 m lengte en meer.

Felicitatie van Bicker Caarten 
bij de geboorte van Jan Verhaar; 
in meer dan een opzicht een 
tijdsdocument. 
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IJszeilen

Jan is vanaf zijn 21-ste enthousiast zeiler. 
Na zijn diensttijd ging Jan als beman-
ningslid mee met wedstrijdzeilen in een 
Valk. Later ook in de Regenboogklasse. 
In 1966 – ’67 heeft hij met nog 10 man de 
ijszeilvereniging de Robben opgericht. 
Ze begonnen met eenmansbootjes in de 
D(etroit) N(ews) klasse. Ze ijszeilden toen 
op de ondergelopen Lakerpolder. Deze 
polder werd in de winter nooit bemalen. 
Er stond dus een laag water op van ca 
50 cm en dat was snel dichtgevroren. 
Er werd een oude Westlander gekocht 
om de ijszeilers naar de Laak te varen. 
Jan heeft twee originele oudhollandse 
ijszeilboten, werkelijk plaatjes! Voor de 
kinderen heeft hij toen ook een ijszeiljol-
letje gemaakt. 
Met zijn pick-up en aanhanger reist hij 
met zijn vrouw heel Noord- en Oost-
Europa af om te ijszeilen. Hij heeft daar-
bij veel bekijks.
De Westlander van de vereninging 
had een 1-cilinder gloeikopmotor. Dit 
wekte zijn belangstelling. Hij restau-
reert dan ook antieke motoren en met 
anderen is hij nu bezig om een oude 
Crossleymotor te restaureren, een zelf-
de als de Crossleymotor van het ge-
maal van de Oude Lierpolder in het 
Westland. In 1970 kocht Jan een oude 

sleepboot, type Amsterdammer, lengte 
14 meter, met een 30 pk gloeikopmotor. 
Dit schip voldeed niet echt als gezins-
boot en daarom schaften zij in 1982 een 
Vollenhovense Bol aan, een prachtige 
klassieke platbodem, met zijzwaarden, 
zeilvaardig en ruimte genoeg voor het 
gezin.

Molenaar en molenwortels

Jan heeft met een vriend, Jan Blok, 
molenaar van de Faljerilmolen, tevens 
mede eigenaar van het eiland Faljeril, 
veel onderhoud gepleegd aan de 
Faljerilmolen en deze ook weer maal-
vaardig gemaakt. De Faljerilmolen is 
een kleine staartmolen, die vroeger het 
eiland bemaalde.
Jan is vanaf 2002 molenaar op de 
Kagermolen en daar is hij erg gelukkig 
mee, want zijn vader is daar van 1955 tot 
1965 beroepsmolenaar op geweest. In 
1985 kwam de molen in eigendom van 
de Rijnlandse Molenstichting en toen 
werd Jan zijn vader er weer molenaar, 
maar nu als vrijwillig molenaar. In 1996 
overleed zijn vader en even daarna 
werd Paul Knelange er molenaar tot 
2002. Door drukke werkzaamheden en 
zijn jonge gezin had Paul daarvoor geen 
tijd meer en is er nu tweede molenaar.

Jan Verhaar in de boot voor de Kaagmolen.

IJszeilen, ook voor deze liefhebberij van Jan Verhaar is wind en water nodig. 
Het is duidelijk ver van huis.

De Kagerpolder in 1859. Duidelijk is te zien hoe de Ringvaart voor de droog 
te maken Haarlemmermeer het Kaageiland doorsnijdt. Het polderpeil van de 
Kaagpolder was met 1,44 m - AP nog heel wat hoger dan nu. Fragment van 
de Kaart van het Hoogheemraadschap van Rijnland, vervaardigd door ‘den 
Eersten Opziener over den Waterstaat en Landmeter J. Kros’ in 1859 (Collectie 
Hoogheemraadschap van Rijnland, KDTT A-0037).

De Kagermolen in de sneeuw in vol bedrijf met Jan Verhaar en zijn vader 
ervoor. 
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De opa van Jan, van moeders kant, was 
molenmaker Roen (Hyronimus) Vrijburg 
te Oud Ade. Het molenmakersbedrijf 
stond aan de Oude Ade tegenover de 
Akkersloot. Het bekende rietdekkers-
bedrijf Opdam was de buurman. Jan’s 
vader was bij Vrijburg molenmakers-
knecht. Tijdens werkzaamheden aan 
de Waterloosmolen te Rijpwetering is 
hij daar van de lange spruit gevallen, 
vanaf 12 meter zogezegd op z’n platte 
reet. Hij had wel pijn in zijn rug, maar is 
zonder ermee naar de dokter te zijn 
geweest door blijven werken. In 1950 
is Jan’s vader op de werf van van Lent 
gaan werken op Kaageiland. Na enige 
tijd ging dat vanwege rugklachten niet 
meer. Toen bleek dat dat door die val-
partij kwam. De rest van zijn leven heeft 
hij in een harnas gelopen met veel pijn. 
Hij is toen met behulp van buren en fa-
milie een pluimveebedrijf begonnen. 
De vader van Jan kwam in kontakt met 
Rob van Asten uit Helmond. Zijn ou-
ders hadden een recreatiewoning op 
Kaageiland. Zomers kwamen zij daar al-
tijd en Rob bleef vast op het eiland wo-
nen. Rob was erg handig en met Jan’s 
vader hebben ze veel onderhoudswerk 
gedaan op de Kagermolen. Rob was 
ook de initiatiefnemer van de ijszeilver-
eninging De Robben. Samen hebben ze 
de Faljerilmolen in 1986 in onderdelen 
uiteen genomen, gerestaureerd in de 
werkplaats van Rob en weer in elkaar 
gezet.

Kagerpolder

De Kagerpolder is in 1683 ontstaan door 
samenvoegng van 3 poldertjes die in de 

16e en 17e eeuw waren gesticht, het pol-
dertje De Kaag 1566, het poldertje op 
het Zuideinde 1664 en het poldertje op 
het Noordeinde 1670, ook wel ‘Op Den 
Kever’ genoemd. Op 3 mei 1710 werd 
door dijkgraaf en hoogheemrade van 
Rijnland een reglement voor de polder 
goedgekeurd. 
Na de drooglegging van het Haarlem-
mermeer werd met de gemeente 
Haarlemmermeer in 1875 een overeen-
komst gesloten. Hierbij werden de wa-
terschapslasten van de gronden, die 
eertijds tot de Kagerpolder behoorden 
en nu binnen de ringvaart waren ge-
trokken, door genoemde gemeenten 
afgekocht. In 1807 en in 1836 is de polder 
door dijkdoorbraak onder water komen 
te staan. De polder maalt uit op twee 
voorboezems, een op de Balgerij en een 
op de Kever. Deze voorboezems omslui-
ten een eilandje waarop nu een jacht-
haven is aangelegd. Dit eiland werd 
volgens een stafkaart uit 1903 bemalen 
door een staartmolentje. Dit molentje 
is geruisloos verdwenen en vervangen 
door een duiker.
In 1983 werd de hoofdtocht verbreed en 
een nieuw elektrisch gemaal geïnstal-
leerd. In 1985 werden de boezemkades 
gereconstrueerd en op reglements-
afmetingen gebracht. Tevens werden 
de oeververdedigingswerken aange-
bracht.
De polder is 98 ha groot; het zomerpeil 
2,15 m - NAP, het winterpeil 2,3 m - NAP.
Het gemaal staat in de N.O. hoek van de 
polder aan de Ringvaart bij de niet meer 
nestaande zeilschool Balgerij.
Het is een vijzelgemaal met een vermo-
gen van 7,5 kW en een capaciteit van 
9,5 m3/min.

Jan Verhaar met de 
Vollenhovense bol voor de 
Kagermolen. 

De Kagermolen nog met een 
houten as, maar al wel met halve 
verdekkering. Het is visueel een 
schitterend systeem omdat het 
vergeleken met oud tuig nauwelijks 
opvalt en toch bijzonder effectief is.

Jan Verhaar bij een door hem 
gerestaureerde Bronsmotor. Hij is 
eigendom van Johan Heemskerk 
uit Warmond. Deze motor heeft 
in een garnalenkotter gestaan uit 
Termunterzijl Groningen. Ze hebben 
deze motor ook eens meegenomen 
naar Termunterzijl en de oude 
schipper mocht hem een paar keer 
starten en laten lopen.

RIJNLANDSE MOLENSTICHTING
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Molen

Van de Kagermolen is geen exact bouw-
jaar bekend. Bij het repareren van het 
bovenwiel, een paar jaar terug, vond 
men in de halfhoutse verbinding van de 
plooien het jaartal 1821. In het polderar-
chief bevindt zich inderdaad een reke-
ning voor een nieuw bovenwiel d.d. 1821. 
Omdat een bovenwiel zelden vernieuwd 
wordt, mag aangenomen worden dat 
de molen al zeer oud is. Eigenaar van de 
molen was eerst de Kagerpolder; in 1979 
kwam de molen onder het toen gevorm-
de waterschap De Oude Veenen. In 
1985 werd de molen overgedragen aan 
de Rijnlandse Molenstichting. In 1951 is 
er een restauratie uitgevoerd. Daarbij is 
waarschijnlijk de houten as vervangen 
door de huidige gietijzeren as. De sterk 
ingekorte stalen roeden zijn toen waar-
schijnlijk voorzien van stroomlijnvormige 
neuzen, ongeveer zoals nu de stroom-
lijnneuzen van de Nieuwe Groenedijkse 
molen. Ondanks deze stroomlijnneuzen 
liep de molen toch behoorlijk stug en 
er werd dan ook niet snel gezwicht. Als 
er gezwicht werd kon je de enden al zo-
wat niet meer tellen. In die tijd was ene 
Verhoog er molenaar; een vakman. Na 
Verhoog werd Martien van Ruiten er mo-
lenaar, een boerenzoon met veel weer-
kennis. Hij spande de molen in en bleef 
er nooit bij. Het is een keer gebeurd, dat 
zijn vader hem na een dag en een nacht 
malen naar de molen stuurde, omdat 
het water geen streep zakte. Toen hij bij 
de molen aankwam, bleek de vijzel stil 
te staan. Er zat geen kam meer in het bo-
venwiel en de staven van het bovenwiel 
waren goed beschadigd. Het bovenijzer 
bleek zich losgewerkt te hebben en er 
ontstond ruimte, waardoor het juist ingrij-

De Kagermolen nog met de halve 
verdekkering, maar al wel met een 
ijzeren as.

Rob van Asten en Jan Verhaar sr.

De werkplaats van Vrijburg in 
Oud Ade.



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

✂

pen van kammen en staven verstoord 
werd. De velg van het bovenwiel was on-
herstelbaar beschadigd. De reparatie 
werd uitgevoerd door firma De Gelder 
en wel door molenmakers Kees van 
Rijt en Theo Bouma. De zoon van Theo 
Bouma, Jack Bouma heeft voor de firma 
Verbij ook aan de molen gewerkt. Frans 
Verra heeft er ook veel aan gewerkt en 
van Frans heb ik dan ook veel gegevens 
over de molen gekregen. Het polderbe-
stuur liet in1965 weer een forse restaura-
tie uitvoeren, waarbij ondermeer het ge-
vlucht werd vernieuwd. Dat werd daarbij 

voorzien van fokken. Afgelopen weken 
is er met subsidie van de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed een grote restauratie 
uitgevoerd o.a. aan de fundering, de 
molen was ernstig scheefgezakt. Onder 
de veldmuren is een betonplaat gestort, 
die rust op naast de molen geslagen 
buispalen, de voorwaterloop is daarbij 
ook vernieuwd. Er komt ook een nieuwe 
vijzel in, weer van hout, met ijzeren (rvs) 
beschoeping. Ook de lange spruit en 
het windpeluw worden vernieuwd. De 
molen had geen wachtdeur en er kon 
via de molen geen water ingelaten wor-

den. De vijzelkom was op de hoogte van 
de gemiddelde buitenwaterstand op-
gemetseld en het water liep dus terug 
bij hogere buitenwaterstanden in het 
voorjaar en bij aanwaaiing. Dit is altijd zo 
geweest, maar bij de huidige restauratie 
is er wel een klep geplaatst. Als er nu nog 
een heleboel bomen gerooid gaan wor-
den en de biotoop weer goed is, dan 
is de molen ook weer goed zichtbaar 
vanaf het water en dan staat daar weer 
een perfecte molen in het zowat mooi-
ste molengebied van het land.
De vlucht van de molen is 15,80 meter. 
Hij heeft Bremerroeden met de nummers 
99 en 100.
De bovenas is gegoten bij de Haagse 
gieterij De Prins van Oranje onder num-
mer 1230. Deze as is opvallend zwaar en 
is sterk ingekort.

In de werkplaats van molenmaker 
Vrijburg.

De onvermijdelijke groepsfoto 
bij de ingebruikstelling van de nieuwe 
stenen molen voor de Aderpolder, 
gebouwd door Vrijburg.

De Kagermolen bij de ingebruik-
stelling na restauratie op 8 juli 1995 
(foto J.L.J. Tersteeg).
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Het is de gewoonte om in de nummers van Molenwereld waarin 
‘Molens Rijnland’ is opgenomen nog een extra artikel op te 
nemen dat is gewijd aan watermolens in Rijnland. In de afgelopen 

nummers was dit een vervolgserie over de bemaling van de polder Reeuwijk, 
althans daar draaide het op uit. Met ingang van dit nummer nemen we een 
duik in de molengeschiedenis van een andere Rijnlandse polder, de Oost- 
en Westbroekpolder onder Zoeterwoude, dankzij de heer Van Gent in 
Zoeterwoude die een door hem geschreven artikel voor dit doel beschikbaar 
stelde. In het verleden had ieder polderdeel zijn eigen molen, maar ze zijn 
beide helaas niet meer ‘in goede doen’. De wipmolen van Oostbroek is geheel 
verdwenen, terwijl de romp van de achtkante molen van Westbroek nog steeds 
staat aan de Zuidbuurtsche Watering in de Zuidbuurt van Zoeterwoude, 
Zuidbuurtseweg 51. ( jsb)

De polder ligt in Zoeterwoude 

aan weerszijden van de 

Weipoortse Vliet en is één van 

de oudste polders in dit gebied. 

Niet zo verwonderlijk, omdat 

twee natuurlijke stromen het 

gebied beheersten, namelijk de 

Oude Rijn en de Weipoortse 

Vliet. De kleiafzettingen van de 

beide stromen waren een goede 

basis voor bewoning. Men is 

dan ook rond 1090 van hieruit 

gestart met de ontginningen 

van het moerasgebied in 

westelijke richting. Door het 

inklinken van het veenpakket 

steeg het waterpeil en was men 

genoodzaakt om kaden en 

dijken aan te leggen, om zo het 

overtollige water te verwijderen. 

Dit gebeurde door hoosscheppen 

en paardenwatermolens te 

gebruiken. In 1408 bouwden 

Floris van Alckemade en Jan 

Grietenzoon bij het kasteel 

Cronesteyn in Zoeterwoude 

de eerste windwatermolen in 

Rijnland na hun experimenten 

in de omgeving van Alkmaar. 

De resultaten waren hoopgevend 

en in de loop van de 

15e eeuw verschenen eenvoudige 

windwatermolens in onze 

omgeving, die het water via 

gegraven weteringen loosden op 

de Oude Rijn. 

Fragment van de Topografische en 
Militaire Kaart uit 1850 met beide 
polders.

Jan van Gent
- P O R T R E T -



13e jaargang 2010 nr. 9 |329 Molenwereld

   De molens van de 
OOST- EN WESTBROEKPOLDER 
   onder Zoeterwoude (1)

De bekende kaart van Florisz 
Balthasar uit 1615 met de molens 
van de Oost- en Westbroekpolder, 
de molenwetering van 1611 en de 
plaatsen van de wipmolen uit 1626 en 
de beide combinatieduikers. 

De molenwerkplaats van Kees 
van Heeteren in de Weipoort, met 
de schoonzoon Cornelis Akerboom 
achter de lintzaag.

De molenwerf van de Westberoek-
polder met het plattegrond van 
de wipmolen en zijn bijzondere 
waterstaatkundige situatie op de 
kadastrale minuutkaart uit circa1820. 
Rechts de molensloot die zich als het 
ware om de wipmolen heen buigt 
die het water uitmaalt op de brede 
Zuidbuurtsche Watering. Logisch en 
gebruikelijk zou zijn dat de molen 
iets noordelijker zou staan met het 
scheprad recht voor de poldersloot. 
Of was dit soms de oorspronkelijke 
situatie voor een eerdere molen, 
waarna men later een nieuwe molen 
zuidelijker bouwde. Een andere 
verklaring zou zijn dat men het water 
geen uitstroomrichting haaks op de 
Watering wilde geven. Een derde 
mogelijkheid is de aanwezigheid van 
een verdwenen schutsluisje. Toch zijn 
deze antwoorden weinig bevredigend. 
Bij de bouw van de nieuwe achtkante 
molen in 1900 werd de situatie 
weer anders. Wel is het opvallend 
dat een min of meer vergelijkbare 
situatie voorkwam bij meer molens 
in Zoeterwoude, zoals bij de 
Oostbroekmolen, de Zwetmolen 
en de Meerburgermolen. Een 
‘specialité de Zoeterwoude’? Met het 
verdwijnen van de Meerburgermolen 
uit Zoeterwoude in 2007 bleef die 
alleen bij de Westbroekmolen nog 
herkenbaar.

De bouw van molens

Het was in 1486 dat beide polders -de 
Oost- en Westbroekpolder waren nog 
apart- van het Hoogheemraadschap 
van Rijnland toestemming kregen voor 
de bouw van eenvoudige watermolens. 
Volgens de grote molenkenner A. Bicker 
Caarten waren de beide molens particu-
lier bezit en werden zij door de polders van 
eigenaren gehuurd en onderhouden. De 
molen van de Oostbroekpolder was ge-

legen aan de Weipoortse Vliet ongeveer 
50 meter ten noorden van de boerderij 
Oude Brouckhoeve en staat vermeld op 
de bekende kaart van Florisz Balthasar uit 
1615 als de ‘Oude Broucks Mole’. Op de-
zelfde kaart is de plek aangegeven van 
de ‘Nieu Broucks Mole’, de plaats van 
de molen van de Westbroekpolder. Op 
28 augustus 1529 werden de beide pol-
ders samengevoegd tot de “Weijpoortse 
Brouck polders” maar behielden wel hun 
afzonderlijke bemaling. Voor een betere 
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waterbeheersing en elkaar te helpen bij 
calamiteiten, werd in 1556 een combi-
natieduiker onder de Weipoortseweg 
en Weipoortse Vliet aangelegd, 150 me-
ter ten zuiden van de Oostbroekmolen, 
die de beide polders met elkaar ver-
bond. Door het hoogteverschil -het peil 
van de Oostbroekpolder ligt 30 cm la-
ger dan de Westbroekpolder- kon de 
Westbroekpolder ‘bij nood’ zijn water lo-
zen in de Oostbroekpolder. Dat werd niet 
in dank afgenomen door de ingelanden 
en boeren van de Oostbroekpolder; 
met andere woorden de duiker was een 
bron van ergernis! Daarbij kwam nog 
een probleem, namelijk dat de beide 
molens eigenlijk op het hoge gedeelte 
van de polders waren geplaatst. Dit be-
tekende dat de boeren in het lage ge-
deelte in natte zomermaanden het land 
niet droog hielden. De eerste molen 
van de Oostbroekpolder was voor de 
samenvoeging van 1529 al vervangen 
door een groter exemplaar, die in 1576 
door een hevige storm zodanig werd 
vernield dat er een nieuwe molen werd 
gebouwd. In 1626 werd al weer een 
nieuwe molen gebouwd en wel ten oos-
ten van de Weipoortse Vliet in het lagere 
gedeelte van de Oostbroekpolder. De 
wipmolen lag 300 meter landinwaarts 
en sloeg het water uit op de nieuw ge-
graven molenboezem die aansloot op 
de Weipoortse Vliet. In de polder zelf 
werd in de molenwetering een schut-
dam of “stortebed” gemaakt die het 
waterpeil bepaalde voor de verschil-
lende hoogtes van het land. Door deze 
verbeteringen was de beheersing van 
de Oostbroekpolder een stuk verbeterd. 

Wateroverlast

Er zijn nog serieuze plannen geweest om 
in 1869 te komen tot stichting van een 
stoomgemaal in plaats van de twee 
windwatermolens. Door de hoge kosten 
van ruim twintigduizend gulden werd 
het plan vooruit geschoven en ging 
men door met de bestaande molens. In 
1871 werd een nieuwe combinatiedui-
ker gemaakt in het lage gedeelte van 
de beide polders, dit ter hoogte van 
de Oostbroekmolen. De molenmaker 
Gerard van Heteren van het Watertje 
klaarde deze klus voor ƒ 460,00 inclusief 
de levering van klei en zand. Door de 
realisering van deze duiker konden de 
beide molens de polders redelijk droog 
houden, alleen in het lagere gedeelte 
van de Westbroekpolder bleef het een 
probleem in het natte jaargetijde. Zo 

De achtkante Westbroekmolen nog in volle glorie. Links de Zuidbuurtsche 
Watering met de weg ernaast. De muur met het hek voor de molen is de 
achterboezem uit het wipmolentijdperk.

De Westbroekmolen vanuit het 
zuidwesten gezien. Links het hek van 
de voorwaterloop en rechts het witte 
hek langs de achterboezem. In de tijd 
van de wipmolen, voor 1899, zou men 
tegen het scheprad aan kijken. 
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erg zelfs, dat de kerkgangers over het 
Korte Kerkpad niet met droge voeten 
in de kerk konden komen. Door de dui-
kerhouder, meestal de molenaar, werd 
bepaald of de schuif werd geopend of 
gesloten. Toch is wel gebeurd dat Klaas 
Hoogeveen als tijdelijke duikerhouder in 
1930 - zijn boerderij grensde aan deze 
duikersloot - gebruik of misbruik maakte 
van de duiker. In de stalperiode van zijn 
koeien lagen de met mest volgeladen 
vletschouwen in het water. Door de dui-
ker te openen voor hij ging eten, dreven 
de vletschouwen vanzelf mee met het 
stromende water en na het eten lag de 
vletschouw honderden meters verder in 
de polder! 
De twee watermolens zijn zo met elkaar 
verbonden, dat moeilijk een duidelijk 
een scheiding is te maken over de ge-
schiedenis hiervan. Toch starten we dit 
artikel met de Westbroekmolen en ver-
volgen met de Oostbroekmolen die een 
langere en hectische periode heeft ge-
kend.

Westbroekmolen

Of het Ontzet van Leiden de bouw van 
een nieuwe molen in de Westbroekpolder 

De Westbroekmolen bleef tot 1932 in bedrijf en werd daarna omstreeks 1942 
onttakeld. In 1978 onderhandelde de Rijnlandse Molenstichting langdurig met 
de toenmalige eigenaren over aankoop, uiteraard met de bedoeling om daarna 
tot restauratie over te gaan. Beide partijen kwamen niet tot overeenkomst en 
de molen werd voor 150.000 gulden verkocht aan een particulier, waarna de 
vervallen molenromp ingrijpend werd verbouwd, hetgeen helaas ten koste ging 
van het oorspronkelijke windmolenkarakter dat de molen tot dan wonderwel had 
weten te bewaren. Wel staat de molen op de rijksmonumentenlijst. De foto is van 
rond 1950 toen de molen bewoond werd door de familie Wim van Leeuwen.

Op woensdag 29 april 1987 werd 
een brand de molen haast noodlottig. 
Gelukkig ontdekte een voorbijganger 
de brand bijtijds en sloeg om 13.50 
uur alarm. De Leidse brandweer 
staakte om 18.30 uur het nablussen. 
De inboedel van de molen en het 
rietdek raakten f link beschadigd 
(foto jsb, 23 mei 1987). 

De molen van Westbroek zoals die er nu bij staat (foto Willem Jans, 1 juli 
2006).

- P O R T R E T -



Aanduiding wateropv. functie sloop brand Sloper plaats

B vijzel bovenmolen 1926 Jonkersgang

E vijzel ondermolen 1926 Jonkersgang

2 scheprad bovenmolen 1896 Thobé Korteraar

7 scheprad bov. middelmolen 1896 Thobé Korteraar

10 scheprad ond. middelmolen 1896 Thobé Korteraar

15 scheprad ondermolen 1896 Thobé Korteraar

3 scheprad bovenmolen 1896 Thobé Nieuwveen

8 scheprad bov. middelmolen 1896 Thobé Nieuwveen

11 scheprad ond. middelmolen 1896 Thobé Nieuwveen

16 scheprad ondermolen 1896 Thobé Nieuwveen

4 vijzel bovenmolen 1896 Noorden

12 vijzel ondermolen 1873 Noorden

C vijzel bovenmolen 1873 Noordse Buurt

F vijzel ondermolen 1873 Noordse Buurt

1 scheprad bovenmolen 1872 Schoutenvaart

6 scheprad bov. middelmolen 1872 Schoutenvaart

9 scheprad ond. middelmolen 1872 Schoutenvaart

14 scheprad ondermolen 1872 Schoutenvaart

A vijzel bovenmolen 1873 Vrouwenakkerse gang

D vijzel ondermolen 1873 Vrouwenakkerse gang

17 vijzel bovenmolen 1896 Thobé Zevenhoven

18 vijzel ondermolen 1896 Thobé Zevenhoven

G vijzel bovenmolen 1926 Zouthuisgang

H vijzel ondermolen 1926 Zouthuisgang

5 vijzel bovenmolen 1896 Otto* Zuideinde

13 vijzel ondermolen 1896 Thobé Zuideinde
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heeft bespoedigd blijft een groot vraag-
teken De Geuzen pasten de tactiek toe 
van de verschroeide aarde en hadden 
de hele polder met een groot gedeelte 
van Zuid Holland onder water gezet om 
de vijand met platte boten te verdrij-
ven. Het is dan ook gelukt om de bele-
gerde stad op 3 oktober 1574 met deze 
manier te bevrijden. De doorgestoken 
dijken werden hersteld en de onderge-
lopen polder werd met de vanaf in 1574 
gebouwde wipmolen drooggemalen. 
De molenkenner A. Bicker Caarten had 
bijzondere aandacht voor de water-
loop van deze molen. Het uitgemalen 
water mondde niet rechtstreeks op de 
Zuidbuurtse Vaart, maar werd geleid 
door de gebogen waterloop om een 
gedeelte van de molenromp. Hierdoor 
werd het uitgemalen water geloosd in 
de stroomrichting van deze watering. 

De kap van de molen van Westbroek met de baard. 
De cartouche is duidelijk zichtbaar, al lijkt het onderste 
puntje afgebroken te zijn. Wat er binnen de lijst staat is 
niet zichtbaar/leesbaar. Op de gebruikelijke plaats staat 
ANNO 1900.

De kap van de molen van Meterik met de achterbaard die 
in Nieuwkoop voorbaard was (foto Toon van As, 18 februari 
2009). 

Advertentie in De Rijnbode van 
17 mei 1896, waarin hij molens van de 
polder Nieuwkoop te koop aanbiedt.

- P O R T R E T -

*

DE MOL E NS  VA N N I E U W KOOP E N Z E V E N HOV E N
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De conclusie van Bicker Caarten voor 
deze bijzondere waterloop was, dat de 
Zuidbuurtse Vaart op dit punt vrij smal is 
en door de kracht van uitgemalen pol-
derwater de tegenover liggende kade 
kon beschadigen. De vraag hierbij is of 
deze bijzondere waterloop al vanaf 1486 
is toegepast of later is aangelegd bij ver-
vanging van de eerste molen. Hierover 
zijn helaas geen gegevens bekend.
Voor de betere bemaling van deze pol-
der werd in 1611 vanaf de molen een 
nieuwe molenwetering helemaal tot de 
Weipoort gegraven, waarop dwars de 
overige molenweteringen aansloten. 
Natuurlijk waren er verbindingen met 
de combinatieduikers van de beide pol-
ders. 

Rampjaar voor het 
polderbestuur in 1868

Dat molens gevoelig zijn voor branden, 
vooral door blikseminslag, is een bekend 
verhaal. In de notulen werd er niets over 
geschreven, maar wel in het finan ciële 
jaaroverzicht kwam naar voren van 

brandschade aan de beide molens in 
1868. Namelijk op 21 juni was er brand op 
de Oostbroekmolen en 29 oktober op 
de Westbroekmolen. Aan schade werd 
resp. door de verzekering uitgekeerd 
ƒ 227,00 en ƒ 452,90, dus flinke brand-
schade aan de beide molens in één 
jaar! 

Assen en roeden

Er was altijd wel onderhoud nodig aan 
de molen, regelmatig werden de mo-
lenroeden vervangen en de leverantie 
werd verzorgd door Zoeterwoudse hout-
handelaar Van Mannekus. Hij leverde 
de grenen molenroede met zeeg voor 
ƒ 210,00 tot ƒ 260,00 en van dennenhout 
voor ƒ 145,00. Kwaliteit van het hout 
werd hier in de prijs uitgedrukt! 
Met de komst van de geklonken ijzeren 
molenroede werden de houten roeden 
vrijwel allemaal vervangen. Het waren 
vooral de Gebrs. B. Pot uit Elshout (a/d 
Kinderdijk) die de pioniers waren voor de 
vervaardiging van de ijzeren molenroe-
de. Voor 1900 maakte zij gebruik van het 

zogenaamde “puddelijzer”, een vrij kool-
stofrijke ijzersoort die zeer roestbestendig 
was. Na deze datum werd het staal vol-
gens een nieuw procédé gefabriceerd 
dat echter veel roestgevoeliger was. Met 
andere woorden de roeden van na 1900 
waren van aanzienlijk mindere kwaliteit 
en gingen dus ook minder lang mee. In 
1880 werden door de gebroeders B. Pot 
nieuwe molenroeden geleverd, nummer 
1224 & 1244 in de lengte van 22,70 m en 
voor ƒ 360,00 per roede. Hierbij kwamen 
de transportkosten van ƒ 35,00, maar het 
bedrag was wel inclusief de commissie-
gelden van ƒ 20,00 voor de molenmaker 
Kees van Heteren. 
Er volgden meer onderdelen in dit ijzer-
sterke materiaal. Zo werd door de be-
kende IJzergieterij De Prins van Oranje 
uit Den Haag in 1892 een scheprad 
geleverd met 24 plaatijzeren schoe-
pen in een diameter van 5,69 meter en 
een gietijzeren molenas (no. 1392) voor 
het bedrag van ƒ 833,00 (resp. 517,00 + 
316,00). In 1894 volgde een holle wateras 
van dezelfde maatschappij voor een 
bedrag van ƒ 239,00.

Kaart van de polders Nieuwkoop en Zevenhoven met hun molens, getekend door Jan Lunenburg.

*G. Otto was molenaar op molen 5 en kocht de door hem bemalen molen voor ƒ 700,-. De stomp van deze molen is nog 
steeds aanwezig.
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Nieuwe molen

In mei 1899 verkeerde de zwart geteerde 
wipmolen in een slechte staat, het her-
stellen van onderdelen van de romp en 
het bovenhuis ging ruim ƒ 2280,00 kos-
ten. Het polderbestuur stond voor een 
dilemma, herstellen of een nieuwe mo-
len! Voor een nieuwe te bouwen molen 
kon gebruik worden gemaakt van een 
gesloopte molen, die in de aanbieding 
was bij de molensloper J.B. Thobé in 
Dordrecht. Een bezoek van de polder-
voorzitter Jan van der Poel, de polder-
opzichter Jan Evers en molenmaker Kees 
van Heteren aan het Dordtse bedrijf, re-
sulteerde in een gunstig advies voor de 
ingelanden van de polder. De gesloopte 
molen verkeerde in ‘uitstekende staat’, 
hoewel te groot voor de fundering van 
de te slopen wipmolen. Een grove be-
groting voor de aanschaf, het vervoer 
en de herbouw kwam uit op ƒ 4970,00. 
In speciale poldervergadering werd be-
sloten tot de vervanging van de wipmo-
len door de achtkante watermolen. De 
molen werd voor ƒ 900,00 gekocht van 
Thobé en door Kees van Heteren in de 
zomermaanden vervoerd naar zijn tim-
merwerkplaats aan de Weipoortseweg. 
De molenonderdelen werden tijdelijk 
opgeslagen op een stukje land van 
buurman Willem Klijn, die hiervoor nog 
ƒ 25,00 aan huur ontving. Samen met 
de polderopzichter Jan Evers, die mo-
lenmaker was in Stompwijk, werd de 
molenromp in de wintermaanden pas-
klaar gemaakt om bij gunstige weers-
omstandigheden in het voorjaar gelijk 
te starten met werkzaamheden aan 
de Zuidbuurtseweg. Zo werd op 14 april 
1900 begonnen met de sloop van de 
oude wipmolen. Dit werk viel buiten de 
begroting, de molenmakers hielden alle 
uren trouw bij van de sloop, het transport 
en zelfs het gebruik van de schalk, tou-
wen en kaapstandwinner zijn te vinden 
op de meerwerkrekening. Buiten het tim-
merwerk waren er de aanpassingen van 
het metselwerk van de funderingen, de 
wielbakken, en de pothuismuur aan de 
achtkanten molenromp. Opvallend was 
ook dat de geklonken ijzeren molenroe-
den werden verlengd naar de hoogte 
van deze molen, dit uiteraard met aan-
helen van de houten onderdelen van 
de wieken. Na de nodige aanpassingen 
van de molen, het verhogen van het erf 
met gebruikmaking van de oude stijlen 
als beschoeiing was de molen gereed 
voor het regenseizoen in het najaar. 
De totale kosten kwamen uit op bijna 
ƒ6000,00. 

Herkomst 

Lange tijd is aangenomen dat de molen 
van Westbroek een der gesloopte mo-
lens van de Rotteboezem van Schieland 
bij Rotterdam was; dit op gezag van de 
heer G.H. Keunen van Monumentenzorg 
die deze veronderstelling baseerde op 
het min of meer samenvallende sloop-

jaar in Rotterdam en het bouwjaar in 
Zoeterwoude plus de naam van de slo-
per waaraan enige Boezemmolens wa-
ren verkocht en de Westbroekse molen 
was gekocht: J.B. Thobé in Dordrecht. 
Toch blijkt dit niet waar te zijn. Het is zelfs 
onmogelijk. De molens aan de Boezem 
in Rotterdam werden per 1 november 
1899 buiten bedrijf gesteld. Toen het pol-
derbestuur bij de gedemonteerde mo-
len in Dordt ging kijken, waren de mo-
lens aan de Boezem nog in bedrijf! Een 
molen kan niet tegelijk gesloopt zijn en 
nog in bedrijf!
Geen boezemmolen, maar wat dan? De 
manier van afwerken van de askop met 
geverfde randen om de kop doet den-
ken aan Overschie. Er is nog even geke-
ken naar de molen van de Kleinpolder, 
maar ook dat blijkt moeilijk passend te 
krijgen.
Zo passeren mogelijkheden en onmoge-
lijkheden het voetlicht. Een artikel in INFO 
LGOG KRING HORST, achtste jaargang, 
nummer 18, 9 maart 1998, uitgave van 
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig 
Genootschap Kring Horst over de bouw 
van de molen van Horst-Meterik bood 
een spoor naar de molens van de pol-
der Nieuwkoop die in die tijd werden 
gesloopt. De molen van Meterik bleek 
ook gekocht te zijn bij Thobé. Zou de 
molen van Westbroek soms ook een 
Nieuwkoopse molen zijn geweest? 
Inderdaad blijkt Thobé grootscheeps 
inkopen te hebben gedaan in Nieuw-
koop. In januari 1896 legt hij een verkla-
ring af dat hij de molens 3, 8, 11 en 16 
(Nieuwveense gang), te slopen voor 31 
maart 1897 en de molens 2, 7, 10, en 15 
(Korteraarse gang), te slopen voor 31 
maart 1898 koopt voor in totaal ƒ 4400,-. 
Eerder, op 20 augustus 1895, had hij al de 
molens 13, 17 en 18 in een openbare ver-
koping voor ƒ 1550,- gekocht; in totaal 
maar liefst elf molens. Daar is nogal het 
een en ander van in Brabant terecht ge-
komen, maar één bleef er vrijwel zeker in 
Zuid-Holland: de molen van Westbroek. 
Nu is er weinig voor nodig om in dezelfde 
kuil te vallen als de heer Keunen: een 
corresponderend sloop- en bouwjaar 
en eenzelfde sloper wil nog niet zeggen 
dat het om dezelfde molen gaat. Het 
zou prettig zijn als er aanvullend bewijs 
of op zijn minst aanvullende aanwijzin-
gen zijn. Dat is inderdaad het geval. Er 
waren Nieuwkoopse molens met een 
cartouche op de baard, een versierde 
lijst, waarschijnlijk houtsnijwerk. Een der-
gelijke cartouche is zichtbaar op de 
foto’s van de Nieuwe Ziendemolen bij 
Zwammerdam. De molen van Meterik 
heeft die originele baard zelfs nog. 
Alleen hangt hij nu niet meer onder 
de windpeluw, maar onder de korte 
spruit; de voorbaard is achterbaard ge-
worden. Ook de baard van de molen 
van Westbroek vertoonde zo’n cartou-
che, hetgeen het vermoeden van een 
Nieuwkoopse molen versterkt. 
Het is dus heel aannemelijk dat voor de 
vernieuwing van de Westbroekmolen 
gebruik is gemaakt van één gesloopte 

molen uit dit gebied. Alleen wordt heel 
moeilijk om op een totaal van 11 ge-
sloopte molens, de plaats bepalen waar 
gebruikte molen heeft gestaan. 

Polder Nieuwkoop

Zowel de Nieuwkoopse als Zevenhovense 
watergebieden waren ontstaan door 
de grootschalige verveningen in de 17e 
eeuw en zorgde door de grote water-
massa voor veel overlast in de directe 
omgeving. Na veel plannen voor de 

Advertentie in De Molenaar, 1898, 
no. 36 van Thobé. Thobé adverteerde 
meer in het blad en mogelijk was 
poldervoorzitter Van der Poel als 
korenmolenaar daardoor goed 
ingelicht.

Ondertrouwadvertentie van Thobé 
in de Dordrechtsche Courant van 
14 maart 1867.

Overlijdensadvertentie van Thobé in 
De Molenaar, 1901, no. 49.

- P O R T R E T -
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droogmaking van deze gebieden, werd 
in 1800 gestart met de voorbereidende 
werkzaamheden zo als het aanleggen 
van ringdijken en het bouwen van de 
molens. Liefst 18 molens in verschillende 
molengangen gingen aan het werk voor 
de Nieuwkoopse Droogmakerij en tus-
sen 1809 – 1813 kwam de bodem droog 
te liggen. In 1872 werd begin gemaakt 
met stoombemaling en in 1894 uitge-
breid met een stoomgemaal voorzien 
van centrifugaalpompen. Hierdoor wa-
ren in één klap de resterende windmo-
lens overbodig, daar enkele molens al 
waren gesloopt of door brand waren 
verwoest.
Korenmolenaar Jan van der Poel, tevens 
voorzitter van de polder, heeft waar-
schijnlijk in zijn vakblad De Molenaar de 
advertentie gezien over de aanbiedin-
gen van “afbraakmolens” bij Thobé in 
Dordrecht. Zo werd na het bezoek aan 

Thobé tot de aanschaf van de ‘romp 8 
K molen’ voor het bedrag van ƒ 900,00. 
Voor het vervoer en de verblijfkosten van 
onze molenmaker Van Heteren werd 
aan hem ƒ 105,20 uitbetaald en werd er 
een brandverzekering afgesloten tijdens 
het vervoer van ƒ 4,55 bij De Phoenix 
brandverzekeringsmaatschappij. En zo 
kwam de molen in Zoeterwoude. Tot zo-
ver het verhaal van de mogelijke plaats 
waar de gesloopte molen eerder heeft 
gestaan, het is een duidelijker antwoord 
dan de eerder genoemde plaats in 
Rotterdam!

De laatste jaren van de 
Westbroekmolen

De achtkante watermolens stonden be-
kend om hun ruime woonruimte, met op 
de begane grond een ruime woonka-

mer met een bedstede voor de ouders 
en op de verdiepingen bedsteden voor 
de kinderen. Marie Onderwater kan zich 
nog herinneren in de tijd dat haar vader 
Leen Onderwater de molen bedienden, 
dat zij met haar zussen op de eerste ver-
dieping sliepen en haar broers een ver-
dieping hoger. Zijn zonen Quirinus en Jan 
voelde meer voor het vak van watermo-
lenaar dan hun vader. Zo werd Quirinus 
molenaar op de Zwetmolen en Jan 
volgde zijn vader op. Na de verwijdering 
van de wieken, de kap en het binnen-
werk van de Westbroekmolen, verhuisde 
Jan Onderwater naar de Grote Molen. 
De molen werd nadien omgebouwd tot 
een woonruimte voor de familie Henk 
Schrader en Wim van Leeuwen. 
In de jaren zeventig zijn er nog plannen 
gemaakt voor een aangepast bema-
lingsysteem met gebruikmaking van de 
opnieuw aangebrachte wieken. Een 
verticale as zou een nieuw maalsysteem 
onder in de aangepaste kelderruimte 
aandrijven en bij windstilte was hier een 
electro- of dieselmotor achter de hand. 
Bij dit plan bleef de molen als woonplek 
gehandhaafd met een minimum verlies 
ten opzichte van het gaande werk. Het 
plan van een molenromp met wieken is 
niet doorgegaan. Nu is de molenromp al 
vele jaren de woonplek van Louis en Bets 
van der Meer en is helemaal aangepast 
aan de wooneisen van deze tijd.

Molensloper Thobé
Thobé was een bekende Zuid-Hollandse molen-
slopers, al had hij in zijn woonplaats Dordrecht 
en directe omgeving meerdere collega’s van naam 
en faam (als Breedveld, Van de Weg, De Waard). 
Johannes Bernardus Thobé was op 27 mei 1841 ge-
boren in de gemeente Ridderkerk en van beroep 
eigenlijk scheepstimmerman, althans dat wordt hij 
bij zijn huwelijk met Pieternella van Rijswijk op 27 
maart 1867 genoemd. 
Zijn vader, Johann Bernard Henrich Thobé, was 
afkomstig uit Duitsland, gedoopt in Löningen op 
4 juli 1810. Zijn moeder, Dorothea Worseling, was 
een geboren Ridderkerkse.
Thobé had zijn bedrijf aan de Knolhaven in 
Dordrecht als ‘Slooper van Huizen en Molens enz.’. 
Hij overleed op 28 november 1901, 60 jaar oud. 

Rekening van IJzergieterij 
De Prins van Oranje uit 1892 voor 
de levering van molenas no. 1392 voor 
de Westbroekmolen en een scheprad. 

Nota van Pot voor de levering van 
twee nieuwe roeden; roede 1243, 
lang 22,90 m voor de molen van 
Oostbroek en 1244, lang 22,78 m. 
voor Westbroek. 

- P O R T R E T -
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In 1797 wordt in Schiedam de laatste 

grote brandersmolen gebouwd: De 

Batavier. Wel werd in 1803 de huidige 

Noordmolen nog gebouwd ter vervanging 

van een kleinere voorganger uit 1707. 

Een krans van negentien kolossale stenen 

molens beheerst dan het stadsbeeld. 

Daarna komen er niet meer bij. Het gaat 

de andere kant op. Als eerste verdwijnt 

De Star, uitgebrand op 24 juli 1823. 

Tien jaar later, op 14 mei 1835 brandt 

de Zuidmolen uit. De Meiboom valt als 

eerste door slopershanden, in 1860. Op 

24 januari 1864 brandt De Gaper uit. 

Gesloopt wordt er nog niet veel, maar dat 

verandert snel. De wind kan ook slopen. 

Op 20 maart 1865 waait de bovenboel van 

De Kameel af. In 1868 wordt de rest van 

de romp gesloopt. Einde verhaal?

J.S. Bakker

De Kameel, reconstructietekening van de hand van Bas Koster.

- M O L E N S A C T U E E L -
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Willem Troost is bij het maken van 
zijn panorama bijzonder nauwkeurig 
te werk gegaan. Bas Koster 
combineerde het beeld van de stad 
van Troost met een stadsplattegrond 
uit die tijd. Het is haast niet te 
geloven, maar de ‘noordring’ met 
molens vertoont op De Westmolen na 
weer het complete beeld van 1842! 
De ‘zuidring’ is geheel molenloos.

Omstreeks 1960 begint de suc-
cesstory van de Schiedamse 
molens. Meer en meer wordt 

beseft hoe de molens Schiedam mede 
tot een unieke stad maken. Naast De 
Vrijheid staat de kale romp van de ont-

Van De Kameel is door het 
vroege verscheiden geen behoorlijk 
afbeeldingenmateriaal bewaard 
gebleven. De beste is deze afbeelding 
van de Overschiese poort met 
daarnaast De molen. De grote en de 
slanke rechte gestalte van de molen 
komen duidelijk tot uiting.
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Gezicht op Schiedam in 1847 vanaf de molen van de polder van Oud-Mathenesse die even ten noorden van de stad aan de 
Schie stond, op de plaats waar nu de A20 de Schie kruist. De groep mensen bij de overweg wijst er op dat er iets bijzonders 
staat te gebeuren. Het wat laat zich raden: het in gebruik nemen van de spoorlijn Rotterdam - Den Haag en het station 
Schiedam. Dat was op 3 juni 1847. De bouw van het station had nog heel wat voeten in de aarde omdat het bestuur van de 
polder Oud-Mathenesse moeilijk deed over eventuele windbelemmering voor de molen van de polder. Het resultaat was 
een compromis, waarin het nieuwe station (links op de litho) zo laag mogelijk werd gehouden. In 1889 werd een nieuw 
en groter station gebouwd. Dat luidde het einde van de molen in. De bemaling werd overgenomen door het stoomgemaal 
van de polder Spangen en de molen een aantal jaren later gesloopt. Vanaf die molen had men wel een schitterend gezicht 
op de stad; nu onvoorstelbaar, zeker vanaf de plaats waar Troost stond toen hij het panorama tekende. Het gezicht op de 
binnenstad vanaf het viaduct over de Schie in de A20 ziet er nu wel even anders uit! (Lithogravure van Willem Troost). 

takelde Noordmolen. Die wordt in 1962 
gerestaureerd tot een volwaardige mo-
len. Naast De Noord staat de stomp van 
de in 1901 uitgebrande Palmboom. Die 
wordt in 1992 gecompleteerd. Naast De 
Palmboom staat op het Doeleplein geen 
Kameel meer. Ondanks de jeneverrepu-
tatie valt de Schiedammers strikt logisch 
redeneren en handelen niet te ontzeg-
gen. Afgezien van de buitenbeen Nolet, 
pakt men de draad op voor De Kameel. 
(Over De Witte als logisch voortvloeisel 
zullen we het nog maar niet hebben; 
veel te voorbarig.)
Op 7 oktober 1999 presenteert de stich-
ting De Schiedamse Molens haar visie 
op de molentoekomst van Schiedam. 
Daarin wordt de reconstructie van De 
Kameel opgeworpen (zie Molenwereld 
1999-11-226 e.v.).

Bijzonder

Ondanks zijn betrekkelijk vroege ver-
scheiden was De Kameel wel bijzonder 
en zeker extra aandacht waard door:

1. Zijn standplaats
De oude stad Schiedam had drie be-
langrijke uitvalswegen: oostelijk (Rotter-
dam), westelijk (Vlaardingen) en noor-
delijk (Delft). De oude westelijke heeft 
veel van zijn betekenis verloren, de 
andere twee zeker niet. Die noorde-
lijke, Overschiese poort/plein - ‘s-Gra-
velandse weg, werd geflankeerd door 
twee molens: De Kameel en De Witte. 
Reconstructie van De Kameel zou wel 
een bijzonder markante binnenstadsen-
tree opleveren.

Bij het reconstrueren van De 
Kameel drong het beeld van de 
Leidse korenmolen De Stier op de 
hoek van de Oude Herengracht en de 
Maresingel zich op. Deze molen was 
met zijn bouwjaar 1687 ook een zeer 
oude stenen molen. De Leidse molen 
werd in 1935 onttakeld en vervolgens 
in 1950 geheel gesloopt.

De voltooide romp van De Kameel 
(foto Bas Koster, 1 augustus 2010).
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Links: artist’s impression van De Kameel in Schiedam van de hand van Bas Koster op basis van De Stier uit Leiden en 
rechts de realiteit van 2010. Leidenaars kunnen in Schiedam kijken hoe ‘hun’ Stier er uit zag. 
Ook Leiden had een ‘noordring’ met molens, maar liefst acht stuks. Die telt er nu twee: De Put en De Valk. 
De vergelijking met de Schiedamse zuidring gaat beter op: geen. 

2. Zijn historie 
De Kameel stond met zijn bouwjaar 1715 
aan de wieg van de Schiedamse jene-
verindustrie, behoorde tot de prototy-
pen van de brandersmolens en daar-
door een afwijkende vorm. Zo had hij 
een afwijkend model, smaller en kleiner 
dan de andere molens. De andere be-
staande brandersmolens behoren alle 
tot de tweede generatie, gebouwd na 
1770; grotere en forsere molens. Een mo-
len van de eerste generatie zou dus een 
echte aanwinst zijn.

3. Zijn type
De Kameel was, voor zover bekend, de 
enige molen met een grot, een soort in-
pandige haven zodat men met schuiten 
met zakgoed de molen kon in- en uitva-
ren. Grotmolens waren er al niet veel, 

maar ze zijn nu helemaal op de vingers 
van één hand te tellen, zodat een mo-
len van dit type een aanwinst voor het 
Nederlandse molenbestand is. 

Historische betrouwbaarheid

Helaas is historisch materiaal waaruit 
een betrouwbaar beeld van de voor-
ganger van De Kameel te verkrijgen 
zou zijn bijzonder schaars. Toch was het 
de eer van de Schiedammers te na om 
dan maar een fantasie-Kameel te bou-
wen. Het is de menselijkerwijs gesproken 
veel te jong, in 2004 overleden Jan Kies 
geweest die begon met basisgegevens 
te verzamelen. Hij haalde de diame-
ter uit kadasterkaarten en ontleende 
gegevens aan het manuscript van de 

Schiedamse geschiedvorser De Boer 
en de hoogte uit verzekeringsgege-
vens. Jans ontwerp was een kopie van 
de Schiedamse Brandersmolen als De 
Noord, De Palmboom, De Vrijheid en 
De Walvisch, met aangepaste maten. 
Na het overlijden van Jan Kies is Rob 
Batenburg daarmee aan de slag ge-
gaan. Een grondig onderzoek van de 
Drie Koornbloemen leverde als resultaat 
het terugvinden van alle balken op met 
sporen van de inrichting met maalstoel 
van voor de verbouwing naar zijn vier 
koppel stenen en de twee pelstenen, om 
daardoor de ontwikkeling van de eerste 
bouwperiode naar de tweede (waar-
van de De Drie Koornbloemen de eerste 
was) proberen te vinden. Met gegevens 
vanaf foto’s van de Oostmolen en De 
Hoop (beide kort na de Kameel ge-
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Vergelijking van De Kameel links, en zijn buurman, De Palmboom rechts. Door zijn slanke vorm toont De Kameel veel 
ieler dan zijn buurmolen. Toch valt dat alles mee zoals deze tekening laat zien. Dat wordt ook bevestigd door het panorama 
van Troost, waarop de grootte van De Kameel niet noemenswaard afwijkt van de andere Schiedamse reuzenmolens.
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bouwd) heeft Rob samen met zijn zoon 
Bas (tekenwerk) hiermee een ontwerp 
gemaakt voor de Kameel. Afwijkende 
details van De Kameel als de rondboog 
boven poort, de uitgemetselde kraag 
onder de schoren, tien spaken in het 
kruirad( hadden de andere molens trou-
wens vroeger ook), de twaalfkantige 
balie, details van de baliedeuren en de 
ramen boven de balie zijn hier uit voort-
gekomen. Dat geldt ook de afwijkende 
balklaagindeling; die komt hier uit voort. 
Door de gewenste bestemming van de 
molen is er echter een zolder meer in 
gekomen dan dat hij volgens Batenburg 
oorspronkelijk had.
Verder had de eerste Kameel twee kop-
pels stenen (volgens De Boer en veiling-
gegevens van de afbraak) en dit komt 
er in principe ook weer in. Maar er wordt 
onderzocht (en is dus nog helemaal niet 
zeker) of op de plaats van een koppel of 
eronder een heel simpele manier van be-
perkte electriciteitsopwekking mogelijk is.
Bas Koster ging ook aan de slag en 
combineerde en deduceerde zoveel 
mogelijk beschikbare gegevens. Zo rees 
het beeld van een molen die grote ge-
lijkenis met de gesloopte molen De Stier 
in Leiden vertoonde. Innerlijk krijgt de 
molen de gebruikelijke brandersmolen 
inrichting met de stenen op een halve 
zolder, terwijl De Stier de gewone koren-
moleninrichting had; tenminste wat je 
gewoon noemt: die had zes koppel ste-
nen, waarvan er twee een zolder lager 
werden aangedreven via een bijkoning 
(spil, aangedreven door het spoorwiel). 
Al met al, zo ontstaat geen fantasie-
Kameel, maar een betrouwbare replica 
van de in 1868 verdwenen voorganger. 

Bouw

Het oorspronkelijke ontwerp van Bas 
Koster werd verder uitgewerkt door 
zijn kleinzoon Bas Batenburg, terwijl de 
uitvoering werd toevertrouwd aan de 
Stichting Restauratiewerkplaats Schie-
dam. Verder moet uiteraard de bu-
reaucratisch hordeloop en de fondsen-
werving niet worden onderschat. Op 
10 november 2008 wordt het officiële 
startsein voor de bouw gegeven. Op 7 
juli 2009 leggen leerlingen van de Gravin 
Aleidaschool de eerste stenen voor de 
molen. De winter zorgt voor vertraging, 
maar op 10 juni jl. is het hoogste punt van 
de 26,85 m hoge romp bereikt. Tevens 
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Het bovenwiel in de werkplaats in 
Schiedam (foto Bas Koster, 
1 augustus 2010).

Het gieten van de as bij Geraedts in 
Baarlo (Foto Restauratiewerkplaats 
Schiedam – Rogier de Jong, 
28 januari 2010). 

De roeden in de werkplaats (foto Bas 
Koster, 1 augustus 2010).
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werd die dag de rolvloer met de kuip en 
het kruiwerk geplaatst. 
In de werkplaats van de molenmaker 
liggen de nieuw roeden (Vaags, buiten-
roede nummer 221, lengte 25,95 m en 
binnenroede 222, lang 25,90 m) en di-
verse andere onderdelen al klaar. De as 
ligt bij de molen en is een door Geraedts 
te Baarlo gegoten as, gemerkt 4-2010 nr 
1. ( model Nolet) en gegoten met behulp 
van de mal voor een as naar Noletmodel 
waarmee ook de as van de Walvisch 
destijds door Gieterij Hardinxveld is ge-
goten.
Het ziet er dus wel naar uit dat het ‘ka-
melenjong’ ruimschoots klaar is voordat 
van zijn vader (vader, vanwege de rela-
tie met De Stier in Leiden) de bouw 300 
jaar geleden in 1715 en de teloorgang 
150 jaar geleden in 1865 kan worden 
herdacht.

(Met dank aan Bas Koster en Rob Batenburg 
voor de verstrekte informatie en het afbeel-
dingenmateriaal.)

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

De askop verraadt het Noletmodel 
(foto Bas Koster, 1 augustus 2010).
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   I N H O U D                            p a g i n a

BON

gaat voor u OPEN!!!!

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

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

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

MOLENWERELD  iedere maand per post thuis kan op drie manieren:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

❑
❑

❑

❑

✂

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




