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Uw mooiste molenfoto ook in kleur op de achterpagina van de Molenwereld? De achterpa-

gina reserveren wij voor lezers die hun mooiste molenfoto’s graag met anderen willen delen. 

Inzending kan zowel per post als per e-mail. In het laatste geval is wel een voldoend hoge reso-

lutie vereist: minimaal 300 dpi. Inzending kan geen plaatsing garanderen. Er zijn per jaar immers 

maar elf mogelijkheden en bovendien streeft de redactie naar spreiding per regio en molen-

type. U kunt uw foto (‘s) insturen of mailen naar de redactie van Molenwereld.

Dit nummer is een speciaalnummer, dat gewijd is aan de stormramp 
die op 10 augustus 1925 oostelijk Nederland trof. Dat is dit jaar 85 jaar 

geleden. Omdat deze stormramp bij verscheidene molens genadeloos 
toesloeg is dat een reden om uitvoerig stil te staan bij die gebeurtenis. 
Erwin Esselink laat in woord en beeld de lotgevallen van deze molens 
zien. Het is wel goed om te beseffen dat het toen aangerichte leed en 
de schade maar een fractie is van het totale gebeuren. Wel eist het arti-
kel door zijn omvang en het vele beeldmateriaal alle beschikbare ‘vrije’ 
ruimte van dit nummer op. Noodgedwongen, moeten we, meer dan ons 
lief is, en voor de zoveelste maal dit jaar weer een aantal zaken laten lig-
gen tot een volgende keer, vooral ook omdat we op geen enkele manier 
concessies willen doen aan de opmaak. Het oog verdient ook wat.

En Balie Kluiver kan maar moeilijk met zijn tijd mee.     
         JSB

Bij de omslag achterzijde: 
De molen van Lonneker 
behoorde ook tot de slachtoffers 
van de stormramp van 1925 
(foto Willem Jans, 14 oktober 
2009).

Bij de omslag voorzijde: 
De Hollandsche Molen in Neede 
dankt - hoe vreemd het ook klinkt 
- zijn bestaan aan de stormramp, 
zij het dat dit kwam door de 
ondergang van zijn voorganger, 
een standerdmolen. 
(foto Willem Jans, 25 oktober 
2008). 
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Staart en schoren Entreprise 
Kolham aangebracht

Op 24 augustus is de volgende stap af-
gerond in het kader van het herstel van 
korenmolen Entreprise te Kolham. Eerder 
waren stelling, achtkant en de kap al 
geplaatst (Molenwereld 2010-5-187/188). 
Op 24 augustus is met behulp van een 
kraan de staart aangebracht. Nadien 
zijn ook de schoren aangebracht, en 
wacht de molen alleen nog op het 
wiekenkruis. De werkzaamheden wor-
den uitgevoerd door molenbouwbedrijf 
Molema vof te Heiligerlee.

Roeden De Leeuw Oldenhove 
gestoken

Op 31 augustus zijn de roeden van koren-
molen De Leeuw in Oldehove opnieuw 
gestoken. De werkzaamheden maken 
onderdeel uit van de restauratie van de 
molen (Molenwereld 2010-2-48). De fir-
ma Jellema molenbouw en -onderhoud 
uit Birdaard voert de werkzaamheden 
uit. Afgelopen winter bleek dat de roe-
den van molen De Leeuw in een slechte 
conditie verkeerden. Een deel van de 
bekleding is tijdens een storm naar be-
neden gewaaid. De gemeente heeft via 

de Regeling rijkssubsidiëring wegwerken 
restauratieachterstand (Rrwr) een sub-
sidie gekregen voor de restauratie van 
de molen. Bovenop dit bedrag draagt 
de gemeente uit eigen middelen bij om 
de molen te kunnen restaureren. De ver-
wachting is dat de restauratie van de 
molen eind dit jaar gereed is.

Nieuwe schoren voor de 
Hazewind te Gieten

Begin mei is molenaar Nico van den 
Broek uit Assen gestart met het draaien 

De aankomst van de roede bij De Leeuw in Oldehove. De lengte van de roe vereist indrukwekkend transport materiaal. 
(foto Gerda Lekkert, 31 augustus 2010).
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op De Hazewind te Gieten en het wer-
ven van nieuwe molenaars in opleiding. 
Iedere zaterdag draaide de molen, tot-
dat half juli het noodlot toesloeg: een 
van de lange schoren begaf het. Het 
was al langer bekend dat de schoren in 
slechte staat waren en vervangen moes-
ten worden. Door snel handelen van de 
gemeente Aa en Hunze en molenma-
kersbedrijf Vaags uit Aalten werden 2 
nieuwe balken gezaagd (op hun eigen 
wind-zaagmolen in Ruurlo), geschilderd 
en op 25 augustus vakkundig gemon-
teerd om de oude, rotte exemplaren te 
vervangen.

Restauratie van De Passiebloem 
te Zwolle gestart

In augustus is de restauratie van oliemo-
len De Passiebloem te Zwolle gestart. Het 
herstel van de fundering van het vuister 
maakt onderdeel uit van de werkzaam-
heden. Verder wordt de stelling gedeel-
telijk vernieuwd en zal de molen van 
een nieuwe sprinklerinstallatie worden 
voorzien. De Schuitema-roeden zijn in-
middels uitgenomen, en worden vervan-
gen door de al enige tijd gereed zijnde 
roeden van de firma Vaags. De kosten 
van het onderhoud en de restauratie 
bedragen circa 190.000 euro. Voor de 
restauratie heeft de gemeente een sub-
sidiebedrag van zowel het rijk als van de 
provincie Overijssel ontvangen. De werk-
zaamheden aan De Passiebloem zullen 
eind 2010 worden afgerond.

Pakhuis bij De Koe officieel 
geopend

Op 26 augustus is Het Pakhuis, behoren-
de bij de Koe te Ermelo, officieel als mu-
seum in gebruik genomen. De komende 
jaren zal moeten blijken of de bouw ren-
dabel geëxploiteerd kan worden. Reden 
tot vreugde bij voormalig wethouder E. 
Bilder, die een van de drijvende krach-
ten was achter de herbouw van de 
molen en vernieuwing van Het Pakhuis. 
Directeur A. Wijnacker van de Stichting 
Het Pakhuis stelde met genoegen vast 
dat Het Pakhuis een belangrijke rol krijgt 
als ‘slecht-weerllocatie’. Burgemeester 
W. Omta en Gelders gedeputeerde T. 
Peters stonden eveneens stil bij dit voor 
Ermelo heuglijke moment. Want met de 
hereniging van molen en pakhuis is nu 
ook het eerste, echt geschiedkundige 
museum in Ermelo een feit.

Het steken van de roe, zeker bij 
zo’n hoge molen als De Leeuw eist 
ook indrukwekkend hijsmateraal.
 
Molenaar Piet Reitsema kijkt toe. 

De type vorm van de 
verdekkerring komt op deze foto 
goed tot zijn recht (foto's Gerda 
Lekkert, 31 augustus 2010).
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Monumentenprijs 2010 voor 
Stichting Behoud Ettense Molen

Op 11 september is de Monumentenprijs 
2010, die jaarlijks wordt toegekend 
door het Monumentenplatform Oude 
IJsselstreek, uitgereikt aan de Stichting 
tot Behoud van de Ettense Molen. Deze 
stichting zet zich al meer dan 35 jaar in 
voor het behoud van de molen aan de 
Oldenhove. De stichting werd in 1974 
opgericht, met als doel de molen weer 
te completeren. Met acties werd geld 
ingezameld voor de restauratie. Sinds 1 
april 1978 draaide de molen weer, die 
sindsdien de naam De Witten draagt. De 
stichting zet zich heden ten dage nog in 
voor het behoud van de molen. Vorig 
jaar werd de kap van de molen geres-
taureerd (Molenwereld 2009-12-478/479) 
en volgend jaar staat een ingrijpende 
restauratie van het binnenwerk op het 
programma.

Onderscheiding Joop Reesink

Op 11 september is Joop Reesink door 
burgemeester H. Bloemen benoemd 

tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Reesink (72) kreeg de Koninklijke onder-
scheiding bij zijn afscheid als vrijwillig mo-
lenaar van molen Hermien in Harreveld. 
De Eibergenaar werkt al sinds 1997 ge-
middeld een dag in de week in de mo-
len aan de Twenteroute. De onderschei-
ding geldt ook voor zijn vrijwilligerswerk 
in Eibergen. Zo was hij ruim 25 jaar lid van 
de brandweer. Hij zwaaide daar vanwe-
ge zijn leeftijd in 1993 af als hoofdbrand-
wacht. Daarnaast is hij al vier jaar actief 
als bezorger van warme maaltijden aan 
ouderen bij Tafeltje Dekje van welzijns-
instelling Betula. De uitreiking van de 
onderscheiding was onderdeel van de 
open dag, die werd gehouden na het 
gereedkomen van de restauratie van de 
molen (Molenwereld 2010-9-319). Bij het 
herstel van de toog is tevens een ruimte 
voor algemeen gebruik gecreëerd.

Ommekeer politiek in kwestie 
Vaassen

Niet geheel in lijn met eerdere uitspra-
ken enige jaren terug (de molenbio-
toop moet behouden blijven), heeft 

de Socialistische Partij in de provincie 
Gelderland gevraagd of het niet denk-
baar is om een eventuele wijziging door 
te voeren op de bestaande molenver-
ordening. De betrokken wethouder van 
de gemeente Vaassen is verbaasd over 
deze uitspraak, aangezien juist deze 
argumenten destijds aanleiding waren 
voor de SP om in te stemmen met het 
verhogen van de molen. De SP vraagt 
nu aan GS waarom het zinvol is, om een 
molen te verhogen die niet bedrijfsma-
tig functioneert, maar slechts existeert 
als monument. Kan het provinciaal be-
stuur zich vinden in de conclusie van 
voor- en tegenstanders dat de provincie 
met consequent vasthouden aan de 
verordening de enige schuldige is aan 
het verpauperen van het Vaassense 
centrum, is de strekking van de gestelde 
vragen. 

Stichting Renkumse 
Windkorenmolen opgeheven

De Stichting De Renkumse Windkoren-
molen, die tot doel had de molen weer 
een nieuw leven in te blazen, is opgehe-
ven. Nu het ministerie van OCW, gead-
viseerd door de RCE, niet meer bereid is 
om middelen beschikbaar te stellen voor 
het completeren van molenrompen tot 
draaivaardige molens, ziet het bestuur 
geen mogelijkheid meer om de molen 
in zijn oude luister te doen herrijzen. De 
romp van de molen is in dermate staat, 
dat erg veel geld nodig zou zijn. Destijds 
werd door de vorige eigenaar een ver-

Het vervangen van de schoren van De Hazewind te Gieten 
(foto N. van den Broek, 25 augustus 2010).

De molen van Etten 
(foto G.H. Varwijk, 5 augustus 2003).
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zoek ingediend voor een subsidie van 
170.000 euro. In overleg met de nieuwe 
eigenaar heeft het bestuur besloten de 
activiteiten te stoppen. De eigenaar 
weet nog niet wat hij met de romp zal 
gaan doen. De inmiddels vergaarde 
gelden van burgers en verkregen uit ac-
ties zullen worden doorgesluisd naar de 
Vereniging De Hollandsche Molen. 

Tweede fase restauratie Nieuwe 
Molen Veenendaal van start

Op maandag 16 augustus is begonnen 
met het plaatsen van een steigercon-
structie rond De Nieuwe Molen aan de 
Mulderslaan te Veenendaal. Hiermee is 
de tweede fase van deze omvangrijke 
restauratie in gang gezet. Op vrijdag 20 
augustus 2010 was men bezig met het 
eerste steigerdeel boven de stelling. 
Rond 1 september stond de steiger vol-
ledig om de gemetselde molenromp. 
Daarna is aannemer Jurriëns begonnen 
met het grootschalige herstel van het 
metselwerk. Na herstel van het metsel-
werk krijgt de molen binnenin nog een 
nieuwe stuclaag.
Als niets tegenzit hoopt men medio de-
cember 2010 hiermee gereed te zijn. 
Hans de Kroon.
 

Vanaf 1992 heeft men zich in 
Renkum beijverd voor de complete
ring van de plaatselijke korenmolen 
De Hoop, maar nu heeft men de hoop 
opgegeven (foto H. van Steenbergen, 
12 juni 2002).

Molen Maallust te Amerongen 
officieel geopend

Op 11 september is korenmolen Maallust 
te Amerongen officieel geopend. Na 
vele jaren van voorbereiden, resulterend 
in verplaatsing en volledige restauratie, 
is de molen draai- en maalvaardig. De 
opening is verricht door gedeputeerde 
mevr. A. Raven, burgemeester F. Naafs 
en L. de Geer, voorzitter van de Stichting 
De Utrechtse Molens en Het Utrechts 
Landschap. Zij assisteerden molenaar 
Hans Gijsbers bij het lichten van de vang. 
Na de opening was tijd ingeruimd voor 
het publiek. De molen is gerestaureerd 
door Molenbouw De Jongh, waarbij een 
deel van de onderdelen is vervaardigd 
door de firma Straver uit Almkerk.

De Nieuwe Molen in Veenendaal in de steigers voor 2e fase restauratie 
(foto H. de Kroon, 20 augustus 2010).

De Maallust in Amerongen heeft ja
renlang deel uitgemaakt van een vee
voederfabriek (foto jsb, 10 juli 1987).

Belangstelling voor het openingsge
beuren (foto D. Kenbeek, 11 septem
ber 2010).

Het lichten van de vang door (v.l.n.r.) 
molenaar Hans Gijsbers, gedeputeerde 
mevr. Raven, voorzitter De Geer en 
burgemeester Naafs (foto D. Kenbeek, 
11 september 2010).

De droom die men in Renkum op 
heeft gegeven, maar in Amerongen is 
gerealiseerd: van kale romp tot 
malende molen (foto D. Kenbeek, 
11 september 2010).
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Ondermolen Tweemanspolder 
slaat weer water uit

Op maandag 6 september om vijf over 
twaalf lichtte molenmaker Teun Waltman 
van de firma Verbij uit Hoogmade als 
eerste de vang van de ondermolen van 
de Tweemanspolder. Hierbij werd door 
de stevige oostenwind en de molen met 
vier volle zeilen, het scheprad in rap tem-
po tot een acceptabele snelheid in de 
rondte gebracht zodat de molen weer 
water omhoog bracht maar nu met 
zijn tweede scheprad. De molen heeft 
sinds 1952 gedraaid met een centrifu-
gaalpomp, en is in 2009/2010 weer om-
gebouwd tot schepradmolen, zoals de 
molen vroeger eens was gebouwd. Door 
de inklinking toentertijd had het schep-
rad niet voldoende tasting en is het pol-
derbestuur overstag gegaan voor een 
centrifugaalpomp van de Fa. Hertog 
uit Moerkapelle. Echter deze pomp vol-
deed niet altijd en zeker als de wind-
kracht vier of minder was kwam er geen 
water omhoog. Nu deed de mogelijk-
heid zich voor dat er via diverse kanalen 
subsidie te verkrijgen was en ook met be-
hulp van de vereniging Molenvrienden 
om tot een herstel te komen van de 
molen maar nu weer met een verdiept 
scheprad. Een historische moment! Op 
14 september is de ondermolen van de 
Tweemanspolder definitief opgeleverd. 
J. Ottevanger.

De ondermolen van de Tweemans
polder onder Zevenhuizen maalt na 
meer dan een halve eeuw weer water 
met een scheprad uit (foto Johan 
Ottevanger, 6 september 2010). 

Het nieuwe scheprad van de 
ondermolen van de Tweemanspolder 
verzet voor het eerst water (foto Johan 
Ottevanger, 6 september 2010). 
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Restauratie Zandwijkse 
en Uitwijkse Molen ter hand 
genomen

Op 14 september is de Zandwijkse Molen 
te Almkerk in de steigers gezet en zijn 
van de Uitwijkse Molen te Sleeuwijk de 
roeden kaal gezet. Nadien zijn de roe-
den op 15 september uitgenomen, en 
wordt het qua draaiende molens een 
tijdje stil in de polder. De Potroeden zul-
len na herstel worden hergebruikt. Beide 
molens worden gerestaureerd door de 
firma Beijk. Uit de aanwezigheid van de 
steigers rond de Zandwijkse Molen kan 
worden opgemaakt dat het molenhuis 
niet zal worden afgenomen. Opmerkelijk 
gezien de erbarmelijke staat waarin het 
merendeel van het houtwerk zich be-
vindt. 

De Zandwijkse Molen in de steigers 
wachtend op wat komen gaat (foto 
Aartjos Hak, 17 september 2010). 

Ook voor De Uitwijkse Molen is er 
na regen zonneschijn; aan de horizon: 
Woudrichem (foto Aartjos Hak, 
17 september 2010).
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Prinsbernhard Fonds steunt 
restauratie molens Simav

Het Prins Bernhard Cultuurfonds onder-
steunt de Simav bij de restauratie van vijf 
van haar molens. Zo is er een bedrag van 
15.000 euro toegezegd voor de restaura-
tie van de Westermolen te Langerak, de 
Peilmolen te Oud-Alblas, de Broekmolen 
te Streefkerk, de Wingerdse Molen te 
Bleskensgraaf en de Stijve Molen te 
Noordeloos. Zoals bekend, heeft de 
rijksoverheid in 2007 en 2008 de Rijks 
Regeling wegwerken restauratieach-
terstand (Rrwr) in het leven geroepen. 
Mede dankzij een aanvullende rege-
ling voor de Jan van Arkel te Arkel, de 
Goudriaanse Molen te Goudriaan en 
de Kleine Molen in Streefkerk heeft 
de Simav restauratieplannen voor 
23 van haar 28 molens kunnen ma-
ken. Zes molen zijn inmiddels klaar: 
de Oudendijkse Molen te Hoornaar, 
de Middelmolen te Molenaarsgraaf, 
de Hoekmolen te Hei-en Boeicop, de 
Bonkmolen te Lexmond, de koren-
molen van Streefkerk en Hofwegense 
Molen te Bleskensgraaf. Aan elf molens 
wordt nog gewerkt (drie ervan zijn bijna 
klaar): de Broekmolen te Streefkerk, de 
Kortlandse Molen te Alblasserdam, de 
Scheiwijkse Molen te Hoornaar, de Stijve 
Molen in Noordeloos, de Peilmolen te 
Oud-Alblas, de Achterlandse Molen, 
de Achtkante Molen en de Graaflandse 
Molen te Groot-Ammers, de Oude 
Weteringmolen te Streefkerk en de 
Westermolen te Langerak. Voor de res-
terende molens is de restauratie in voor-
bereiding, zodat daarna het werk toe-
gewezen kan worden aan een aan-
nemer. Het gaat hier om de Jan van 
Arkel te Arkel, de Tiendwegsemolen in 
Hardinxveld-Giessendam, de Kleine 
Molen in Streefkerk, de Vlietmolen te 
Lexmond, de Goudriaanse Molen te 
Goudriaan en de Wingerdse Molen 
te Bleskensgraaf. Met de name de 
restauratie van de Jan van Arkel, de 
Tiendwegsemolen en de Wingerdse 
Molen is een omvangrijk karwei. De ver-
wachting is dat alle restauraties vóór de 
tweede helft van 2011 voltooid zullen 

zijn. Het is de bedoeling van het bestuur 
van de Simav volgend jaar september 
op feestelijke wijze bij de beëindiging 
van de werkzaamheden stil te staan. 
De Boterslootse Molen te Noordeloos, 
de Kerkmolen te Molenaarsgraaf, de 
Kooijwijkse Molen te Oud-Alblas, Molen 
Ter Leede te Leerdam en de Achtkante 
Molen te Streefkerk zijn eerder gerestau-
reerd en vallen derhalve buiten de sub-
sidiestroom voor de Rrwr. De directie bij 
alle restauraties wordt gevoerd door le-
den van de Technische Commissie (TC) 
van de Simav. Het project wordt geleid 
door de heer P. Vergouwe, voorzitter van 
de TC. De Simav wordt geassisteerd door 
de molenconsulenten van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en van 
de Provincie Zuid-Holland. SIMAV.

Onderscheiding voor 
Cor van Iersel

Tijdens de viering van het 150-jarig be-
staan van de molen Jan van Cuyk te 
Cuyk is Cor van Iersel uit Cuijk benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Van Iersel kreeg de Koninklijke onder-
scheiding vanwege zijn jarenlange inzet 
voor onder meer de wijkraad Padbroek, 
het steunpunt Vrijwilligerswerk, de Jan 
van Cuijk en het Klantenpanel. De on-
derscheiding werd uitgereikt door wet-
houder M. van Veen.

Provincie Noord-Brabant 
kent subsidie toe aan 
Keldonkse molen

De provincie Noord-Brabant draagt 
100.000 euro bij aan de eerste fase van 
het herbouw- en restauratieproject van 
de Keldonkse molen. Hiermee komt de 
uiteindelijke realisatie van het plan een 
forse stap dichterbij. De eerste fase van 
het project -de bouw van een nieuw 
bijgebouw en de restauratie van de 
stenen onderbouw- zal starten zodra de 
vergunningen hiervoor zijn afgegeven. 
Stichting korenmolen De Hoop Keldonk 
is enorm in haar nopjes met de subsidie 

van 100.000 euro die zij ontvangt van de 
provincie Noord-Brabant. De bijdrage 
van de provincie wordt gezien als een 
zeer belangrijke stap in haar streven de 
Keldonkse molen te herbouwen en res-
taureren. ‘We hopen nog dit jaar een 
begin te kunnen maken met de bouw 
van het nieuwe bijgebouw en de restau-
ratie van de stenen onderbouw’, zo stelt 
secretaris Huub van Hees opgetogen 
vast. De subsidie van die stichting ko-
renmolen De Hoop Keldonk nu ontvangt 
hing al langer in de lucht. Begin maart 
2010 bezocht de Plaatselijke Groep van 
Streekimpuls Peel en Maas de Keldonkse 
molen. Kort daarop werd een bijdrage 
aangevraagd bij Gedeputeerde Staten. 
Het LEADER-budget voor 2010 bleek ech-
ter uitgeput waardoor -door de recente 
bezuinigingen- het onzeker werd of het 
geld inderdaad voor Streekimpuls Peel 
en Maas beschikbaar bleef. Het besluit 
hiertoe werd begin juli met de vaststel-
ling van de voorjaarsnota 2010 bekrach-
tigd door Provinciale Staten. De bijdrage 
van 100.000 euro behoort tot een van 
de hoogste die Streekimpuls Peel en 
Maas voor een project in het kader van 
LEADER aan Gedeputeerde Staten heeft 
geadviseerd. Stichting Korenmolen De 
Hoop Keldonk.

Roeden van de molen 
van Nispen kaalgezet

Begin augustus zijn de roeden van de 
molen van Nispen kaalgezet; de molen 
is de enige molen met het wieksysteem 
Van Riet op beide roeden. Het weinige 
draaien van de molen is uiteindelijk 
mede funest geweest voor het systeem. 
Onderhoud heeft dit uiteindelijk intre-
dend verval van het wieksysteem niet 
kunnen voorkomen. Het Van Rietsysteem 
zal worden hersteld door Vaags in 
Aalten. Het is te hopen dat nadien de 
molen weer wat meer in bedrijf zal zijn.

Toekomstig Vinkelse molen 
strijd in Brabantse Dorpen Derby

Het plan om molen De Zwaan weer 
te herbouwen in Vinkel krijgt steeds 
meer vorm (Molenwereld 2010-4). Er is 

Met een subsidie van 100.000 euro ziet de toekomst van De Hoop in Keldonk 
er een stuk rooskleuriger uit (foto J. van de Vossenberg; 6 januari 2009).
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een potentiële locatie aan de Grote 
Wetering in Vinkel-Zuid en zijn er initiatie-
ven om het project aan de eindzege in 
de Brabantse Dorpen Derby te helpen. 
Molen De Zwaan dingt als een van de 
negen initiatieven mee naar de hoofd-
prijs van 25.000 euro. De winnaar zal 11 
december bekend worden gemaakt. 
Om de aandacht te trekken is op de be-
oogde locatie het gras zo gemaaid dat 
vanuit de lucht een molen zichtbaar is.

Gaswinning brengt geld in 
laatje Molenstichting Heusden 
en Altena

Eind augustus zijn de eerste palen gesla-
gen voor de gaswinning door Northern 
Petroleum Nederland in Wijk en Aalburg. 
In ruil hiervoor heeft de NPN toege-
zegd een bijdrage te schenken aan de 
Molenstichting Land van Heusden en 
Altena. Iedere maatschappij die olie of 
gas gaat winnen moet veertig procent 
van de inkomsten aan de staat afdra-
gen. NPN wil daarnaast iets terugdoen 
voor de lokale bevolking. En aangezien 
molens ook alles met energie te ma-
ken hebben, was de link snel gelegd. 
Alhoewel er geen concrete bedragen 
zijn toegezegd is de geste een uitkomst 
voor de noodlijdende molenstichting, 
die thans meerdere restauraties in de 
steigers heeft staan en waarvoor ze nog 
naarstig op zoek is naar financiering van 
de resterende dertig procent. Het geld is 
bestemd voor de restauratie van twee 
Aalburgse molens en één molen in de 
gemeente Woudrichem.

Molenruilbeurs in Utrecht

Op zaterdag 6 november a.s wordt de 
52-ste molenruilbeurs gehouden in de 
recreatieruimte van de Bethelkerk aan 
de Burg. Norbruislaan 1 te Utrecht, wijk 
Zuilen. Daar kunnen verzamelaars op 
molengebied hun foto’s, ansichtkaarten, 
boeken, stickers, dia’s, postzegels en 
wat niet al ruilen. De ruilbeurs begint om 
10.00 uur en is om 15.00 uur afgelopen. 
Voor nadere informatie: 
J.L.J. Tersteeg, Spuistraat 589, 2987 TW 
Ridderkerk. tel. 0180-411121.

In ‘t kort

- Bouwbedrijf Kolthof uit Stiens (Friesland) 
gaat het herstel van Molen Fakkert te 
Hoonhorst uitvoeren.
- De Wenninkmolen in Lintelo heeft de 
Monumentenprijs van de gemeente 
Aalten gewonnen, als blijk van waar-
dering voor de inzet van de vrijwilligers 
achter de Stichting tot Behoud van de 
Wenninkmolen.
- De restauratie van de Cannenburgher-
molen te Vaassen (Molenwereld-9-305) 
is nagenoeg afgerond.
- De molenaarswoning bij Molen de Vlijt 
te Wapenveld wordt gerestaureerd en 
krijgt een ‘algemeen maatschappelijke 
bestemming’.
- Op 1 september is de gerestaureer-
de stomp van de Akermolen aan de 
Ringvaart van de Haarlemmermeer in 
Amsterdam officieel geopend.
- In Den Haag staat de stomp van de 
Uithofsmolen aan de Wennetjessloot te 
koop, beter de bouwkavel met daarop 
de molenstomp voor 950.000 euro.
- Op 18 september is in Gouda de Malle-
molen in bedrijf gesteld. In het volgende 
nummer hopen we hier uitvoerig op te-
rug te komen.
- Het nieuw te bouwen Dorpshart/
Binnenterrein van Krimpen aan de Lek 
krijgt straatnamen die herinneren aan 
de molens die ooit prominent deel uit 
maakten van het dorpssilhouet.
- Ten behoeve van de voorlopige eindaf-
rekening heeft de gemeente Spijkenisse 
een bedrag van 174.000 euro extra gere-
serveerd, aanvullend op de eerder gere-
serveerde 990.000 euro.
- Op 8 september is voor de eerste keer 
in de geschiedenis in korenmolen van 
Streefkerk een huwelijk voltrokken.
- De Stichting tot Behoud van de Molen 
te Kloetinge heeft de gemeente Goes 
om een jaarlijkse bijdrage van 3.000 euro 
of een eenmalige bijdrage van 25.000 
euro gevraagd.

- Op 7 september zijn kap en gevlucht 
terug aangebracht op molen De Vier 
Winden te Sint-Annaland.
- Op 3 september heeft in De Witte 
Molen te Meeuwen voor het eerst in de 
geschiedenis een huwelijksvoltrekking 
plaatsgehad. De bruid was de dochter 
van molenaar J. van Gelder.
- Van molen Zeldenrust te Oss werd op 
11 september het 150-jarig bestaan ge-
vierd.
- Op 3 september zijn de nieuwe roeden 
gestoken van de Johanna Elisabeth te 
Vlierden.
- De standerdmolen van Urmond heeft 
eind augustus een grondige onder-
houdsbeurt ondergaan.

Molenkalender 2010

9 en 10 oktober 2010: Molenweekend 
Noord-Holland Zuid.
24 oktober 2010: Rijnlandse Molendag.
6 november: Molenruilbeurs Utrecht.

Het nieuwe rad van de Cannen
burgher molen met betonnen goot 
(foto M. van Doornik, 4 september 
2010).

De Uithofsmolen in Den Haag in zijn tegenwoordige staat. Het zal wel anders 
worden voor de molen, maar beter? (foto Gerard Barendse, 15 september 2010).

Huwelijksvoltrekking in De Witte 
Molen te Meeuwen. De bruid was de 
dochter van molenaar J. van Gelder. 
(foto C. van Rijthoven, 3 september 
2010). 
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In Molenwereld 2004-11-381,382 was 
een bespreking opgenomen van 

het boek Historische Mühlen und ihre 
Technik van Rüdiger Hagen, een ab-
solutie aanrader, vooral vanwege het 
schitterende tekenwerk. De Duitse uitge-
verij Edition Terra heeft nu een kalender 
voor 2011 het licht doen zien met maand 
voor maand (plus een titelblad) dertien 
van de mooiste doorsnedetekeningen 
van (Duitse) molens van de hand van 
Rüdiger Hagen in groot formaat (33 x 46 
cm- A3). Het betreft (onder voorbehoud) 

- de molen van Sanssouci in Potsdam;
- de standerdmolen in Algermissen;
- Behrensche krijtmolen in Söhlde;
- ‘Windkunst’ in Bad Nauheim;

- Steprather molen in Walbeck;
- de standerdmolen van Schiebsdorf;
- de paltrokmolen in Neu Langerwisch;
- de waterradmolen van Damme;
- de waterradmolen van Etringhausen;
- de schipmolen in Minden;
- de motormolen in Misburg;
- de windmolen van Straupitz.

Al met al een zeer afwisselend geheel 
dat, ook al betreft het Duitse molens, de 
Nederlandse molenliefhebber zeer zeker 
zal aanspreken, om over de Duitse maar 
te zwijgen. Behalve een grote tekening 
is er per kalenderblad ook een kleine 
opgenomen die dezelfde molen vanuit 
een ander oogpunt laat zien. Op ieder 
blad is ook een summiere toelichtende 

tekst opgenomen, uiteraard in het Duits, 
maar dat zal geen echte hinderpaal zijn. 
De prijs bedraagt E 19,80, te vermeer-
deren met E 8,60 verzendkosten (tot 
4 kalenders, bij meer dan 4 kalenders 
E 15,70). Door de verzendkosten wordt de 
prijs vrij stevig, maar de kalender is mede 
door zijn grote formaat zeer instructief 
en een lust voor het oog; het geld meer 
dan waard. De kalender kan per email 
worden besteld: (info@terra-press.de) 
of via de website (www.terra-press.de). 
Het adres van de uitgever: Edition Terra, 
Albrechtstraße 18, 10117 Berlin Duitsland, 
tel (+0049) 30 275 81 75 67 A fax (+0049) 
30 275 81 75 61. Van harte aanbevolen.      
        
                                                         (jsb).

MÜHLEN 2011, 
 mateloos mooie molenkalender
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Donald Vandenbulcke uit Staden 
(West-Vlaanderen) heeft zich als 

doel gesteld alle molens van België en 
Nederland te fotograferen in de beste 
omstandigheden en deze per provin-
cie op CD-rom of DVD te plaatsen en 
ter beschikking te stellen voor liefheb-
bers. Met het nu uitkomen van de DVD 
Limburg als laatste Nederlandse pro-
vincie is de reeks van 11 DVD’s ‘Molens 
in Nederland’ compleet. Volgend jaar 
komt er een release van Noord-Brabant 
en Zuid-Holland.

Voor de uitgave van Limburg werd 
ook beroep gedaan op medewerken-
de fotografen, te weten Willem Jans, 
Harmannus Noot en Will Urselmann, ten-
einde alle molens en restanten te inven-
tariseren en zo een waardevol erfgoed 
weer te geven.

Nieuwe CD/DVD’s met molenfoto’s 
     van Donald Vandenbulcke

De DVD Limburg omvat 99 molens in 1234 
foto’s. De digitale foto’s geven de recen-
te toestand van de molens weer, met en 
zonder ondertiteling. Op de DVD is nu 
ook een index met alle adressen van de 
molens.

De DVD’s worden te koop aangeboden 
door betaling van E 10,- plus verzendkos-
ten per DVD. De verzendkosten bedra-
gen:  bij 1-2 CD/DVD’s E 6,- 
          bij 3-10 CD/DVD’s E 9,60.
CD’s of DVD’s van andere provincie’s zijn 
eveneens nog verkrijgbaar op dezelfde 
voorwaarden. 

Ze zijn te bestellen door het overmaken 
van het bedrag op naam van 
Donald Vandenbulcke, 
Sint-Jansstraat 34, B-8840 STADEN 
onder vermelding van het gewenste als-
mede de adresgegevens.

De bankrekeningnummers zijn:
- voor België: 
860-0039200-91
- voor Nederland:
BIC SPAABE22 - IBAN BE23 8600 0392 0091

Voor nadere informatie: 
donald.vandenbulcke@gmail.com
             
                                                       (jsb).
    

Simpel
Nog steeds geniet ik na van een heer-

lijke vakantie. De ontmoeting met 
een kleinzoon van een watermolenaar 
was een leuk moment. Waar we over 
aan de praat raakten? Eén keer raden! 
Hij vertelde dat zijn opa geboren en ge-
togen was op een molen achter in de 
polder. Dat betekende wel iedere dag 
een uur kopen naar (en van) school: 
op klompen! Dat gold trouwens voor ie-
dereen die van de molen naar ‘t dorp 
moest. Soms ging er wel eens wat kapot 
aan de molen en dat moest - zeker in het 
maalseizoen - snel geregeld worden. De 
molenaar loste dat zo op. Hij schreef een 
briefje (met potlood op een blaadje uit 
een schrift gescheurd) voor de voorzitter 
van de polder, want die moest toestem-
ming geven. De kinderen kregen het 
briefje mee met de opdracht om voor 
schooltijd langs te gaan bij de voorzit-
ter van het polderbestuur waar ze haast 
langs kwamen en hem het briefje te ge-
ven. Dat was uiteraard een boer. Die las 
het briefje en vroeg: “Zijn jullie op weg 

naar school?” “Ja baas!” “Ga dan maar 
effe langs bij de timmerman en zeg dat 
‘t gemaakt moet worden.” Hij zette dan 
zijn handtekening voor akkoord op het 
briefje, dat dan afgegeven werd bij de 
molenmaker. Als het om een kleinigheid 
ging was het soms al gerepareerd als de 
kinderen uit school kwamen! 
Tsjonge; dacht ik dat waren nog eens tij-
den! Moet je nu eens komen. Als er iets 
kapot is, of eigenlijk al ervoor, dan komt 
er een soort bureaucratische lawine 
over je heen. Door mijn hoofd spookten 
allerlei ondoorgrondelijke afkortingen 
als PRUP en GRUP en BRIM. Het blaadje 
uit het schoolschrift is allang niet meer 
voldoende. Over de kosten van de bu-
reaucratie en de verlammende werking 
zullen we het maar niet hebben. En gaat 
het nu zoveel beter? Het is niet alleen 
de bureaucratie. Vroeger waren er hele 
korte lijnen. Je kon het met kinderklom-
pen af. En nu? Bij het minste of geringste 
worden er deskundigen opgetrommeld 
of adviesbureau’s. Hebben de molen-
makers hun vakbekwaamheid verloren 
zodat voordat die aan de slag kunnen 
er eerst een deskundige zegen moet zijn 
neergedaald. Nu heb ik niets tegen des-
kundigen; in tegendeel. Wel vind ik dat 
ze dan een zekere meerwaarde moeten 

hebben boven de molenmaker. Als dat 
niet het geval is dan kost het alleen maar 
geld. Alles is al duur genoeg. Dankzij mijn 
‘Bodemloze Spaarpot’ weet ik daar alles 
van. Nu heb ik mij - heel ondeugend - 
wel eens afgevraagd: wat gebeurt er nu 
als deskundigen het ook niet weten? Een 
mens kan per slot niet alles weten. Doen 
ze dan beroep op hun creativiteit (fanta-
sie mag ik natuurlijk niet zeggen). Gaan 
ze dan te rade bij andere deskundigen? 
Of is de molenmaker er dan wel goed 
genoeg voor? Dan heb ik nog een intie-
me vraag: zouden ze voor het peinzen 
over het niet weten ook uren factureren? 
Dat lijkt mij een schitterende oplossing. 
Dan ga ik mij ook onmiddellijk vestigen 
als adviseur. Vooral om dat ik zo wei-
nig weet. Dat loont pas en leuteren kan 
ik prima. Dat is natuurlijk gekheid. Dat 
neemt niet weg dat ik toch vind dat een 
adviseur of een deskundige zijn geld 
waard moet zijn. Daar heb ik dan ook 
geen moeite mee. Dus ik heb helemaal 
niets tegen echte deskundigen. 
Toch blijft er een prangende vraag: hoe 
hield men vroeger al die molens aan het 
malen zonder deskundigen?

      
          Balie Kluiver
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Het verhaal van een Oostfriese 

molen aan de andere kant van de 

Atlantische oceaan, geschreven 

door Alfons Goldenstein uit 

Verden die deze molen bezocht.

Grensmolen voor weg: de molen 
Golden (Illinois VS)

Naar aanleiding van een studiereis door 
the Midwest van de VS leidde onze weg 
van Chicago over St. Louis naar Golden 
in de staat Illinois. Deze plaats werd 
in het jaar 1843 onder de naam New-
Ostfriesland gesticht. Later kwam daar 
de naam Golden voor in de plaats. De 
stichters waren alle afkomstig uit de 
streek rond Aurich. Men sprak dan ook 

‘platt-Deutsch’(Oostfries) en wanneer 
immigranten uit een ander deel van 
Duitsland begrepen wilden worden dan 
moeste ze deze taal ook leren.

Geschiedenis

Een van die immigranten was molenma-
ker Henry Reemts Emmenga (1829-1888). 
Hij kwam in 1852 in zijn nieuwe vaderland 
aan. Zijn hele vermogen bestond uit een 
gouden munt ter waarde van zeven dol-
lar en acht cent. Dat zou snel verande-
ren. In 1860 verwierf hij het Amerikaanse 
staatsburgerschap. Gedurende zijn le-
ven bouwde hij drie nieuwe windmolens. 
De eerste stond ten oosten van Golden 
en werd door hem na enige jaren ver-
kocht. In 1866 keerde hij terug naar zijn 
Oosfriese vaderland en bouwde in Felde 
bij Aurich de nog steeds bestaande ba-
liemolen. Maar weer voer hij over de 
grote oceaan en bouwde in 1873 de hui-
dige Prairie Mill in Golden. Maar reeds in 
1879 keerde Emmenga naar het oude 
vaderland terug. Hij stierf in 1888 en 
werd naast zijn vrouw op het kerkhof van 
Holtrup begraven.

De plaats Golden ligt ongeveer 750 km 
ten zuidwesten van Chicago, waar nog 
steeds maïs (corn) en sojabonen geteeld 
worden. Als men van Highway 49 afkomt 
ziet men de zeer goed onderhouden 
en de afgelopen jaren grondig geres-
taureerde molen al van verre staan. Het 
gaat om een achtkante molen die op 
een vierkante houten onderbouw staat. 
Het kruis heeft op één roe zelfzwichting, 
op de andere zeilen. De vlucht is onge-
veer twintig meter. De molen heeft drie 
koppel stenen. Bij de restauratie was een 
zeer enthousiaste Schotse molenmaker 
betrokken. 
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Beheer

Vijftien vrouwen en mannen van de 
Historical Society zorgen voor het welzijn 
van de molen. Bij velen van hen klinkt 
in hun achternaam noch altijd zeer 
Oostfries. Op het molenterrein is een 
zaal voor ongeveer 200 personen en 
een klein museum met landbouwvoor-
werpen van de immigranten.
De molen is iedere zondag van 13.00 tot 
16.00 uur geopend. Verdere activiteiten 
bestaan uit een oogstfeest op de vierde 
zondag in juli en een oktoberfeest als in 
Beieren wordt gevierd. 
We werden er zeer hartelijk ontvangen 
en na korte tijd merkt men altijd nog de 
navelstreng met de oude wereld. 
Ook uit andere molens blijkt die band 
zoals de enige jaren geleden door een 
Nederlandse molenmaker gebouwde 
molen in Fulton aan de Missouri, terwijl 
men in Elk (Iowa) een molen van Deens 
type kan aantreffen.

De gevelsteen van de molen in Felde 
(foto H. Noot, 8 maart 2008).

De molen van Felde, eveneens door 
Henry Reemts Emmenga gebouwd 
(foto H. Noot, 8 maart 2008). 

De molen van Golden, 20 juni 2007. 

De molen omstreeks 1900 in bedrijf. 

De molen van de staartkant bekeken. Op de balie Harm Emmenga. Het 
Oostfriese karakter druipt van de molen af, al zullen Groningers er ook wel 
herkenning in vinden.

De molen vanaf de andere kant bezien, 2 juli 2005.
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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

*Molenmakerij 
Herrewijnen B.V.
*Molenadvies

Herrewijnen B.V.
Spijkenisse

0181-634558

Jellema CV 
Birdaard 0519-332357

Kistemaker & Korver 
Middenbeemster 0299-683743

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

Anbo B.V.  
Alkmaar 072-5110025

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

Bertus Dijkstra  
Sloten 0514-531230

Saendijck B.V.
Zaandijk 075-6285602

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

*Vaags
Aalten 0543-473359

*Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478

Wintels 
Denekamp 0541-351210

Nederlandse Vereniging 
Van Molenmakers

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

A C T I E F
De laatste tijd zijn we vooral met de molen van 

Spijkenisse en verder onderhoudswerk bezig geweest. 

Al is de molen nog niet helemaal klaar is en nog 

geopend moet worden draait het pannenkoekenrestaurant 

al wel. De trappen en wat ramen moeten nog in de molen. 

Op dit ogenblik zijn we druk met het jaarlijks weerkerend 

onderhoud. We hebben de karnmolen in de boerderij aan 

de Laan van Koot uit Wassenaar gedemonteerd en in de 

werkplaats liggen. Daar gaan we binnenkort aan beginnen.

De oude situatie in Spijkenisse 
met het molenaarshuis en het pak
huis/maalderij naast de molen 
(foto W. Herrewijnen, 4 november 
2008).

Tot voor kort deed de maalderij dienst 
als dierenspeciaal zaak, een middel 
van bestaan dat veel kleine molenaars 
kozen die de schaalvergroting in de 
tweede helft van de twintigste eeuw 
niet konden of wilden bijbenen. 
(foto W. Herrewijnen, 4 november 
2008).

De nieuwe situatie met de verhoogde 
molen (foto W. Herrewijnen, 
4 november 2008).

Spijkenisse was een dorp en werd een 
stad ... en de molen groeide mee! 
(foto W. Herrewijnen, 4 november 
2008).



Molenwereld 362  | 13e jaargang 2010 nr. 10

Molens in de 

Stormramp 
van 1925

Erwin Esselink

Op 10 augustus 1925, nu 85 jaar geleden, trof een ongekend 
noodweer het oosten van Nederland. Deze catastrofe zou de 

geschiedenis ingaan als de Stormramp van Borculo, maar 
het getroffen gebied was vele malen groter. Het spoor van 
vernieling liep van Uden in oostelijk Noord-Brabant via 

Nijmegen en de Achterhoek naar Twente. In dit artikel zal 
nader ingegaan worden op de weerssituatie van die dag, de 
aangerichte schade in het algemeen en de getroffen molens 
in het bijzonder. Voor zover bekend werden er acht molens 

in meer of mindere mate beschadigd.

Van de windhozen op 10 augustus 1925 zijn geen afbeeldingen bekend. Deze foto werd gemaakt vanaf de haven 
van Willemstad en toont de windhoos, die op 21 juni 1950 Willemstad, Fijnaart en Dinteloord teisterde en later 
boven het Hollands Diep verdween.
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Een warme zomerdag

Maandag 10 augustus 1925 was een 
drukkend warme zomerdag met tempe-
raturen van een graad of 30 in het bin-
nenland. Vanuit België kwam er aan het 
eind van de middag een kleine actieve 
depressie met grote snelheid Nederland 
binnen. Deze trok over het oosten van 
Noord-Brabant in noordoostelijke rich-
ting naar de Achterhoek. Aan die de-
pressie was een actief koufront gekop-
peld, dat vanuit het westen Nederland 
binnenkwam. In de loop van de middag 
stroomde er op de nadering van het 
koufront warme en zeer vochtige lucht 
het land binnen. Alle ingrediënten voor 
het ontstaan van flinke onweersbuien 
waren aanwezig. Dat is ook wat ver-
wacht werd, maar daar zou het niet bij 
blijven. Meester Heuvel, hoofd van de 
school in Borculo, beschreef wat hij aan 
den lijve meemaakte: 

Na een warmen dag begon tegen 6 
uur de lucht, vooral in ’t westen, een 

dreigender aanzien te krijgen. Na half 

zeven waren wij gedurig buiten op het 
schoolplein, om naar gewoonte den loop 
der bui zoo nauwkeurig mogelijk waar 
te nemen. Het zat daar in ’t westen al 
dreigender. Vertakte bliksems en bun-

dels van bliksemstralen doorkliefden het 
zwart en al zwaarder werden de slagen. 
In het noordwesten en noorden was de 
lucht vaal, als voor een hagelbui, maar 
nog dreigender. Eerst dacht ik, dat de 
bui nog langs zou drijven, maar al 

gauw zag ik, dat ze overkwam. Als een 
draaikolk kwamen de wolken aanwen-
telen. Iemand vertelt: Ineens zagen wij 
aan de lucht iets vreemds. Een lange, 
rechte buis, welke snel ronddraaide in 

duizelingwekkende vaart en onder ont-
zettend geloei nader kwam.

Zoals meester Heuvel het noodweer be-
leefde, zo hebben duizenden mensen 
het beleefd. Op grond van wat oogge-
tuigen verklaarden kan geconcludeerd 
worden, dat de onweersbuien gepaard 
gingen met zware windhozen en valwin-
den.
Een windhoos is een roterende luchtwer-
vel onder aan de basis van een buien-
wolk. In het centrum van de hoos is de 
luchtdruk een stuk lager dan daarbui-
ten en de lucht roteert met grote snel-
heid rond het centrum van de trechter. 
Wanneer de trechtervormige uitstulping 
(de slurf) het aardoppervlak bereikt 
kan grote schade worden aangericht. 
Windhozen komen ieder jaar wel voor 
in Nederland. Meestal is de omvang en 
aangerichte schade gering. Ontstaan 
ze boven water, dan spreekt men van 
een waterhoos. Een valwind (‘down-
burst’) ontstaat op de grens van warme 

De Kilsdonkse molen te Heeswijk
Dinther. Links de tot woning 
verbouwde oliemolen, die als zodanig 
al niet meer herkenbaar is. 
Foto: waarschijnlijk van voor 1925.

Kaart van eind augustus 1925, 
waarop de getroffen gebieden 
gearceerd zijn aangegeven. Verder 
zijn de molens ingetekend, die schade 
opliepen. Opmerkelijk is dat de 
molens vrijwel op één lijn liggen.
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en koude lucht. Als binnenstromende 
koude lucht warme lucht omhoog drukt 
koelt deze af en kan dan in buien met 
een enorme snelheid letterlijk naar be-
neden vallen en over het land vegen. Of 
er sprake is geweest van een windhoos 

of een valwind kan vaak pas achteraf 
worden vastgesteld. Bij valwinden liggen 
omgewaaide bomen globaal dezelfde 
kant op, terwijl ze bij windhozen door de 
ronddraaiende wind juist alle kanten op 
liggen.

In de berichtgeving rond de ramp wordt 
vaak gesproken van een cycloon, maar 
dat is eigenlijk onjuist. Cyclonen ont-
staan boven tropisch zeewater en heb-
ben een diameter van vele honderden 
kilometers. De windsnelheden, die ge-
paard gaan met een cycloon, kunnen 
oplopen tot meer dan 300 kilometer per 
uur.
De vraag, die de weerkundigen bezig-
hield was: hoe konden uit deze onweers-
buien de allesverwoestende windhozen 
ontstaan. Windhozen zijn eigenlijk niet 
voorspelbaar, maar de weersomstan-
digheden waarbij ze het meest voorko-
men zijn wel te karakteriseren. De ver-
schillen in temperatuur en vochtigheid 
tussen de lucht aan het aardoppervlak 
en op grote hoogte moeten groot zijn. 
Bovendien moet er in de hogere delen 
van de atmosfeer een zeer sterke wind 
staan (straalstroom). In een dergelijke 
situatie kunnen de enorme buienwolken 
ontstaan, die hozen kunnen bevatten. 

Een spoor van vernieling

In een brede strook van Uden in Noord-
Brabant tot Denekamp in Twente werd 

De ravage na de stormramp in 
Oventje. De roeden zijn van het 
fabrikaat Fransen, te herkennen aan 
de ‘goot’ aan de achterzijde, waarin in 
het midden hoekijzers ter versteviging 
zijn aangebracht. Collectie Vereniging 
de Hollandsche Molen.

De verwoeste molen van Antoon de Groot te Oventje. Knipsel uit het blad 
Groot Rotterdam van 21 augustus 1925. Collectie F. Weemaes, Terneuzen.
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een spoor van vernieling aangericht. 
Rond zes uur in de middag werden de 
gehuchten Graspeel, Trent en Oventje 
bij het Brabantse dorp Zeeland zo goed 
als weggevaagd. Daarbij vielen twee 
doden. Kort daarna werd ook het na-
bijgelegen Langenboom zwaar getrof-
fen. Vandaar trok het buiencomplex 
langs Grave, over Heumen en Malden, 
Millingen a/d Rijn, Didam, Doetinchem, 
Ruurlo, Borculo en Neede en zo verder 
naar het noordoosten richting Dene-
kamp.
Borculo werd het zwaarst getroffen. 
Daar vielen in totaal vier doden en 
tachtig gewonden. In het Achterhoekse 
stadje waren 750 huizen beschadigd. De 
verwoesting van Borculo kan niet alleen 
aan een windhoos worden toegeschre-
ven. Daarvoor was het spoor van ver-
nieling van enkele kilometers te breed. 
Daar moeten ook valwinden huisgehou-
den hebben.
Voor een vergelijkbare ramp moet men 
terug naar 1 augustus 1674, toen een 
windhoos door hartje Utrecht trok. Er 
werden grote verwoestingen aange-

De windhoos was zo krachtig, dat de molen van Oventje meer dan een meter 
verschoven werd. Collectie Vereniging de Hollandsche Molen.

richt en sindsdien staat de Domtoren 
gescheiden van de rest van de kerk. Het 
getroffen gebied liep van Utrecht naar 
Arnhem.
Daags na de ramp stortte de landelijke 
pers zich op Borculo. De krantenpublica-
ties leidden niet alleen tot grootscheep-
se hulpacties, maar ook tot een tot dan 
toe onbekend fenomeen: ramptoe-
risme. Honderdduizenden trokken in de 
weken en maanden na de ramp naar 
Borculo om met eigen ogen de verwoes-
tingen te aanschouwen. De andere ge-
troffen gebieden kregen veel minder 
aandacht.
Al snel werd duidelijk dat nagenoeg 
niets van de schade door de verzekering 
gedekt werd. De slachtoffers waren dus 
afhankelijk van de welwillende hulp en 
giften van anderen. Voor de coördinatie 
van de hulpverlening en een juiste ver-
deling van de ingezamelde gelden werd 
een week na de windhoos door minister 
De Geer van Binnenlandse Zaken en 
Landbouw het Nationaal Steuncomité 
Stormramp 1925 samengesteld. 

Dinther

De eerste molen, die in de tijd gezien ge-
troffen werd door het noodweer, staat 
vermeld in het Verslag van het Nationaal 
Steuncomité Stormramp 1925:

De vraag is nu: welke molen was dat? 
Uit een advertentie in het vakblad De 
Molenaar uit die tijd blijkt dat het om 
een stenen molen moest gaan. Dan kom 
je uit bij de Kilsdonkse molen te Beugt bij 
Heeswijk-Dinther, een watervluchtmo-
len, die de afgelopen jaren gerecon-
strueerd werd. Navraag bij de Stichting 
de Kilsdonkse Molen leerde, dat er inder-
daad een molenaar Hol geweest was in 
die tijd. De heugenis aan de stormscha-
de was echter verloren gegaan. Volgens 
een bericht in De Molenaar was er een 
roede gebroken en raakte de kap ont-
zet. Ook de galerij werd beschadigd. 
In Molenwereld 130 van 2009 is van de 
hand van Nico Jurgens een uitgebreide 
beschrijving van de geschiedenis van 
deze bijzondere molen verschenen. Één 
van de raadsels, die in dat artikel ge-
noemd wordt, is nu opgelost. In 1875 wer-
den namelijk twee nieuwe Potroeden 
geleverd voor de Kilsdonkse molen, met 
de nummers 933 en 934, resp. de buiten- 
en binnenroede. Na de onttakeling van 
de molen in 1954 gingen de roeden naar 
de Bolwerksmolen in Deventer. Toen de 
roeden in 2000 gestreken werden om 
vernieuwd te worden, bleken ze de num-
mers 654 en 933 te hebben. De vraag 
‘wat is er met Potroe 934 gebeurd?’ is bij 
deze beantwoord: deze binnenroe brak 
op 10 augustus 1925 en werd vervan-
gen door een tweedehands Potroe met 
nummer 654. Molenaar Co Potters wist 
niet van een vervanging van een roe en 
dat kan goed kloppen, want de familie 
Potters kwam pas in 1928 op de molen. 
Overigens was de opgelopen schade 
aan de kap niet de aanleiding om het 
kettingkruiwerk te vervangen door een 
normale staart. Die wijziging vond pas in 
1938 plaats.

Zeeland en Langenboom 

Aan de rand van de Peel liggen de 
dorpen Zeeland en Langenboom. Het 
zwaar getroffen Oventje ligt even ten 
zuiden van Zeeland en dankt zijn naam 
waarschijnlijk aan een middeleeuwse 
oven, waarvan de resten in 1992 werden 
teruggevonden.
De verwoeste molen van Oventje was 
een beetje een raadselachtige mo-
len, zowel qua verschijning als historie. 

“Eveneens hebben wij bij den 
terugkeer van een onzer bezoeken 
aan den getroffen streek den molen 
gaan bezichtigen van den molenaar 
J. Hol te Dinther, die ernstige 
schade had geleden.”
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Wanneer deze molen ter sprake komt, 
begint de geschiedenis steevast bij de 
vernieling van de molen in 1925. Nader 
onderzoek leverde een aantal interes-
sante nieuwe gegevens op.
De molen op het Oventje was een slan-
ke zeskante beltkorenmolen, gedekt 
met asfaltpapier. Op een nauwkeurige 
topografische kaart van 1895 komt de 
molen nog niet voor, dus de molen werd 
op zijn vroegst in dat jaar gebouwd. 
Navraag bij het BHIC (Brabants Historisch 
Informatie Centrum) leerde, dat er geen 
Hinderwetvergunning voor deze molen 
(meer) bestond. Gelukkig kon uit de 
jaarverslagen over de toestand van de 
gemeente Zeeland het bouwjaar van de 
molen achterhaald worden. De molen 
wordt in het jaarverslag over 1903 voor 
het eerst vermeld. Als eigenaar staat 
Th. van Kilsdonk vermeld. Dit komt over-
een met de overlevering, dat de molen 
gesticht werd door een Van Kilsdonk. In 
het correspondentieregister van de ge-
meente Zeeland over dat jaar staat bij 7 
maart vermeld: 

Dit afschrift werd verzonden aan de 
voorzitter van de gezondheidscommis-
sie kring Boxmeer te Cuijk. Het kadastra-
le nummer komt overeen met de locatie 
waar de molen stond.
Bouwjaar en uiterlijk wijzen erop, dat 
voor de bouw een tweedehands molen 
is gebruikt. De zeskant lijkt afkomstig van 
een niet al te grote stellingmolen met 
doorlopende stijlen. Deze werd op het 
Oventje op een stenen onderbouw als 
beltmolen herbouwd. De stelling bleef 
achterwege, waardoor de slanke vorm 

Luchtopname van de verwoeste 
molen van Oventje, links het huis van 
molenaar Antoon de Groot. Collectie 
Heemkundekring Zeeland.

De romp van de molen van 
Oventje vertoonde een grote 
overeenkomst met een Zaans zeskant, 
in dit geval de replica van Het Jonge 
Schaap aan de Zaanse Schans, Foto: 
F. Rutten, 12 juli 2006.

De zeskante verfmolen De 
Pauwin aan de Zaan te Zaandam, 
oorspronkelijk rond 1670 gebouwd als 
houtzaagmolen, afgebroken in 1903.

“Naar aanleiding van art. 8 bis 
der Hin  der  wetvergunning heb-
ben wij de eer UWEG te doen 
geworden afschrift der door het 
Gemeentebestuur alhier ingevolge 
art. 8 der hinderwet genomen 
beslissing in zake van een op te 
richten windkorenmolen door 
Theodorus van Kilsdonk, koren-
molenaar te Zeeland, op het perceel 
der gemeente Zeeland, kadaster 
sectie TW122.”
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ontstond en de molen een voor ooste-
lijk Noord-Brabant vrij normale vlucht 
moet hebben gehad. Normaal gespro-
ken is het achterhalen van de herkomst 
van een overgeplaatste molen als het 
zoeken naar een speld in een hooi-
berg, maar in dit geval lag dat anders. 
Zeskanten waren dun gezaaid, vergele-
ken met achtkanten. Bovendien moest 
de molen in of kort voor 1903 afgebro-
ken zijn. Er kon maar één molen ach-
terhaald worden, die aan deze criteria 
voldeed: verfmolen De Pauwin aan de 
Zaan te Zaandam. Op het eerste oog 
lijkt de molen totaal niet op de molen 
van Oventje, maar bedacht moet wor-
den dat de molen oorspronkelijk om-
streeks 1670 als zaagmolen werd ge-
bouwd. De molen kan dus beschouwd 
worden als een broertje van zaagmolen 
Het Jonge Schaap, die in 1680 werd ge-
bouwd. Een foto van de herbouw van 
het Jonge Schaap uit 2006 was een ech-
te ‘eyeopener’. De overeenkomst tussen 
de molen van Oventje en de reconstruc-
tie van het Jonge Schaap is verbluffend. 
Dus ook qua constructie kan de zeskant 
van Oventje heel goed afkomstig zijn 
van de Pauwin te Zaandam. Hoewel er 
dus (nog) geen enkel hard bewijs gevon-
den is, kan het haast niet anders, of De 
Pauwin is in 1903 op het Oventje als ko-
renmolen herbouwd.
De Pauwin was geen grote molen. De 
vlucht lijkt hooguit een meter of 20 meter 
geweest zijn. Als de molen zonder stel-
ling herbouwd is, dan kon de vlucht toe-
nemen tot een meter of 24 a 25. Voor het 
oosten van Noord-Brabant is dat een vrij 
normale afmeting. Welke vlucht had de 
molen van Oventje? Hierover is niets be-

De molen Sint Victor draaiend op het noordoosten. Op de achtergrond het 
molenaarshuis, nu bewoond door de familie Van der Ven. Foto: 6 mei 2010.

De molen van Langenboom 
overleefde de stormramp (waar
schijnlijk) ongeschonden, dit in tegen
stelling tot het huis op de voorgrond. 
Ansichtkaart op 28 augustus 1925 
verstuurd vanuit Veghel naar 
molenvriend Jan van Egmond in de 
Beemster. Collectie F. Weemaes, 
Terneuzen.

Advertentie in De Molenaar van 
19 november 1925 waarin de afbraak 
van de molen in Oventje te koop 
wordt aangeboden. 
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kend, maar op de foto’s van na de ramp 
van 1925 is te zien, dat de molen twee 
ijzeren roeden had. Deze waren van het 
fabricaat Fransen, te herkennen aan de 
‘goot’ aan de achterzijde van de roede 
en de toepassing van hoekijzers ter ver-
steviging in het midden van de roede. 
Roeden van het Belgische fabricaat 
Verhaeghe-Decuyper lijken er ook sterk 
op, maar die hadden in die tijd nog niet 
de bewuste hoekijzers.
Het vreemde is dat deze roeden niet 
vermeld worden in de inventarisatie van 
Fransenroeden, althans de molen van 
Oventje komt er niet in voor. Dat de roe-
den vóór 1925 al tweedehands werden 
aangebracht is onwaarschijnlijk. Wel 
worden er volgens de inventarisatie twee 
roeden geleverd aan Th. van Kilsdonk te 
Zeeland, in 1907 een binnenroede met 
een lengte van 24,3 meter en een buiten-
roede van 24,6 meter in 1910. Maar die 
zouden bestemd zijn geweest voor de 
molen aan de Oude Molenstraat, even-
eens het eigendom van Th. van Kilsdonk. 
Volgens het Brabants Molenboek had 
de molen aan de Oude Molenstraat in 
1974 twee Potroeden met een lengte 
van 25 meter. Hoogstwaarschijnlijk wa-
ren de Fransenroeden dus bestemd voor 
de molen van Oventje. Waarom de roe-
den zo snel na de bouw al vervangen 
moesten worden is niet duidelijk.
Theodorus van Kilsdonk (1836-1920) 
stamde uit een vooraanstaande Zee-
landse molenaarsfamilie. Hij werd in 
1889 eigenaar van de molen aan de 
Oude Molenstraat in Zeeland, die nu 
de Aarssensmolen of De Dageraad ge-
noemd wordt. Een kleinzoon van hem, 
Jan van Kilsdonk (1917-2008), zou lande-
lijke bekendheid krijgen o.a. als studen-
tenpastor in Amsterdam. In 1908 sloeg 
tijdens een onweersbui de bliksem in de 
molen van Oventje. Met emmers water 
hebben buurtbewoners de brand weten 
te blussen. In 1919 werd Antoon de Groot 
(‘Toon de mulder’) eigenaar. In 1922 
brandde zijn woonhuis, tevens boerde-
rij, af. Schuin tegenover de molen aan 
de andere kant van de weg werd een 
nieuw huis gebouwd.
Op die bewuste maandag 10 augus-
tus 1925 was het naderende noodweer 
al aan de lucht af te lezen. Tegen een 
vrouw, die nog terug moest naar het ge-
hucht de Graspeel, zei Antoon de Groot: 
‘Als je vlug bent ben je nog thuis eer het 
zover is. Wat er aankomt weet ik niet, 
maar het is niet best.’
Wim van de Coer, schoonzoon van 
Antoon de Groot, beschreef wat er ver-
der gebeurde:
We woonden nog maar drie jaar in het 
nieuwe huis en dachten dat ons niks 
kon gebeuren. Met z’n tienen waren 

we onder de tafel in de keuken 
gekropen. Maar de kap ging er ook 

bij ons evengoed af.
We zagen naderhand pas dat de molen, 

waar ik als knecht werkte, zo zwaar 
beschadigd was. De houten molen was 

helemaal kaal geplukt en meer dan 
een meter van de berg geschoven.

Honderden meters van de molen vandaan werd nog houtwerk van de molen terug-
gevonden. Zoals in die tijd wel meer voorkwam werd in het vakblad De Molenaar een 
oproep om hulp geplaatst voor de zwaar getroffen collega’s. De penningmeester van 
de (afdeling van de?) RK Molenaarsbond Sint Victor, A. Verhofstad te Vierlingsbeek, 
plaatste in het blad van 3 oktober 1925 de volgende oproep voor de twee zwaar ge-
troffen Brabantse molenaars: 

De staart van molen De Vos te Kilder is bij het naar beneden komen van kap 
en roeden bovenop de romp getrokken. De lange spruit was uitgevoerd als 
middelbalk.

Ten tijde van de stormramp had molen De Vos te Kilder al zelfzwichting. 
Bijzonder is, dat ook in het voorhek kleppen waren aangebracht, in plaats van 
windborden.

Ten 1e A. de Groot, te Zeeland, wiens molen 1.20 M. van zijn plaats werd 
geschoven, de kap met ijzeren roeden en as werd opgenomen en verbrijzeld 
aan den voet van den berg neergesmakt. Hij is vader van 7 kinderen en heeft 
zijn 80-jarige moeder bij hem inwonen. Verleden jaar ging zijn woning in 
vlammen op, zijn pas nieuw gebouwde woning is ook deerlijk gehavend. 

Ten 2e voor den molenaar J. Hol, te Dinther, van wiens molen een ijzeren 
roede en de halve balie werd afgerukt en verbrijzeld en de kap ontzet werd. 

Laatstgenoemde is vader van 10 kinderen.
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Het resultaat van de oproep is niet be-
kend. Wel kreeg De Groot voor de gele-
den schade een vergoeding van 2.600 
gulden voor zijn huis en 7.800 gulden 
voor de molen. De molen werd echter 
niet herbouwd. Deze stond er begin 1926 
nog net zo bij en is in de maand april 
van dat jaar afgebroken. De Groot liet 
in 1925 tegen de achterzijde van zijn huis 
een motormaalderij bouwen. Deze ging 
in 1931 over in handen van de Gebr. De 
Groot, waarschijnlijk zonen van hem. 
Het verhaal dat de boeren in Oventje 
groot ongemak hadden, omdat ze hun 
graan niet meer in de buurt konden 
laten malen, is dus niet juist. Het graan 
kon nog steeds worden gemalen, al-
leen ging dat nu met een motor. In 1937 
kwam de maalderij te koop te staan. 
Deze werd met de woning aangekocht 
door molenaar Huub van Roy uit Gemert 
voor Jacobus van der Ven, die met zijn 
dochter getrouwd was. Van der Ven 
had het molenaarsvak geleerd op ‘De 
Korenbloem’ van Reijnen in Mill en op 
‘De Volksvriend’ van Van Roy te Gemert. 
Daar had hij ook zijn vrouw leren kennen, 
een dochter van Huub van Roy. Toen 

Van Roy kort na de overname bij Van 
der Ven informeerde hoe het ging, ant-
woordde hij dat hij het malen met een 
windmolen toch wel erg miste. Daarop 
kocht Van Roy de molen van Verheijen 
te Mariaheide bij Veghel, die al enige 
tijd stilstond. Deze werd door de gebroe-
ders Van Aspert uit Heeswijk herbouwd 
in Oventje op de plek van zijn vernielde 
voorganger en kwam in 1938 gereed. 
Ook deze molen heeft waarschijnlijk een 

Zaans verleden, al is tot op heden niet 
duidelijk welke molen het geweest is. Op 
grond van bouwtechnische details moet 
de molen ooit gebouwd zijn als hen-
nepklopper. Omdat de molen in 1898 
overgeplaatst werd naar Mariaheide 
en er toen geen hennepkloppers wer-
den gesloopt moet de molen in die tijd 
al een andere functie gehad hebben. 
De molen is thans eigendom van de ge-
meente Landerd en wordt nog regelma-

Molen Rembrandt aan de Oude 
Rijn te HazerswoudeRijndijk. Op 
deze foto, gemaakt kort voor de 
onttakeling in 1922, is de molen al 
definitief buiten gebruik.

Molen Rembrandt staat nu al 
meer dan 20 jaar onttakeld, in 
afwachting van restauratie. 
Foto: W. Jans, 14 januari 2007.
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tig in werking gesteld door Bernhard van 
der Ven, een zoon van Jacobus, die in 
het molenaarshuis tegenover de molen 
woont.

Van het Oventje via de gehuchten de 
Trent en de Graspeel trok de windhoos 
richting Langenboom, toen nog ge-
meente Escharen. Het is niet helemaal 
duidelijk of de molen van Langenboom 
schade heeft opgelopen. Als er al scha-
de was, dan moet deze gering zijn ge-
weest. Op een fotokaart, die op 28 au-
gustus 1925 verstuurd werd (nog geen 
drie weken na de ramp) naar de beken-
de molenverzamelaar Jan van Egmond 
in de Beemster, staat de molen opge-
zeild en is verder zo te zien ongeschon-
den. Het huis op de voorgrond echter is 
verwoest. Adriaan Spanjers (1904-1993), 
een boerenzoon uit Herpen, werkte in 
die tijd op de molen. Hij had op 18 jarige 
leeftijd de boerderij verlaten om als mo-
lenaarsleerling in dienst te treden bij de 
Gebr. Van Huisseling te Langenboom. 
Van 1922 tot augustus 1927 werkte hij 
daar en hij maakte dus ook de storm-
ramp van 10 augustus 1925 daar mee. Hij 
zag de grote zwarte wolk vanuit de rich-
ting de Peel via Uden naderen en tegen 
zessen bereikte deze Langenboom. De 
molen was ondertussen al goed veran-
kerd en liep daardoor geen schade op.

Ten tijde van de ramp was de molen 
pas 14 jaar oud. In 1911 was de mo-
len gebouwd voor de gebroeders Van 
Huisseling. In 1938 werd de molen gron-
dig opgeknapt en verbusseld. In novem-
ber 1950 brak een roede, waarna in 1955 
de onttakeling volgde. In de jaren 80 
waren er herstelplannen, maar deze gin-
gen niet door. Door een brand verslech-
terde de toestand van de molenromp, 
waarna deze op 20 november 1989 werd 
gesloopt. Zo ging de molen, die in 1925 
alles om zich heen verwoest zag wor-
den, uiteindelijk ook zelf ten onder.

Kilder

Het buiencomplex trok langs Nijmegen 
en richtte vernielingen aan in Heumen 
en Malden en verder ook rond Didam 
Rond kwart voor zeven werd Kilder be-
reikt in de gemeente Bergh. Daar bleef 
praktisch geen huis ongeschonden. 

De molen van Kilder was in 1882 ge-
bouwd als ronde stenen beltmolen in 
opdracht van Hendrikus Antonius (Hend) 
Welling (ca.1830-1910), als opvolger van 
een houten achtkant uit 1854. De molen 

Tekening van de molen van Varssel, gemaakt in juli 1906 door de 
H. Menkhorst, die van 1900 tot 1907 onderwijzer was in Varssel.

De molenromp te Varssel werd na 
de stormramp met een puntdak 
afgedekt. Collectie F. Weemaes, 
Terneuzen



13e jaargang 2010 nr. 10 | 371 Molenwereld

- G E S C H I E D E N I S -

heette De Vos, naar Geertruid Vos, de 
moeder van Hend. Hij trouwde in 1860 
met Antonia Koster en woonde met zijn 
gezin in een huis achter de molen, waar 
ook een boerderij, winkel en bakkerij 
was, een veel voorkomende combinatie 
op het platteland. Ook deze molen werd 
bij de stormramp zwaar beschadigd. 
Een ooggetuige beschreef het als volgt:

Het werd na een dreigende gele lucht 
aardedonker, laat in de namiddag. Ik 

bevond mij in een huis naast de molen. 
Eerst was alles doodstil, alsof de natuur 
als het ware de adem inhield. Toen was 
er plotseling een geweldig gejoel van de 
razende wind. Op een zeker ogenblik 

lagen we allemaal op onze knieën 
achter een stoel en baden dat we 

gespaard mochten blijven. We hoorden 
een verschrikkelijk lawaai bij de molen 
en dachten: ‘o wee! Die gaat er aan!’ 

Toen het weer wat lichter was geworden 
en de storm voorbij was, zagen we dat 
de kap van de molen was afgebroken. 
De staart van de molen was losgerukt 
en die was dwars over de afgeknotte 

romp gesmeten. In de muur is nu nog 
een inkeping te zien waar de romp 

is afgebroken. Ja, de molen was deerlijk 
gehavend.

Ten tijde van de ramp was de molen 
eigendom van Catharina Hendrika 
Welling-Boestink, weduwe van Bernardus 
Hendrikus Antonius Welling (1862-1922), 
een zoon van Hend. Op foto’s, genomen 
na de ramp, is te zien, dat de molen op 
één roede voorzien was van zelfzwich-

ting. Bijzonder is, dat er ook kleppen in 
het voorhek waren aangebracht, dus 
in plaats van windborden. Kap en ge-
vlucht waren van de romp gerukt en 
lagen onder bij de molen. De staart lag 
over de romp, waarvan het metselwerk 
ook gedeeltelijk was weggebroken. 
Delen van de molen werden drie kilo-
meter verderop in Dichteren terugge-
vonden. De molenaar zag het liefst een 
elektrische maalderij herbouwd worden, 
maar het Provinciaal Comité tot hulp-
verleening bij rampen van Gelderland 
hanteerde als uitgangspunt dat herstel 
plaats moest vinden naar de toestand 
van voor de ramp. Daarvoor werden 
in 1926 de kap en staart van molen 
Rembrandt te Hazerswoude-Rijndijk 
gebruikt. Aangenomen werd, dat de 
vader van de schilder Rembrandt nog 
molenaar was geweest op deze molen. 
Daarom verzocht men om de molen van 
Kilder te herdopen als Rembrandt. Uit 
later onderzoek bleek, dat Rembrandts 
vader op een andere molen gewerkt 
had, maar de molen in Kilder bleef 
Rembrandt heten. De roeden van de 
molen te Hazerswoude-Rijndijk waren 
in 1922 al verkocht aan een polder in 
het naburige Koudekerk. Via molenma-
ker A. Wijnveen te Voorthuizen werden 
twee nieuwe roeden besteld bij de ge-
broeders Fransen te Vierlingsbeek, met 
een lengte van 22,50 m. Op de bin-
nenroede werd opnieuw zelfzwichting 
aangebracht, later vervangen door Ten 
Havekleppen. Tot 1970 bleef de molen 
in handen van de familie Welling. In dat 

jaar nam Ben Horsting het bedrijf over en 
zijn zoon runt het bedrijf nu. In afwach-
ting van restauratie werd de molen rond 
1988 onttakeld en werd de kap water-
dicht gemaakt. En zo staat de molen er 
nu nog. 

Varssel

Via Doetinchem en Zelhem trok het 
noodweer richting Ruurlo en trok daarbij 
over Varssel, toen een buurtschap in de 
gemeente Hengelo. Op ongeveer het 
hoogste punt van de Varsselse Enk stond 
sinds de tweede helft van de negentien-
de eeuw een stenen beltmolen, die ei-
gendom was van de Hengelose bakker 
en herbergier Demming. Kort voor 1900 
kocht zijn knecht Steven Gerhard Jansen 
de molen. Bij zijn huwelijk in 1894 was hij al 
molenaar. Op een stuk grond bij de mo-
len bouwde hij een huis, winkel en bak-
kerij. Ook kwam er een “stoomhuusken” 
naast het huis, waarin met behulp van 
een petroleummotor kon worden gema-
len als er geen wind was. In 1918 werd 
de molen onttakeld. Toen het noodweer 
in 1925 overtrok sloeg de bliksem in een 
boerderij, die geheel verloren ging. De 
kap woei van de molen en kwam een 
eind verder op de grond terecht. Ook 
het motorhuis werd daarbij geraakt.De 

De molen van Varssel is al weer 
35 jaar eigendom van de Hamové. 
Foto: W. Jans, 15 december 2006
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molen vormde samen met de bakkers-
winkel en de smederij het middelpunt 
van Varssel en bij de molen werd ieder 
jaar het volksfeest gehouden. Vanwege 
de gevolgen van de storm was men dat 
jaar niet in de stemming om een volks-
feest te houden. In 1934 werd het bedrijf 
overgenomen door zoon Hendrik (1906-
1988) en zijn vrouw, beter bekend als 
Hendrik en Riek van de Mölder. Aardig 
om te vermelden is, dat Hendrik en zijn 
beide broers alle drie een vrouw trouw-
den, die Jansen heette en die ook nog 
eens allemaal familie van elkaar waren. 
Vader Steven Gerhard Jansen overleed 
in 1937 op 74-jarige leeftijd. De ruimte in 
de molenbelt vormde in de oorlogsjaren 
een uitstekende schuilgelegenheid. Na 
de oorlog werd de molenbelt afgegra-
ven en werd er rond de molenromp extra 
bergruimte gebouwd. Rond 1960 werd 
de molen met maalderij overgedaan 
aan de plaatselijke coöperatie. De win-
kel van Jansen werd in 1970 gesloten. 
In 1975 werd de molenromp met bijge-
bouwen overgenomen door de Hamové 
(Hengelose Auto- en Motorvereniging). 
Deze ging dienst doen als o.a. werk-
plaats en opslagruimte. Bij de molen ligt 
de z.g. Varssel-Ring, een van de oudste 
wegcircuits van Nederland, waar elk jaar 
motorraces gehouden worden. De romp 
werd opgeknapt en geheel gepleisterd. 
Op 10 april 2010 werd een nieuw punt-
dak geplaatst, ter vervanging van het 
dak, dat net na de stormramp van 1925 
was aangebracht.

Borculo

Vanaf Ruurlo koersten de buien richting 
Borculo. Zoals hierboven al vermeld be-
schreef meester Heuvel hoe het er in 
Borculo aan toe ging:

‘Om 7 uur, toen ik in huis kwam, 
heb ik voor het laatst op het horloge 

gezien. Het was vreselijk donker in de 
woonkamer, waar we angstig 

bijeenzaten. Buiten alles in een 
vreeselijke horizontale beweging: de 

regenvlaag - 17,5 millimeter viel er - de 
afgerukte boombladeren, stof en allerlei 

voorwerpen, een grijze muur. 
Grote boomen zwaaiden neer. 

Toen brak de storm door een ruit naar 
binnen, het venster tegenover vloog los, 
de voordeur smakte open - wij vlogen 
naar de gang; ik hield met het gewicht 

van mijn lichaam de deur dicht. De 
huisgenoten stonden iets verder, in een 
nis voor de kelderdeur, dicht opeen als 
om elkaar te beschermen - buiten het 
huilen van den orkaan, binnen het 
gerinkel en gerammel van vallende 

glasscherven, dakpannen, enz. 
Ieder oogenblik een helle bliksem, 

waarvan de donderslag verstierf in het 
stormgeloei. Waren wij angstig? 

Ik weet het niet meer: welke gedachten 
gingen door ons hoofd? Ik weet het niet 

meer. Het werd lichter. Goddank! 
Het ging over. Hoelang het duurde? 
Naar mijn schatting was het 10 á 15 

minuten, maar anderen spraken van 
5 á 8 minuten. 

‘We gingen naar buiten. De storm was 
bedaard en de regen was over. 

Toen zagen we hoe erg het geweest was. 
De drie lanen met bomen, bij onze 

woning, lagen geveld, als gedorscht met 
reuzenvlegel: ontworteld, afgedraaid, 

versplinterd. En in het stadje 
(we wonen buitenaan), welk een 
verwoesting! Die hoef ik niet te 

beschrijven, want krantenverslagen 
hebben het wereldkundig gemaakt.’ 

Na de bui was Borculo nagenoeg totaal 
verwoest. De totale schade liep in de 
miljoenen guldens, een enorm bedrag 
in die tijd. De watermolen van Borculo 
stond nog overeind, maar had wel alle 

dakpannen verloren. Het bestond uit 
twee degelijk gebouwde stenen mo-
lengebouwen, die aan een zijtak van 
het riviertje de Berkel stonden.De wa-
termolens behoorden tot de heerlijk-
heid Borculo, sinds het einde van de 
14e eeuw in bezit van het geslacht Van 
Bronckhorst. De oudste vermelding van 
de molen dateert uit 1552. Er is dan 
sprake van een koren- en oliemolen, ge-
legen op de Berkel. Via vererving kwam 
Borculo aan de graven van Limburg 
Stirum, de heerlijkheid bleef tot 1727 ei-
gendom van dit geslacht. Diverse eige-
naren volgden en in 1777 kwam Borculo 
via vererving in bezit van Stadhouder 
Willem V van Oranje. Na de vorming 
van de Bataafse Republiek in 1795 werd 
Borculo een domeingoed. De Borculose 

De watermolen van Borculo voor 1925. De hoge schoorsteen hoorde bij de 
cichoreifabriek van Schaars, die in het meest linkergebouw gevestigd was.

De molengebouwen verloren wel al hun dakpannen bij de stormramp, maar 
bleven verder gespaard. Knipsel uit het blad Groot Rotterdam van 21 augustus 
1925. Collectie F. Weemaes, Terneuzen.
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domeingoederen werden in 1812 bij pu-
blieke veiling verkocht: 

“De molen is gegund en toegeslagen 
aan Christiaan Frederik Beins, 

molenaar te Borculo, hebbende tot 
kopers benoemd de heer en Gerard Jan 
Thin van Keulen, rentenier, wonende 

te Doesburg en Hendrik van der Sluijs, 
wonende op ‘t Westerf lier onder de 
maire van Goor voor 80665 francs.”

Beins was al pachter van de molen. In 
1819 werd de watermolen verkocht aan 
H. Reerink te Lochem, zijn vrouw Joanna 
Theodora van Campen erfde in 1839. 
Op haar beurt liet zij het goed na aan 
Jan Heukelman. Diens oudste dochter, 
Anna Elisabeth, huwde in 1852 met Derk 
Hendrik Schaars waardoor de molen ge-
deeltelijk, later geheel in handen kwam 
van de familie Schaars. Rond 1875 werd 
er een cichoreifabriek gevestigd in het 
rechter (noordelijke) molengebouw, die 
in november 1880 afbrandde. Herbouw 
volgde in 1881, waaraan nog steeds een 
eerste steen herinnert. De cichoreifa-
briek stond in een apart gebouw tegen 
de korenmolen aan. Cichorei is een ver-
vangingsmiddel voor koffie. Grondstof 
hiervoor is de wortel van de cichorei-
plant, die gesneden en gedroogd werd 
aangevoerd bij de watermolen. De 
cichorei werd vervolgens in een ijzeren 
cilinder verhit. Dit z.g. roosten was een 
proces, dat nauwgezet moest worden 
uitgevoerd. Voor een gelijkmatige ver-
hitting werd de cilinder tijdens het ver-
hitten rondgedraaid. Dit gebeurde op 
waterkracht. Daarna moest de cichorei 

afkoelen, voordat het gemalen kon wor-
den. Dit gebeurde op een maalstoel, die 
ook door waterkracht werd aangedre-
ven. Wanneer er in de zomer te weinig 
water in de beek stond of in de winter 
teveel ijsgang was, had men de beschik-
king over een stoommachine. De hoge 
schoorsteen, die op oude foto’s van de 
molen te zien is, hoorde dus bij de cicho-
reifabriek. De familie Schaars verkocht 
in 1886 de (zuidelijke) oliemolen aan het 
Waterschap van de Berkel en de noor-
delijke molen in 1924 aan de gemeente 
Borculo. In 1921 had de firma Schaars 
de watermolen al verlaten en werd er 
elders in Borculo een nieuwe fabriek ge-
bouwd, die in 1961 gesloten werd. Aan 
de cichoreifabricage bij de molen herin-
neren nog het gebouw en de voet van 
de schoorsteen. Mogelijk sneuvelde de 
schoorsteen ook bij de stormramp van 
1925, maar deze zou ook al eerder afge-
broken kunnen zijn. In ieder geval stond 
deze erna niet meer. Voor het herstel van 
de daken werden aanvankelijk grijze 
dakpannen gebruikt, die later weer ver-
vangen werden door rode exemplaren. 
Deze waren voor de ramp ook aanwezig 
en gaven het complex bovendien een 
fraaier aanzien. Volgens een bericht in 
de NRC werd het herstel deels door een 
particulier betaald:

De zuidelijke molen, de oliemolen, werd 
in 1920 verbouwd tot korenmolen. Na 
1945 raakte de molen buiten bedrijf. In 
1957 werd deze molen ook aangekocht 
door de gemeente, die nu eigenaar 
werd van het gehele molencomplex. 
Verval sloeg toe, maar een restauratie in 
de jaren 1966-1970 behoedde de molens 
van de ondergang. Na de restauratie 
verhuurde de gemeente de noordelijke 
molen in 1971 aan horeca-ondernemers 
en sindsdien is er het restaurant De 
Stenen Tafel gevestigd. Zeven jaar later 
werd ook de zuidelijke molen verhuurd 
aan dezelfde familie en deze molen 
kreeg eveneens een horeca-bestem-
ming onder de naam de Olliemölle. 
Door financiële zorgen bij de gemeente 
Berkelland kregen de uitbaters van het 
restaurant in 2008 de mogelijkheid om 
het watermolencomplex over te nemen 
en dat hebben ze gedaan. De molen 
met de bewegende delen en het terras 
veranderden van eigenaar, de water-
werken, de stuw en het stuwrecht bleven 
in het bezit van de gemeente. 

De ravage in Borculo na de 
stormramp. Foto: 13 augustus 1925.

NRC 21 augustus 1925

De firma ten Boekel en Martens, grossiers in koffie en thee te Zutfen, wier 
voorouders den bekenden antieken watermolen te Borculo hebben gebouwd, 
hebben de restauratie van den molen voor hun rekening genomen, tot een zeer 
belangrijk bedrag. De volgende week wordt het herstel reeds ter hand genomen.



Molenwereld 374  | 13e jaargang 2010 nr. 10

- G E S C H I E D E N I S -

Neede

Nadat Borculo verwoest was trok het 
noodweer richting de Needse Berg, 
ten noorden van Neede. Daar stond 
een oude standerdmolen, die voor het 
eerst vermeld werd in het pachtregister 
van de Hof Neede uit 1598: ‘Ein Stuck 
landes gelegen an der windmollen’. 
Later kwam de molen in handen van 
de heer van Borculo. De molen was 
één van de dwangmolens van de heer-
lijkheid Borculo. De andere waren de 
Nieuwe Molen te Olden-Eibergen en de 
Borculose molen, beide watermolens. 
De ingezetenen van de heerlijkheid wa-
ren dus verplicht hun graan op één van 
deze molens te laten malen.
In 1777 ging de heerlijkheid Borculo 
over in handen van stadhouder Willem 
V. Pachter in die tijd was Berend ter 
Weeme, na hem Harmanus Kluivers. Bij 
de komst van de Fransen vluchtte Willem 
V naar Engeland. De Needse molen ging 
in 1806 over naar de Kroondomeinen, 
waartoe ook andere, voorheen heer-
lijke, Borculose bezittingen gingen be-
horen.
In de jaren 1808-1809 waren er al con-
crete plannen om de molen af te bre-
ken en te vervangen door een stenen 
beltmolen. Ook zou er een nieuw mole-
naarshuis gebouwd worden. Uitvoerige 
bestekken en tekeningen hiervan zijn 
bewaard gebleven. De inlijving van 
ons land bij het Franse keizerrijk heeft 
waarschijnlijk de nieuwbouwplannen 
doorkruist. De oude molen bleef staan. 
De molen werd door de domeinen ver-
pacht. Namen van pachters uit die tijd 
zijn Hartgerink, Van Neck en Peters. 
Rond 1813 werd de molen verkocht aan 
Willem Varenhorst (1752-1830), die daar-
voor pachter was van de watermolen 
van Lochem. Meer dan 100 jaar zou de 
molen in handen blijven van deze fami-
lie, vandaar dat de molen ook aange-
duid werd als de Varenhost Mölle. Voor 
wat betreft windvang lag de molen 
prachtig op de Needse berg, maar de 
toegangsweg vanuit het dorp naar de 
molen was slecht. Toen dan ook in 1846 
de Hervormde Kerk van Neede werd af-
gebroken om plaats te maken voor een 
nieuwe kerk, werd het puin gebruikt om 
de weg naar de molen te verharden. 
Willem Varenhorst werd opgevolgd door 
zijn zoon Harmen Hendrik Varenhorst 
(1799-1876), die op zijn beurt opgevolgd 
werd door zoon Hendrik, geboren in 1851. 
Hendrik maakte de verwoesting van de 
molen in 1925 mee. Volgens ooggetui-
gen werd de oude stenderkast even na 
zeven uur in enkele seconden omver ge-
blazen. Hendrik liep helemaal ontdaan 
terug naar huis en toen hem gevraagd 
werd wat er aan scheelde zei hij: ‘Hee 
lig van de beene’. En op de vraag wat 
er dan lag, antwoordde hij: ‘De mölle is 
ummeweajt!’.
De molen was totaal verwoest. De 
standerd was net boven de zetel afge-
broken. In de dagen na de stormramp 
werd het rampgebied bezocht door de 

De standerdmolen op de Needse berg rond 1910, met molenaarshuis en 
schuur. Kort daarvoor was de molen veranderd van een open in een gesloten 
standerdmolen.

De verwoeste molen op de Needse berg met molenaar Hendrik Varenhorst. 
Collectie Historische Kring Neede.

Kort na het gereedkomen van de Hollandsche Molen werd deze ansichtkaart 
uitgegeven. Collectie T. Meesters, Breda.
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koninklijke familie, waarbij Prins Hendrik 
de ravage op de Needse berg bekeek. 
De Prins vroeg aan molenaar Varenhorst 
of de molen hier al lang gestaan had. 
Varenhorst antwoordde hierop: ‘Jao, al 
heel lange, Hoogheid, het is hier nog 
grond van de Domeinen’. De Prins kon 
de oude molenaar niet goed verstaan 
en zei: ’Die mulder is zeker al een beetje 
dement. Hij zegt dat de oude molen nog 
van de Romeinen was’.
Men besefte, dat herbouw van de mo-
len in zijn oude gedaante niet zinvol was. 
Het type was te verouderd. De molenaar 
had het liefst een elektrische maalderij, 
maar uit landschappelijk oogpunt wilde 
men er toch weer een molen bouwen. 
Het Nationaal Steuncomité Stormramp 
nam contact op met de kort ervoor 
opgerichte Vereniging de Hollandsche 
Molen. Besloten werd, dat het comité 
de molen zou herbouwen en daarna 
overdragen aan de Hollandsche Molen. 

De molenaar zou daarna de molen kos-
teloos mogen gebruiken. In de zomer 
van 1926 werd begonnen met de bouw 
van de nieuwe molen, een ronde ste-
nen stellingkorenmolen. De romp werd 
gebouwd door de lokale aannemer Ten 
Hoopen, terwijl het molenmakerswerk 
uitgevoerd werd door de broers Adriaan 
en Leen Dekker uit Hazerswoude, resp. 
Moerkapelle. Hierbij werden de kap, 
staart en roeden gebruikt van de bo-
venmolen van de polder Esse, Gans- en 
Blaardorp te Nieuwerkerk aan den IJssel. 
Het moest een voor die tijd moderne 
molen worden. De as draaide op ko-
gellagers. Verder was er een Eriksson-
installatie ingebouwd, die bij gebrek 
aan wind snel en eenvoudig het spoor-
wiel kon aandrijven. Ook was er een 
windgedreven Jakobsladder. Begin 
1927 was de molen gereed. Op 3 maart 
1927 werd de molen onder toeziend 
oog van Commissaris der Koningin van 

Gelderland, baron S. van Heemstra, 
die tevens erevoorzitter was van het 
Nationaal Steuncomité, overgedragen 
aan de Vereniging De Hollandsche 
Molen. 

De oude Varenhorst heeft maar kort 
plezier gehad van de molen. Hij over-
leed in oktober 1927. De eerste pachter 
van de molen werd zijn zoon Hendrik 
Jan Varenhorst, het vierde geslacht 
Varenhorst op de Needse berg. Hendrik 
Jan en na hem zijn broer Herman 
Hendrik hebben maar een jaar met 
de molen gemalen. Ook de volgende 
pachter Rensink vertrok al na een jaar 
en daarmee kwam een einde aan het 
beroepsmatig malen op de Needse 
berg. De molen raakte in verval en in 
1943 droeg de Hollandsche Molen de 
molen over aan de gemeente Neede. In 
1951/1952 werd de molen gerestaureerd 
door molenmaker Ten Have uit Vorden 
en ingericht als houtzaagmolen. Toen 

De bovenmolen van de polder Esse, Gans en Blaardorp te Nieuwerkerk aan 
den IJssel. Kap, roeden en staart werden in 1926 gebruikt bij de bouw van de 
Hollandsche Molen in Neede.

Gevelstenen ingemetseld in de 
Hollandsche Molen te Neede, 
herinnerend aan de stormramp van 
1925. Foto’s: W. Jans, 16 januari 2010

werden ook de Ten Havekleppen aan-
gebracht. Met ingang van 1 april 1952 
werd de molen voor die functie verhuurd 
aan H.A. Stortelder te Neede, maar 
hij heeft slechts enkele jaren op wind-
kracht gezaagd. In de jaren 1973/1974 
en 1998/1999 werd de molen nogmaals 
gerestaureerd. Bij de laatste restaura-
tie werden de roeden vernieuwd. Eén 
van de deze roeden was een bijzonder 
exemplaar van het fabrikaat Pannevis, 
een smid in Ouderkerk aan den IJssel, 
waarschijnlijk daterend uit 1866. Deze 
roede werd bewaard en kreeg een plek 
in het museum van Nieuwerkerk aan den 
IJssel.
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Was zijn voorganger al een blikvanger 
op de Needse berg, zijn opvolger is dat 
nog steeds. Dankzij o.a. Bertus Pasman, 
die al ruim 30 jaar de molen bediend, is 
de molen vaak draaiende te bewonde-
ren. 

Sint Isidorushoeve

De volgende getroffen molen stond in 
Sint Isidorushoeve, een dorp aan de weg 
van Haaksbergen naar Hengevelde. 
Eigenlijk bestond Sint Isidorushoeve in 
die tijd nog niet, omdat het pas later 
ontstaan is rond de in 1927 gebouw-
de R.K.-kerk. In 1866 werd door ene 
Borgerink uit Deurningen een achtkante 
met riet gedekte grondzeiler gesticht 
in de buurtschap Holthuizen. De molen 
zou uit Deventer afkomstig zijn, maar 
het is niet duidelijk welke molen dat ge-
weest zou moeten zijn. Misschien kwam 
alleen de molenbouwer uit Deventer 
en kwam de molen zelf ergens anders 
vandaan. De molen kwam te staan 
in het z.g. Kolderveld, aan wat nu de 
Rietmolenweg heet. De eerste molenaar 
was waarschijnlijk Johannes Bernardus 
Borchert, die daarvoor bakker was ge-
weest bij de Havinkmolen in het nabij-
gelegen Rietmolen. Begin 1867 over-
kwam hem een ramp. In de Provinciale 
Overijsselsche en Zwolsche Courant van 

woensdag 30 januari 1867 staat het vol-
gende bericht:

Latere eigenaren waren Gerhardus ten 
Vregelaar en zijn zoon Gerhardus Jr. 
Deze waren landbouwers en verhuur-
den de molen, aan o.a. Arnoldus Dissel. 
Zijn knecht Antoon Groothuis werd uit-
eindelijk eigenaar van de molen. De 
molen stond bekend onder de namen 
Hazenmölle en Koldeveldsmölle, maar 
voortaan ook als Groothoesmöl. Antoon 
Groothuis (1870-1952) was een voor-
aanstaand man in het dorp. Zo nam 
hij in 1918 het initiatief voor het stichten 
van een eigen kerk. De voorbereidin-
gen duurden een paar jaar, maar in 

De kap van de Hollandsche Molen verraadt duidelijk haar ZuidHollandse herkomst. Foto: W. Jans, 16 januari 2010.

De molen van Groothuis te Sint Isidorushoeve na de stormramp. Let op het 
afgeplatte dak van de maalderij links, om de windvang van de molen niet te veel 
te hinderen.

In den avond van den 25 dezer 
is het huis, toebehoorende aan 
en bewoond door J.B. Borchert, 
molenaar, te Holthuizen gemeente 
Haaksbergen, met het grootste 
gedeelte van den inboedel, door 
brand vernield. De oorzaak van den 
brand is niet bekend. Het huis en de 
inboedel waren tegen brandschade 
verzekerd.
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1927 kwam de kerk gereed, gewijd aan 
de patroonheilige van de boeren Sint 
Isidorus. De bouwgrond was ook door 
hem gratis beschikbaar gesteld. Je zou 
kunnen zeggen, dat er zonder molenaar 
Groothuis geen Sint Isidorushoeve ge-
weest zou zijn.
Groothuis liet in 1906 een huis bij de mo-
len bouwen, dat aanvankelijk verhuurd 
werd. Vanaf 1912 was er een kruideniers-
zaak in gevestigd. Rond 1920 vertrok de 
huurder en toen besloot Groothuis er ook 
een bakkerij te beginnen. De molen werd 
overgenomen door zoon Herman (1901-
1979), terwijl een andere zoon, Johan 
(1908-2000), bakker werd. Bij de storm-
ramp van 1925 woeien bijna alle pannen 
van het dak van de maalderij, terwijl van 
het wiekenkruis van de molen drie ein-
den afbraken. Na de stormramp werd 
de molen niet meer hersteld en alleen 
nog als opslagruimte gebruikt. Antoon 
Groothuis begon later een café in het 

hout en riet werd bij een boer in de buurt 
een kippenhok gebouwd. De maalderij 
werd in de jaren 80 stilgelegd, waarna er 
een handel in bouwmaterialen in kwam. 
Later zijn de bedrijfsgebouwen gesloopt. 
De winkel en bakkerij werden in sep-
tember 2006 gesloten. Vroeger waren 
er vijf kruidenierszaken en twee bakkers 
in De Hoeve, zoals Sint Isidorushoeve in 
de omgeving bekend staat, en nu ging 
Groothuis als laatste sluiten.

Lonneker

Op weg naar Denekamp bereikte het 
noodweer rond half acht het dorp 
Lonneker. Ook hier werden talloze bo-
men ontworteld, wegen versperd en hui-
zen zwaar beschadigd. Door bliksemin-
slag brandden bovendien twee boerde-
rijen af. Ook de molen, de laatste in de rij 
van getroffen molens, raakte zwaar be-
schadigd,. In de Twentsche Courant van 
vrijdag 14 augustus 1925 stond te lezen:

De molen van Lonneker ligt ten oosten 
van het dorp op een uitloper van de 
Oldenzaalse stuwwal. De eerste mo-
len, een standerdmolen, werd hier rond 
1800 gebouwd door Jan Demmer en zijn 
zwager Hendrik Weernink. Deze stond 
tegenover de huidige molen aan de 
noordzijde van de Lonnekermolenweg. 
Als eigenaars van de molen wor-
den vermeld: Weernink, Borgerink en 
weer later Bernhard ten Dam. Toen de 
molen, die wel aangeduid werd als 
Demmersmolen, op 22 april 1847 ver-
brandde, was de weduwe ten Dam de 
eigenaresse. De resten van de verbran-

de molen werden aangekocht door 
Benjamin Willem Blijdenstein, een textiel-
fabrikant uit Enschede. Hij liet in 1851 de 
molen aan de overzijde van de weg (de 
tegenwoordige plaats) herbouwen als 
stenen beltmolen. Zijn initialen BWB met 
het jaar 1851 zijn nog terug te vinden in 
de windwijzer op de molen. Vanwege 
vochtdoorslag werd de molenromp in 
1865 voorzien van een rietdek. In 1912 
kwamen de gebroeders Jan en Gerard 
Roetenberg naar Lonneker als mole-
naar. Jan Roetenberg was o.a. drie jaar 
molenaarsknecht geweest op de molen 
van Groothuis in St. Isidorushoeve, die 
we al eerder tegenkwamen. Hij overleed 

Tot 10 augustus 1925 had de molen 
van Groothuis houten roeden en een 
houten as. Drie einden braken af door 
de storm.

dorp. Volgens de moleninventarisatie 
uit 1943 was Antoons zoon Hermannus 
Bernardus Groothuis nog steeds eige-
naar van de molen(romp). Verder valt 
er in de inventarisatie te lezen, dat de 
molen voor zover bekend afkomstig 
was uit Noord-Holland, in gebruik was 
als pakhuis en dat het binnenwerk nog 
gedeeltelijk aanwezig was, inclusief de 
houten as. Molenmaker was voorheen 
Ten Have uit Winterswijk. De romp werd 
in 1952 afgebroken. Van het vrijgekomen 

Kap en roeden van de molen van 
Lonneker bleven nog net hangen. 
Foto: 11 augustus 1925.

De Lonnekermolen rond 1930 met 
zelfzwichting op beide roeden. Ook 
toen al veel groen rond de molen.

“Van den windmolen te Lonneker 
helt de geheele kap over en maakt 
alzoo een droevig figuur.”
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in 1918 aan de toen heersende Spaanse 
griep. Vanwege gebreken werd de mo-
len in 1916 stilgezet en werd er alleen 
nog motorisch gemalen. Later brak er 
ook nog een roe bij de as af. De fami-
lie Blijdenstein is niet altijd eigenaar van 
de molen geweest. Na het overlijden 
van Benjamin Willem waren er de vol-
gende eigenaren: Van Heek, Ter Kuile 
en Scholten, allemaal textielfamilies, die 
op de een of andere manier een familie-
band met elkaar hadden. In 1923 kwam 
de molen weer in het bezit van de fami-
lie Blijdenstein. Zij besloot in 1925 de mo-
len te laten herstellen en moderniseren 
door het aanbrengen van zelfzwichting 

op beide roeden. In maart werd begon-
nen met de restauratie, maar het herstel 
was nog maar nauwelijks afgerond, of 
het noodlot sloeg op 10 augustus 1925 
toe. De molen stond ‘met zijn gat in de 
wind’. De wind duwde kap en gevlucht 
voorover, maar de staart voorkwam dat 
de kap van de romp schoof. Doordat de 
rechtopstaande roede op de belt kwam 
te staan bleef ook het gevlucht hangen. 
Het liep dus relatief goed af, maar er was 
toch grote schade aan de romp, kap en 
gevlucht. Toch werd besloten de mo-
len weer op te knappen. Molenmaker 
Tieskens uit Deventer voerde het werk uit 
en in november kon er weer op de wind 

gemalen worden, Ook de zelfzwichting 
werd opnieuw op beide roeden aan-
gebracht. Gerard Roetenberg kon weer 
op de wind gaan malen. Hij en later zijn 
zonen waren de laatste beroepsmole-
naars op de molen. In 1933 werd in de 
molen naast de elektrische aandrijving 
een Stork-dieselmotor geïnstalleerd. Na 
verschillende eigenaren gehad te heb-
ben ging de molen in 1962 voor een sym-
bolisch bedrag over naar de gemeente 
Enschede. Nog hetzelfde jaar werd ge-
start met een grote restauratie, die twee 
jaar zou duren. De zelfzwichting maakte 
plaats voor Oudhollandse ophekking en 
het rietdek op de romp werd verwijderd. 

Om vochtdoorslag tegen te gaan werd de romp van de Lonnekermolen in 1995 (opnieuw) met riet gedekt. 
Foto: W. Jans, 14 februari 2009.
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Rond de romp werd een nieuwe klamp-
muur opgetrokken. De molenaarsfamilie 
Roetenberg dreef tot 1968 een meelhan-
del in de molen. Na de restauratie heeft 
de molen niet meer gedraaid. Dat was 
pas mogelijk na de volgende restau-
ratie, die van 1985. Na verloop van tijd 
stak het aloude probleem van vocht-
doorslag de kop weer op. In 1995 greep 
men weer terug naar de oplossing van 
1865: de romp werd weer met riet ge-
dekt. Wat dat betreft is de molen uniek 
in Nederland. Ondanks de vele bomen 
in de directe omgeving is de molen vaak 
draaiend te zien.

Voor en na de grens

Het zou wel heel toevallig zijn als het 
noodweer bij de Nederlands-Belgische 
grens de kop op stak om vervolgens 
over Nederland te razen en abrupt bij 
de grens met Duitsland weer op te hou-
den. Dat blijkt ook niet het geval te zijn. 
Rond Poppel, in de Belgische provincie 
Antwerpen richtte de storm ook schade 
aan. Toch lijkt de schade aan molens in 
Vlaanderen mee te vallen. De Belgische 
Molenaar van zaterdag 15 augustus 
1925 maakt geen melding van schade 

aan molens, terwijl de plaats van vesti-
ging van het blad - Ravels - bijna in het 
getroffen gebied ligt. Wel wordt er mel-
ding gemaakt van het gebeuren over 
de grens:

De molen van OvelgönneStrückhausen na de storm: ‘een molenaar kan wel in 
een halve minuut arm, maar in geen halve eeuw rijk worden’, zo zeiden ze.

De tijdens de stormramp van 1 juni 1927 zwaar beschadigde molen van 
Luttikholt in Avest, gemeente Borculo.

Bij den verschrikkelijken wervel-
storm die verleden week over 
Holland losbrak zijn ook eenige 
windmolens als offer gevallen. 
Stukken van roeden werden op 
3 Kilometer weergevonden.
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Vanuit Duitsland werden er ‘s avonds 
windhozen gemeld. Wel staat vast dat 
in en bij het Duitse Ovelgönne in de 
kreis Wesermarsch op die datum twee 
molens zwaar beschadigd werden. Het 
gevlucht van de molen van Ovelgönne 
werd zo zwaar beschadigd dat tot ontta-
keling van de molen werd overgegaan. 
De molen in het nabijgelegen plaatsje 
Strückhausen verloor zijn kap met alles 
wat erop en eraan zit. De onttakelde 
romp werd in 1936 geheel gesloopt.
Wanneer men nu op een kaart een lijn 
trekt door Poppel en Ovelgönne dan 
vormt het lijnstuk Dinther-Lonneker er 
als het ware een deel van. Toeval? Als 
dat niet get geval is dan zal er tussen 
Lonneker en Ovelgönne ook wel het een 
en ander gebeurd zijn. Wie het weet 
mag het zeggen.

Nabeschouwing

Maandag 10 augustus 1925 was een 
zwarte dag in de Nederlandse ge-
schiedenis, die nog jaren zou door-
dreunen. Maar de generatie, die de 
stormramp bewust heeft meegemaakt, 
is nu zo goed als uitgestorven. De be-
kendste, nog levende ooggetuige is 
Willem Delsink uit Borculo, Hij is nu 96 
en heeft ook dit jaar weer op een her-
inneringsbijeenkomst zijn verhaal over 
de ramp gedaan. In Borculo houdt het 
Stormrampmuseum, met veel foto’s en 
andere documentatie de herinnering le-
vend aan deze rampdag. Maar op den 
duur zal de datum 10 augustus 1925 de 
meeste mensen weinig meer zeggen, of 
ze zullen het hooguit in verband bren-
gen met de stormramp van Borculo. Dat 
het getroffen gebied veel groter was is 
ook in dit artikel duidelijk gemaakt.
Een zwaar noodweer, zoals dat op 10 

augustus 1925 woedde, komt gelukkig 
maar zeer zelden voor. Des te frappan-
ter is het dat nog geen twee jaar later 
op 1 juni 1927 de Achterhoek en Twente 
opnieuw door een zware windhoos ge-
troffen werden. Qua kracht deed deze 
niet onder voor die van 1925, maar de 
verwoesting was minder groot omdat 
het spoor van het noodweer langs de 
dorpen trok. De nog gloednieuwe mo-
len op de Needse Berg bleef gespaard. 
Hoewel deze stormramp veel minder 
bekend is (hij wordt wel de vergeten 
stormramp genoemd), vielen er meer 
dodelijke slachtoffers, namelijk 10, waar-
van drie door de bliksem. Ook nu werd 
een aantal molens getroffen: de molen 
van Hartgerink te Harfsen, van Luttikholt 
te Avest, van Frielink te Harbrinkhoek en 
van Frielink te Albergen. Van de molen 

van Van Wijngaarden in Lichtenvoorde 
schoof de as naar voren, maar het ge-
vlucht bleef hangen en viel niet uit 
de molen. In Giesbeek kwam de kap 
naast de molen terecht en dat zou ook 
in Angerlo zijn gebeurd. Het is mogelijk 
dat het in de laatste twee gevallen om 
dezelfde molen gaat (Giesbeek was ge-
meente Angerlo), maar beide plaatsen 
worden in één artikel in ‘De Molenaar’ 
afzonderlijk vermeld wat het weer te-
genspreekt.
Van alle getroffen molens, die in 
1925 nog compleet waren, is er maar 
één niet hersteld: de molen van Sint-
Isidorushoeve. De molen van Varssel was 
al eerder onttakeld. Alle andere molens 
werden of hersteld of herbouwd, al ging 
er in Oventje wel 13 jaar over heen. En 
dat terwijl de gloriejaren voor de molens 
allang voorbij waren. 

Geraadpleegde bronnen:
-De Stormramp van Borculo, Historische 
Vereniging Borculo 2000.

-Verwoest en vergeten: de stormramp 
van 10 augustus 1925 in Zeeland/

De molen van Ovelgönne is de stormramp van 1925 nooit meer te boven 
gekomen. Er is wel eens gepraat over herstel, maar dat is nog niet van de grond 
gekomen. Maar ook in Duitsland geldt: zo lang er een romp is, is er nog hoop 
Foto: H. Noot, 28 mei 2007.

De molen van Giesbeek na het verlies van kap en wieken op 1 juni 1927. 
De molen had blijkbaar zelfzwichting op één roe.

Langenboom, Noud Cornelissen 1985.
-Warken met wind, Historische Kring 
Neede 1982.

-De molenroeden van de Gebroeders 
Fransen uit Vierlinsgbeek, F. Harteman, 
Molinologie nr. 9 1998. 

Verder werd informatie verkregen van:
-Nico Jurgens, Hoorn.
-Bernhard van der Ven, Oventje.
-Marilou Nillesen, medewerkster BHIC, 
locatie Grave.

-Erik Stoop, vrijwilliger Stichting Molen 
Documentatie.

-Piet Huvenaars, Heemkundekring 
Zeeland.

-Paul Potters, Willy van der Steijn en 
Piet-Hein van Halder, betreffende de 
Kilsdonkse molen Familie Groothuis, 
Haaksbergen.
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De molens in het vorige nummer blijkt inderdaad een molen in de 
regio Zoetermeer-Berkel te zijn. De heer Wim Rotteveel uit ‘s-

Gravenzande schrijft: ‘Ik breng hem thuis als de ondermolen van de 
driegang van de Zoetermeerse Meerpolder, gesloopt tot stomp in of 
omstreeks 1926. De foto is genomen tijdens de onttakeling.
Ik kreeg vele jaren geleden deze foto van een vrijwillig molenaar en 
liet daarna de foto aan mijn oma zien. Zij herkende deze molen direct 
als de molen waar zij was opgegroeid. In de deuropening staan haar 
ouders Evert Groeneweg, vanaf 1903 molenaar op deze molen en zijn 
vrouw Anna v.d. Mey.
Wat ik altijd van de familie begrepen heb zijn destijds alle drie de 
molens destijds tot stomp gereduceerd, maar de middelmolen was 
tot en met de kruivloer intact gebleven. Deze zou pas in de Tweede 
Wereldoorlog verder worden afgeknot.
Alle drie de stompen bestaan nog en werden in ieder geval tot enkele 
jaren terug nog als woning gebruikt.’
De heer L.P. van der Tang uit Zoetermeer bevestigt dit en voegt er nog 
aan toe dat de tot 1926 in bedrijf gebleven molen bekend stond als 
een beste palingmolen. De vis werd verdeeld onder de drie molenaars 
van deze gang. Voordat Evert Groeneweg molenaar was werd de mo-
len bemalen door Klaas van Rijs. Tijdens het nachtmalen raakte hij zijn 
pet kwijt. Daarom zette hij zijn slaapmuts maar op. Toevallig kwam er 
een boer van het polderbestuur kijken n die gaf hem er van langs om-
dat hij op zijn bed gelegen zou hebben!
De molen werd in 1787 gebouwd ter vervanging van een afgebrande 
voorganger uit 1614, die ten noordwesten van de nieuwe molen stond. 
Behalve deze driegang had de polder ook nog een wipmolen voor 
onderbemaling. De laatste molenaar was Maarten Tettero. In 1908 
brandde de wipmolen af, maar hij was toen al niet meer in bedrijf.
De ondermolen had een vlucht van 27,40 m, een scheprad en -zoals 
ook op de foto te zien is - een lange ijzeren as. 
De drie nog bestaande stompen van de gang staan op de gemeen-
telijke monumentenlijst van Zoetermeer.

We danken de heren Rotteveel en Van der Tang hartelijk voor deze 
informatie.
 

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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Hierbij de nieuwe ‘Zoeker’, een wipmolen, ongetwijfeld 
met een Noord-Hollandse basis, 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
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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



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!!! 




