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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 
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Over het completeren van onttakelde of gedeeltelijk gesloopte 
molens wordt verschillend gedacht. Toch heeft het zich in de 
afgelopen decennia tientallen malen voltrokken. Sommige van 

deze molens lijken inhoudelijk nauwelijks iets toe te voegen, andere juist 
veel. Soms is er welhaast een loopje genomen met de historische wer-
kelijkheid - als ‘t maar wiekt - en bij andere is er sprake van een zeer 
consciëntieuze reconstructie. De recent voltooide Mallemolen is èn een 
voorbeeld van een bijzondere molen, waarvan nauwelijks of geen gelijk-
waardige ‘historische’ tegenhanger te vinden is èn een voorbeeld van 
een zo nauwkeurig mogelijke reconstructie van de historische situatie. 
Voeg daar ook nog eens de ontwikkeling van de molenbiotoop bij door 
de eeuwen heen in de breedste zin van het woord bij dan ontstaat een 
optelsom die zijns gelijke nauwelijks kent. Ook is deze molen wel heel erg 
dicht langs de afgrond gegaan. Toen in 1986 (bijna 25 jaar geleden!) de 
eerste stappen werden gezet voor deze restauratie werd al snel duide-
lijk dat er een wonder zou moeten gebeuren om deze molen weer ‘zijn 
verhaal te laten vertellen’. In dit nummer kijkt Jan Hofstra op dit wonder 
terug en Dick Kenbeek doet verslag van de ingebruikstelling, alles tot 
‘leringhe ende vermaeck’.
Verder kwamen er nog wat aanvullingen binnen op het artikel over de 
stormramp van 1925 die we u toch niet willen onthouden en staat Frans 
Weemaes stil bij het overlijden van Mario van Hoogstraten, een van de 
vaders van de Nederlandse molinologie en meer.
Het wordt eentonig: noodgedwongen, moeten we, meer dan ons lief is, 
en voor de zoveelste maal dit jaar weer een aantal zaken laten liggen 
tot een volgende keer, vooral ook omdat we op geen enkele manier 
concessies willen doen aan de opmaak. Het oog verdient ook wat. We 
zouden graag het aantal pagina’s nog willen uitbreiden om aan dat pro-
bleem tegemoet te komen, maar dat is financieel onverantwoordelijk. 
Honderd abonnees meer en de ergste kou was van de lucht. Wilt u meer 
Molenwereld? Wordt abonnee als u het nog niet bent en werf ze als u het 
wel bent. Dat zult u merken!
En Balie Kluiver heeft het over vakmanschap.                                           JSB

Bij de omslag voorzijde: De Mallemolen van grote hoogte bezien (foto 
Dick Kenbeek, 18 september 2010). 
Bij de omslag achterzijde: Het is in één oogopslag voor een molenlief-
hebber duidelijk: Kinderdijk. Het gros van de lezers van dit blad zal er 
wel eens of meerdere malen zijn geweest en dit prachtige molengebied 
gezien hebben, niet voor niets werelderfgoed. Zo zullen toch niet velen 
het gezien hebben; dit wondere samengaan van cultuur en natuur, werk 
van mensenhanden, ja meer dan dat (foto Cees van der Wal, www.
ceesvdwal.nl).
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Windmotor te Kolham opnieuw 
in gebruik genomen

Op zondag 3 oktober is de Hercules 
windmotor in het natuurgebied Wester-
polder, officieel weer in gebruik geno-
men. De molen die zich zo’n 1500 me-
ter vanaf de Hoofdweg in het polder-
landschap bevindt, is volledig hersteld 
waarbij gebruik is gemaakt van onder-
delen van de oorspronkelijke molen. In 
2009 is op initiatief van de Vereniging 
Dorpsbelangen Kolham gestart met het 
voorbereiden van de restauratie van de 
molen die in het jaar 2000 van zijn plaats 
werd gehaald. De restauratie is uitge-
voerd door Jellema te Heiligerlee, die 
ook de Entreprise in Kolham restaureert. 
De molen is op het fundament geplaatst 
dat door Bouwbedrijf Van Timmeren is 
opgeleverd, en maalt met een vijzel in 
een rondmaalcircuit. Met het totale her-
stel van de windmotor was een bedrag 
gemoeid van circa 138.000 euro, dat 
voor een groot deel is gedekt uit een 
subsidie van Vitaal Platteland. 

Vierde Nijefurdse Moundersdei 
op 28 november 2010

De vierde Nijefurdse Moundersdei (mo-
lenaarsdag) vindt plaats op zondag 28 
november 2010. Wilt u molens bezoeken, 
dan is dit vandaag de gelegenheid bij 
uitstek. Waar u op doordeweekse da-
gen wel eens tegen een gesloten molen 
aanloopt (het blijft in de meeste geval-
len immers vrijwilligerswerk!), zijn op de 
Nijefurdse Moundersdei voor de vierde 
maal alle molens in Workum en Koudum 
geopend voor het publiek en nog gratis 
ook! Veel molenaars hebben op deze 
dag naast de gebruikelijke rondleiding 
iets extra’s georganiseerd. Wat dat in-
houdt zult u zelf moeten gaan ontdek-
ken. Onderstaand vind u de adressen 
van de molens in de gemeente Nijefurd, 
de meeste zullen van 11:00 tot 16:00 uur 

De Hercules windmotor in het natuurgebied Westerpolder te Kolham 
(foto H. Noot, 21 oktober 2010).
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voor publiek opengesteld zijn, evenals 
de activiteiten die georganiseerd gaan 
worden bij de molen. De volgende mo-
lens nemen deel: It Heidenskip, aan 
Heidenskipsterdyk, paaltjasker - Wor-
kum, aan Heidenskipsterdyk, Molen 
De Snip - Workum, aan Brouwersdyk, 
Ybema’s Molen - Workum, aan Hylper-
dyk, Nijlandermolen - Koudum, aan 
Mo  lenbuurt, Korenmolen De Vlijt - It Hei-
denskip, aan Skar, Amerikaanse Wind -
motor - Nijhuizum, nabij huisnummer 17, 
Spinnekopmolen.

Tweede fase herstel De Leeuw 
in Zeerijp 

Op 24 september is de tweede fase van 
de restauratie van koren- en pelmolen 

De Leeuw te Zeerijp van start gegaan. 
De restauratie die wordt uitgevoerd 
door Dunning uit Adorp vindt plaats in 
opdracht van Molenstichting Fivelingo 
en is het vervolg op de eerste fase die 
in 2009 werd uitgevoerd (Molenwereld 
2009-12-475). Met een kraan werden 
eerst de roeden uitgenomen en vervol-
gens werden korte en lange schoren en 
de staartbalk verwijderd. Tenslotte werd 
de kap afgenomen, die naast de molen 
is opgesteld. De roeden zijn op trans-
port gegaan en zullen bij de molenma-
ker worden hersteld. In de tweede fase 
komt ook het herstel van de pellerij aan 
de beurt. Wanneer alles verloopt zoals 
gepland, is de restauratie eind 2010 af-
gerond.

Westermolen gesloten voor 
restauratie en reparatie

Met ingang van 11 oktober 2010 is de 
Westermolen te Dalfsen voor het publiek 
gesloten. De molen zal een algehele 
metamorfose ondergaan. Waar nodig 
worden onderdelen vervangen en/of 
gerepareerd. Gelijktijdig zullen de beide 
bijgebouwen gerestaureerd worden en 
weer in goede staat opgeleverd wor-
den. Daarbij zal het kleinste bijgebouw 
ingericht gaan worden voor de verkoop 
van molen- en streekproducten. Het 
grootste bijgebouw zal na de restaura-
tie in gebruik genomen gaan worden 
als een soort van multicultureel centrum. 
Ook de organisatie van de molenaars 
en de molenhulpdienst zal gaan ver-
anderen. Waar de Westermolen tot nu 
toe ruim in de molenaars zit, zal dit door 
het in bedrijf zijn van molen Massier en 
het herstellen van molen Fakkert aardig 
uitdunnen. De nodige molenaars zijn al-
len opgeleid op de Westermolen, maar 
zullen wanneer mogelijk uitwaaien naar 
hun ‘eigen’ molen. De Molenhulpdienst 
is in zijn huidige vorm opgeheven. Na 
de restauratie zal gewerkt gaan worden 
met molengidsen als ondersteuning van 
de molenaars en gastvrouwen bij acti-
viteiten in het bijgebouw. Graag zou de 
Stichting Westermolen Dalfsen, naast 
de aanmelding van een aantal dames 
van de huidige groep ook ‘nieuw bloed’ 
willen verwelkomen. Alle vrijwillig(st)ers 
zullen een korte introductie ontvangen. 
Opgave kan bij het secretariaat. Tijdens 
een gezellig en smakelijk buffet in de 
Hof van Dalfsen zijn de dames en heer 
van de Molenhulpdienst uitgezwaaid. 
Bestuurslid Janna Scherpenkate reikte 
namens het bestuur een aardigheid ui-
ten bedankte hen voor hun jarenlange 
vrijwillige inzet. Want zonder hen had de 
Westermolen niet zo’n belangrijke func-
tie in het dorpsgebeuren gehad. 
J. Oomkes.

De Westermolen in Dalfsen bij het gereed komen van de vorige restauratie in 
1989. Links het pakhuis waar onder de vloer zich nog steeds de oliekelders van de 
verdwenen olieslagerij bevinden (foto jsb, 12 mei 1989).
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Oud-molenaar Wim Fakkert 
overleden

Op 5 augustus 2010 is de laatste be-
roepsmolenaar van de Havekes Mölle 
– in Duistervoorde (tegenwoordig deel 
van Twello) nog steeds beter bekend 
als “de Mölle van Fakkert” – Wilhelmus 
Johannes Antonius Fakkert in de leef-
tijd van 89 jaar overleden. Wim was een 
zoon van Antonius Franciscus Fakkert, 
die met een dochter van de toenma-

lige molenaar Havekes was getrouwd. 
Wim trouwde op zijn beurt met een mo-
lenaarsdochter, Mien te Riele. Wim ging 
als beroepsmolenaar met zijn tijd mee 
en voorzag de molen van o.a. een ha-
mermolen en mengketels. Dit ging ten 
koste van het laatste koppel maalste-
nen, maar betekende wel de redding 
van de molen als historisch bouwwerk. 
Fakkert oefende het molenaarsvak uit 
tot aan het jaar 1983, in welk jaar de mo-
len werd overgedragen aan de Stichting 
Behoud Havekes Mölle. Tot dat jaar be-
dreef hij naast de maalderij een kleine 
diervoederhandel, die in de wijde om-
trek bekend was. Wim Fakkert is op 10 
augustus 2010, na een uitvaartdienst in 
de Duistervoordse kerk, begraven op het 
R.K. kerkhof naast de kerk. In de week na 
zijn overlijden heeft de molen in de rouw 
gestaan. Erik Tijman.

GS maakt geen uitzondering 
voor Daams’ Molen te Vaassen

In september heeft de SP vragen gesteld 
aan Gedeputeerde Staten met betrek-
king tot het maken van een uitzonde-
ring op de molenbiotoop (Molenwereld 
2010-10-349). GS heeft daarop laten we-
ten voor Daams’ Molen te Vaassen geen 

uitzondering te willen maken op de 
Gelderse Molenverordering. Onder de 
huidige verordening kan er alleen een 
uitzondering worden gemaakt wanneer 
het gaat om een geringe verslechtering 
van de windvang. De voorgenomen ac-
tiviteiten leiden echter tot een ernstige 
verstoring van de windvang, aldus GS. 
GS stelt voorts dat de gemeente Epe 
mede verantwoordelijk is voor de ont-
stane situatie. Bij de herbouw eind jaren 
negentig, was de verordening reeds 
van kracht. Hierdoor had de gemeente 
destijds al kunnen concluderen dat de 
molen een beperkende factor zou zijn 
bij de rond de molen in de toekomst op 
te stellen bouwplannen. De SP heeft be-
denktijd gevraagd om de antwoorden 
van GS te kunnen bestuderen. 

Bouwhistorisch onderzoek voor 
Kopermolen Zuuk

De Stichting tot Behoud van de Veluwse 
Sprengen en Beken krijgt van de ge-
meente Epe 3.000 euro subsidie voor 
het uitvoeren van een bouwhistorisch 
onderzoek naar de Kopermolen in Zuuk. 
Op basis van dit onderzoek kunnen dan 
in een later stadium plannen worden ge-
maakt voor een restauratie. De molen 
verkeert zowel inwendig als uitwendig in 
slechte staat. De plannen kunnen daar-
na inclusief kostenraming worden voor-
gelegd aan potentiële financiers, zoals 
de provincie Gelderland en het water-
schap Veluwe. Bij het onderzoek wordt 

Afscheid van de Molenhulpdienst 
voor de Westermolen in Dalfsen 
(foto J. Oomkes).

Havekes Mölle in Twello in de rouw vanwege het overlijden van molenaar Wim Fakkert 
(foto G. ten Hake, 11 augustus 2010).
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ook het omliggende gebied betrokken, 
omdat de molen na restauratie alleen 
weer kan functioneren wanneer ook 
de watertoevoer is verbeterd. Wanneer 
restauratie niet te financieren is wil de 
bekenstichting dat de molen wordt ge-
conserveerd, om verder verval te voor-
komen.

Weer hoop voor molen De Hoop 
te Elspeet

Na het teleurstellende bericht dat de 
start van de restauratie van molen De 
Hoop opnieuw moest worden uitgesteld 
(Molenwereld 2010-6-221), gloort er nu 
weer hoop. De aannemer had uitstel van 
betaling aangevraagd, en was daardoor 
niet in de gelegenheid de restauratie in 
uitvoering te nemen. Eigenaar A. Beelen 
is op zoek gegaan naar een nieuwe 
aannemer. Beelen heeft deze gevonden 
in Groot Wesseldijk. De molenmaker is 
bereid om onder dezelfde condities 
het werk te aanvaarden. Inmiddels is 
er een aanbiedingsovereenkomst ter 
ondertekening opgesteld, waarna 
de weg vrij is om de restauratie aan 
te vangen. Beelen hoopt dat in 
oktober de huidige kap eraf gehaald 
is en vervangen door een noodkap, 
zodat het herstel van het binnenwerk 
droog uitgevoerd kan worden. Door 

eigenaar Zeeman een speciale stichting 
opgericht, waarin diverse mensen uit ’t 
Zand zitting hebben. Het Europees fonds 
voor Plattelandsontwikkeling heeft 
voor het project een subsidie van ruim 
420.000 euro beschikbaar gesteld, on-
der de voorwaarde dat de stichting ook 
zoveel geld bijeenbrengt (Molenwereld 
2010-9-305/306). Want de totale kosten 
belopen een bedrag van ruim een mil-
joen euro.

Verbetering biotoop 
Rijnenburger molen

Om de Rijnenburger molen goed te 
kunnen laten functioneren, geeft de 
gemeente uitvoering aan verbetering 
van de molenbiotoop. Dat wil zeggen 
dat het zicht op de molen en de wind-
vang van de molen zoveel mogelijk 
in stand moet worden gehouden en 
waar mogelijk moet worden verbeterd. 
De regels voor de molenbiotoop zijn 
opgenomen in het bestemmingsplan. 
Zo mogen er in het gebied waarop de 
molenbiotoop van toepassing is, geen 
nieuwe hoogopgaande bomen worden 
beplant tot op een afstand van 400 me-
ter rondom de molen. In de eerste 100 
meter rondom de molen komt dit neer 
op een maximale hoogte van het groen 
van ongeveer 4 meter en van 100 tot 400 
meter loopt de maximale hoogte gelei-
delijk op van 4 naar 14 meter. Daarom 
is er voor de wijk een onderhoudsplan 
voor de openbare groenvoorziening 
opgesteld, dat rekening houdt met 
de molenbiotoop. De gemeente gaat 
snoeien waar dat nodig is, of vervangt 
bomen door kleinere exemplaren als de 
huidige bomen de molenbiotoop ern-
stig verstoren. De regels gelden ook voor 
het particuliere groen. De omwonen-
den van de Rijnenburger molen hebben 
hierover bericht gehad. Op 6 november 

Tafereeltje bij de molen van Elspeet, 
meer dan een halve euw geleden. 
De molen is een uit Wateringen 
overgeplaatste watermolen.

‘t Roode Hert in Alkmaar-Oudorp wachtend op een betere toekomst met weer 
draaiende wieken (foto R. Bakker, 28 september 2010).

de vertraging lopen de ontvangen 
subsidies geen gevaar. 

Start inzamelingsactie ’t Roode 
Hert te Alkmaar

Op 1 oktober is een officiële inzame-
lingsactie van start gegaan om finan-
ciële middelen te vergaren voor het her-
stel van (met name) het gevlucht van ’t 
Roode Hert te Alkmaar. Van de molen, 
eigendom van de Raphaëlstichting, 
brak op 17 juni een roede waarna beide 
roeden uitgenomen zijn (Molenwereld 
2010-9-310/311). Wethouder Van Alsem-
geest van de gemeente Alkmaar ver-
richtte de officiële start van de actie, 
die ondersteund wordt door een bij de 
molen aanwezige ‘barometer’ waarin 
een hoeveelheid graan wordt gestort 
die correspondeert met de inmiddels 
bij elkaar verzamelde financiële mid-
delen. Aan de stelling is een spandoek 
opgehangen dat de naam van de ac-
tie uitdraagt ‘Laat de molen weer draai-
en!’. Er is subsidie aangevraagd bij de 
provincie Noord-Holland voor de helft 
van de kosten. Verder doet de Stichting 
Vrienden van de ‘t Roode Hert een for-
se donatie en wordt onder andere de 
Vriendenstichting van Scorlewald bena-
derd.

Garantiesubsidie verplaatsing 
De Hoop in ’t Zand

Wanneer de gemeenteraad Zijpe er-
mee instemt wil het College van B en W 
een garantiesubsidie van 75.000 euro re-
serveren voor de verplaatsing en com-
pletering van molen De Hoop in ’t Zand. 
Mocht na het zoeken naar andere finan-
cieringsbronnen een tekort resteren, kan 
hier eventueel aanspraak op worden 
gemaakt. Voor de verplaatsing is door 
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is een bijeenkomst geweest, waarin bo-
venstaande zaken aan de orde zijn ge-
weest. 

In Memoriam Henk Robben

Op vrijdagavond 1 oktober overleed 
op 77-jarige leeftijd Henk Robben, zoon 
van de laatste molenaar/eigenaar die 
de molen Couwenbergh te Kaatsheuvel 
tot in de oorlog heeft bemalen. Al heel 
jong leerde Henk het muldersvak van 
zijn vader en wist daar iedere keer weer 
smeuig en met verve over te vertellen. 
Na de restauratie van de Couwenbergh 
in 1994/1995 genoot Henk iedere keer 
weer van ‘zijn’ draaiende molen, welke 
hij door lichamelijke gebreken niet meer 
kon betreden. Gezeten in de keuken ge-
noot hij zichtbaar van het schitterende 
zicht op de molen. Vanaf 3 oktober heb-
ben De Couwenberg in Kaatsheuvel en 
de standerdmolen van Sprang enige tijd 
in de rouw gestaan als eerbetoon aan 
Henk Robben. Chiel Treffers.

De Rijnenburgermolen is een van de molens aan de ‘molenspoorlijn’ van Nederland (zie Molenwereld 2005-12), maar 
als geen ander der bestaande molens langs de spoorlijn Woerden-Leiden staat hij ingekapseld tussen huizen en groen. Zijn 
moderne makkers langs de N11 hebben er minder last van (foto Bart Dooren, 22 april 2009).

Henk Robben en ‘zijn’ molen De Couwenbergh (foto collectie Chiel Treffers).
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Verkoop molen te Katwijk-Linden 
leidt verhuizing

De stellingmolen te Katwijk-Linden is 
verkocht aan de achterburen, die in 
de toekomst voornemens zijn de molen 
te verplaatsen. Transportonderneming 
Nabuurs heeft de molen gekocht om in 
de toekomst de vestiging in Katwijk te 
kunnen uitbreiden. Vooral voor opslag 
is Nabuurs, met hoofdkantoor in Haps, 
naarstig op zoek naar meer ruimte. Voor 
een kleine vier ton is Nabuurs eigenaar 
geworden van de stellingkorenmolen 
met woning aan de Lange Linden, die 
laatst op naam stond van de familie Van 
Kempen. Nabuurs wil snel met gemeen-
te Cuijk om tafel om mogelijkheden van 
verplaatsing van de molen te onder-
zoeken. De directie zegt het beste voor 
te hebben met de molen en wiltwee 
vliegen in één klap slaan: groeimoge-
lijkheden vanwege uitbreiding van de 
haven in Katwijk en de molen een veel 
betere locatie geven. De molen wordt 
momenteel omgeven door industrie. De 
gemeente Cuijk staat open voor een 
gesprek met de nieuwe eigenaar, maar 
houdt alle opties nog open. De regio-
nale Vereniging Molenvrienden van het 
Land van Cuijk heeft bij monde van de 
voorzitter laten weten niet tegen ver-
plaatsing te zijn, zolang dit maar zorgvul-
dig wordt voorbereid.

Restauratie De Pelikaan in 
Maaskantje eindelijk van start 

De restauratie van de Pelikaan in Maas-
kantje is eindelijk van start gegaan. Na 
vele jaren van geld bijeenschrapen en 
evenzo vele mislukte pogingen daartoe, 
staat de molen sinds september in de 
steigers. Het zeil waarmee de romp was 
omkleed is verwijderd en er is een start 
gemaakt met het herstel van de molen-
romp. Half oktober is het werk aan de 
romp gereed gekomen. De totale res-
tauratie is naar verwachting ultimo 2011 
afgerond.

Herstel molenstomp 
Standdaarbuiten ter hand 
genomen

Met het verstrekken van een subsi-
die door de provincie Noord-Brabant 
en de Brabantse Delta (Molenwereld 
2010-9-308) heeft Stichting Behoud 
Molen Standddaarbuiten in septem-
ber het herstel van de molenstomp te 
Standdaarbuiten daadwerkelijk ter hand 
genomen. Het echtpaar Koenraadt 
heeft twee jaar terug aan de basis ge-
staan voor de oprichting de Stichting 
Behoud Molen Standdaarbuiten. Hierna 
kwam er door diverse acties en initiatie-
ven zo’n 65.000 euro aan subsidie bin-

nen. Bij het herstel kan de stichting reke-
nen op de inzet van veel vrijwilligers. Een 
aannemer doet het gespecialiseerde 
werk. Hier voor is een steiger rond de 
molen aangebracht. Het eerste karwei 
was het verwijderen van het oude pro-
visorisch bedoelde dak. Voor de nieuwe 
afdekking is de rand enigszins opgemet-
seld, met IJsselsteentjes afkomstig van 
het oude pand van drukkerij Novum in 
Oudenbosch.

Aanpassingen aan molenbeek 
te Vierlingsbeek

De Molenbeek in Vierlingsbeek krijgt van 
het Waterschap Aa en Maas en de ge-
meente Boxmeer in de toekomst weer 
meer ruimte. Er worden plannen ge-
maakt zodat de molenbeek meer boch-
ten krijgt, alsook hier en daar afgevlakte 
oevers. Hiertoe wordt het sluizencomplex 
aangepast en geautomatiseerd, waar-
bij tevens wordt bezien of het mogelijk 
is een vispassage aan te leggen bij het 
restant van de watermolen. De natuur 
wordt er beter van en bij extreem weer 
zoals droogte of overvloedige regenval, 
is de beek beter op zijn taak voorbereid. 
Sinds 2009 wordt met het waterrad op 
bescheiden schaal elektriciteit opge-
wekt.

Limburgse Molenpenning 2010 
voor een bevlogen molenaar

De Limburgse Molenpenning 2010, de 
tweejaarlijkse prijs van de Molenstichting 
Limburg, is toegekend aan vrijwillige mo-
lenaar en instructeur Jac Nijs van molen 
De Nijverheid in Stramproy. De speci-
ale onderscheiding werd op 2 oktober 
in aanwezigheid van veel molenaars, 
vrienden, cursisten en oud cursisten van 
Jac Nijs in Stramproy door voorzitter Peter 
Willekens van de Molenstichting Limburg 

De molenstomp van Standaarbuiten in de sneeuw 
(foto P. Nuijten, 2 januari 2010).
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uitgereikt. Ook het voltallige bestuur van 
de Molenstichting Limburg en een aan-
tal bestuursleden van de Molenstichting 
Weerterland waren daarbij, net als veel 
familieleden van Jac en Els Nijs en bu-
ren van de molen De Nijverheid aan-
wezig. Voorzitter Willekens memoreerde 
dat de band van Jac Nijs met molen De 
Nijverheid, in de volksmond in Stramproy 
niet voor niets Molen van Nijs genoemd, 
een band van vele jaren is. Al van kinds 
af aan was Jac Nijs nauw bij deze mo-
len betrokken en de laatste veertig jaar 

droge theorie. Bovendien weet hij zijn 
lessen steeds met veel humor te pre-
senteren zodat er ook heel regelmatig 
een bulderende lach opklinkt tijdens de 
zaterdagochtenden dat Jac Nijs op De 
Nijverheid vrijwillige molenaars in spé 
opleidt. Kortom een bevlogen mole-
naar. Molenstichting Weerterland.

Vrouwelijke molenaarsdag 
editie 2010

Nadat iemand op het prikbord, de digi-
tale hangplek voor vrijwillige molenaars, 
molendag op de datum van internatio-
nale vrouwendag had aangekondigd 
werd bij twee vrouwelijke molenaars 
het idee geboren om een oud initiatief 
nieuw leven in te blazen. We verzamel-
den adressen, schreven Tonnie van der 
Walle, die eerder zo’n vrouwenmolen-
dag in de omgeving van Haarlem orga-
niseerde aan en benaderden vrouwen 
die we in molenland tegenkwamen. 
Omdat een van de twee organisatrices 
nog geen vaste molen heeft besloten 
wede dag in Woldzigt in Roderwolde te 
houden. Ons was opgevallen dat vrou-
wen een speciaal aandachtspunt heb-
ben. Vaak wordt gesproken over hoe 
je gasten/bezoekers benadert, hoe je 
omgaat met de gemeente of molen-

De watermolen van Vierlingsbeek 
werd bij de tankslag om Overloon in 
oktober 1944 door Duitse troepen in 
brand gestoken en vervolgens wat er 
nog van over was opgeblazen. Alleen 
het rad bleef gespaard en werd in 1970 
hersteld. vage plannen om de molen 
te herbouwen kwamen nooit tot 
uitvoering.

Jac Nijs aan de kruilier van de Molen van Nijs (foto coll. F. Verstappen).

draait en maalt hij met grote regelmaat 
op deze stenen beltmolen aan de rand 
van Stramproy. Ook is Jac Nijs als instruc-
teur jarenlang betrokken bij het Gilde 
van Vrijwillige Molenaars dat zorgt voor 
de opleiding van nieuwe vrijwillige mo-
lenaars. Daarbij is Jac Nijs vooral een 
man van de praktijk en minder van de 

Vrouwen aan het vuister tijdens de vrouwelijke molenaarsdag 2010 
(foto Anja Hoogduin, 25 september 2010).
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eigenaar, hoe je omgaat met pers en 
publiciteit in het algemeen. Op die ma-
nier werd al gauw een thema gevon-
den voor de dag. We besloten ook een 
rondje te gaan olie slaan. Voor de zomer 
meldden zich ongeveer dertig vrouwen. 
De dag, er waren twee data en we be-
sloten de datum waarop de meeste 
vrouwen konden te nemen, werd uitein-
delijk bezocht door 19 vrouwen, inclusief 
de intitiatiefneemsters. Onder ons waren 
de eerste en laatst geslaagde vrouwe-
lijke vrijwillige molenaar uit Groningen. 
Bij nader inzien bleken ook de tweede 
gelaagde ende op een na laatst ge-
slaagde vrouw zich onder ons te bevin-
den. Er was een vrouwelijke moleneige-
naar die pas begonnen was en er was 
een vrouw die al meer dan dertig jaar 
molenaar was en haar hobby beëindigt. 
Zij maakte andere vrouwen blij met haar 
boeken. Er waren overigens vrouwen 
uit heel Nederland en daarbuiten. Uit 
Friesland; uit Noord-Brabant; uit Limburg; 
uit Noord- en Zuid-Holland en een vrouw 
kwam uit Duitsland. Molenbewoonsters 
en zwervende leerlingen. Van onze 
Amerikaanse collega kregen we een 
mail, die werd voorgelezen door Aggie 
Fluitman. We deden een voorstelrondje 
waarbij we allemaal vertelden hoe we 
op de molen verzeild geraakt waren en 
wat we deden aan P.R. In de middag 
sloegen we in groepjes olie. Op wind-

kracht. Al vroeg in de morgen zeilden 
we met enkele vrouwen op en wisselden 
we trucjes om het zeil te klampen uit. 
Na vijven zeilde molenaarsman Arnoud 
samen met enkele vrouwen af. Voor 
deze vrouwen mochten we maalboek-
jes nieuwe stijl aftekenen, een hele er-
varing! Iedereen kon naar huis met zo’n 
heerlijke Woldzigt rook- en lijnoliegeur 
om zich heen. Margreet Versteeg.

In ‘t kort

- De molenstomp te Langeveen krijgt 
een nieuwe bestemming. Het vertrek 
van de in de romp gevestigde galerie, 
heeft eigenaar Van de Aast is ertoe ge-
bracht eerst de dakbedekking en het 
interieur te onderhouden. 
- Op 7 oktober heeft Dunning uit Adorp 
molen de Ondernemingte Vierhuizen 
voorzien van nieuwe roeden. 
- Als alles volgens plan verlopen is dan is 
op vrijdag 29 oktober gaat de kap op de 
molen van Van Hal in Voorst geplaatst 
en zijn de roeden gestoken. Ook is dan 
de staart aangebracht en zijn de bonke-
laar en koningspil in de molen gehesen.
- In september is een aanvang gemaakt 
met een omvangrijke schilderbeurt van 
molen De Zandhaas te Santpoort. 
- Paul Groen heeft namens de Stichting 
Molen De Valk te Montfoort op 1 okto- ber de Hugo Kotesteinoorkonde in ont-

vangst genomen vanwege de inzet voor 
de molen, met name het veranderen 
van een woonmolen in een volledig 
maalvaardige molen.
- In oktober zijn de werkzaamheden 
aan de romp van de Nieuwe Molen te 
Veenendaal in volle gang (Molenwereld 
2010-10-350). 
- Op 9 oktober is de romp van Molen 
De Regt te Nieuw-Lekkerland weer in 
de oorspronkelijke witte kleur terugge-
bracht, nadat de speciale stuclaag vol-
doende is uitgehard.
- Eind september is De Hondsdijkse mo-
len te Koudekerk aan de Rijn voorzien 
van nieuwe roeden, nadat deze een 
jaar geleden scheuren gingen vertonen.
- Op 16 oktober is de complete molen-
viergang in Zevenhuizen ingezet bij het 
bemalen van de achterliggende polder, 
waarbij alle molens voor het eerst sinds 
zestig jaar weer het scheprad als op-
voerwerktuig hebben gebruikt.
- Het College van B en W van de ge-
meente Veghel heeft een kapvergun-
ning ter inzage liggen voor de kap van 
acht bomen bij het Airbornemonument 
nabij de Antoniusmolen in Eerde.
- Op 8 oktober is de graanschuur 
(Molenwereld 2010-5-181) bij molen 
Zeldenrust te Hooge Zwaluwe officieel 
geopend, en werden twee Bronzen 
Bevers uitgereikt aan het echtpaar 
Rombouts-Hop voor hun inspanningen 
ten gunste van de molen. 

Molenkalender 2010

28 november 2010: Nijefurdse Molendag.

Tekening van de molen van Langeveen voor de hinderwetvergunning. De 
molen werd in 1909 overgeplaatst uit Dwingeloo door molenmaker Rudolph 
van Housselt uit Coevorden, maar oorspronkelijk zou de molen als zaagmolen 
in Groningen hebben gestaan. De molen werd niet, zoals de tekening zou doen 
geloven, als beltmolen gebouwd, maar als baliemolen. 

De Nieuwe Molen te Veenendaal 
zorgvuldig ingepakt (foto H. de 
Kroon, 21 september 2010).
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T o u w t j e  d ’ r o m ;  k l a a r  i s  K e e s !
Bewaart u de Molenwereld ook zo? Of op een stapeltje? In een doos?
Dan bieden wij u een aantrekkelijker oplossing met de magi-clip. Met deze strips kunt u de 
Molenwereld gebruiksvriendelijk bewaren in ordners, een tweerings-, of (beter) een 
vierrings-ringband; die keus laten we aan u.

Voordelen:
*Eén jaargang of zelfs meer jaargangen als boekwerk voor het grijpen.
*Geen perforatiegaten in het tijdschrift, dat u daarmee onbeschadigd houdt.
*Gemakkelijk in- en uitnemen van de losse tijdschriften om, bijvoorbeeld, iets te kopiëren.
*Niet alleen toepasbaar voor de Molenwereld, maar voor alle tijdschriften 
op A4-formaat (292 x 210 mm).

De pri js?
Abonnees of donateurs betalen e 4,50 exclusief porto, 
niet- abonnees e  5,65 voor 1 set van 12 clips 
(de twaalfde kunt u gebruiken voor de index).

N.B. Wij leveren alleen de magiclips, aangezien de verzendkos ten voor de 
ringbanden te hoog zijn.

De prijzen zijn inclusief porto en BTW. 

U kunt de gewenste nummers 
bestellen door het overmaken 
van het verschuldigde 
bedrag onder vermelding van 
het gewenste bedrag op 
Post bankrek. no. 4506935 of 
bankrek. no. 3750.30.867 

t.n.v. Stich ting Molenwe reld 
te Moer kapelle. 

E-mail adres: 
jsbakker@molenwereld.nl
 

       kwijt?

Compleet Abonn. Niet-abonn. Abonn. Niet-abonn.
Jaargang 2010 : i 35,- i 45,- i 4,- i 5,-
Jaargang 2009 : i 35,- i 45,- i 4,- i 5,-
Jaargang 2008 : i 30,- i 35,- i 3,- i 4,-
Jaargang 2007 : i 30,- i 35,- i 3,- i 4,-
Jaargang 2006 : i 25,- i 30,- i 2,50 i 3,-
Jaargang 2005 : i 25,- i 30,- i 2,50 i 3,-
Jaargang 2004 : i 15,- i 20,- i 2,- i 2,50
Jaargang 2003 : i 15,- i 20,- i 2,- i 2,50
Jaargang 2002 : i 15,- i 20,- i 2,- i 2,-
Jaargang 2001 : i 10,- i 15,- i 1,50 i 2,-
Jaargang 2000 : i 15,- i 20,- i 1,50 i 2,-
Jaargang 1999 : i 10,- i 15,- i 1,- i 1,50
Jaargang 1998 : i 10,- i 15,- i 1,- i 1,50

WELKOM-aanbieding voor nieuwe abonnees (voor het eerst abonnee geworden na 
1 januari 2010): alle verkrijgbare nummers van voor 1 januari 2011, (circa honderd nummers!): i 99,-

Niet meer leverbaar zijn: 1998-1, 5 / 1999-3, 6, 7/8, 10 / 2000-4, 10, 11 / 2001-2, 4, 5, 11 
2002-1, 2, 4, 5 / 2003-1, 5 / 2004-1 / 2008-1, 7/8, / 2009-2, 7/8, 11 en 2010-2.

Prijzen, voor zover leverbaar

JAARGANG LOS NUMMER

Nr. 142, NOVEMBER 2010

Maandblad 
over molens en 
hun opvolgers 
13e jaargang, nr. 11

De 
restauratie 
van de 
Mallemolen 
te Gouda

Mist u in uw collectie nummers of zelf jaargangen 
van Molenwereld? U wilt uw verzameling compleet hebben?

Aan veel van de sinds 1998 verschenen nummers kunnen 
wij u nog helpen. 

(Enkele nummers zijn helaas uitverkocht; levering zolang de voorraad strekt.)

Wijze van bestel len:
Als u als abonnee/donateur 1 set van 12 stuks wilt ontvan-
gen, dan dient u e 5,60 (inclusief porto) over te maken 
op Post  bankrek.no. 4506935 of bankrek.no. 3750.30.867 
t.n.v. Stich ting Molenwe reld te Moer kapelle. Wilt u 2 sets 
dan e 10,-, 3 sets e 15,-, 4 sets e 19,50. Als u 5 sets wilt dan 
betaalt u e 22,50. Wilt u nog meer sets, dan betaalt u het 
gewenste aantal maal e 4,50. 
Niet-abonnees dienen respectievelijk e 6,50; e 12,-; e 18,-; 
e 23,- en gewenste aantal x e 5,50 te betalen. 
Voor overige landen in Europa zijn deze bedragen te 
vermeerderen met e 0,5 in verband met de hogere 
portokosten.
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De standerdmolen van Dornum 
is weer compleet

Van de ongetwijfeld ooit vele Oostfriese 
standerdmolens is er nog maar één 
overgebleven: de molen van Dornum. 
Het is ook de oudste windmolen in dit 
Duitse gebiedsdeel. De molen behoort 
met zijn bouwjaar 1626 zelfs tot de oud-
ste windmolens van Duitsland. De steen-
balk dateert zelfs nog uit het bouwjaar 
en de eik waaruit die is gemaakt zou 
omstreeks 1200 uit een eikel ontsproten 
zijn! Aanvankelijk viel de molen onder 
het slot Dornum, maar werd later parti-
culier eigendom van opvolgende mole-
naars. In zijn Duitse tijd, voor de oorlog, 
heeft de Rotterdamse molenaar Arie 
Kluit ook nog met deze molen gemalen. 
Tot 1960 bleef de molen in bedrijf. In 1984 
kocht de gemeente Dornum de molen. 
Ondanks goed onderhoud raakte de 
kast in bouwvallige staat, zo, dat tien 
jaar geleden de roeden uit de molen 
werden gehaald. In maart van dit jaar 
werd door Holzbau Haß uit Norden een 
begin gemaakt met een grote restaura-
tie, waarbij de molen geheel werd ge-
demonteerd. Op 16 september vormde 
het steken van de (borst-)roeden (van 
lariks) een hoogtepunt in het restauratie-
proces. Inmiddels is die restauratie (na-
genoeg) voltooid.  Met de restauratie 
was een bedrag van ongeveer 360.000 
euro gemoeid.

De molen van Wiesedermermeer 
weer ‘terug naar huis’

In 1866 liet Johann Dirk Gellermann in 
de veenkolonie Wiesedermermeer (ge-
meente Friedeburg) een nieuwe ko-
renmolen bouwen, een grondzeiler. Tot 
1950 werd er nog op de wind gemalen. 
Bij de molen werd een motormaalderij 
gebouwd en in 1954 was het helemaal 
afgelopen. De plaatselijk coöperatie 
kocht in 1955 het molenperceel met 
de bedoeling de molen te behouden. 
Dat liep helaas spaak wegens gebrek 

aan belangstelling. Het (voorlopige) 
eind van het liedje was dat de molen 
voor 2000 mark verkocht werd aan het 
Deutsche Museum in München. Na ver-
plaatsing naar Beieren werd de molen in 
1966 geopend voor het publiek. 
Op 17 februari 2010 kondigt het 
Deutsches Museum aan dat het uit 
plaatsgebrek van een aantal objec-
ten af wil ten behoeve van de uitbrei-
ding van tentoonstellingsgebouwen. 
Daartoe behoort ook de molen uit 
Wiesedermermeer. ‘Terug naar huis’ is 
natuurlijk de beste optie. Op 20 juni rei-
zen ‘ortsvorsteher’ Klaus Zimmermann 
en molenmaker Henno Boök uit Dunum 
naar München. Böök heeft een speciale 
band met de molen. Zijn vader en groot-
vader bemiddelden in de verhuizing van 
de molen naar München die ook door 
hen werd uitgevoerd. Nog in 2000 gaf 
Henno Böök de molen in het museum 
een grote beurt. Nu was Henno Böök 
door het museum gevraagd een offerte 
in de dienen voor de demontage van 
de molen. 
Wiesedermermeer is maar een kleine 
gemeenschap, bestaande uit ongeveer 
230 huishoudens. Op 31 augustus werd er 
een voorlichtingsbijeenkomst gehouden 
voor de plaatselijke bevolking in de zaal 
van café Der grüne Jäger. De zaal was 

met 120 personen tot de laatste plaats 
bezet. Van het gebrek aan interesse zo-
als in 1955 was geen sprake meer. Ook 
gemeenteraadsleden uit Friedburg wa-
ren aanwezig. Per slot zijn dit soort her-
kansingen bepaald niet aan de orde 
van de dag. Het museum is bereid de 
molen gratis af te staan en wil zelfs fors 
bijdragen in de kosten van demontage. 
Böök schat de kosten voor demontage 
en transport op 53.000 euro, waarvan 
het museum in eerste instantie er 27.000 
voor zijn rekening wil nemen.  Later kwam 
daar nog 11.000 euro bij! Uiteraard is 
men er daarmee nog niet. Er is altijd nog 
een geraamd bedrag van 270.000 euro 
nodig voor de verwerving van een stuk 
grond waarop de molen zijn plaats zal 
krijgen plus de wederopbouw met alles 
wat er mee samenhangt. Het enthousi-
asme ter plekke is groot. Er is onder voor-
zitterschap van Tylke Pastuschka inmid-
dels een werkgroep gevormd en verder 
hoopt men op actieve medewerking 
van de gemeente Friedeburg. Mogelijk 
keert ‘de verloren zoon’ deze winter al 
terug en wordt dan voorlopig opgesla-
gen in de hal van de plaatselijke onder-
nemer Heini Dannemann. Men hoopt de 
molen dan in 2014 herbouwd te hebben 
bij de viering van het 275-jarig bestaan 
van het dorp.   

Duitsland
Nedersaksen

De standerdmolen van Dornum voor de restauratie. 

De molen uit 
Wiesedermermeer 
in het Deutsches 
Museum in 
München; een 
beroerdere 
molenbiotoop 
is nauwelijks 
denkbaar. Wat 
dat betreft kan 
de molen er 
alleen maar op 
vooruitgaan.
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>de Rietvink gered<
adembenemend verslag in woord en beeld van een restauratie

Met evenzoveel verve als Lia en 
Rolf van der Mark de molen 
De Rietvink in Nijetrijne heb-

ben gerestaureerd, hebben zij hiervan 
een verslag in woord en beeld in boek-
vorm bijeengebracht onder de titel: De 
Rietvink gered - restauratieverslag van 
een verweesde molen & realisatie van 
een droom. Het boek is een mooie com-
binatie van ruim 300 prachtige (kleuren)
foto’s vanaf het schijnbaar nabije einde 
van De Rietvink tot het nieuwe begin van 
de molen. De foto’s worden verhalend 
ondersteund door een makkelijk lees-
bare tekst en gelardeerd met anekdo-
tes. Het is niet alleen het verhaal van de 
restauratie van de molen, maar ook het 
verhaal dat eraan voorafging. Het is het 
verhaal van en over twee mensen met 
een passie voor erfgoed en het behoud 
hiervan. Het verhaal over aanpassing 
van bestemmingsplan, bezwaren van 
omwonenden, de zoektocht naar subsi-
dies en de aanschaf van een rietaak ten 
behoeve van transport van spullen over 
het water tot de start van de restauratie 
en uiteindelijk de opening in 2010. In de 
zoektocht naar een vaste ligplaats voor 
hun gedurende tien jaar eigenhandig 
gerestaureerde zeetjalk die men per-
manent bewoond, is men uiteindelijk 
afgemeerd in Nijetrijne, nabij de dan in 
desolate staat verkerende watermolen 
De Rietvink. Op het moment dat men uit-
eindelijk toestemming heeft om zich met 
de permanent bewoonde zeetjalk na-
bij de molen te mogen vestigen, gloort 

voor de molen het licht in de tunnel. Het 
uiteindelijke resultaat is, ruim twee jaar 
na de eerste verkenningen, bekend. 
Na een voorwoord van de auteur, is het 
boek grofweg in 4 hoofdstukken inge-
deeld. Hoofdstuk 1, De periode tot mid-
den 2008, beschrijft de zoektocht en de 
uiteindelijke keuze voor De Rietvink te 
Nijetrijne, alsook de genomen hobbels 
alvorens men tot aankoop van de molen 
over kon gaan. In hoofdstuk 1 ligt de na-
druk op tekst, maar in hoofdstuk 2 wordt 
de lezer vooral aan de hand van foto’s 
meegenomen bij de start van de restau-
ratie. Hoofdstuk 3 is een kort intermezzo 
met niet onbelangrijke bijkomstigheden 
tijdens het herstel niet betreffende de 
restauratie. Hoofdstuk 4 gaat vervolgens 
op gelijke wijze vormgegevenals hoofd-
stuk 2 verder met de restauratie tot aan 
de uiteindelijke officiële heropening. 
Een bijlage met technische gegevens 
en een dank aan betrokkenen sluiten 
het boek af. Geen tekortkomingen? 
Nauwelijks, of het zou de verwisseling 
van fotobijschriften foto 2 op pagina 47 
en de foto op pagina 48 moeten zijn. 
Danwel het ondertafelement dat wordt 
beschreven als een achtkantige balk. 
Tenslotte zou het meer volledig zijn ge-
weest, wanneer de technische informa-
tie als overgenomen uit de Nederlandse 
Molendatabase, was aangevuld met 
de actuele gegevens zoals bekend (roe-
denummers 202 en 203 bijv.). Het boek 
mag niet ontbreken in de boekenkast 
van een molenliefhebber, en zeker niet 

van hen die de Friese molens een warm 
hart toedragen. Het is ook onthullend-
voor al diegenen die restauratie van een 
molen als particulier initiatief als onmo-
gelijk beschouwen. Met veel vernuft en 
volharding hebben Lia en Rolf van der 
Markuiteindelijk na vele tegenslagen 
hun droom kunnen verwezenlijken. Een 
droom die dan ook volkomen terecht op 
voorhand is beloond met het Certificaat 
voor Vernuft en Volharding tijdens de 
jaarvergadering van de Vereniging De 
Hollandsche Molen op 6 maart 2009. 

Het boek is in eigen beheer uitgegeven 
en verzorgd door Uitgeverij Penn.nl en 
telt 214 pagina’s. 
In de reguliere (boek)handel is het te 
koop voor i 22,50. 
Het boek kan ook besteld worden door 
overmaking van i 17,64 (i 15,- plus 
i 2,64 verzendkosten) op rekening 
nr. 48.18.963 t.n.v. Stichting De Rietvink 
met vermelding van de adresgege-
vens. 

Bart Mols.

N.a.v.: Lia en Rolf van der Mark: 
>de Rietvink gered<, restauratieverslag 
van een verweesde molen & realisatie 
van een droom. (Leeuwarden 2010), 
214 pagina’s, geïll, gebrocheerd. 
ISBN 978-90-77948-52-1; prijs i 17,64 
inc. verzendkosten.
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Op 14 oktober 2010 zijn de nieuwe roeden gestoken in 
de molen Entreprise te Kolham. Na de fatale brand op 
19 juni 2000 staat de molen na 10 jaar weer volledig 

te pronken op de driesprong in het hart van het dorp Kolham. 
Het omvangrijke herstel begon in 2009 (Molenwereld 2010-1-
3). De molenmakers van firma Molema te Heiligerlee hebben 
sindsdien hard gewerkt om de afgesproken deadline van 31 
december 2010 te halen. Eerder dit jaar werden het achtkant 
en de kap geplaatst (Molenwereld 2010-5-186). De spanning 
bij de Kolhamsters en een grote groep molenvrienden nam 
zichtbaar toe. Hoe lang nog voor de Entreprise weer draait? 
Het wiekenkruis dat levendigheid brengt in zowel de molen 
als de directe omgeving is gereed. Na het steken zijn de mo-
lenmakers nog enige tijd bezig om de wieken te voorzien van 
de benodigde onderdelen. Vervolgens gaat men in de molen 
van boven naar beneden de laatste hand leggen aan het bin-
nenwerk. Zoals het er nu uit ziet wordt de deadline keurig ge-
haald en wie goed oplet ziet de Entreprise misschien al eerder 
voorzichtig rondgaan.

Roeden gestoken in de 

Het vastmaken van de stroppen voor het eigenlijke werk. 
De binnenroe gaat er in.
De buitenroe volgt.
Met compleet kruis.
Doorkijkje in de molen. De stenen staan klaar. 

Alle foto's: L. Groenewold, 14 oktober 2010.

- M O L E N S A C T U E E L -
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Entreprise te Kolham
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Mallemolen Gouda 
G E O P E N D

Ruim een jaar na de start van de res-
tauratie/completering is de Mal le-
molen in Gouda officieel in bedrijf 

gesteld. Vele belangstellenden hadden 
zich zaterdag 18 september in en rond 
de molen verzameld. Na korte toespra-
ken van Pieter van Staalduinen van de 
gemeente Gouda (eigenaar van de mo-
len) en Daphne Bergmans (wet houder 
cultuur) werd middels het overhandigen 
van een grote sleutel het beheer sym-
bolisch overgedragen aan de voorzit-
ter van de Vereniging van Goudse 
Molenaars, Rian Noorlander (dochter 
van Jan Noorlander, molenaar op De 
Haastrechtse Molen in Gouda). Hierna 
lichtte zij samen met Alex van der Perk 
van molenmakerij De Gelder de vang. 

Onder ideale omstandigheden – wind, 
wolken, zon – kwam het wiekenkruis snel 
in beweging. De hele middag was de 
molen geopend voor belangstellenden, 
die in grote getale aanwezig waren. 
Later op de dag kon er zelfs voorzichtig 
wat water worden opgemalen. De res-
tauratie startte zomer 2009 en tot daags 
voor de opening werd nog koortsachtig 
gewerkt om tot een goede afron ding 
te komen. Daar is molenmakerij De 
Gelder uiteindelijk prima in geslaagd: 
Alle aanwezigen waren het er unaniem 
over eens dat hier een schitterend stuk 
vakwerk is afgeleverd. ‘Bonus’ hierbij is 
dat de molen ook daadwerkelijk een 
(nood)bemalingsfunktie heeft gekre-
gen voor de wijk Korte Akkeren. Tevens 
is een rondmaalcircuit voorzien voor in 
de toekomst. Met 27,50 meter vlucht be-
hoort de Mallemolen tot de grootste pol-
dermolens van Nederland, al vormt de 
opvoerhoogte wel een belemmering: 
het scheprad dient het water maarliefst 
1,80 meter op te voeren en dat is hier-
mee één van de grootste opvoerhoog-
tes voor een scheprad in Nederland. 
Daardoor kan pas vanaf windkracht 5 
met de molen werkelijk gemalen wor-
den. Door een verstelbare ijzerbalk kan 
de molen eenvoudig ‘uit z’n werk’ wor-
den gezet. De voornoemde Vereniging 
van Goudse Molenaars heeft inmiddels 7 
(!) molenaars die de molen bij toerbeurt ANWB-informatiepaneel bij de molen; helaas is de tekst niet helemaal correct.

Zonder draaien met vlaggetjes geen 
molenfeest!

Willem Roose
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zullen bedienen. Iedere zaterdag tussen 
10 en 16 uur zal de molen in werking zijn 
en daarnaast zoveel als mogelijk op an-
dere dagen. Tevens heeft de vereniging 
een aantal leerling molenaars. Terecht 
prees wethouder Bergmans in haar 
toespraak de verdiensten van toen-
malig wethouder Roland van Schelven 
(kleinzoon van de laatste beroepsmole-
naar van de Goudse korenmolen ‘t Slot) 
die nog voor de restauratie de biotoop-
zone voor de molen veilig stelde. Deze 
moest echter wel beperkt blijven tot de 
zone zuid-noord (over west) want elders 
had met andere plannen.... Thans is de 
windvang uit westelijke richtingen rede-
lijk tot uitstekend, maar met argus ogen 
wordt gekeken naar de hoek tussen 
noordoost en zuidoost waarbinnen zich 
drie hoge flatgebouwen op zeer korte 
afstand bevinden. De praktijk moet uit-
wijzen hoe de molen zich bij wind uit die 
richtingen zal gedragen.

Landelijk Gouda; het is maar van 
welke kant je het bekijkt.

Het grote moment: het lichten van 
de vang.

Alle foto’s: Dick Kenbeek, 
18 september 2010.

In de vreugd voor het grote 
moment!

De Mallemolen bezien vanuit één 
van de hoge f lats naast de molen. Op 
de voorgrond het motorgemaal uit 
1904. Aan de horizon Manhattan aan 
de Maas.

Mevrouw Bergmans overhandigt de 
molensleutel aan Rian Noorlander en 
Alex van der Perk.

- M O L E N S A C T U E E L -
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- A D V E R T E N T I E S -

NIEUWE BRIM-REGELING 2011

Op 7 oktober jl. is het nieuwe Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten in de Staatscourant 
gepubliceerd.  Deze regeling laat zien dat het denken in termen van instandhouding volwassen is geworden. 
Vele kinderziektes uit de eerste BRIM regeling zijn adequaat verholpen. 
Voor moleneigenaren zijn de volgende aspecten van belang:
De looptijd is wederom zes jaar. Het maximale subsidiabele bedrag voor molens is opgetrokken naar 100.000 
euro. Het subsidiepercentage bedraagt voor alle eigenaren die geen openbaar lichaam zijn, 60%.  De 
indieningtermijn loopt van 15 januari tot en met 31 augustus van ieder jaar waarbij het principe “wie het 
eerst komt, wie het eerst maalt” geldt. Bij molens die bestaan uit verschillende bouwkundige eenheden, kan 
voor iedere eenheid een aparte subsidieaanvraag worden ingediend. 
Een subsidieaanvraag dient vergezeld te gaan van een inspectierapport, een fotorapportage en een 
instandhoudingsplan. Het instandhoudingsplan is opgebouwd uit een bestek en een meerjarenbegroting 
volgens een door de minister vastgesteld model. 
De subsidie wordt uitgekeerd in jaarlijkse voorschotten. Ten behoeve van de eindverantwoording hoeft de 
moleneigenaar slechts een prestatieverklaring en een inspectierapport van de nieuwe situatie in te dienen.
Anders dan bij de eerste BRIM regeling vindt er geen gefaseerde instroom plaats. Omdat de meeste 
moleneigenaren in 2006 hun aanvraag hebben ingediend, zullen zij in 2012 naast alle andere 
monumenteigenaren een nieuwe aanvraag indienen. Naar verwachting is er derhalve in 2012 te weinig budget om alle aanvragen te honoreren.
Voor moleneigenaren zal het lastiger worden om geheel zelfstandig een instandhoudingsplan op te stellen en in te dienen. De plankosten zijn dan ook 
subsidiabel gesteld. 
Wellicht kunnen wij u bij staan met het opstellen en op tijd indienen van een gedegen instandhoudingsplan.
Adviesbureau Groen is een onafhankelijk ingenieursbureau met expertise op het gebied van restauratie en instandhouding van molens en 
industrieel erfgoed. Het bureau is goed thuis in regelgeving en subsidieprocedures, en heeft sinds het intreden van de BRIM meer dan 200 
instandhoudingsplannen opgesteld. 

     Neem voor meer informatie of een geheel vrijblijvende offerte contact met ons op.

     Molenstraat 25  3417 HR Montfoort | Tel: 0348 473751 

     

     E-mail: info@adviesbureaugroen.nl
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- Z O E K E R -

Pas moest ik terugdenken aan een 
Duitse vakbroeder. Die luchtte jaren ge-
leden in het Duitse vakblad die Mühle 
zijn hart over allerhande molenaars die 
het in zijn ogen niet waren. Hij had over 
hen stukken in de krant gelezen waar 
in zij zich op de borst klopten over hun 
molenaarschap, dat vooral bestond uit 
het malen met klassieke molens. Dat 
was het: het echte molenaarschap. 
Bij hen zat het in de vingers; bij de mo-
derne maalindustrie in de knoppen. 
Het ging over de feeling die zij hadden 
(Fingerspitzengefühl), de band met de 
natuur en het natuurproduct meel, uiter-
aard op ambachtelijke manier vervaar-
digd. Het ene verhaal klonk nog mooier 
dan het andere. Uiteraard kreeg het 
moderne malen onder uit de zak. Na het 
lezen ervan zou je verwachten dat onze 
Oosterburen zouden snakken naar mo-
lenbrood als extra ingrediënt voor een 
lang en gelukkig leven. 

Het is evenwel te vrezen dat deze stuk-
ken juist een aanslag vormden op de 
gezondheid van onze Duitse ‘Müller’. 
Hij vond ze kant noch wal raken en er-
gerde zich mateloos aan dit geblah-
blahblaat. Blijkbaar kwam de vakkennis 
deze nieuwe generatie oude molenaars 
in no time aanwaaien na een opleiding 
die in zijn ogen hooguit een kennisma-
king inhield met het vak. Hij stelde daar 
zijn eigen groei naar het vakmanschap 
tegenover. De molenaarsschool in 
Braunschweig, de verplichte praktijk-
jaren, zijn Müllerprüfung. Zo verwierf hij 
zich na jaren de vereiste vakbekwaam-
heid, zowel technisch als aangaande 
productkennis. Zo was hij dan uiteindelijk 
Müllermeister geworden van een vak en 
in een bedrijf met een product waar hij 
erg trots op was. 
En als je dan die geitenwollensokkenmo-
lenaars zou moeten geloven rommelde 
hij maar aan en waren zij met een mini-

mum aan bagage de echte Molenaars 
(met hoofdletter; of in hoofdletters?).
De gal van de man liep over. 
Nu gaat het er niet om of ik of u het met 
hem eens bent of niet. Wel is er de mo-
raal van het verhaal. Het molenaar zijn 
zit hem voor alles in kennis, zowel vak-
kennis als productkennis. Dat is een les 
om ter harte te nemen, onverschillig of 
het nu gaat om de professionele am-
bachtelijke molenaar of om de vrijwillige 
molenaar die zo professioneel mogelijk 
te werk wil gaan. Eigenlijk moet er nog 
iets bij: koopmanschap. Daar kan men 
evenmin buiten. Je kunt als molenaar 
op het ene vast lopen, maar ook op het 
andere, zelfs op allebei. In alle gevallen 
houdt het vroeg of laat op. Als alle goe-
de dingen uit drie bestaan dan hoort 
daar ook nog de mentaliteit bij.
Wil men in de toekomst ook blijven ma-
len zoals het behoort dan is kwaliteits-
bewaking op zijn plaats, zowel intern 
als extern. De rol van het Ambachtelijk 
Korenmolenaarsgilde dringt zich bij dit 
alles op. Als dit soort zaken geen speer-
punten blijven dan is het molenaar zijn 
alleen een toekomst als hobby bescho-
ren, met of zonder grote praat. Als vak is 
het dan naar de knoppen. Dat zou een 
verlies zijn. Hopelijk zijn er jongeren, die 
gewapend met kennis, koopmanschap 
en mentaliteit de overstap van hobby 
naar het vak kunnen en durven maken. 

Balie Kluiver

De ‘Zoeker’ in het vorige nummer, een 
Noord-Hollandse wipmolen, is helaas 
(nog) niet thuisgebracht.

Hierbij de nieuwe ‘Zoeker’, een stenen 
bergmolen; ongetwijfeld beneden de 
grote rivieren, wellicht Limburg.

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

Vakmanschap
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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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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

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

Wij zijn volop bezig met de kap voor molen 6 van het 
voormalige Waterschap De Hooge Boezem achter 
Haastrecht bij Haastrecht.

De kap is 21 oktober in gedeeltes naar Haastrecht vervoerd en 
op de molenromp geplaatst. Verder is er een nieuwe vijzel ge-
maakt voor molen De Snip te Workum in opdracht van Hugo 
Landman van bouw ‘75. Al een paar maanden zijn we aan het 
werk aan diverse molens in Zeeland.

Piet Mosch werkt aan de spanten voor molen 6 en op de 
voorgrond is Jan Poland sr. Bezig met het maken van een 
vijzel voor molen de Snip te Workum. (foto Jan Poland). 



Molenwereld 406  | 13e jaargang 2010 nr. 11

te Gouda; een terugblik

SSinds kort is de romp van de zogenaamde Mallemolen, gelegen tussen 
het Gouwekanaal en de Kromme Gouwe, aan de Moordrechtse Tiendweg 

te Gouda, weer gecompleteerd tot molen. Dit is toch wel opmerkelijk 
omdat deze molen als romp al net zo lang bestaat als complete molen. Voor 

de molen buiten bedrijf kwam, was hij een baken in een omgeving die 
voornamelijk uit weilanden bestond en bemaalde hij een polder 

van meer dan 470 ha. Nu is de molen voor een groot gedeelte omgeven door 
bebouwing en hoge f lats en heeft hij nog maar 138 ha te bemalen doordat 

het grootste deel van zijn polder is afgesneden door de aanleg 
van het Gouwekanaal. Kortom een completering die niet echt voor de hand 

ligt en waar ik aanvankelijk dan ook niet veel in zag. Maar voor uit de 
doeken te doen hoe het dan toch zover is gekomen eerst maar even een 

korte duik in de geschiedenis.

MALLEMOLEN

De restauratie van de
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te Gouda; een terugblik

Jan Hofstra
Rond 1499 werden er in het ambacht 
Moordrecht twee watermolens gesticht, 
waarvan één op de plaats van de hui-
dige molen. In zijn boek Middeleeuwse 
watermolens in Hollands polderland 
maakt A. Bicker Caarten melding van 
een bouwbestek uit 1583 voor een 
nieuwe wipmolen te Nieuwerkerk. In 
dat bestek wordt naar de Mallemolen 
verwezen: ‘de moellen staende anden 
Thiensse wech ligghende in Moerdrecht 
naest der Goude genaempt de malle 
molen’. 

Bicker Caarten denkt dat deze naam 
aan de molen is gegeven omdat men in 
de omgeving van Gouda gewend was 
aan binnenkruiers en dat een wipmolen 
daar een vrij vreemde eend in de bijt 
was. Deze verklaring vind ik niet erg be-
vredigend; als men aan standerdmolens 
gewend is dan is een binnenkruier eer-

De Mallemolen voor het begin van de restauratie 
(foto E.G.M. Esselink, 10 juni 2006).

Fragment van de kaart van 
Schieland van Floris Balthasars 
uit 1611 met de Mallemolen, de 
Waddinxveense molen en de 
Moordrechtse molen (Handmolen).MALLEMOLEN
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- P O R T R E T -

der een merkwaardige molen dan een 
wipmolen, die er in die tijd ook al waren. 
Wat er nu zo mal was aan deze molen 
zal wel een raadsel blijven. Vermoedelijk 
had deze wipmolen een wat aparte ver-
schijningsvorm, maar veel zal er niet mis 
aan geweest zijn, anders had hij niet als 
voorbeeld gediend voor een nieuw te 
bouwen molen. Deze wipmolen zal wel 
een aantal malen zijn vernieuwd, maar 
bleef op kaarten de naam ‘Mallemolen’ 
houden. 
In het archief van Schieland kwam ik 
onder Kralingen ook een Mallemolen 
tegen. Deze molen stond aan het einde 
van de Slakade (Slaak) en werd in 1759 
afgebroken en vervangen door een 
stenen watermolen met balie, na 1870 
de oliemolen Maria. Alle reden dus om 
deze molen de naam van zijn voorgan-
ger te laten houden, maar dat was toch 
niet het geval.

Vervening

In de loop van de tijd werd door het 
baggeren van veen, ten behoeve van 
turfwinning, vrijwel al het land in de 
ambachten Moordrecht, Nieuwerkerk, 
Zevenhuizen en Waddinxveen veran-
derd in water. Door afslag spoelden de 
meeste polderkaden op den duur weg, 
zodat er één groot binnenmeer ont-
stond, die de naam Zuidplas kreeg. De 
meeste poldermolens raakten toen in 
verval doordat er van water geen pol-

De Handmolen van de Oostpolder 
in Schieland bij Gouda die moest 
wijken voor een spoorbrug over de 
Gouwe.

De situatie ter plaatse van de Handmolen in 2008 met rechts onder de hefbrug 
over de Gouwe in de spoorlijn Rotterdam-Utrecht volgens het tracé tot 1911 
en na 1989. Daarboven de draaibrug in het tracé van 1911 tot 1989 en nu weer 
in de spoorlijn Gouda-Alphen a/d Rijn. Pal ten zuiden van dit tracé lijkt een 
restant van de molensloot nog aanwezig. Dat is trouwens ook het geval voor 
de Waddinxveense molen, iets ten noorden van andere tracé. Voor de oorlog 
is de bevaarbaarheid van de Gouwe verbeterd, onder andere door het recht 
trekken van een aantal bochten. Dat is ook op deze foto goed te zien. Het 
oostelijke water is de nieuwe Gouweloop, terwijl de kronkels van de oude loop 
nog zichtbaar zijn (vergelijk situatie 1611). Het noordelijke en het zuidelijk deel 
zijn nog water. Het tussenstuk is nu land, maar ook daar is in de groenstrook 
het verloop nog zichtbaar. Het zo ontstane schiereiland maakte vroeger deel 
uit van de polder Bloemendaal die aan de overkant van de Gouwe ligt. Midden 
boven het terrein van het kraanbedrijf Nederhoff dat inmiddels al heel wat grote 
molenkarweien heeft uitgevoerd. Het hijswerk aan de Mallemolen was voor het 
bedrijf met recht een thuiswedstrijd.

derlasten geheven kon worden en er zo 
weinig geld overbleef voor het onder-
houd van de bestaande poldermolens.
In opdracht van de Moordrechtse 
Veenderij werd de huidige ronde stenen 
molen in 1804 gebouwd, ter vervanging 
van zijn in verval geraakte, voorganger. 
Samen met de andere Moordrechtse 
molen, die ten noorden van de huidige 
spoorbrug over de Gouwe stond, be-
maalden deze molens restanten van 
de polder Moordrecht en dus tevens de 
Zuidplas. De Zuidplas was veel te groot 
voor de paar molens die nog maalvaar-
dig waren, waardoor vaak wateroverlast 
optrad. Dit werd nog versterkt doordat er 
ook polders, zoals de Eendragtspolder 
en Tweemanspolder onder Zevenhuizen 
op uit gingen malen. Toen bleek dat 
de ambachten, waarin deze plassen 
lagen, te zeer waren verarmd om de 
problemen het hoofd te bieden, greep 
het rijk tenslotte in; eerst door het bij-
bouwen van drie schepradmolens aan 
Kortenoord, de zogenaamde beteuge-
lingsmolens, en later rond 1840 door de 
gehele Zuidplas droog te malen door 30 
molens en 2 hulpstoomgemalen.

Oostpolder in Schieland

In 1873 werden de restanten van de 
verschillende polders, gelegen tussen 
Waddinxveen en Moordrecht, die bui-

ten de Zuidplaspolder waren gebleven, 
samengevoegd tot de Oostpolder in 
Schieland. Deze polder werd, behalve 
door deze stenen molen, bemalen door 
de eerder genoemde wipmolen, bei-
de ook wel bekend als de Moordsche 
Molens. In de notulen van de Oostpolder 
komt de naam Mallemolen overi-
gens niet voor. De wipmolen wordt 
daar de Handmolen genoemd en de 
Mallemolen steevast Peilmolen. Hoewel 
deze molens op de Gouwe en dus op de 
boezem van Rijnland uitmaalden, viel 
de polder toch onder Schieland.

Veranderde bemaling

Voor het bouwen van een nieuwe 
spoorbrug over de Gouwe werd de 
Handmolen in 1904 onteigend. Ter ver-
vanging werd naast de Peilmolen een 
nieuw zuiggasgemaal gebouwd, voor-
zien van een centrifugaalpomp. Deze 
pomp werd aangedreven door een 
eencilinder gasmotor. Het gas werd ver-
kregen door de verhitting van antraciet. 
De molen en het gemaal hebben een 
aantal jaren samen de polder bemalen, 
maar toen bleek dat het gemaal het 
ook wel alleen af kon werd de molen 
buiten bedrijf gesteld. In 1907 sloot het 
polderbestuur een overeenkomst met J. 
de Hoog te Waarder over het verwijde-
ren van de kap. In dat jaar vond ook de 
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Doorsnedetekening 
van de Mallemolen.

Plattegrond begane grond. Plattegrond eerste verdieping.
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laatste betaling aan J. de Hoog plaats 
zodat 1907 kan worden aangehouden 
als het jaar van ontmanteling. De mo-
lenromp deed verder dienst als machi-
nistenwoning.
Met de aanleg van de Julianasluis 
in 1936, die een belangrijke schakel 
vormt in de vaarroute van Rotterdam 
naar Amsterdam, is dwars door de 
Oostpolder het Gouwekanaal gegra-
ven, waardoor het zuiggasgemaal werd 
afgesneden van het grootste deel van 
de Oostpolder. Beide helften hebben 
toen een nieuwe bemalingsinstallatie 
gekregen. Het noordoostelijke deel, met 
molenromp en zuiggasgemaal, is over-
gegaan van het hoogheemraadschap 
van Schieland naar dat van Rijnland en 
heet nu Korte Akkeren. Dit polderdeel 
is in feite een eiland, besloten tussen 
het Gouwekanaal, Kromme Gouwe en 
Hollandsche IJssel.

Voor de Oostpolder werd een nieuw 
elektrisch gemaal met machinisten-
woning en schutsluis gebouwd aan de 
zuidwestoever van het nieuwe kanaal. 
Machinist Van den Berg, die in de mo-
lenromp woonde, werd machinist van 
het nieuwe gemaal en verhuisde naar 
de overkant van het kanaal. Wat betreft 
woonruimte zal hij er niet op achteruit zijn 
gegaan. De molenromp en het zuiggas-
gemaal kwamen in handen van de ge-
meente Gouda. In het zuiggasgemaal 
werd een transformatorruimte gemaakt 
en een verticale schroefpomp geplaatst 
met een capaciteit van 15 m3/min, die 
rechtstreeks door een elektromotor werd 
aangedreven. Dit gemaal werkte volau-
tomatisch, waardoor een machinisten-
woning ook niet meer nodig was. 

Monument

Een paar jaar geleden is er op een 
andere plaats een nieuw gemaal ge-
bouwd, waardoor het voormalige zuig-

De Mallemolen staat op de grens van het bedrijventerrein Kromme Gouwe 
en de wijk Korte Akkeren. De Gouwe is niet alleen een belangrijke provinciale 
vaarroute, waaraan voortdurend is en wordt verbeterd, maar ook een belangrijk 
onderdeel van de boezem van Rijnland. Omstreeks 1900 werden een aantal 
bochten in de Gouwe afgesneden. Zo ontstond in Gouda de Nieuwe Gouwe. 
De oude Gouweloop, waar de Mallemolen op uitmaalde, bleef als Kromme 
Gouwe bestaan. In 1927 werd begonnen met het graven het Gouwekanaal dat 
in 1936 werd voltooid. Dit Gouwekanaal sneed de Oostpolder, gelegen tussen 
de Zuidplas en de Gouwe, in twee stukken, waarvoor een nieuw gemaal werd 
gebouwd tegenover de splitsing van Gouwekanaal en de Nieuwe Gouwe. Vanaf 
het Gouwekanaal lijkt de Mallemolen oppervlakkig bezien rechtstreeks daarop 
uit te malen, maar niets is minder waar. Het water komt er wel, maar maakt een 
omweg door de Kromme Gouwe.

1. Mallemolen met gemaal.
2. Het in 1933 gestichte gemaal met schutsluis voor de Oostpolder in Schieland.
3. De Moordse Wip, gesloopt in of kort na 1907.
4. De Waddinxveense Molen, gesloopt in 1830
5. Het in 1936 gebouwde dieselgemaal Mr. P.A. Pijnacker Hordijk, een
 boezemgemaal van Rijnland met een capaciteit van 2.000 m3/min.
A. Nieuwe Gouwe.
B. Kromme Gouwe.
C. Gouwekanaal.
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gasgemaal buiten bedrijf kwam en 
gesloopt kon worden net als de molen-
romp. Enkele mensen, waaronder met 
name architect Hans Verwey, vonden dit 
toch wel jammer en begonnen in 1986 
(!) zich te beijveren voor het behoud van 
beide waterstaatskundige elementen. 
Vanwege de plannen voor de bouw 
van een brug over het Gouwekanaal 
pal naast de molenromp kwamen deze 
plannen vooralsnog op dood spoor. 
Het is voornamelijk aan de niet aflatende 
ijver van de voormalige medewerker van 
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 
Gerrit Keunen, te danken dat beide 
voormalige gemalen op de monumen-

De Mallemolen op de openingsdag, 
gezien vanuit een naburige f lat. Op de 
voorgrond het motorgemaal. Het brede 
water is het Gouwekanaal, dat links 
richting Hollandsche IJssel gaat. Voor 
de scheepvaart was de overgang van de 
Hollandse IJssel in de Gouwe een steeds 
groter knelpunt in de binnenvaartroute 
tussen Rotterdam en Amsterdam. Sinds het 
einde van de negentiende eeuw bestonden 
daarom al plannen voor een nieuwe 
verbinding tussen de twee rivieren. Pas 
in 1922 werd het besluit genomen om het 
Gouwekanaal aan te leggen. Door de aanleg 
van dit kanaal werd de Oostpolder gesplitst 
in een noordwestelijk en een zuidoostelijk 
deel. In het zuidoostelijke deel zijn de 
Goudse wijken Kromme Gouwe en Korte 
Akkeren aangelegd. Het noordwestelijke 
deel is de huidige Oostpolder in Schieland 
dat in 1933 een elektrisch gemaal aan de 
Broekweg krijgt omdat het oude gemaal 
bij de Mallemolen van de polder werd 
afgescheiden. Rechtsonder de voorboezem 
van de Mallemolen die het uitgemalen 
water naar de Kromme Gouwe voert, de 
oude grens tussen Rijnland en Schieland. 
Rechts van de molen een restant van 
de Moordrechtse Tiendweg. Diezelfde 
weg is ook te zien aan de overkant van 
het Gouwekanaal bij de huizen in de 
Oostpolder huizen met de rieten daken. 
Het water voor deze huizen is de oude 
molensloot van de Mallemolen! De rechte 
streep net onder de bovenste wiektop 
is de ringdijk van de erachter liggende 
Zuidplaspolder, de polder met het diepste 
punt van Nederland (6,76 m - NAP; te 
weten maaiveldhoogte het polderpeil is 
daar uiteraard lager, 6,90 m - NAP). Het 
ringvaartpeil van de Zuidplas is 2,15 m - 
NAP. Het peil van de Oostpolder is iets 
lager, circa 2,80 m - NAP. Korte Akkeren, 
het bemalingsgebied van de Mallemolen 
heeft een polderpeil van 2,30 m - NAP. Het 
peil van het Gouwekanaal komt overeen 
met het boezempeil van Rijnland, 60 cm 
- NAP. De nominale opvoerhoogte van de 
Mallemolen is derhalve 1,70 m. 

Na het verwijderen van een 
gemetselde voorzetwand komt de 
buitenmuur met restanten van de 
haard tevoorschijn.
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tenlijst terecht zijn gekomen. De molen 
is daarbij als zogenaamde ‘incomplete 
molen’ gewaardeerd. 
De laatste jaren werd Monumentenzorg 
overspoeld met aanvragen om molen-
restanten te beschermen, meestal met 
het oog op completering. Om hier vanaf 
te zijn, had het rijk besloten om zelf alle 
molenrestanten die er nog waren, te be-
oordelen op eventuele beschermings-
waardigheid. Daarbij werd onderscheid 
gemaakt tussen restanten die als zoda-
nig beschermd zouden moeten worden 
en restanten waarvan men vond dat die 
het waard waren om weer geheel maal-
vaardig en in oude luister hersteld te 
worden, de zogenaamde ‘incomplete 
molens’. Het completeren zou daarbij 
ook subsidiabel zijn.
Thans is er bij de rijksdienst een heel an-
dere wind gaan waaien en wil men 
helemaal af van completering en het 
in ieder geval niet subsidiabel stellen. 
Keunen heeft er nog voor gezorgd dat de 
eigenaar van de molen, de gemeente 
Gouda, de molen in het Gemeentelijk 
Restauratie Uitvoeringsprogramma (Grup) 
heeft gezet, zodat er toch rijksgeld voor 
deze molen is geregeld voor zowel her-
stel van het bestaande als voor het ont-
brekende.

Woonindeling

Pas na het vertrek van Keunen bij de 
rijksdienst, begonnen de plannen rond 
de Mallemolen wat meer concreet te 
worden en raakte ik er bij betrokken. Ik 
was al eens eerder bij de molen geweest 
maar er nog nooit in. Tot mijn verbazing 

Plattegrond van een achtkante watermolen met haardplaats tegen de 
buitenmuur; vermoedelijk een schepradmolen van de Zuidplaspolder in: 
A.A. Beekman: Polders en Droogmakerijen (‘s-Gravenhage, 1912) pl. XXXVI. 

De in 1772-1773 gebouwde boezemmolens die bij Rotterdam de Rotte 
afmaalden op de Nieuwe Maas hadden op een uitzondering na de schoorsteen 
tegen de buitenmuur. Dat is op deze foto’s met v.l.n.r. de molens 2 t/m 8 goed 
te zien aan de plaatsing van de ramen. Molen 3 is een uitzondering want die had 
twee schepraderen (foto coll. jsb). 

stonden zelfs de schaarstijlen nog in de 
kamer. Hoewel er veel schrootjes, gips-
wanden en siermuren in de molen wa-
ren aangebracht, had men toch de 
oorspronkelijke balklagen e.d. zoveel 
mogelijk intact gelaten en voor wie er 
oog voor heeft, was er een veelheid aan 
bijzondere bouwsporen te ontdekken. 
Wat betreft inrichting is deze molen toch 
wel wat apart geweest en zou ik zo snel 
geen gelijke molen weten.

De meeste bewoonde achtkante of ron-
de stenen schepradmolens hebben een 
zelfde indeling: aan de ene zijde van 
het schaargebint de wielbak met het 
wiel en aan de andere zijde de gang, 
met aan de einden de ingangsdeuren. 
In de gangmuur altijd twee deuren, één 
om in de kelder te komen en één om in 
de kamer te komen. De kelder zit uiter-
aard altijd aan de laagwaterzijde om-
dat de kans op een droge kelder daar 
het grootst is. Gedeeltelijk boven de 
kelder de bedstee. Door de rechthoek-
vorm van de bedstee blijft er tussen de 
buitenmuur en de bedstee altijd een 
schuine hoek over die als kast wordt be-
nut. Tegen de gangmuur de haard met 
schoorsteen. Op de wat oudere molens 
is de gangwand meestal van hout, be-
staande uit stijlen met horizontale be-
planking. Op iedere stijl zit dan met pen 
en gatverbinding een zolderbalk van de 
kamerzolder vast, zodat de verdeling 
van stijlen en balken gelijk is. Alleen ter 
plaatse van de haard is de gangwand 
van steen, met aan weerszijden een stijl. 
De zolderbalk die net door de schoor-
steen zou moeten gaan wordt door een 
raveelbalk opgevangen. Meestal zijn de 
stijlen en de raveelbalken ter weerszijden 
van de haard dan ook iets zwaarder. De 
beplanking van de gangwand zit bijna 
altijd aan de gangkant, zodat de stijlen, 
voorzien van een aangeschaafd profiel, 
in de kamer staan.

Woonindeling anders

Bij de Mallemolen is geen gang aan-
wezig en loopt de kamer door tot het 
schaargebint, waardoor de openingen 
in het schaarbint met luiken afgedicht 
moesten worden, want alleen in de ka-
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Molen 2 van de Tweemanspolder bij Zevenhuizen heeft, als meer gebruikelijk, 
de kachel tegen de gangmuur, zoals dit ook blijkt uit de plaatsing van de ramen 
(foto jsb, 25 mei 1991). 

mer was vroeger verwarming; de rest 
van de molen was eigenlijk ‘buiten’. De 
haard zit hier daarom tegen de buiten-
muur. In principe is dit een indeling die 
ook op de bewoonde wipmolen aanwe-
zig is en daar dan ook ongetwijfeld op 
is geïnspireerd. Op de ronde stenen en 
achtkante houten molens kwam deze 
indeling ook wel voor, onder anderen 
de Kerkmolen van de polder Kerk en 
Zanen te Alphen aan den Rijn, waar-
van het achtkant nu in ’s Gravenzande 
staat, moet zo ingericht zijn geweest en 
de Schaapweimolen te Rijswijk heeft dit 
nog. Misschien geïnspireerd door de 
Mallemolen, heeft men de molens van 
de Zuidplaspolder ook deze indeling ge-
geven.
Bij achtkante molens valt een derge-
lijke indeling gelijk op doordat er in het 
ware kamerveld geen raam aanwezig is, 
maar in de beide valse velden juist wel. 

Op de Kinderdijk hebben de molens van 
de Overwaard slechts één kamerraam in 
het ware veld, maar meestal zit er in het 
valse veld aan de hoogwaterzijde (te-
genover de bedstee) ook een raam. Het 
raam in het ware veld is daarbij meestal 
uitgevoerd als zogenaamd ‘bolkozijn’, 
dat wil zeggen dat er ook boven het ta-
felement ramen aanwezig zijn. Eigenlijk 
te beschouwen als één raam met het ta-
felement als kalf. Op de molens van de 
Bleiswijkse droogmakerij kon het onder-
raam door een sleuf in het tafelement 
open worden geschoven.
Het voordeel van de indeling zoals bij 
de Schaapweimolen en de Mallemolen 
is dat de kamer groter is. Het nadeel is 
dat het geluid dat de onderste over-
brenging nu veel beter in de kamer te 
horen is. Verder is er minder ruimte voor 
de bedstee, omdat juist in dezelfde 
hoek een raam zit. Bij de molens van de 

Zuidplas was het ook niet mogelijk om 
op de gebruikelijke wijze in de kelder 
te komen (namelijk achter de bedstee 
langs) en moest hiervoor een luik in de 
kamervloer worden gemaakt. Op de 
Mallemolen kon de kelder nog net ach-
ter de bedstee worden betreden, maar 
de deur hiervoor is wel bijzonder smal 
geworden. Kelder en kelderraam waren 
beide nog aanwezig. De keldervloer be-
staat uit estrikken (plavuizen), net als bij 
de wielbak het geval is.

Restauratieplan 

Nu de molen toch gecompleteerd zou 
worden, leek het me voor de hand te lig-
gen om dit dan maar zo goed mogelijk 
te doen. In de het waterschapsarchief 
was wel een metselwerkbestek te vin-
den voor de bouw van de molen, maar 
helaas ontbraken tekeningen en het be-
stek van het timmerwerk. Uit de notulen 
en rekeningen van de Oostpolder kon-
den wel het aantal kammen en staven 
van de wielen worden achterhaald en 
verder ook nog veel aardige details. De 
naam Mallemolen stond nog wel met 
potlood op het bouwbestek geschre-
ven, maar kwam verder in het polderar-
chief nergens meer voor. Bij beide mo-
lens stonden ook zomerhuizen en schu-
ren, die het nodige onderhoud vergden. 
Het zomerhuis bij de Mallemolen werd 

De kelder met estrikken. Nabij de 
achterdeur zat nog een afvoer door 
de draagmuur voor eventueel binnen 
komend grondwater.
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op een gegeven moment herbouwd 
en verplaatst nabij de voorwaterloop 
en voorzien van een plat dak. Dit is op 
vrijwel alle foto’s van de molen te zien. 
Op enkele van deze foto’s lijken ook 
telefoonpalen langs de Tiendweg te 
staan. Telefoon en elektrisch kwamen 
hier evenwel pas ver na het molentijd-
perk. Volgens de zoon van de laatste 
molenaar, de heer Van den Berg, waren 
het palen waar doeken aan gehangen 
konden worden, zodat paarden niet 
werden afgeschrikt door de draaiende 
molen.
De grootte van het scheprad en het on-
derwiel volgden uit de nog aanwezige 
wielbak en opleider. De grootte van de 
andere wielen uit de gevonden kam-
men en staven en grootte van de mo-
lenromp. De oorspronkelijke indeling van 
de kamer was gemakkelijk te reconstru-
eren omdat beide schaarstijlen nog in 
de molen stonden. In de schaarstijlen 
waren twee onderslagbalken gekeept, 
die naar de beide ingangsdeuren lo-
pen. Hierop liggen de zolderbalken en 
aan de onderzijde waren de kepen van 
de deurkozijnen en kamerwandstijlen te 
zien. Door deze onderslagbalken kan 
de verdeling van zolderbalken en stijlen 
ongelijk worden. De kepen gaven de 
grootte en de plaats van de stijlen aan. 
Bijna alle schepradmolens in Zuid-
Holland hadden vroeger alleen maar 
een zolder boven de kamer en een zol-
dertje boven het scheprad. Vanuit het 
middengedeelte kon men dan altijd 
tot de doorgaande rookzolder (=zol-
der onder de kapzolder) kijken. De trap 
staat altijd tegen de schermwand en 
loopt in één keer door tot de rookzol-
der. Halverwege kan men dan op de 
schepradzolder komen, maar om op 
de kamerzolder te komen was een brug 
nodig, die meestal alleen uit een brede 
plank met leuning bestond. Op de ka-
merzolder stonden dan een aantal bed-
steekasten. Bij de Mallemolen was aan 
de kepen in de kamerzolder duidelijk 
te zien waar de bedstee had gestaan. 
Hieraan was ook te zien dat de oor-
spronkelijke bedstee kleiner was en dat 

De Mallemolen kort voor de 
onttakeling. De mensen lopen op 
de Moordrechtse Tiendweg richting 
Zuidplas. De palen om de zeilen aan 
te hangen voor schrikkende paarden 
zijn goed zichtbaar, evenals het 
zomerhuis met het platte dak. Rechts 
van de molen het gemaal.

Na het strippen van de molen 
is van links naar rechts te zien, het 
kamerraam, het kelderraam, de 
achterdeur en een schaarstijl met 
daarin de kepen voor het spilkalf.

Na het verwijderen van het 
plafond is ook aan de zolder te zien 
hoe hal, bedstee en kamer bij elkaar 
kwamen.



415 Molenwereld

- P O R T R E T -

deze later is vergroot. Deze laatste versie 
is gereconstrueerd, met gebruikmaking 
van de bestaande kepen.
Verder was ook precies te zien waar de 
oorspronkelijke trap had gestaan; hier 
ontbrak het stucwerk van de scherm-
muur. Op de lege zolder of rookzolder 
stond zelfs het oorspronkelijke traphek 
nog; alleen was de korte zijde weg door-
dat men de latere trap de andere kant 
uit heeft gezet. Aan de uitholling in een 
zolderbalk is dan ook te zien hoe de trap 
eerst heeft gestaan.
De balken van de zolders zijn voorname-
lijk van eiken en wekken de indruk twee-
dehands te zijn. In de kapzolder is zelfs 
nog een trapboom van een wipmolen 
verwerkt, vermoedelijk van de voorgan-
ger. Ondanks dit tweedehands materi-
aal heeft men er toch fraaie symmetri-
sche balklagen van weten te maken.
Onder de kamervloer kwamen nog res-
tanten muurwerk tevoorschijn van een 
haardstede, vermoedelijk nog van de 
voorganger. Bij de ingangsdeuren wa-
ren nog gedeelten muurwerk aanwezig 
van deze wipmolen. Door middel van 
een opening in de vloer zijn deze restan-
ten zichtbaar gemaakt.
De ervaring heeft geleerd dat men bij 
het vervangen van een wipmolen door 
een achtkante molen of door een ste-
nen molen, veelal de oude waterlopen 
opnieuw benut. Het oorspronkelijke 
buitenscheprad wordt dan veelal bin-
nenscheprad, zoals bijvoorbeeld bij de 
Waterloosmolen, de Rijnenburgermolen 
en dus ook deze molen. De consequen-
tie hiervan is dat het scheprad dan wel 
erg aan de buitenkant van de molen 
komt en er dan meestal net in past. Op 
zich is daar niets mis mee, maar op het 
moment dat het scheprad, door peil-
verlaging gedwongen, groter moet wor-
den, komt men al snel in de problemen. 
Niet alleen moet de zolder boven het 
scheprad dan worden verhoogd, maar 
bij genoemde achtkante molens heeft 
men de tafelementstukken en muurwerk 
in de valse velden diep in moeten ke-
pen. Bij de Waterloosmolen draaide het 
scheprad zelfs door de muur en moest 

De plaats van de oorspronkelijke trap 
wordt verraden door het ontbreken 
van stucwerk op de schermmuur.

Na het verwijderen van de kamervloer 
komt nog een afgezakte haardkolk 
tevoorschijn, mogelijk nog van de 
voorganger. Rechts de keldermuur 
en een hele grote scheur in de 
buitenmuur.

Aan deze foto is goed te zien 
hoever het scheprad van de molen 
naar buiten is geplaatst. Dit is het 
gevolg van het benutten van de 
waterlopen van de voorganger. Het 
buitenscheprad van die wipmolen 
werd bij deze molen daardoor 
binnenscheprad.
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het deurkozijn boven de achterwater-
loop zelfs op de muur, in plaats van in de 
muur, worden gezet. Bij de Mallemolen 
heeft men daarbij in zowel het muurwerk 
aan de achterzijde, als bij het muurwerk 
aan de voorzijde diepe kepen gehakt. 
De schermmuur, die van steen was, is 
daarbij verhoogd in hout. 
De schermmuur was gedekt door een 
brede en dikke eiken muurplaat. Op 
deze muurplaat heeft men stijlen ge-
plaatst met op iedere stijl een zolderbalk 
gekeept. Door middel van een stofplank 
werd de muurplaat aan de woningzijde 
schuin afgewerkt, zodat er zich hier wat 
minder vuil kon verzamelen.Van dit hou-
ten gedeelte was nog maar een klein 
stukje over, dat erg was aangetast, zo-
dat dit helemaal vernieuwd moest wor-
den.
Het scheprad heeft dezelfde diameter 
gekregen en draait nu maar net vrij van 
de deur boven de achterwaterloop. In 
het pothuis, of spuitkast, is meestal meer 
ruimte. Dit pothuis bestond niet meer, 

Foto vanaf de kamerzolder 
waarbij de schepradzolder met 
schermmuurkozijn valt te zien.

Op de kamervloer is de aftekening 
te zien van de bedsteewand en 
de deur naar de hal. Rechts de 
draagmuur met daarop de draagbalk 
waarop het schaargebint staat en recht 
voor de kelder.

De onderslagbalk voor de 
zolderbalken rust aan de ene zijne op 
het voordeurskozijn en aan de andere 
zijde in de schaarstijl. In de balk zijn 
de kepen te zien van de stijlen voor 
de kamerwand. De koppen van de 
zolderbalken geven het einde aan van 
de oorspronkelijke kamerzolder. 
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maar uit het polderarchief bleek duide-
lijk dat het er wel was geweest omdat er 
geregeld reparaties aan nodig waren. In 
het muurwerk zat ook duidelijk nog een 
stuk boog, met de stenen in de richting 
van de voorwaterloop, in plaats van 
haaks op de muur. 
De molen zou niet meer worden be-
woond, zodat wat betreft de inrichting 
geen compromis gesloten hoefde te 
worden met de eisen van deze tijd, af-
gezien dan de aanwezigheid van een 
meterkast. Vrijwel de gehele inrichting 
kon worden gereconstrueerd aan de 
hand van de bouwsporen en het pol-
derarchief. Uiteraard waren er daarbij 
ook witte vlekken die maar ingevuld zijn 
naar wat gebruikelijk was. Door de merk-

Op de kamerzolder is nog te zien 
waar de bedstee heeft gestaan. De 
kepen voor de stijlen zijn opgevuld 
met klosjes hout. Te zien is dat de 
bedstee oorspronkelijk kleiner was 
en later is vergroot. Het nieuwe hout 
geeft de plaats van de schoorsteen 
aan.

Reparatie van de scheuren in de romp 
onder het maaiveld. Ter versterking is 
over het metselwerk een verankering 
aangebracht.

Muurwerk bij de achterdeur. De 
muur links is de draagmuur, de muur 
rechts de binnenkrimpmuur met 
daarop de schermmuur. De muur op 
de voorzijde is van de wielbak en het 
muurwerk boven is waarschijnlijk nog 
een restant van de wipmolen.

De restanten van de achterwaterloop. 
Duidelijk is te zien dat deze bij 
de molen af is gescheurd en erg is 
verzakt.



Molenwereld 418  | 13e jaargang 2010 nr. 11

- P O R T R E T -

waardig vorm van de bedstee, die dui-
delijk was af te leiden uit zowel de vloer 
als het plafond, was aan die zijde van 
de molen geen ruimte meer voor een 
kast. Het leek daarom voor de hand te 
liggen dat de kast aan de tegenover-
gelegen wand had gezeten De plaats 
van die wand was duidelijk zichtbaar 
aan de zolderbalken en gezien de ge-
ringe diepte van die kast, leek het ook 
alleen maar als kast te kunnen fungeren. 
Later is in het polderarchief nog een stuk 
opgediept waarin sprake was van een 
smalle bedstee en een brede bedstee, 
zodat het er toch op lijkt dat ook hier 
een bedstee heeft gezeten, die dan wel 
bijzonder krap was. Als kastruimte kun-
nen dan alleen maar de openingen in 
het schaargebint hebben gediend.

Technische gegevens

Gevlucht:
Roeden: fabrikaat Straathof Rijpwetering 
Lengte buitenroede: 27.50 meter, no. 251
Lengte binnenroede: 27.40 meter, no. 250
wieksysteen: oud-Hollands tuig

Overbrenging:
Kammen bovenwiel:  59
Staven bovenschijf: 36 
Staven onderschijf:  25
Kammen onderwiel: 91

De overbrenging is dus 1: 0,45 of 
omgekeerd 2,22: 1.

Scheprad:
Diameter: 6,10 meter
Breedte:  52 cm.
Aantal bladen: 24 

De opvoerhoogte is nu meer dan 1.70 m 
en hiervoor is uiteraard veel kracht no-
dig. De remedie zou kunnen zijn smal-
ler scheprad, lagere overbrenging of 
fokwieken. Omdat van de molen al zo 

weinig over was, was de insteek gewoon 
om te proberen om het zo te maken als 
het vroeger was. Gezien de omgeving 
en de grootte van polder is malen hier 
toch niet het belangrijkste. Het aantal 
kammen en staven was bekend en daar 
zat overigens nauwelijks nog muziek in. 
Een kleiner onderschijf had de kammen 
van het onderwiel doen lopen in de 
muur van de wielbak. Een smaller schep-
rad was zonde geweest van de origi-
nele krimp. Oorspronkelijk waren er wel 
fokwieken in het bestek opgenomen, 
maar gezien de valwinden rond die flats 
is dat vragen om problemen en daarom 
zijn ze achterwege gelaten. Bovendien 
heeft dit wieksysteem er uiteraard nooit 
opgezeten en zou het erg afbreuk doen 
aan het beeld van de molen. Wel is de 
zeeg wat vloeiend gemaakt om al te 
veel zeilslag te voorkomen Een vlak ge-
vlucht is erg hollerig. Bij de eerste maal-
dag dag viel juist op dat ondanks de 
vlagerige wind de molen vrij constant 
liep en helemaal niet hollerig was. 

Herleefd verleden

Hoewel ik dus aanvankelijk niet veel zag 
in het reconstrueren van deze molen, 
moet ik toch toegeven dat er in dit ge-
val best argumenten voor zijn. Bijzondere 
details, waar vrijwel niemand oog voor 
had, zijn zo onder het stof vandaan ge-
komen en voor iedereen begrijpelijk ge-
worden. Verder moet gewoon erkend 
worden dat de hele actie om de mo-
lenromp op de monumentenlijst te krij-
gen, was ingegeven door de wens om 
de molen te reconstrueren. Wanneer 
dat geen optie was geweest waren die 
acties helemaal niet gevoerd en zouden 
zowel gemaal als molenromp (hoe bij-
zonder ook) gewoon met de tijd zijn ge-
sloopt en hadden we nu niets meer ge-
had. Dat dit geen zwartkijkerij is blijkt uit 
het feit dat de gemeente de aanvraag 
voor de monumentenstatus lang heeft 
aangehouden omdat er ook plannen 
waren voor een brug over het kanaal, 
waarbij de molenromp lelijk in de weg 
had gestaan. Pas toen deze plannen 
van de baan waren kwam er groen licht 
voor de molen en het gemaal. Dat de 
romp weer molen is geworden is toch 
ook een zekere garantie op voortbe-
staan. Als bewoonde molenromp, die 
steeds aan de wooneisen van deze tijd 
moet worden aangepast, zou er toch op 
den duur niet veel oorspronkelijk mate-
riaal zijn overgebleven. Dit is geen plei-
dooi om nu alle molenrompen maar te 
completeren. Er zijn zeker voorbeelden 
te noemen waarbij dat beter niet had 
gemoeten, maar er zijn veel meer voor-
beelden, waarbij vrijwel zeker is dat er nu 
niets meer van over zou zijn geweest als 
men het achterwege had gelaten.
Samen met het gemaal, dat ook in 
zeer slechte staat verkeerde, vormt de 
Mallemolen thans een prachtig geheel, 
waar niemand zich voor behoeft te 
schamen.

De restanten van de voorwaterloop. Ook deze muren waren erg verzakt en 
bij de molen afgescheurd. Het muurwerk van beide waterlopen is behouden 
gebleven, maar wel opnieuw gefundeerd.

Foto vanaf de schepradzolder, met 
uiterst links de doorgaande trap en 
op de achtergrond de bedsteekast en 
rechts de kelderdeur en achterdeur.
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Interieur van de woonkamer; links de schoorsteen tussen de ramen en rechts van het raam de bedstee.

De bedstee en rechts de binnenwand met de kast voor het onderschijf loop en diverse toegangsluikjes.
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Nogmaals de stormramp van 1925
Het artikel over de stormramp van 1925 in het vorige nummer heeft enkele aanvullingen en reacties 

opgeleverd die we u niet graag willen onthouden. Helaas te laat voor het vorige nummer ontvingen we een 

contemporain bericht uit het vakblad De Molenaar’, verschenen in het nummer van 26 augustus 1925:

Stormramp

Wij deelden in ‘t vorig nummer reeds 
mee, dat de molen van Antoon de Groot 
te Zeeland in N-Brabant door den-storm 
werd vernield en treffen daaromtrent 
nog eenige nadere bijzonderheden 
aan in de Noordbr. en ‘s Hert. Crt. In het 
zoogenaamde gehucht Vooroventje te 
Zeeland oefende Antoon de Groot zijn 
bedrijf van molenaar uit. In de nabijheid 
van den molen, aan de overzijde van 
den weg had hij een mooi nieuw huis 
laten bouwen, ongeveer een jaar ge-
leden. Van het nieuwe achterhuis was 
het hoog-opgaande dak geheel opge-
nomen en weggeslingerd ver weg. Een 
puinhoop van bijeengezamelde resten 
nabij het huis, toont een deel van de 
weggevaagde massa. Overal rondom 
het huis liggen vergruisde roode pan-
nen.
De 80-jarige grootmoeder zat met de 
ouders en de 7 kinderen rondom de ta-
fel, toen het noodweer snel naderde. 
Het werd zóó donker, dat zij elkander 
niet konden zien. In hun angst over het 
rammelen en ratelen en brommen van 
den orkaan schreiden en schreeuwden 
de kinderen en baden om Gods hulp.
Doch het geweld van den orkaan was 
zóó hevig, dat zij het instorten van het 
achterhuis en van den molen tegenover 
het huis niet hadden gehoord.
De knecht, die juist in het achterhuis 
was, vluchtte weg toen hij het gekraak 
hoorde en zag juist hoe op eenigen af-
stand een groote rogmijt door de woe-
dende kracht van den orkaan werd op-
genomen en meegevoerd.
De deuren vlogen open en toen de man 
even later aan de voordeur kwam, zag 
hij aan de overzijde zijn totaal verniel-
den molen, hun eenige kostwinning.
Jammerend liep hij door het huis, uitroe-
pende: “Wij zijn doodarm, onze kostwin-
ning ligt er. Wij zijn doodarm!”
Inderdaad is de molen onherstelbaar 
vernietigd. De kap met ijzeren roeden 
en. het kamwielenwerk is geheel opge-
nomen en verbrijzeld aan den voet van 
den molenheuvel neergesmakt. De mo-
len zelf is 1.20 M van zijn plaats door de 
geweldige kracht van den orkaan ver-
schoven, terwijl sommige stukken van 
den: molen wel een kwartier ver in een 
veld en in een bosch zijn gevonden.
Een jaar geleden was het huis van den 
molenaar afgebrand, nu treft hem deze 
slag.’

Ook de Achterhoekse molenmaker 
André Nibbelink komt met aanvullingen. 
Hij schrijft:
‘In de jaren ’90 sprak ik regelmatig 
met Th. Bennink van de Velsmolen in 
IJzevoorde.
Hij was eigenlijk de bakker en niet de 
mulder, maar wist me toch wel het een 
en ander te vertellen, zo ook over de 
storm in ’25: Het werd ontzettend donker 
aan de lucht, en het feit dat de familie in 
de kelder ging schuilen geeft al wel aan 
dat zij goed in de gaten hadden dat dit 
geen gewone bui was. “Het hele huis 
leek te schudden, en buiten een enorm 
geraas……”

Toen de bui eenmaal over was, waren 
zowat alle klepjes van de zelfzwichting 
aan de wieken verdwenen. Enkele zijn 
zo’n twee kilometer verderop vlak bij 
de maalderij van Kemper in IJzevoorde 
terug gevonden. Ook waren in de buurt 
vele dakpannen en een aantal rieten 
kappen van de hooimijten afgerukt, en 
honderden meters meegesleurd. Over 
schade aan hun eigen woonhuis heeft 
hij niets verteld.
Ook de molen van Kemper in IJzevoorde 
is niet genoemd. Deze verloor zijn wie-
kenkruis in diezelfde storm.’

De molen van Kemper in IJzevoorde, die ten tijde van de stormramp eigendom 
was van molenaar Bloemers. De molen was in 1893 gebouwd en werd na de 
stormramp niet meer hersteld. In 1926 werd het bedrijf verkocht aan J. Kemper. 
De molenromp werd in 1932 afgebroken. De andere molen IJzevoorde, van 
Bennink is wel hersteld en bestaat nog steeds. 

Luchtfoto met de molen van Oventje na de ramp, links het huis van molenaar 
Antoon de Groot. Duidelijk is te zien hoe het van een groot deel van zijn 
dakpannen is beroofd. (foto collectie Heemkundekring Zeeland).
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Bij het overlijden van Mario van Hoogstraten

Op 7 september overleed op 
89-jarige leeftijd Marinus van 
Hoogstraten, een man met grote 

verdiensten voor de molenwereld.
Al in de jaren ’50 had Van Hoogstraten 
diverse functies in aan monumenten-
zorg gerelateerde instanties en vereni-
gingen. Zijn band met Zeeland is altijd 
een bijzondere geweest, vooral ook 
omdat in die tijd de meeste Zeeuwse 
molens nog in bedrijf waren. Hij is dan 
ook al vrij vroeg zaken vast gaan leg-
gen op papier en fotografisch. Dit resul-
teerde uiteindelijk in een opdracht van 
het provinciaal bestuur voor het ‘Zeeuws 
molenboek’. De echte titel is ‘De molens 
van Zeeland’, maar niemand noemt het 
zo. De eerste druk kwam uit in 1964 en 
in 1972 volgde de 2e druk met nog meer 
informatie over de Zeeuwse molens. Het 
is nog steeds een standaardwerk waar 
ik nog regelmatig naar grijp en met een 
zeer hoge betrouwbaarheid. In mijn wer-
kexemplaar staan heel wat aantekenin-
gen, maar dat zijn slechts zelden verbe-
teringen.

De familie Van Hoogstraten had een 
caravan bij de werkhaven op Katseveer 
en menig weekend werd in Zeeland 
doorgebracht. Bij mijn bezoekjes daar 
werden zeer smakelijke verhalen opge-
dist over de Zeeuwse molens en vooral 
de molenaars. Ook in Zuid-Holland en 
nationaal en internationaal (TIMS) was 
hij voor de molens actief. Door zijn zeer 

brede interesse was Van Hoogstraten 
zeer goed op de hoogte van de historie 
van Zeeland en hij was dan ook een veel 
gevraagde gids voor (bus)excursies. Het 
was een genoegen de man daarbij aan 
het werk te zien. Zijn contacten met het 
provinciebestuur en de diverse gemeen-
tebesturen zijn de basis geweest waaruit 
het huidige molenbehoud in Zeeland 
ontstond. Hij stapte dan ook erg gemak-
kelijk bij menig Zeeuws burgemeester 
binnen. Ook met andere grootheden uit 
de molenwereld zoals I.J. de Kramer had 
hij regelmatig contact.

Door de vele contacten met molenaars 
en anderen wist hij ook een prachtige 
verzameling op te bouwen die de basis 
vormde voor de collectie van het molen-
museum in molen De Valk in Leiden. De 
Stadsmolen in Hulst was door hem uit-
verkoren om de Zeeuwse tegenhanger 
te worden. Dat betekende wel dat daar 
niet meer gemalen zou mogen worden. 
Het gemeentebestuur heeft destijds ge-
lukkig ingezien dat een malende molen 
voor de molenaar en het publiek een 
stuk aantrekkelijker is.
Naast de zeer warme belangstelling 
voor molens en de mensen die er mee 
werkten had hij ook een zeer zakelijke 
kant. Hij was zich als geen ander bewust 
van de waarde van diverse zaken en wist 
deze vaak op billijke manier te verwer-

Frans Weemaes

Cover van de molens van zeeland, 
het onovertroffen standaardwerk over 
de Zeeuwse molens van de hand van 
Mario van Hoogstraten. 

ven. Uiteindelijk is het meeste verkocht 
aan de Stichting MolenDocumentatie 
(SMD) in Amsterdam en Levende Molens 
in Roosendaal.

Vanuit zijn bestuurlijke functies had Van 
Hoogstraten ook veel internationale 
contacten en binnen TIMS was hij vooral 
voor Nederland, maar ook internatio-
naal, in de beginperiode een stuwende 
en inspirerende kracht. Dat TIMS al vrij 
vroeg een internationaal symposium in 
ons land hield is voor een belangrijk deel 
mede aan zijn inzet te danken geweest. 
Ook bestuurlijk was hij daar een belang-
rijke factor.
Door zijn brede belangstelling en ver-
schillen van inzicht raakten de molens 
wat op de achtergrond al bleven ze zijn 
warme belangstelling houden. Later 
kwamen daar gezondheidsproblemen 
bij waardoor hij niet meer mobiel was en 
nog slechts via zijn vrouw kon commu-
niceren met anderen. Op 7 september 
overleed hij.
Op 14 september vond in zijn woon-
plaats Dordrecht het afscheid en de 
crematie plaats.

Met toestemming overgenomen uit: De 
Windmolen, orgaan van Vereniging De 
Zeeuwse Molen.

De deelnemers aan het tweede symposium van The International Molinological 
Society (TIMS) in 1969 voor de Lille Mølle in Denemarken. Midden voor de 
boom Mario van Hoogstraten. (foto Anders Jespersen -TIMS).
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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



   I N H O U D                            p a g i n a

BON

gaat voor u OPEN!!!!

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

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

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

MOLENWERELD  iedere maand per post thuis kan op drie manieren:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

❑
❑

❑

❑

✂

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




