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Bij de omslag voorzijde: De Hoogmadese wip is een wipmolen van het 
Rijnlandse type in optima forma en bepaald geen dood sieraad voor het 
polderland. (foto J.L.J. Tersteeg, 6 mei 1995).

Bij de omslag achterzijde: Zonsondergang bij de Hoogmadese molen 
(foto Andries Veloo, 6 oktober 2010). 

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

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

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

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

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

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

Met dit nummer sluiten we de dertiende jaargang af. We kijken dank-
baar terug en vol goede moed vooruit. Molens blijken toch iedere 

keer weer stof tot gevarieerd schrijven te geven; ook in dit nummer, het 
vierde ‘Rijnland-nummer’ van dit jaar. Andries Veloo brengt hierin Ruud 
Bax voor het voetlicht, de vrijwillige molenaar van de Hoogmadese mo-
len bij - uiteraard - Hoogmade, de molen die zo goed te zien is van de A4 
en nog mooier, veelvuldig malend.
De artikelenserie over de molens van de polder Oost- en Westbroek on-
der Zoeterwoude wordt vervolgd met het tweede deel, gewijd aan de 
Oostbroekmolen. Daarin spelen menselijke verhoudingen een grote rol, 
vooral tegenover de modernisering die de Oostbroekmolen ondergaat. 
De molen wordt als een der eerste molens verdekkerd. Daarmee is de 
strijd om het behoud van de windmolen een nieuwe fase ingegaan: het 
verdwijnen van de molen is niet meer vanzelfsprekend als zijn tijd gehad 
hebbend.
Een van de meest opvallende onderdelen van de bovenkruier is zijn 
baard. Die kan in vorm variëren van zeer eenvoudig tot rijk versierd. In dit 
nummer is er speciale aandacht voor de baard van de molen van Buren. 
Die kreeg nog niet zo lang geleden een nieuwe baard. Daar is wel wat 
over te zeggen... 
En verder zijn er natuurlijk de gebruikelijke rubrieken. 

En Balie Kluiver heeft het over vrekken.                                                                                        JSB



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

13e jaargang 2010 nr. 12 | 427 Molenwereld

Afnemen kap Windlust te 
Overschild luidt restauratie in 

Op 19 oktober is met een hijskraan de 
kap van De Windlust te Overschild afge-
nomen. Hiervoor zijn eerst het gevlucht 
en staartwerk verwijderd. De kap komt 
op de grond bij de molen te liggen en 
zal worden gerestaureerd. Nadien is op 
de molenromp een noodkap geplaatst 
en heeft de restauratie van de molen 
die eigendom is van De Slochter Molen-
stichting een aanvang genomen. 

Gemeente Coevorden verwerft 
zesde molen in eigendom

Met het in werking stellen van molen 
De Hoop in Wachtum is de gemeente 
Coevorden eigenaar geworden van 
haar zesde molen. De officiële hande-
ling werd uitgevoerd door wethouder 
G. Roeles. Binnenkort wordt daar de 
molen van Sleen ook nog aan toege-
voegd. Voorafgaande aan de officiële 
handeling werd zondagmiddag een do-
cument ondertekend door voorzitter 
P. Rijtema van Stichting Molen De Hoop, 
notaris G. Bijlsma uit Oosterhesselen en 
wethouder G. Roeles. De stichting is blij 
met de overname door de gemeente. 

Roeles is de vierde wethouder die het 
dossier van de molens in behandeling 
had, en de daad bij het woord heeft 
gevoegd. Het onderhoud aan de molen 
is nu aan de gemeente, waardoor in de 
toekomst dit cultuurhistorisch erfgoed 
bewaard blijft, aldus de wethouder in 
zijn toespraak. 

Terreinaanpassingen tjasker 
De Dellen

Op 28 oktober is de tjasker bij molen De 
Dellen in Nieuw Scheemda uit het water 
getakeld om in de schuur van de firma 
Stijkel, 100 meter van de standplaats, te 

Met het verwijderen van de kap 
is het herstel van De Windlust te 
Overschild begonnen (foto: H. Noot, 
19 oktober 2010). 

Ontmanteling van de tjasker 'De Dellen' (foto: M. Tiddens, 28 oktober 2010).
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overwinteren. Komend voorjaar wordt 
hij nagekeken en eind maart of begin 
april wordt hij weer geplaatst. De tjas-
ker was eigendom van de gemeente 
Scheemda en is per 1-1-2010 inclusief het 
bijbehorende terrein en parkeerplaats 
in eigendom overgedragen aan de 
Molenstichting Oldambt, die daarmee 
nu 5 molens bezit. De stichting wil de ko-
mende tijd het terrein wat aanpassen en 
de watertoevoer naar de tjasker verbe-
teren. H. Tiddens.

Start restauratie Molen Fakkert 
te Hoonhorst

Op 22 oktober is de start van de restau-
ratie van Molen Fakkert te Hoonhorst 
gevierd met een officiële bijeenkomst, 
waarbij het houten achtkant van de mo-
len is gelicht. Ook de huidige noodkap 
is afgenomen. De stenen onderbouw is 
vervolgens van een tijdelijke afdekking 
voorzien. Onder de genodigden waren 
het College van B en W, raadsleden van 
de gemeente Dalfsen, gedeputeerden 
van de provincie Overijssel, sponsors, 
Landschap Overijssel, de Vrienden van 
de molen. Nadien zal is een steiger ge-
bouwd om de werkzaamheden aan het 
voegwerk van de onderbouw uit te voe-
ren. De met vele vrijwilligers gebikte ste-
nen zullen hierbij worden gebruikt voor 
de binnenkant, voor de buitenkant van 
de romp worden nieuwe stenen moeten 
gebruikt.

Herstel aan watermolen 
De Mast te Vasse

Watermolen De Mast bij Vasse onder-
gaat in het najaar een ingrijpende res-
tauratie. Het mechanische deel, waar-

onder de molenas en het rad, van de 
molen heeft groot onderhoud nodig. 
De kosten van de restauratie bedragen 
circa 25.500 euro. De provincie betaalt 
75 procent van de kosten, omdat de mo-
len bijdraagt aan het bijzondere Twentse 
beeklandschap. De gemeente Tubber-
gen dekt de resterende kosten. 

Herstel De Hoop te Lunteren in 
volle gang

Korenmolen De Hoop in Lunteren staat 
er nog troosteloos bij. De romp is ver-
weerd en het hout is verrot. De wieken 
ontbreken. Sinds eind september werken 
molenmakers aan de restauratie van 
dit Lunterse erfgoed. Eind oktober zijn 
de roeden uit de molen gehaald. Het 
herstel is mogelijk dankzij subsidie van 

plaatselijke en landelijke overheden. 
In totaal kost de ingreep 200.000 euro. 
Op 31 december moet de vernieuwing 
af zijn en de molen er weer als vanouds 
uitzien. De nieuwbouw rond de molen is 
in volle gang en de maalderij is afgebro-
ken.

Molenverordening blijft: geen 
gevolgen voor molen Vaassen

Gedeputeerde Staten (GS) van de pro-
vincie Gelderland laten de Molenver-
ordening in stand. Deze verordening 
heeft grote invloed gehad op de discus-
sie rondom nieuwbouwplannen in het 
centrum van Vaassen. In overleg met 
de provincie heeft de gemeente Epe 
geconstateerd dat de situatie voor de 
molen in Vaassen nu niet verandert. Ook 
de toegezegde subsidie voor verhoging 
van de molen blijft gehandhaafd. Mo-
menteel ligt het bestemmingsplan bij 
de Raad van State. De provincie Gel-
derland onderzoekt hoe de bescher-
ming van de molen en haar omgeving 
op den duur via de Wet ruimtelijke 
ordening geregeld kan worden. Ook 
dan heeft dit geen invloed op de situ-
atie in Vaassen. Overigens blijft tot die 
tijd de Molenverordening van kracht. In 
de omgeving van de molen is goede 
windvang belangrijk en daarnaast is de 
zichtbaarheid van een molen cruciaal. 
De molenverordening van de Provin-
cie beschermt molenbiotopen in Gel-
derland. De verordening heeft invloed 
op een gebied van 400 meter rondom 
de molen (360 graden). De gemeente 
Epe heeft een bestemmingsplan ge-
maakt voor de Daams’ Molen in Vaas-
sen. Centraal in dit bestemmingsplan 
staat het verhogen van de molen. Aan 
de ene kant zorgt deze verhoging voor 
de noodzakelijke windvang en de zicht-
baarheid van de molen. Aan de andere 
kant zorgt de verhoging er voor dat het 
centrum van Vaassen zich kan ontwik-
kelen, waardoor de leefbaarheid wordt Molen De Mast in Vasse (foto jsb 23-5-1992).

De omgeving van De Hoop te Lunteren wordt onder handen genomen 
(foto: E. Esselink, 18 oktober 2010).
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versterkt en de kwaliteit van het centrum 
toeneemt. Door verhoging van de mo-
len (met 4,90 meter) wordt bebouwing 
van twee bouwlagen met kap (drie la-
gen) in de naaste omgeving van de mo-
len toegestaan. Gemeente Epe.

Geschiedenis De Vriendschap 
op abri Station Veenendaal

Onlangs heeft de Nederlandse Spoor-
wegen de abri langs spoor 2 op station 
Veenendaal Centrum voorzien van een 
speciale bestickering met de geschie-
denis van molen De Vriendschap.
Deze windmolen is in 1872 in onderdelen 
per trein vervoerd van Wormerveer naar 
Veenendaal en sinds de grote restau-
ratie van 1995 nog steeds in gebruik als 
windkorenmolen. H. de Kroon.

Start restauratie ‘t Vliegend Hert 
te ‘s-Gravendeel

De Christelijke Woningstichting ‘s-Gra-
vendeel, één van de drie fusiepartners 
van HW Wonen, had als nieuwe eigenaar 
al langere tijd plannen om Het Vliegend 
Hert te ‘s-Gravendeel grondig te gaan 
restaureren. Door een aantal oorzaken, 
waaronder goedkeuring van de plan-

nen door de RCE, duurde het allemaal 
wat langer dan verwacht (Molenwereld 
2008-4-139). Eind oktober is het herstel 
van start gegaan. Doelstelling is om de 
molen weer volledig draai- en maalvaar-
dig te maken. De werkzaamheden wor-
den uitgevoerd door Molenmakerij Her-
rewijnen uit Spijkenisse. Als alles volgens 
plan verloopt, worden de werkzaam-
heden in april of mei 2011 afgerond.  

Herstel De Korenbloem te 
Kortgene officieel gestart

De restauratie van de onttakelde molen 
De Korenbloem in Kortgene is van start 
gegaan. Bouwbedrijf Nonnekes uit Goes 
en molenbouwbedrijf Berkhof uit Zwarte-
broek gaan de klus klaren. Burgemees-
ter H. van Kooten van de gemeente 
Noord-Beveland heeft op 10 november 
met een grote kraan de noodkap van 
de molen getild. Op 1 oktober 2011 moet 
de molen zijn wieken weer kunnen laten 
draaien. De molenmaker haalt alle za-
ken die met het binnenwerk te maken 
hebben uit de molen en transporteert 
deze naar de werkplaats in Zwartebroek 
(bij Amersfoort). Hier zal alles worden 
gerestaureerd. De bedoeling is dat het 
gerestaureerde binnenwerk in de zomer 
van 2011 weer in de molen geplaatst 

kan worden. Hiermee is de weg vrij voor 
bouwonderneming Nonnekes om de 
molen zelf te herstellen. Afhankelijk van 
het weer zal het bouwkundige deel van 
de molen ook in de zomer van 2011 ge-
reed kunnen zijn. Voor meer informatie: 
(www.molenkortgene.nl). 

Restauratie Heimolen te 
Bosschenhoofd van start

Wethouder De Bruijn heeft op 26 oktober 
een bouwbord onthuld bij De Heimolen 
in Bosschenhoofd. Hiermee is het start-
sein gegeven voor een volledige restau-
ratie van de molen: romp, gevlucht en 
houtwerk maken onderdeel. Het werk 
moet omstreeks eind juni 2011 worden 
opgeleverd. Diverse omstandigheden 
hebben geleid tot stilstand en verval. De 
gemeente kocht de molen in de zomer 
van 2008 met het naastgelegen perceel 

Abri te Veenendaal met historie van 
De Vriendschap (foto: H. de Kroon, 
24 oktober 2010). 

Molen De Korenbloem in Kortgene, 
ooit eens van de best onderhouden 
molens van Zeeland, geraakte met het 
stilzetten in 1953 in een neerwaartse 
spiraal die nu, na meer dan een halve 
eeuw, is omgebogen in een weg naar 
boven (foto H. van Steenbergen, 
4 augustus 2009). 
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aan om uitvoering te geven aan het 
monumentenbeleid, het toeristisch be-
leid en het sociaal beleid. De Heimolen 
wordt tijdens de restauratie een leerling-
bouwplaats en Restauratie Opleidings 

Plaats. Jongeren kunnen dan praktijk-
ervaring opdoen voor het beroepson-
derwijs. De gemeente wil hiermee een 
bijdrage leveren bewaren en uitbreiden 
van vakmanschap. Naast de gemeente, 
financiert de provincie Noord-Brabant 
een aanzienlijk deel. Ruim 70 procent 
van de uitvoeringskosten wordt gesubsi-
dieerd door de provincie. 

Molen van Jetten zonder roeden 
jubileumjaar 2011 in
 
Nadat een half jaar geleden de roeden 
van de Molen van Jetten te Uden wer-
den verwijderd (Molenwereld 2010-7-
264/265), lijkt het erop dat de molen zon-
der roeden het jubileumjaar 2011 in zal 
gaan. De molen bestaat in 2011 200 jaar 
en aanvankelijk leek er tijd genoeg om 
de molen voor 2011 in optimale conditie 
te krijgen. De tijd tikt nu snel weg en naar 

alle waarschijnlijkheid worden de roe-
den pas in 2011 opnieuw gestoken. Ge-
lukkig is het schilderwerk wel af en heeft 
de molen de kleuren weer gekregen die 
de molen in het verleden ook had. 

Tegenacties verkoop Vessemse 
molen Jacobus

Met het bekend worden van de plannen 
van de gemeente om molen Jacobus te 
Vessem te willen verkopen (Molenwereld 
2010-7-265/266), worden alle zeilen bij-
gezet om dit te voorkomen. Op 23 okto-
ber hebben de directe buren, buurtver-
enigingen Wilhelminalaan, Schijnheilige 
Hoek en Molenberg, de molen van bin-
nen en buiten een ‘make-over’ gege-
ven om er voor te zorgend dat de molen 

Werkzaamheden aan de fundering van 'De Roos' te Delft in verband met de 
aanleg van de spoortunnel in volle gang (foto: E. Esselink, 25 september 2010). 

De molen van Made is al jarenlang 
bij Kees Fitters in uitstekende handen 
(foto H. van Steenbergen, 23 juli 
2005).

weer op een aantrekkelijke manier in het 
oog valt. In de afgelopen jaren is de mo-
len, ondanks verwoede pogingen van 
de vrijwillige molenaar Frans van Beers, 
sterk vervuild geraakt. Jarenlang zijn er 
allerlei zaken opgeslagen die niets met 
de molen te maken hebben. Dit was Van 
Beers al lang een doorn in het oog. Met 
de hulp van de gemeenschap wil men 
aantonen dat de molen een belangrijke 
blikvanger is voor Vessem.

Uitreiking Henk van Velzen-prijs 
2010

Op 30 oktober is door de Vereniging De 
Westbrabantse Molen voor de derde 
maal de Henk van Velzen-prijs uitgereikt. 
De Henk van Velzen-prijs wordt uitgereikt 
aan diegene, die zich heeft ingezet voor 
het behoud van molens in West-Brabant, 
waarbij diegene als persoon, mensen en 

De watermolen van Arcen (foto H. van Steenbergen, 1 maart 2009).
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instanties aan zich weet te binden om tot 
molenbehoud te komen. De prijs is ge-
noemd naar molenvriend Henk van Vel-
zen (1927-2007), die in West-Brabant veel 
betekend heeft voor het molenbehoud 
in West-Brabant alsmede voor het ver-
enigingsleven van vereniging De West-
brabantse Molens. Henk van Velzen was 
een bekende pentekenaar van molens 
in Nederland en tevens bestuurslid van 
de vereniging en heeft zich tot zijn dood 
ingezet voor het behoud van de molens 
in West-Brabant. Dit jaar is de prijs toe-
gekend aan de molenaar van de molen 
Hoop Doet Leven in Made, Kees Fitters, 
voor het stimuleren van het in bedrijf 
houden van de windmolen in West-Bra-
bant. Kees is vanaf het eind van de jaren 
zeventig actief als vrijwillige molenaar, 
o.a. in Nieuwkuijk, Terheijden en vanaf 
het midden van de jaren tachtig van de 
20 eeuw in Made. De inzet van Kees om 
de molen in Made in prima staat te hou-
den. Hij weet zijn omgeving te stimuleren 
dat de molen behouden blijft. Ook is er 
een prima relatie tussen Kees en de ei-
genaar van de molen, de firma Hermus 
Mengvoeders BV. De inzet voor het ma-
len met de molen heeft er toe geleid dat 
Kees een goede reputatie heeft op het 
gebied van het scherpen van molen-
stenen. Hij wordt tot één van de beste 
steenscherpers in Nederland gerekend. 
Zo onderhoudt hij ook de molenstenen 
van de maalderij van Hermus. Hij heeft 
in Louis Rommens een uitstekende leer-
meester gehad. Daarnaast heeft Kees 
een uitstekende kennis over de geschie-
denis van de molens in zijn omgeving. Hij 
deelt deze kennis graag met anderen, is 
bijzonder behulpzaam voor collega-mo-
lenaars, altijd bescheiden en wil altijd 
liever op de achtergrond blijven. Kortom 
een zeer aimabel persoon. Vereniging 
De Westbrabantse Molens.

Herstel sluis Wymarsche 
Watermolen te Arcen

De sluizen van de Wymarsche Watermo-
len te Arcen zijn ten gevolge van slijtage 
hoognodig aan vervanging toe. Regel-
matig bleek dat bij hoge waterafvoer 
van de Lingsforterbeek de sluis onvol-
doende functioneerde en slecht regel-
baar was. De waterstand in de beek kon 
daardoor, zeker in de winterperiode, tot 
ongewenste hoogte stijgen. Daarom is 
afgelopen september met het ‘droge’ 
werk gestart door Beijk Molenbouw om 
het sluizencomplex te herstellen. Het 
muurtje boven de sluizen wordt afge-
broken en hiervoor in de plaats komen 
een ijzeren balk met de bedieningsap-
paratuur voor de drie sluizen. Om de 
bediening te vereenvoudigen wordt 
hierop een houten vlonder geplaatst. 
Het ‘natte’ werk is gecompliceerder. De 
nog aanwezige restanten van de muren 
van het oorspronkelijk sluizencomplex 
worden in ere hersteld en opgemetseld 
tot aan de houten vlonder. Om dit alles 
mogelijk te maken wordt de Lingsforter-
beek tijdelijk omgeleid. De restauratie 
is mogelijk gemaakt dankzij financiële 
bijdragen van de Beschermers van Het 
Limburgs Landschap, de Nationale Post-
code Loterij en de Rijksdienst voor Cultu-
reel Erfgoed. 

Molenstichting verzet zich tegen 
woningbouw in Meterik

De Molenstichting Eendracht Maakt 
Macht in Meterik maakt bezwaar te-
gen de bouw van ruim vijftig woningen 
aan de Schadijkerweg. Een deel van de 
woningen zal namelijk binnen de bio-
toopzone van de Meterikse molen, die 
eigendom is van de gemeente, komen 

te liggen. De molenbiotoop beslaat een 
gebied met een straal van zeshonderd 
meter rondom de molen. Dit gebied 
moet zoveel mogelijk worden vrijgehou-
den om de wind niet uit de wieken te 
nemen. De molenstichting ziet dan ook 
liever niet dat er opnieuw in dit gebied 
wordt gebouwd, ze vreest de steeds 
dichterbij komende bebouwingen. Ze 
maakt daarom bezwaar tegen de be-
stemmingsplanwijziging die nodig is 
voor de woningbouw. Wethouder L. Lit-
jens heeft al aangegeven dat hij met de 
molenstichting in gesprek zal gaan. Hij is 
er van overtuigd dat er oplossingen zijn. 
Zo zouden er nog maatregelen in de di-
recte omgeving genomen kunnen wor-
den om de molenbiotoop te verbeteren.

Uitreiking I.J. de Kramer-prijs 
2010

Tijdens de najaarsbijeenkomst van TIMS-
Nederland en Vlaanderen op 23 okto-
ber, heeft de voorzitter Peter Tergau de 
I.J. de Kramer-prijs 2010 ter grootte van 
2.000 euro uitgereikt. Deze publicatie-
prijs werd toegekend aan de Vlaamse 
auteur Yves Coutant voor zijn manus-
cript: Windmill technology in Flanders in 
the 14th and 15th centuries. Part 2: The 
moving parts of early post and tower 
mills. Het oordeel van de jury luidde:

Overhandiging van de I.J. de Kramer-prijs door TIMS-voorzitter 
Peter Tergau (links) aan Yves Coutant (foto: W. Beek, 23 oktober 2010). 

De kap van de molen te Voorst op 
weg naar zijn bestemming, waarna de 
vlag in top kan (foto: A. Nibbelink, 
28 oktober 2010).
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Negen jaar nadat Yves Coutant het 
staande werk van de middeleeuwse 
Vlaamse standaardmolens en stenen 
molens beschreef (uitgegeven in de 
reeks Bibliotheca Molinologica van TIMS, 
nr. 16), behandelt hij thans het draaiend 
werk van deze molens. Opnieuw baseert 
Coutant zich op eigen onderzoek van 
zeer vele molenschattingen en herstelre-
keningen in archiefdepots. De transcrip-
ties zijn heel secuur uitgevoerd, geheel 
volgens de regels van de lexicologie. De 

auteur beheerst het Middelnederlands 
en het Picardisch al even goed als het 
moderne Nederlands en Frans en is daar-
enboven een goede molenkenner. Het 
risico van dergelijk gigantisch onderzoek 
is dat de details te sterk zouden overwe-
gen. De auteur wist zijn vele vondsten 
in gehelen te bundelen, in hoofdstuk-
ken zoals ‘het gevlucht’ en ‘de vang’. 
Aldus weet hij een hoge molinologische 
relevantie te bereiken: de samenstelling 
van deze onderdelen kunnen vergele-

ken worden met andere regio’s, of, in 
eigen regio, met latere tijden. Coutant 
weet aan te tonen dat vele onderdelen 
in de 14de en 15de eeuw al de huidige 
grootte en/of capaciteit hadden be-
reikt. De integratiegraad tussen verschil-
lende disciplines, meer bepaald tussen 
molinologie en het algemeen historisch 
onderzoek, ligt niet hoog. Dat was ook 
niet het opzet: de auteur beperkt zich 
tot lexicologisch en technisch onder-
zoek van de middeleeuwse molenbouw. 
De studie van Coutant vormt wel een 
belangrijk wetenschappelijk instrument 
om het belang van de molentechniek 
te duiden in de samenleving, meer be-
paald in de economische voorspoed. In 
het ons toegestuurd manuscript komen 
geen illustraties voor, alhoewel deze erg 
verhelderend hadden kunnen werken. 
In de begeleidende brief meldt de au-
teur deze illustraties wel te voorzien in de 
geplande uitgave. De jury voor 2010 be-
stond uit: Lieven Denewet (Hooglede), 
Ton Meesters (Breda), Walter Van den 
Branden (Gentbrugge). Publicatiegege-
vens: Manuscript, [Kortrijk], 2010, 152 p, 
A4, (nog) niet geïllustreerd. Na 2010 zal 
dit geïllustreerd gepubliceerd worden 
in de serie: ‘Bibliotheca Molinologica’ 
(BM). Zie hiervoor: 
(http://www.molinology.org/) TIMS.

In ‘t kort

- Op 3 november is de kap van molen De 
Hoop te Elspeet afgenomen. 
- Vanwege het bouwen in strijd met de 
verleende bouwvergunning hangt de 
eigenaar van de Sint-Anna in Nijmegen 
een boete van 50.000 euro boven het 
hoofd. 
- Op 28 oktober zijn in Voorst de kap ge-
plaatst en roeden gestoken. In de week 
daarna zijn de roeden opgehekt en is de 
staart met kruilier aangebracht. 
- Om lekkages en verder verval tegen te 
gaan is in afwachting van betere tijden 
het dak van paltrokmolen De Otter te 
Amsterdam afgedicht met dekzeil. 
- Op 21 oktober is de kap gezet op molen 
No. 6 van het voormalige Waterschap 
De Hooge Boezem achter Haastrecht. In 
het volgende nummer hopen we daar 
uitvoerig op terug te komen.
- In de laatste week van oktober is bij 
De Kameel te Schiedam de kap opge-
bouwd. 
- Door het afkeuren van het herstelde 
metselwerk door RCE van de molen te 
Hoek heeft de restauratie ernstige ver-
traging opgelopen. Afronding ervan 
wordt nu in mei 2011 verwacht, na het 
schilderwerk dat in het voorjaar wordt 
uitgevoerd. 
- Op vrijdagmiddag 10 december wordt 
de molen van Scherpenisse na voltooi-
de restauratie weer in bedrijf gesteld.
- Eind oktober hebben de vrijwilligers 
van de Stichting Behoud Molen Stand-
daarbuiten gevierd dat het herstel van 
de buitenzij de van de romp is opgele-
verd.

De kap van De Otter wordt afgedicht om verdere schade te voorkomen 
(foto: P. Rijkers, 29 oktober 2010). 

De kap van De Kameel wordt voor de molen in elkaar gezet alvorens te worden 
geplaatst (foto: E. Esselink, 30 oktober 2010).
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De standerdmolen van Dornum 
is klaar

In deze rubriek is meerdere malen aan-
dacht besteed aan de standerdmolen 
van Dornum, de laatste van Oostfries-
land. Op 20 november is de molen offici-
eel in bedrijf gesteld, maar dat betekent 
niet dat er daadwerkelijk gemalen zal 
worden alhowel de molen wel maal-
vaardig is gerestaureerd. Men is bang 
dat de aanwezigheid van graan- en 
meel ongedierte als muizen en ratten zal 
aanlokken, die op hun beurt ook scha-
de aan de molen kunnen aanrichten, zo 
verklaart Onno Poppinga, de voorzitter 
van de molenvereniging.

Geslaagde Oosfriese vrijwillige 
molenaars

Ook in Oostfriesland groeit het aantal 
vrijwillige molenaars. Begin november 
kregen in de Siuts-Mühle in Wittmund 
veertien personen waaronder enkele 
dames het diploma uitgereikt in aanwe-
zigheid van burgemeester Rolf Claußen 
van Wittmund. De opleiding duurt een 
jaar waarbij de theorie wordt gegeven 
in de Volkshochschule in Leer en de 
praktijk wordt bijgebracht door mole-
naar Jan Eiklenborg in Logabirum op 
diens molen. Voorzitter Rüdiger Heßling 
van de Mühlenvereinigung Nieder-
sachsen-Bremen prees het doorzettings-
vermogen van de gediplomeerden en 
onderstreepte hun betekenis als hoeder 
van kostbaar cutltuurgoed. 

   Duitsland      Nedersaksen
Nieuwe balie voor de molen 
van Ditzum

De molen van Ditzum, een dorp aan de 
monding van de Eems, niet ver van Em-
den, tegenover Delfzijl heeft een bewo-
gen geschiedenis. Daar is recent weer 
een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd. 
De balie van de molen is grotendeels 
vernieuwd door Holzbau Haß uit Norden, 
met name het dek en het hek. De kosten 
bedragen 62.000 euro die werden ge-
dragen door de eigenaar, de gemeente 
Jemgun, maar die op zijn beurt subsidie 
ontvingg uit het Leaderprogramma van 
de EU. Vorig jaar onderging de molen 
een schilderbeurt, ook uitgevoerd door 
Haß. Maar er moet nog meer gebeuren, 
o.a. aan de windroos en het gevlucht.
De eerste molen op deze plaats werd 
in 1769 gebouwd en in 1807 vervangen 

door een nieuwe molen die op zijn beurt 
in 1882 afbrandde. Weer vond herbouw 
plaats, maar in 1943 brandde ook deze 
molen af. De onderbouw werd ingericht 
als maalderij; het windmolentijdperk 
leek definitief voorbij. In april 1945, in de 
nadagen van de oorlog, brandde de 
stomp opnieuw uit, maar daarna weer 
opnieuw ingericht als maalderij.
Omstreeks 1990 kwam het gesprek op-
gang voor een dorpsvernieuwingspro-
gramma voor Ditzum. Daar werd ook de 
reconstructie van de molen als windmo-
len in meegenomen. In de jaren 1991-
1995 werd de molen herbouwd, waar-
mee omgerekend een miljoen euro was 
gemoeid, zij het inclusief aangrenzende 
nieuwbouw. De nieuwe molen kreeg 
een zeer spits toelopende romp met ver-
houdingsgewijs een veel te wijde kap. 
Daar lijkt men de laatste jaren in noor-
delijk Duitsland toch patent op te heb-
ben (Papenburg, Logabirum). De molen 
wordt er daardoor bepaald niet fraaier 
op, maar dat is het ergste niet. Een even-
tueel daaruit voorvloeiende kwaal laat 
zich raden.
De balie blijkt zodoende al binnen twin-
tig jaar grotendeels vernieuwd te moe-
ten worden; bepaald geen indrukwek-
kende levensduur.

De molen van Ditzum met zijn opvallend tapse achtkant en 
grote kap (foto H. Noot, 14 augustus 2005). 

De molen van Jan Eiklenborg in Logabirum waar de 
praktijkopleiding van de Oostfriese vrijwillige molenaars 
plaats vindt (foto H. Noot, 29 december 2007).
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Op 5 november overleed Piet 
Snoep, de molenaar van De Ko-
renhalm in ’s-Gravenpolder. Piet 

werd geboren op 14 december 1918 en 
werd dus ruim 91 jaar oud, een periode 
waarin de wereld en het molenaarsvak 
hevig veranderden.

De overgrootvader van Piet, Willem 
Snoep, leerde het vak in Kortgene en 
werd in 1872 eigenaar van de Nooit Ge-
dacht of Nieuwe Molen in Colijnsplaat. 
Veel van de zonen, kleinzonen en ach-
terkleinzonen van deze Willem werden 
molenaar: in Colijnsplaat, Arnemuiden, 
Kortgene, Groede, Nieuwvliet en ’s-Gra-
venpolder, waaronder meerdere met de 
naam Piet. Ook in Goes was een Snoep 
een tijd molenaar, maar volgens Piet 
was die geen directe familie.

In 1929 koopt de vader van Piet de mo-
len in ’s-Gravenpolder en zo leren Piet en 
het buurjongetje Jaap Wagenaar daar 
spelenderwijs het molenaarsvak. Ze zijn 
hun hele leven molenaar én goede 
vrienden gebleven. Piet volgde zijn va-
der op en werd in 1960 eigenaar van de 
molen. De goede tijd voor de molens 
was toen al over zijn hoogtepunt heen. 
Nog tot in de jaren ’50 was De Korenhalm 
een beste zaak met een groot afzetge-
bied. Een vakmolenaar vertelde me ooit 
dat ‘die “Snoepjes” beste vakmannetjes 
waren en goed hun brood verdienden’. 
Zo vertrok vanuit het haventje van Hoe-
dekenskerke elke week een beurtschip 
met meel en bloem voor klanten in Rot-
terdam. De schepen waren toen kleiner 
dan nu, maar het geeft wel aan dat het 
een drukke zaak was, daar in ’s-Graven-
polder.

Piet zelf was net als zijn molen, groot en 
sterk en ook hij kon in een geleidelijk 
tempo bergen werk verzetten. Aanvan-
kelijk was er nog een knecht maar later 

kon Piet het werk alleen aan. Als hij op 
ronde ging werden de klanten door zijn 
vrouw geholpen.
Hoe sterk Piet wel was liet hij graag mer-
ken. Als hij je begroette kreeg je steevast 
een hand en dan werd er geknepen tot 
je protesteerde. Met die zelfde hand kon 
hij een zak van 50 kilo bij de krop pakken 
en met één arm zo op de wagen zetten. 
Als je niet meer keek werd met twee ar-
men of de zakkenheffer gewerkt. In een 
vast tempo kon Piet zo bergen werk ver-
zetten.
Als hij aan het malen was ging het ook 
zo. Het leek allemaal zijn gangetje te 
gaan maar ondertussen ging wel alles 
door met een precisie en zekerheid die 
ik maar zelden bij molenaars ben tegen 
gekomen. Vanzelfsprekend werd bij het 
malen ook het meel gekeurd en toen 
Piet ooit met de ‘buulstéén’ stond te ma-
len vroeg hij wat ik van het meel vond. 
Voor ik iets kon zeggen sprak Piet ‘nie 
slecht éé, vó een amateurtje?’. Waar-
op ik reageerde ‘voor een vakman ook 
niet!’ Hij genoot er zichtbaar van.
Toen Piet een keer bij mij op de molen 
kwam en ik met de builsteen aan het 
malen was stak Piet zijn grote hand in de 
meelstroom en voelde, ’t is in orde’ sprak 
Piet. Het mooiste compliment dat ik ooit 
gekregen heb van een molenaar.

Piet was trots op zijn molen en alles moest 
dan ook punctueel in orde zijn. Voor het 
onderhoud van de molen kwam de mo-
lenmaker, maar al het andere deed Piet 
zelf. Op elke zolder stond op een vaste 
plaats een bascule met gewichten, een 
stoffer en blik en een zachte bezem. Dat 
was handig, zo hoefde je nooit naar een 
andere zolder of te zoeken als je wat 
nodig had. Ik heb ooit eens een standje 
van Piet gekregen. Nadat ik de maalzol-
der had aangeveegd had ik de zachte 
bezem tegen de muur gezet. Helemaal 
verkeerd natuurlijk, die hoorde met de 

haren naar boven te staan omdat an-
ders de bezem helemaal plat zou wor-
den! Sindsdien staan ze bij mij ook zo!
Opvallend waren ook de zakken van de 
builsteen, oude Duitse postzakken met 
daarop een hakenkruis en het jaartal 
dat ze gemaakt waren, onverslijtbaar. 
Dat had niets met sympathie voor die 
ideologie te maken, weggooien zou 
zonde zijn. Uiteraard werden die alleen 
gebruikt om het builmeel in af te laten 
koelen en voor intern transport.
Achter de molen hield Piet, zoals zo veel 
molenaars, varkens en ook zijn moestuin 
werd met even veel zorg als de molen 
omringd. Vanzelfsprekend was de zorg 
voor zijn gezin, zijn vrouw en dochter 
voor dit alles de drijfveer.
Piet had ook een sombere kant, niet dat 
hij echt klaagde, maar het teruglopen-
de aantal klanten, bomen op afstand en 
een paar rotte plekjes aan een hekstok 
of voorzoom waren reden tot zorg.

Frans Weemaes

Piet Snoep 
overleden

Piet Snoep bij de maalstoel; de kunststeen ligt open.

De molen van ‘s-Gravenpolder in 
maart 1986. Voor velen zal de molen 
toch de molen van Piet Snoep blijven.
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Op 21 oktober is de kap gezet op molen No. 6 in Haastrecht. 
Dit gebeurde nog op de klassieke manier in losse onderdelen. 
Inmiddels zijn op 4 november ook de roeden gestoken. Ze zijn 
30 m lang en daarmee is de molen de grootste klassieke molen 
in Nederland qua vlucht (foto D. Kenbeek).

Genieten kon Piet enorm van het con-
tact met collega’s of andere molenlief-
hebbers. Het moest al gek gaan wilde 
Piet een vergadering van De Holland-
sche of Zeeuwse molen missen en regel-
matig werden ook uitstapjes gemaakt 
naar andere molens waarbij o.a. Maar-
ten Hunink een vaste deelnemer was.

De kennis en het vakmanschap van Piet 
stonden buiten discussie en ook zijn re-
pertoire aan voorvalletjes met onder 
andere de Middelburgse molenmaker 

Klaas(je) de Troije die hij in alle beschei-
denheid vertelde zijn zaken om met ge-
noegen aan terug te denken.

De laatste jaren ging de gezondheid van 
Piet achteruit. Hij kon maar moeilijk meer 
uit de voeten en moest het werken met 
de molen aan anderen overlaten. Vaak 
was hij nog onderin de molen te vinden 
voor een praatje met deze en gene.
De gezondheid werd nog minder en op 
5 november kon Piet zijn schepper ont-
moeten. Hij werd op 9 november in zijn 

geliefde ’s-Gravenpolder begraven. Vrij-
wel alle molens op de Bevelanden, maar 
ook de nodige daarbuiten stonden voor 
Piet in de rouw.

In de overlijdensadvertentie staat vol-
gend gedichtje:

Groot is de leegte die hij achter laat,
mooi zijn de herinneringen die blijven.

De winden zullen blijven waaien,
zijn molen staat nu even stil.

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

A C T I E F



Molenwereld 436  | 13e jaargang 2010 nr. 12

De ‘Zoeker’ in het vorige nummer 
wordt door de heer Van der Drift 

uit Den Haag thuisgebracht. Hij schrijft: 
‘De “Zoeker” uit Molenwereld nr. 11 is in-
derdaad een molen in Limburg, en wel 
de Mathilde aan de Molenstraat te Hel-
den, één van de slachtoffers van WOII. 
De naam van de molen stond breed-
uit op de baard vermeld, maar op de 
zoekfoto is dat niet te zien. Volgens het 
standaardwerk De Molens van Limburg 
van P.W.E.A. van Bussel werd de molen in 
1874 opgericht. De uitvoering was in han-
den van de bekende molenmaker Adri-
aens uit Weert. De romp was geteerd, 
de vlucht bedroeg ruim 25 m. Er waren 
twee koppel stenen. De molen wisselde 
meerdere malen van eigenaar. In 1932 
werd de molen buiten bedrijf gesteld. In 
1944 kocht Chr. van Bussel uit Weert de 
molen, met de bedoeling om hem af te 
breken en met de onderdelen andere 
molens te restaureren. Zover kwam het 
echter niet, want de molen werd op 17 
november 1944 door het terugtrekkende 
Duitse leger opgeblazen.
Ook de heer Esselink brengt de molen 
als zodanig thuis en voegt aan het bo-
venstaande toe: ‘Als aanvulling op de 
beschrijving van deze molen in het boek 
De Molens van Limburg kan nog gemeld 
worden, dat de molen waarschijnlijk ge-
noemd is naar de vrouw van de laatste 
molenaar Johannes Hubertus Franciscus 
Sommers, die Mathilda Helena Spoor-
makers heette. Zij was een dochter van 
Peter Spoormakers, van wie Sommers de 
molen in 1926 overnam.
In 1908 werd door Fransen uit Vierlings-
beek een binnenroede geleverd met 
een lengte van 26 meter, zodat ook de 
vlucht van de molen precies bekend is.
De heer Posthumus uit Huins en Rob Si-
mons bevestigen eveneens dat het om 
molen Mathilda in Helden gaat.

Gelukkig kunnen we nu ook de wipmo-
len uit het septembernummer thuisbren-
gen, waarover we uitvoerige informatie 
ontvingen van de heer Slooten uit Koe-
dijk:

‘In de zgn. Duinkavel (d.i. het polderge-
bied ten oosten van de duinenrij) ligt 
een groot aantal polders, voor de wa-
terschapsconcentratie ieder met een 
eigen bestuur.Zo was er ten oosten van 
Bergen de Vereniging van Polders en 
Oningepolderde Landen onder Bergen, 
bestaande uit oningepolderd land en 
zeven polders. Deze vereniging behar-

tigde de gemeenschappelijke belan-
gen en eigendommen van genoemde 
landerijen.
De Vereniging bestond behalve uit on-
ingepolder landen uit de volgende pol-
ders:
1. de Zuider- en Midden Rekerpolder 

(150 ha., met een buitenkruier-vijzel-
molen met een vlucht van 18,56 m.);

2. de Zuurvenspolder (190 ha, met een 
binnenkruier-vijzelmolen met een 
vlucht van 19,50 m.);

3. de Noorder Reker- en Mangelpolder 
(120 ha., met een wipvijzelmolen met 
een vlucht van 18,28 m..); 

4. de Oudburgerpolder (285 ha., met 
een binnenkruier-vijzelmolen met 
een vlucht van 22,56 m.);

5. de Damlanderpolder (135 ha., met 
een binnenkruier-schepradmolen 
met een vlucht van 18,20 m.);

6. de Philisteinsepolder (200 ha., met 
een binnenkruier-vijzelmolen met 
een vlucht van 22,00 m.);

7. de Sluispolder onder Bergen (180 ha. 
met een binnenkruier-schepradmo-
len met een vlucht van 21,20 m.).

 
De eerste vier van deze zeven polders 
besloten in december 1928 tot een ge-
meenschappelijke elektrische bema-
ling. Deze samenwerking zou bekend 
worden als De Vier Gecombineerde 
Polders. Daartoe werd in de Noorder 
Reker- en Mangelpolder een dubbel vij-
zelgemaal gesticht met een vermogen 
van 41 kW. De kosten van deze gemeen-
schappelijke bemaling liepen over de 
administratie van de Oudburgerpolder. 
Het gemaal kostte ƒ 23.600,- (10.727,-) 
en de waterstaatkundige aanpassingen 
(de polders moesten immers met elkaar 
verbonden worden) nog eens ƒ 8000,-
(3636,-). De feestelijke opening van het 
gemaal vond plaats op 19 juni 1930.
De vier deelnemende polders bleven 
dus een eigen bestuur houden en had-
den er dus nu naast de gemeenschap-
pelijke rekening van de Vereniging en 
hun eigen bestuursadministratie er nog 
een extra gemeenschappelijke reke-
ning bij.
Over administratieve eenvoud gespro-
ken!
Het gemaal werd gesticht op de plaats 
van de molen van de Noorder Reker- en 
Mangelpolder, de molen van de foto. 
Een echte Noord-Hollandse kopmolen, 
zoals de Noord-Hollandse term voor 
wipmolen luidt. Hij werd in de winter van 
1929/’30 gesloopt om plaats te maken 
voor het nieuwe gemaal, dat overigens 
nog steeds dienst doet.
De molen van de Zuider- en Midden Re-
kerpolder werd in het voorjaar van 1932 
gesloopt. Opbrengst ƒ 60,- ( 27,27).
De molen van de Oudburgerpolder 
en die van de Zuurvenspolder liet men 
staan, maar werden maar nauwelijks 
nog onderhouden.
De andere drie polders bleven de wind-
bemaling trouw met op alle drie de op-
voerwerktuigen het zgn. systeem-Eriks-
son (een elektromotor op het scheprad 

of de vijzel met behoud van de mogelijk-
heid tot windbemaling) genoemd naar 
de Rotterdamse firma die er indertijd de 
tweede prijs mee won in de prijsvraag 
tot behoud van de oudhollandse wind-
molen, die de toen nog jonge Vereni-
ging De Hollandsche Molen had uitge-
schreven.
(Dat dit systeem wel degelijk geholpen 
heeft de molens te behouden, blijkt wel 
uit het feit, dat alle drie molens nog be-
staan!)
De Damlanderpolder en de Sluispolder 
zegden de windbemaling in 1948 vaar-
wel en de Philisteinsepolder 10 jaar later. 
De beide molens die aanvankelijk ge-
spaard werden, deden nog dienst op 
het einde van de oorlog. In de herfst 
van 1944 werden beide molens her-
steld, waarbij de arbeiders gedeeltelijk 
in natura (voedsel!) werden betaald. Ze 
zouden na de oorlog als hulpbemaling 
in bedrijf blijven, maar daar kwam niet 
veel van en uiteindelijk vielen beide ten 
offer aan het vuur: die van de Zuurvens-
polder door het hemelvuur op 15 juli 1949 
en die van de Oudburgerpolder op 06 
mei 1955 door met vuur spelende kinde-
ren, waarbij en passant nog munitie uit 
de oorlog ontplofte, die nog kennelijk in 
de molen lag. Overigens had de molen 
in de nacht van 22/23 december daar-
aan voorafgaande in een storm zijn kap 
al grotendeels verspeeld en was er wei-
nig aan het onderhoud gedaan sinds de 
oorlog, zodat e.e.a. er al niet florissant bij 
stond tijdens de brand.
Aardig is nog wel om te vertellen, dat 
de molen van de Zuurvenspolder in 1915 
de hekkesluiter was van de Noord-Hol-
landse tendens om schepradmolens te 
vervijzelen, een beweging, die reeds in 
1725 was begonnen met de vervijzeling 
van de bovenmolen van de Berkmeer-
polder onder gelijktijdige sloop van de 
midden- en ondermolen van die polder. 
Een beweging die dus bijkans twee eeu-
wen heeft geduurd!
De molen van de Zuider- en Midden 
Rekerpolder werd vervijzeld in 1874, die 
van de Oudburgerpolder een jaar later, 
de wipmolen van de Noorder Reker- en 
Mangelpolder in 1883, terwijl men bij de 
nieuwbouw van de Philisteinse molen in 
1897 na brand van de gelegenheid ge-
bruik maakte om meteen de waterlopen 
om te bouwen voor een vijzel.

Bronnen:
De Zeeweringen en Waterschappen in 
Noord-Holland (1e, 2e en 3e uitgave) De 
Vries, Schorer resp. Kooiman 
Bergens Kroniek Polders rond Bergen 
door o.a. Diederik Aten. 

De heer Posthumus uit Huins bevestigt 
dit en schrijft: ‘Onlangs kreeg ik een mo-
lenfoto, welke dezelfde is als de ‘Zoeker’ 
in Molenwereld nr. 141 met de volgende 
gegevenens op de achterkant geschre-
ven;
De Kotmolen te Bergen N-H, van de 
Noorder Reker- en Mangelpolder ge-
sloopt in 1931. Dit kan kloppen met de 
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gegevens in de database verdwenen 
molens nr. 6608.
De vlucht was 18,30 m. en de molen was 
voorzien van een scheprad groot 4,14 m. 
en breed 28 cm.’
 

De nieuwe ‘Zoeker’: een schitterend 
beeld van een viswedstrijd, maar daar 
gaat het ons niet om; wel om de molen, 
een vrij kleine binnenkruier die onge-
twijfeld in Noord-Holland gezocht moet 
worden. Maar om welke molen gaat het 
precies? 

Wie helpt? Reacties a.u.b. te richtenaan 
de redactie van de Molenwereld, Moer-
dijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle, fax 
079-5931303. 

E-mail: redactie@molenwereld.nl

De vrekkenhobby

Pas kwam Jan weer eens langs. Jan 
is een gepassioneerde - zou ik haast 

zeggen - vrijwillige molenaar hier in de 
buurt. Altijd bereid om bezoekers tekst 
en uitleg te geven met een welhaast 
aanstekelijk enthousiasme, kortom een 
sieraad voor het instituut vrijwillige mo-
lenaar. Maar nu stond zijn gezicht op 
zeven dagen onweer. Ik vroeg hem wat 
hem dwars zat. Dat was inderdaad niet 
mis. Hij voelde zich dodelijk beledigd 
door een bezoeker. De persoon in kwes-
tie had hem van alles gevraagd over het 
vrijwillig molenaarschap, zo zelfs, dat 
Jan meende een zieltje aan het win-
nen te zijn. Dat kreeg wel een hele rare 
draai. De man vroeg wie die molen nu 
wel betaalde en wat Jan moest betalen. 
Jan, in de overtuiging, een bekeerling te 
maken zei dat het hem financieel vrijwel 
niets kostte. De man reageerde daar 
heel raar op en zei dat hij dat vrijwil-

lig molenaarschap eigenlijk een mooie 
vrekkenhobby was. De altijd gulle Jan, 
die haast door collectebussen geroken 
werd, stond werkelijk paf. Hij hapte naar 
adem en zei dat er meer in de wereld 
was dan geld. Dat er ook nog zoiets was 
als inzet en zorg voor cultuurmonumen-
ten en dat dit niet in geld was uit te druk-
ken.
“Dat kan wel wezen”, zei de man, “maar 
er is meer op het terrein van cultuurhisto-
rie dan molen”. Zo begon hij te vertellen 
over zijn neef die een oude tjalk had. Dat 
was ook een cultuurmonument, maar 
het was wel zo dat neef ieder touwtje, 
iedere pot verf en ieder stuk hout uit zijn 
eigen portemonnee moest betalen. Die 
tjalk was een bodemloze spaarpot (dat 
kwam mij weer bekend voor. BK). En bij 
Jan kwam de molenmaker langs en de 
rekening ging naar het gemeentehuis. 
Kortom, de molen kostte Jan geen cent, 
en de tjalk neef klauwen met geld. Een 
vrek zou dus met een grote boog om zo’n 
tjalk heenlopen en de molen omarmen. 
Jan verweerde zich door te stellen dat 

molens hem wel degelijk geld kostten. Hij 
kocht er wel eens een boek over en om 
het lidmaatschap van bepaalde vereni-
gingen kon je met goed fatsoen ook niet 
heen. Volgens hem was vrijwel iedere 
vrijwillige molenaar lid van De Holland-
sche Molen. Het maakte allemaal niet 
zoveel indruk op de man. Boeken kon je 
ook in de bibliotheek lenen. Om het alle-
maal nog erger te maken vroeg de man 
zich af of hij al niet eens een stuk in De 
Vrekkenkrant over vrijwillige molenaars 
had gelezen. Ook noemde hij nog een 
overbuurman die een ‘snoek’ koesterde 
(Citroën DS 19). Het plaatwerk was zowat 
goud. 
Jan was het zat en besloot een eind aan 
de discussie te maken. Draait het dan al-
lemaal of alleen maar om geld? “U ver-
wijt mij haast dat de molen mij geen geld 
kost, maar mag ik dat zelf uitmaken? Met 
evenveel recht kan ik u verwijten dat u 
het resultaat van de inspanningen van 
mij en anderen voor deze molen gratis 
‘consumeert’. “There ain’t no such thing 
as a free lunch” (er bestaat niet zoiets 
als een gratis lunch) zeggen de Ameri-
kanen.  Wat u via een omweg mij verwijt 
kan ik u met evenveel recht ook doen. 
Wie is nu de echte vrek: ik die mij inspan 
of u die dit allemaal vanzelfsprekend 
gratis accepteert en er geen hand voor 
wil uitsteken.” Ik vond het knap gezegd 
van Jan, al was het niet klantvriendelijk.

     
                Balie Kluiver
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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

In molen De Walvisch in Schiedam is een maalbedrijf 
met een molenwinkel gevestigd.

Molen De Walvisch is aangesloten bij het 
Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde.

In molen De Walvisch zijn wekelijks negen mensen 
werkzaam, deels vrijwillig en deels betaald.

Dit maalbedrijf is op zoek naar een:

molenaar voor 16 uur per week
Voor deze functie is een molenaarsdiploma vereist. 

Ervaring met het werken op een korenmolen is 
wenselijk, maar geen vereiste.

De werkdagen zullen zijn op vrijdag en zaterdag; 
uitbreiding van het aantal uren per week naar 

24 uur (donderdag) of 32 uur (woensdag) is 
bespreekbaar.

Salariëring conform geldende CAO.
Voor nadere informatie kan contact worden 

opgenomen met Fred Prins, molenaar. 

E-mail: info@molendewalvisch.nl 
Mobiel: 06-55175803

Stuur de sollicitatie voor 14 december 2010 naar: 
 SMO, t.a.v. Fred Prins Westvest 229 

 3111 BT Schiedam / Per e-mail solliciteren kan ook.
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Het gros van de Nederlandse molens staat op 

de rijksmonumentenlijst. Op grond daarvan zou men 

verwachten dat het historisch karakter van zo’n 

als monument van geschiedenis en kunst 

geregistreerd object met de grootst mogelijke zorg 

wordt omringd en het behoud van historische 

vormen vanzelfsprekend moet zijn. 

Helaas bevestigen uitzonderingen (?) de regel. 

Er zijn onderdelen aan een molen die unieke eigenschap-
pen hebben. Andere weer niet: een roe blijft een roe en 
een windpeluw een windpeluw. Hun karakter is basaal. 

Afmetingen mogen verschillen, maar het karakter is betrekkelijk 
eenvormig. Een voorbeeld van het tegenovergestelde is de mo-
lenbaard. Die hoort wel typisch bij de eigen molen, ook al zijn er 
baarden die voldoen aan een vrij algemeen grondstramien. Aan 
de andere kant van het baardenspectrum hangen er met een 
specifiek eigen en uniek karakter, soms uitbundig versierd met 
schilder- en houtsnijwerk. Het spreekt voor zich dat dit soort uni-
caten met bijzondere zorg omringd dient te worden en waarmee 
bij restauraties en onderhoud met grote zorg omgegaan dient te 
worden; zeker als ze bovendien de geschiedenis van de molen 
verklaren.
Een recente vervanging van de baard van de molen van Buren il-
lustreert het verdonkeremanen van het verleden van deze molen. 

Bewijs

In het Gelders Molenboek van 1968 wordt vermeld dat de mo-
len van Buren in 1911 uitbrandde en vervolgens hersteld werd met 
drijfwerkonderdelen van een Rotterdamse molen. Het jaar 1911 

Baardenstripverhaal, getekend door Bas Koster: bovenaan 
de baard van De Reus omstreeks 1870. De vorm van de 
sierrand is niet helemaal zeker omdat die ontleend is aan een 
minuscuul fragment van een op grote afstand van de molen 
genomen foto. Daaronder de kale en verkleurde baard van De 
Reus bij de sloop in 1910. Daaronder de baard van de molen 
in Buren zoals die was omstreeks 1970 en daar weer onder de 
baard zoals die omstreeks 1990 aan de molen hing. Tot slot de 
baard van nu, volledig afwijkend van zijn historische vormen.

Fragment van een foto van De Reus omstreeks 1870.
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TIERLANTIJNTJESBAARD
J.S. Bakker

is niet juist; de brand vond plaats in ja-
nuari 1910, mogelijk iets eerder. Die Rot-
terdamse herkomst is wel waar. Het was 
voor velen een verrassing en bepaald 
niet algemeen bekend onder molenlief-
hebbers. De bron van het gegeven laat 
zich gemakkelijk raden: de toenmalige 
redacteur van het vakblad De Mole-
naar, J.H. Rijnenberg, die deze molen uit 
zijn jonge jaren heel goed kende; hij had 
er zelfs nog gebild. Daarom was hij zeer 
goed op de hoogte. In 1968 maakte hij 
deel uit van de redactiecommissie van 
het Gelders Molenboek waardoor de 
link tussen de molen en het boek snel 
is gelegd. Maar om welke Rotterdamse 
molen ging het? Enkele jaren later werd 
aangetoond dat dit de oliemolen De 
Reus aan de Admiraliteitskade/Boeren-
gat moet zijn geweest. Het bewijs werd 
geleverd door de oude baard in Buren 
die identiek was met de baard van De 
Reus. Dat werd nog versterkt door de 
molenas, een zeer oude, (vermoedelijk 
een) Nolet-as, die ongetwijfeld meege-
komen was uit Rotterdam, want in De 

Reus zat een identieke as. Ook de kap-
vorm mag genoemd worden, maar het 
echte bewijsstuk is toch de baard. Die 
baard was heel groot, een verschijnsel 
dat bij de stadsmolens van Rotterdam 
en Dordt wel meer voorkomt.

Geschiedenis

De geschiedenis van de baard is in de-
tail merkwaardig goed te volgen, zelfs 
tot voor 1874. Tussen de Oostzeedijk en 
de Maas in Rotterdam stond een grote 

groep industriemolens. Van die groep 
is een panoramafoto bewaard geble-
ven. Die moet dateren uit 1874 of eerder 
omdat op deze foto de Bartholomeus 
Everardus voorkomt, een zaagmolen die 
in 1874 tot op de onderbouw werd ge-
sloopt. Op deze foto staat De Reus pon-
tificaal eerste rang en is zelfs de baard 
goed zichtbaar. Op die baard staat met 
grote drukletters de molennaam, De 
Reus, en de -vrijwel zeker- donkergroene 
baard is afgezet met een witte, collier-
achtige, sierrand. Door de grote afstand 
zijn details niet duidelijk zichtbaar. Het 
collier lijkt koordachtig met in de punt 
een rozet (?). Het kan zijn dat collier en 
letters gesneden oplegwerk zijn, maar 
ook schilderwerk is mogelijk vermoede-
lijk het laatste omdat op jongere foto’s 
van oplegwerk niets meer zichtbaar 
is. Als De Reus in Rotterdam begin 1910 

De Reus bij de sloop begin 1910. 
De eens zo mooi versierde baard 
was in een kaal verschoten bord 
veranderd.

De baard van de molen in Buren in 1990 (foto jsb, 29 juni 1990).



wordt gesloopt, dan heeft hij de vorm 
van omstreeks 1870 nog steeds, maar 
van schilderwerk, laat staan oplegwerk, 
en de naam is geen spoor meer te be-
kennen. 

Buren

De eerste baard van de nieuwe molen in 
Buren zal ongetwijfeld de uit Rotterdam 
meegekomen baard zijn. Bij een latere 
vervanging wordt de vorm baard iets, 
nauwelijks noemenswaard, gewijzigd. 
De spleet tussen de bollen en de lubben 
onder de voeghouten wordt iets gro-
ter. Bij de restauratie van 1971 komt met 
grote, grove drukletters op de baard te 
staan: DE PRINS VAN ORANJE. Een twin-
tig jaar later blijkt de baard verder op-
gepimpt en is de donkergroene baard 
voorzien van een witte sierrand en de 
naam veranderd in een sierlijke schrijf-
letter. Tevens komt op de baard nu het 
oorspronkelijke bouwjaar van de stenen 
molen te staan: ‘Anno 1716’. Dit is alle-
maal nog tot daar aan toe. Maar het is 
blijkbaar nog niet mooi genoeg. Rond 
2000 wordt de baard die nog duidelijk 
herinnert aan het Rotterdamse verleden 
vervangen door een nieuwe die iedere 
relatie met de originele Reus-baard ver-
liest. Waarmee natuurlijk ook het bewijs 
van de Rotterdamse herkomst wordt ver-
donkeremaand. In plaats van de grote 
Rotterdamse baard komt er een totaal 
andere, aan de onderzijde afgewerkt 
met allerlei krulletjes en tulletjes; over 
vertrutting van molens gesproken. Ver-
der wordt deze baard behalve met de 
naam van de molen ook opgesierd met 
het wapen van Buren. Het mooi of lelijk 
is hier totaal niet in het geding, het gaat 
om het opofferen van een wezenlijk on-
derdeel van de geschiedenis van een 
molen aan een persoonlijke smaak. Het 
hebben van een zekere smaak is totaal 
niet in het geding. Wat wel en zeker bij 
een rijksmonument verwacht mag wor-
den is het respecteren van het histo-
risch gegevene boven die persoonlijke 
smaak. Juist dat is hier met voeten ge-
treden. Het historische gegeven wordt 

willens en wetens weggewerkt; het ver-
leden van de molen niet serieus geno-
men. 

Incident?

Nu mag men zich afvragen of deze vorm 
van baardschurft een ongelukkig inci-
dent is of dat het meer voorkomt. In het 
allerergste geval zou het een symptoom 
zijn van het negeren - of nog erger - een 
symptomatisch negeren zijn van het mo-
numentkarakter; een hoogst kwalijke 
zaak. Eerder werd in dit blad een verge-
lijkbaar voorbeeld genoemd: de molen 
van Elspeet (2000-1-11,12). Deze molen 
werd in 1893 gebouwd na het afbranden 
van zijn voorganger met onderdelen 
van een watermolen uit het Westland, 
de ondermolen van de driegang die de 
polder Oud- en Nieuw Wateringseveld 
bemaalde . In Elspeet handhaafde men 
de oude baard, inclusief de opschriften 
‘Ondermolen’ en het oorspronkelijke 
bouwjaar in Wateringen: 1847, plus het 
gemeentewapen van Wateringen. Ach-
teraf bezien schreeuwde de molen door 
de baard zijn verleden haast uit. Toch 
was dit in het vergeetboek geraakt. Toch 

was die baard wel het beslissende be-
wijsstuk dat het om de genoemde Wa-
teringse molen ging. Bij de restauratie 
van de molen in Elspeet in 1962 had men 
er geen boodschap aan: naam en ge-
meentewapen verdwenen: restauratie 
van de molen, maar verpestauratie van 
de baard. Nu zij het eerlijk toegegeven 
dat het aantal mensen dat zich in die tijd 
om dit soort zaken bekommerde niet zo 
groot was. En het is niet fris om de maat-
staven van 2010 terug te projecteren op 
1962. Toch verdient de Elspeetse baard 
nog een compliment vergeleken met de 
baard in Buren. De oorspronkelijke vorm 
van de baard werd intact gelaten. 
Ongetwijfeld zullen de baarden van Bu-
ren en Elspeet niet de enige baarden 
zijn waarbij de fantasie van de ontwer-
per het won van de authenticiteit; met 
of zonder frutseltjes. 

Toezicht

Gelet op het voortschrijdend inzicht in 
zaken als bouwhistorie had men in Bu-
ren toch wel een andere houding ver-
wacht. Ook mag men zich afvragen of 
deze wijziging de instemming van mo-
numentenautoriteiten (RCE) heeft ge-
kregen. Of dat er tegen dit soort ontspo-
ringen handhavend wordt opgetreden, 
te meer daar het in beide genoemde 
voorbeelden wel heel wezenlijke zaken 
betreft die het geschiedverhaal van de 
molen direct raken. 
Er speelt nog iets mee. Er waren geruch-
ten rond over een mogelijke schifting 
binnen het rijksmonumentenbestand. 
Een van de criteria laat zich gemak-
kelijk raden. Namelijk het bewaard zijn 
van het historisch karakter (wat dit ook 
zijn moge). Het laat zich raden dat mo-
numenten waarbij men het authentieke 
karakter met voeten heeft getreden 
makkelijk voor de bijl zullen gaan. Wan-
neer men dus bij restauraties of herstel 
dit karakter aantast, dan maakt men 
zich als het ware rijp voor het oordeel.

De baard van de molen van Elspeet 
veranderde totaal na de restauratie 
van 1962. Bij die restauratie werd op 
de plaats van 1971 1962 aangebracht, 
wat uiteraard in 1971 veranderde. 
Hopelijk brengt een restauratie van de 
molen niet alleen een ker ten goede 
voor de molen, maar ook voor de 
baard. 

De huidige baard van de molen in Buren, totaal afwijkend van vorm van zijn 
voorgangers met historie (foto D. Bunskoeke, 29 juni 2007). 

- T I E R L A N T I J N T J E S B A A R D -

De baard van de molen van Elspeet 
zoals die er tot de restauratie van 1962 
uit zag. De baard behield tot dat jaar 
de vorm, de kleur en de opschriften die 
hij bij de bouw in 1847 in Wateringen 
had gekregen; zelfs na de verhuizing 
naar Elspeet in 1893. De wijzigingen 
bij de restauraties van 1962 en 1971 
getuigen van weinig historisch respect.
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C O L O F O N
R i j n l a n d s e 
M o l e n s t i c h t i n g
Hooglandsekerkgracht 17e
2312 HS Leiden

Tel. 071-5164840
Fax 071-5164849
Bankrekening no. 5665.47.163
K van K Leiden S 165575

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

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

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

Andries Veloo

Ruud Bax, 

heerlijk molenaar
Sinds 1993 is Ruud Bax mole-

naar op de molen van de 
Hoogmadese polder. Dat was 
vroeger de ambachtsheer-
lijkheid Hoogmade, tot 1855 
een zelfstandige gemeente. 
Daardoor bleef de polder in 
de streek bekend staan als de 
‘heerlijkheid’. Dat heeft dus 
niets te maken met de kwaliteit 
van de molen, maar daardoor 
mag Ruud zich wel heerlijk 
molenaar noemen, zelfs hoog-
heerlijk molenaar, omdat de 
ambachtsheerlijkheid een zoge-
naamde hoge heerlijkheid was. 
Dit hield in dat men doodvon-
nissen mocht vellen. Vanaf de 
molen had men trouwens een 
prima uitzicht op de galg.

Ruud Bax op de waterloop van de molen 
(foto Andries Veloo, 6 oktober 2010).
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Ruud is geboren in Hoogmade op 8 no-
vember 1962. Ruuds vader was vroeger 
veeschipper, touwslager bij de touwfa-
briek in Leiderdorp, drukker bij de Ro-
togravure te Leiden en lasser bij G.T.I., 
meestal werkzaam voor de Hoogovens. 
Ruuds moeder kwam uit Voorhout. Ruud 
doorliep de lagere school in Hoogma-
de, daarna de lagere technische school 
Don Bosco te Leiden. In 1978 ging Ruud 
als machinaal houtbewerker werken bij 
aannemersbedrijf Slingerland te Alphen 
aan den Rijn en bleef daar anderhalf 
jaar. Daarna heeft hij tijdelijk gewerkt 
bij een tuinderij in Roelofarendsveen. In 
1980 kwam Ruud bij aannemersbedrijf 
Van Goossen te Hoogmade en werkt 
nog steeds op die locatie, maar niet 
meer onder Aad van Goossen.
Ik leerde Ruud kennen toen ik leste bij 
Bart Kraan op de Nieuwe Groenendijkse 
molen. Mijn huis is gebouwd door Van 
Goossen en Ruud heeft derhalve bijna 
al het houtwerk van mijn huis gemaakt: 
deuren, ramen en kozijnen en het is nog 
steeds niet verrot, dus hij heeft dat zeer 
vakkundig gemaakt.

Molenaar worden met vallen 
en opstaan

In 1973 deed Ruud mee met een radio-
programma Teleac schoolradio: trek-
tocht langs verschillende musea. Deel 
19 ging over molen De Valk in Leiden. 
Ruud was toen als ventje van 11 jaar al 
geïnteresseerd in molens. Jan van der 
Pouw Kraan was daar toen molenaar. 
Op woensdagmiddag ging Ruud vaak 
naar de molen en hielp Jan daar met 
rondleidingen en zo. Hij kreeg daar af en 
toe een pakkie shag voor. In 1976 ging 
Ruud in opleiding bij Bart Kraan op de 
Nieuw Groenendijkse molen te Hazers-
woude Rijndijk maar stopte daar in 1978 
mee. In 1988 ging Ruud kijken op hout-
zaagmolen De Heesterboom in Leiden 
waar toen Frans Rutten, Cees Loeve en 
Arthur de Groot zaagden. Toen kreeg 
het molenvirus weer vat op Ruud. Met 
pasen 1989 ging Ruud op bezoek bij 
Arie van der Ham, boer aan de Nieuwe-
weg te Wassenaar en molenaar van de 
Vetpot (Stevenshofjesmolen) bij Leiden. 
Arie zag wel wat in Ruud en zei: ”ga jij 

de Vetpot maar inspannen, dat ging 
kennelijk goed en Ruud is vanaf toen 4 
jaar assistent-molenaar geweest op de 
Vetpot en heeft daar bijna dagelijks ge-
malen. Frans Verra, Teun en Willem Walt-
man zijn op zowat dezelfde manier mo-
lenaar geworden bij Arie van der Ham. 
Ruud ging ook lessen op de Windlust in 
Wateringen bij Cees Franken. Na een 
tijd werd hem gezegd: ”jij wordt nooit 
molenaar” en werd daar weggestuurd 
met zwaar de pest erin natuurlijk. Dit was 
dus helemaal verkeerd ingeschat. Toen 
ging Ruud langs bij Willem Waltman op 
de Hoop doet Leven, toen nog in Rijns-
burg. Ruud kreeg theorie op de molen 
en daarna werd er gekaart, hartejagen. 
Op 1 juli 1993 werd Ruud aangesteld 
als molenaar op de Hoogmadese wip. 
Molenaar Piet van der Pouw Kraan over-
leed in 1992, maar daarover later meer. 
Het huisje werd verkocht aan een parti-
culier. Deze maakten al gauw bezwaar 
over Ruuds maalgedrag. Jammer voor 
Ruud, maar wel begrijpelijk, want na 
werktijd werd de vang gelicht tot in de 
late uurtjes en dat de hele week, behal-
ve zaterdagavond, want dan is Ruud in 
de plaatselijke horeca thuis. Als het dan 
een keer niet waait heeft hij de pee in en 
komt dan regelmatig bij mij als buurmo-
lenaar een bakkie of een biertje doen, 
dus wat mij betreft,.......laat het maar lek-
ker waaien. De relatie met de buurman 
is toch helemaal goed gekomen. Het 
huisje is sinds enige tijd bewoond door 
Cees van Rijt, ook geen onbekende in 

Molenaarsgezelligheid: v.l.n.r.: Willem Waltman, Justin Siebert en Ruud Bax. 

Ruud veegt de baan voor de zeer actieve ijsvereniging te Hoogmade. Ruud is 
zo ongeveer zijn hele leven actief als medewerker voor de ijsclub. 

Ruud voor de Vetpot, de 
bijnaam voor de molen van de 
Stevenshofpolder; de molen waar 
hij bij Arie van der Ham in het 
molenaarswerk groeide. 

RIJNLANDSE MOLENSTICHTING
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de molenwereld. Hij is molenmaker ge-
weest en was de zoon van de molenaar 
van de Barremolen te Zoeterwoude, een 
oom van Cees was ooit molenaar op de 
Grote molen ook te Zoeterwoude.
Ruud is ook gastgevend molenaar en 
heeft al heel wat leerling molenaars 
gehad, die ook allemaal geslaagd zijn. 
Sinds 2009 zit Ruud ook in het afdelings-
bestuur van het Gilde.

De polder

Frans Verra voorziet mij vaak van gege-
vens over de polders en de molens, die 
veel verder gaan dan de gegevens uit 
de provinciale molenboeken en de mo-
lendatabase. Hij weet enorm veel. Over 
de Hoogmadese polder en zijn molen 
deelde hij mij het volgende mee:
De Hoogmadese polder is ongeveer 182 
ha, inclusief e Piestpolder (14 ha.) In 1904 
was het polderpeil nog 1,95 m. – NAP. Nu 
is dat 2,25 m. - NAP. De polder wordt in-
geloten aan de noordzijde door de Ach-
terwatering (scheiding met de Blauwe 
polder), aan de oostzijde door de kron-
kelende Noord Ade (scheiding met de 
Blauwe-en de Frederikspolder), aan de 
zuidzijde over een korte afstand door de 
Does en daarna door de Voorwetering 
(scheiding met de Piestpolder) en aan 
de westzijde door de Zuidzijdervaart 
(scheiding met de Bos- en de Roode 
polder) De Hoogmadese polder is zeer 
oud en werd al in 1492 bemalen. Vroe-
ger stond naast de molen de plaatselijke 
galg, waaraan veroordeelden werden 
opgehangen. (Wij hebben nu gelukkig 
ook een rechter als molenaar, dus ons 
kan niks meer gebeuren.) Er was ook een 
schutsluisje naast de molen.
De polder vormde destijds de Heerlijk-
heid van Hoogmade, toen eigendom 
van de Heeren van Poelgeest. In 1692 zijn 
de bezittingen overgegaan naar Corne-
lis Sprong en diens erfgenamen bezitten 
de ambachtsheerlijkheid nog steeds. 
Een made, ook wel maat, mede of meet 
is een stuk grasland dat gemaaid wordt. 

Hoogmade betekend dus hoog land; dit 
in tegenstelling tot het westelijker gele-
gen laagland onder Oud Ade.
De Piestpolder wordt ook bemalen door 
de Hoogmase wip. Er lopen daarvoor 3 
duikertjes onder de Van Klaverweide-
weg door. De Piestpolder is ca. 14 ha. 
groot en bestaat uit drie delen geschei-
den door drie boezemslootjes. De drie 
delen zijn onderling verbonden door 
drie duikertjes. Op het grootste stuk, het 
westelijke deel, stond een klein vijzelmo-
lentje; een achtkantje met een vlucht 
van 11 m en een vijzel met een diameter 
van 73 cm. Het winterpeil was 1,90 m. - 
NAP.

De molen

De Hoogmadese wip verkeerde tegen 
1900 in zeer slechte staat en werd daar-
om in 1897 vernieuwd. Een rekening van 
Hein Verbij, oprichter van het molenma-
kersbedrijf Verbij (overgrootvader van 
de huidige directeur Lucas Verbij) ver-

meld: ‘Amovering (verwijderen, slopen) 
molen, heien van 13 palen, 12 m. lang. 
Gehele ondertoren uit te voeren in ame-
rikaans grenen.’ Van het bovenhuis zijn 
nog onderdelen hergebruikt. De opzich-
ter was ene Goldberg een toen beken-
de waterbouwkundige uit Hazerswoude.
Rond 1935 verschenen diverse rappor-
ten, om te streven naar een betere be-
maling van de polder. Men overwoog: 
- Een ruwoliemotor op het scheprad;
- Verdieping van en met een nieuw 

scheprad;
- Elektromotor met pomp;
- Erikson-installatie op het scheprad.
Het polderbestuur vond het allemaal te 
duur en men besloot de waterloop te 
verdiepen en een tweedehands schep-
rad aan te schaffen. Dit scheprad kwam 
waarschijnlijk van de Vlietmolen, die in 
1929 een pomp kreeg. Het bovenschijf is 
toen ook vergroot.
Begin jaren 50 is de molen voorzien van 
een pseudo fokwieksysteem. Windbor-
den met voorzoom, waarachter mallen 
met kleedhout en zinken platen, met 
een spleet tussen de voorzoom en de 
neus van de “fok”. Als de windborden er-
uit werden gehaald, had je dus gewoon 
fokken. Dit was een methode uitgedacht 
door A.J. Dekker en Gijs Verbij. Toen men 
dit doorhad, mocht dit systeem van ir. 
Fauël, de uitvinder van de fokwieken, 
niet meer gebruikt worden. De meeste 
zijn pas weggehaald toen ze verrot 
waren en niet meer teruggekomen. De 
windborden mochten er niet meer uit-
gehaald worden. In Rijnland is het op 
verscheidene molens aangebracht ge-
weest. In 1962 werd besloten om een vij-
zel te plaatsen, want het scheprad had 
te weinig tasting. Hij werd op de traditi-
onele manier aangebracht: in het hart 
van de molen, dus ook de waterloop 
kwam nu door de molen. De schaar-
stijlen werden verwijderd. Het gevlucht 
ging niet over de vijzelbrug en moest 
omhoog, dat ging niet meer door de 
hals te stapelen, want de as had al een 

Zo ging dat vroeger met de was op de Hoogmadese molen. De molen had toen 
nog een scheprad (foto coll. Piet van den Bosch).

De witte was wordt gebleekt op de molenwerf. Zomer: de molen in het kruis.
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hele grote hoek, om langs de scheprad-
kast te draaien. De as werd toen voor en 
achter evenredig verhoogd, waardoor 
het dak ook omhoog moest, anders had 
de vang geen ruimte.
In 1967 is er ook een elektromotor ge-
plaatst om de vijzel bij windstilte aan te 
drijven. Het dubbele kettingwiel was er 
bij de vervijzeling al op aangebracht. 
Circa 1970 werd er weer oudhollands 
tuig gemonteerd.
Na een droge zomer verloor het boven-
wiel een aantal wiggen en een ervan 
kwam tussen de velg en de staven van 
het bovenschijf, het bovenwiel schoof 
naar voren verloor daarbij een halve 
gang kammen en stond uit zijn werk te 
draaien. De met water beladen vijzel 
deed de rest. De molen was amper stil te 
zetten. Nog diezelfde week moest Aad 
Wassenburg er heen. Bovenwiel op zijn 
plek, nieuwe kammen en Piet kon weer 
malen. Dit was de eerste keer dat Piet 
schade had gemalen en hij had het 
daar knap moeilijk mee. In 1992-1993 
volgde weer een groot herstel. Piet van 
der Pouw Kraan was in die tijd ernstig 
ziek en op de dag, dat de roeden wer-
den gestreken, overleed hij. De molen 
heeft toen jammer genoeg niet in de 
rouw kunnen staan. De vijzelbeschoe-
ping is voor 1979 verlengd, met die mo-
gelijkheid was met het aanbrengen van 
de vijzel al rekening gehouden.
De veiligheid in het bovenhuis is zeer 
goed, door afscherming van bovenwiel 
en schijf.
De molen heeft een vlucht van ca. 23 
meter. De Hoogmadese wip is in 1976 in 
eigendom gekomen van de Rijnlandse 
Molenstichting.

Voor de Hoogmadese wip: links 
Willem v.d. Pouw Kraan, die nu 
nog bij Lijkermolen 2 woont, rechts 
vermoedelijk Jan v.d. Pouw Kraan van 
de Stadsmolen in Leiden de jongen is 
onbekend.
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Op 23 oktober 1993 werd de molen na restauratie in bedrijf gesteld door 
commissaris van de koningin Patijn.

De Hoogmadese wip in de moderne tijd; geluidsschermen langs de A4 en de 
HSL hebben de scheiding met de Blauwe molen op de achtergrond vergroot. 
Voor het woonhuis het vijzelgemaal dat off icieel de taak van de molen heeft 
overgenomen, maar in de molen dankzij Ruud Bax toch een stevige concurrent 
vindt (foto D. Kenbeek, 6 januari 2009). 



BON
Help ons de molen en daarmee ons landschap te bewaren. Wij hebben uw hulp hard 
nodig. Het gaat ons daarbij niet alleen om geld, maar ook om uw steun als sympathisant. 
Donateur worden mag natuurlijk ook! Uw gift wordt uitsluitend aan de molens besteed, 
onze stichting werkt geheel pro deo.

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

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

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

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

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

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

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

invullen en in envelop versturen naar de:

R I J N L A N D S E 
M O L E N S T I C H T I N G
Hooglandsekerkgracht 17e
2312 HS Leiden

Laat de
 

molens 

draaien

✂
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De molenaars

Tot 1919 was ene Van Kins molenaar op 
de Hoogmase. Een dochter van Van 
Kins trouwde met Jaap Hoogeboom van 
de Waterloosmolen. Zij is erg jong over-
leden. Na Van Kins werd Bart van der 
Pouw Kraan er molenaar. Tot 1925 heb-
ben ze in de molen gewoond, daarna in 
de ernaast gebouwde woning. Drie van 
zijn zoons werden ook molenaar, Willem 
op de Lijker 1, Jan maalde en woonde 
op de Stadsmolen te Leiden en boerde 
daar ook nog wat bij. Hij is ook molenaar 
geweest op molen De Valk en de Kikker-
molen, Piet volgde zijn vader op op de 
Hoogmadese wip in 1949. Een dochter 
trouwde met Leo Cozijn, molenaar op 
de Hoogeveense molen te Noordwij-
kerhout. Drie zonen van Willem van der 
Pouw Kraan woonden op molens: André 
nog steeds op de Lijker 1, Paul nog steeds 
op de naburige Lijker 2 en Hans woonde 
tot vorig jaar op de Vrouw Vennemolen; 
een echte molenaarsfamilie dus.
Bart van der Pouw Kraan had als gelovig 

katholiek: ‘Heilige Donatus bewaar ons’ 
(Sint Donatus: beschermheilige tegen 
onweer, blikseminslag, hagel en brand, 
feestdag 30 juni) op de windvaan laten 
schilderen. In Piet’s tijd werd de molen 
ook eens geschilderd en de schilder 
verfde over de tekst heen. Toen hij de 
volgende dag de text er weer op wilde 
verven, was hij de juiste text vergeten. Hij 
schilderde toen aan de ene kant van de 
windvaan: ‘Heilige Donatus bescherm 
ons’ en aan de andere kant: ‘Heilige 
Donatus bewaar ons’. Toen Piet dat later 
zag, moest de schilder subiet terugko-
men en ‘bescherm’ eraf halen en ‘be-
waar’ er weer op schilderen. 
Bij het aanbrengen van de vijzel was al 
een dubbel kettingwiel op de vijzelas 
gemonteerd. Een aantal jaren later is er 
een elektromotor bijgeplaatst. Nu kon 
Piet er een baan bijnemen en ging bij de 
DAF-dealer Van Ulden werken. Hij haal-
de zijn rijbewijs en kocht ook een Dafje, 
dat in een nieuw gebouwd schuurtje 
onder een deken werd gestald. Piet v.d. 
Pouw Kraan was een zeer toegewijd mo-

De Hoogmadese molen met rechts 
van de molen de galg (‘gerecht’); 
fragment van de kaart van Rijnland 
van Johan Dou uit 1647 (coll. 
Hoogheemraadschap van Rijnland).

lenaar, die de molenaars in de omge-
ving goed in de gaten hield en ik ben blij 
,dat hij mij als beginnend molenaar op 
het Doeshofmolentje niet kon zien!

A L M E N U M
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Jan van Gent

Satellietfoto (Google) van de Oost- en de Westbroekpolder met de plaatsen van de 
molens daarop aangegeven: 

1. Oostbroekmolen / 2. Westbroekmolen / 3. De Stenen Beer. 

Vergelijk ook de kaart in Molenwereld 2010-9-328.
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In Molenwereld 2010-9 

zijn de lotgevallen van de molen van 

Westbroek voor het voetlicht gehaald; 

nu is de beurt aan de molen van 

Oostbroek. 

De ligging van deze uit 1626 date-
rende wipmolen midden in het 

lage gedeelte van de Oostbroekpol-
der was voor de waterbeheersing een 
gunstige beslissing. De ingelanden en 
de boeren hadden in dit gedeelte niet 
te klagen, alleen als de duiker met de 
andere polder in verbinding stond kreeg 
je wel natte voeten! Daarom werd er 
steeds onderzocht om de molen te ver-
beteren voor een betere waterbeheer-
sing. 
Naast de verbeteringen was het onder-
houd van de molen, de duikers en overi-
ge waterwerken heel belangrijk. Elk jaar 
werden door de polderopzichter, dit was 
meestal een molenmaker uit een omlig-
gende plaats, de gebreken voor het on-
derhoud opgenomen. De molenmaker 
verrichtte het noodzakelijke timmerwerk, 
met de rietdekker en zeilmaker was een 
meerjarencontract afgesloten voor de 
inspectie en reparatie van hun werk. 
Met de komst van het gietijzer werden 
hier ook de belangrijke houten onder-
delen vervangen. In 1859 werd door D.A. 
Schretlen & Comp. uit Leiden de molen-
as geleverd voor ƒ 448,60 en in 1883 een 
gietijzeren wateras voor ƒ 245,00. Het 
scheprad kwam in 1891 uit Den Haag 
van de IJzergieterij De Prins van Oranje 
(kosten ƒ 514,00) en geklonken ijzeren 
molenroeden werden geleverd in 1880 
en 1889 door de Gebr. B. Pot (fabricage-
nummers 1243 en 1566). Uit het laatste 
blijkt dat één molenroede gelijk is mee-
geleverd met de molenroeden voor de 
Westbroekmolen en dat hier een hou-
ten roede vrij recentelijk was vernieuwd. 
Opvallend is dat deze houten roede in 
1886 weer was vervangen en dat er toen 
maar is besloten tot de bestelling van de 
laatste ijzeren roede voor deze molen. 
In 1901 werd het bovenhuis geheel be-
kleed met zinken ‘solanges’, zeg maar 
zinken leien die op een bepaalde ma-
nier in elkaar grijpen en zo zorgden voor 
een waterdichte afsluiting die onder-
houdsvrij was. Het werk werd uitgevoerd 
door loodgieter J.A. Elderhorst uit Stomp-
wijk die 87½ m2 oppervlak bedekte voor 
ƒ 323,75 en aan de molenaar werd ƒ 6,00 
aan koffiegeld betaald voor 600 koppen 
koffie, dus 1 cent per kop!

Molenaarsloon

Nicolaas van Leeuwen was molenaar 
van 1867 tot 1908 en zijn jaarwedde was 
in 1867 ƒ 88,00. Gelukkig werd dat in 1875 
opgetrokken naar ƒ 140,00, wat tevens 
de jaarinkomsten waren voor zijn opvol-

De samengevoegde tekeningen van Adriaan Dekker voor de modernisering van 
de Oostbroekmolen in 1929.

ger, zijn zoon Arie van Leeuwen. In 1929 
werd dit met vijftig gulden verhoogd 
naar ƒ 190,00 en ook hij had de extra 
inkomsten als duikerhouder voor een 
bedrag van ƒ 20,00. Voor het schoon-
houden van de molenboezem kreeg hij 
ƒ 12,50 en als hulp bij de schouw en visita-
tie kreeg hij zelfs een bedrag van ƒ 3,00. 
Zijn totale jaarinkomen was dan in 1920 
circa ƒ 225,50, wat nog werd aangevuld 
door het maalloon van ƒ 20,00 door zijn 
vrouw Mina van Leeuwen-Faaneman. 
Het jaarinkomen als molenaar was niet 
voldoende voor het opgroeiende gezin 
en zodoende werkte onze molenaar 
als losse arbeider bij de boeren in de 
Weipoort. Bij zijn afwezigheid nam zijn 
vrouw het werk aan de molen waar en 
zij stond bekend als een volwaardige 
molenaar. Dit wordt nog onderstreept 
door een verhaal uit de bundel “Zo was 
het in Zoeterwoude”. Arie, de molenaar, 
stond er om bekend, dat hij niet veel 
zin had om ’s nachts te malen. Als het 
water hoog was in de polder keken de 
poldermeesters als zij ’s morgens op-

stonden of het water gezakt was. Als er 
ondanks dat er goede molenwind had 
gewaaid “niks afgemale was”, waren 
de boeren kwaad en klaagden bij het 
bestuur; “dat die luie verdommeling van 
’n molenaar vannacht weer bij Mina 
was blijve legge en ons laat verzuipe”. 
Ouwe Jaap van Leeuwen ging, om al 
die klachten te voorkomen meermalen 
in de nacht naar de molen om Arie te 
wekken. Als hij echter goed en wel thuis 
was, nadat Arie gedwongen had om de 
molen te zeilen, haalde Arie de zeilen 
van de wieken en ging naar bed. “Ik mot 
er niks van hebbe”, zei Arie, “de nacht 
is voor het ongedierte. Een mens hoort 
’s nachts in bed”! Op de jaarlijkse geld-
dag wilde het polderbestuur over dit 
probleem eens een hartig woordje spre-
ken met Arie van Leeuwen. Na de beta-
ling van de polderlasten door de boeren 
was het de gewoonte dat als eerste de 
molenaars hun geld in ontvangst na-
men en dat was onze molenaar van de 
Oostbroekmolen. Arie, zich van geen 
kwaad bewust, kwam lachend de huis-
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kamer binnen en stak zijn hand uit naar 
de voorzitter Jan Poel zeggende “dag 
Janbuur” en dan tot Ouwe Jaap, “dag 
Jaapbuur” en dan nog altijd lachende 
ook Arie Berg de hand gedrukt had, zei 
de voorzitter streng; “Arie, kom jij eens 
naast mij zitte”. Arie verblikte of verbloos-
de niet, ging verbaasd kijkend zitten en 
toen sprak de voorzitter, heel luid, zodat 
allen het in de gelagkamer konden ho-
ren: “Arie je ben maar een lor van een 
molenaar”, waarop Arie met een staal 
gezicht antwoordde; “zou je dat den-
ke Janbuur”. Dat deed de voorzitter in 
woede ontsteken en hij zei: “Het is dat 
je zo ’n reuzewijf heb, die overdag as jij 
bij de een of andere boer gaat werken, 
kan male als de beste molenaar, an-
ders joeg ik jou van de molen af, want 
je ben lor van een molenaar”. En weer 
klonk het laconieke antwoord: “zou je 
dat denke Janbuur”. “Ik kon mijn lachen 
niet bedwingen”, zei penningmeester 
Cor Paardekooper, telde Arie zijn geld 
uit en liet hem het bevelschrift tekenen. 
De voorzitter maakte geen indruk op 
de molenaar en Arie zei tenslotte: “zel 
ik Wout van de Steene Beer (de molen 
van de Oude Gelderswoudsche pol-
der) maar zegge dat ie komme mot” En 
weer stak hij zijn grote hand toe tot de 
voorzitter met “dag Janbuur, dag Jaap-
buur, dag Arie Berg, dag meheer Paar-
dekooper”. Bij de deur keerde hij zich 
om en vroeg met hetzelfde lachende 
gezicht: “Ik kan zeker wel een borreltje 
van het bestuur nemen”. Het was in de 
gelagkamer doodstil geworden. Ieder-
een wilde horen hoe Jan Poel het zou 
maken met Arie van de wipmolen. Toen 
Wout van Leeuwen van De Steenen Beer 
tot hem zei: “Je had ’t daar niet te best 
Arie”, kreeg hij ten antwoord: “Het viel 
alles mee, ik mag nog een borreltje ne-
men van het bestuur. Schenk hem maar 
gauw in Leen. Een mens mot niet haat-
dragend weze, dat benne maar van die 

De laatste molenaar van de “wip”, 
Arie van Leeuwen (1908-1931).

In het woonvertrek van de Rooie wip in Hazerswoude is voor de foto de 
omtimmering van het schijf loop in de kamer weggehaald. Links één van 
de buitendeuren. Naast de bedstede van de ouders met de ‘kribbe’ voor de 
zuigeling, was in deze molen nog een extra slaapplaats onder de servieskast. 
(Dit voor het ‘ondergeschoven kind!’)

vlage…. as ’t erg hard waait, as ’t sturmt, 
dat duurt nooit lang…. nou proost”! En 
zo bleef Arie van Leeuwen samen met 
zijn vrouw Mina Faaneman de mole-
naar van de eeuwenoude wipmolen in 
de Oostbroekpolder, waar hij ook ac-
tief was met het palingvissen. Vooral bij 
ruig weer in het najaar of de winter was 
de kans het grootst op een goede pa-
lingvangst, dan zwom de paling graag 
met stroom mee en vanzelfsprekend zo 
richting van de in waterloop geplaatste 
raamnet(fuik) van de malende molen. 
Zo kon het wel gebeuren dat binnen het 
uur ruim 300 pond paling werd gevan-
gen!

Wonen in de molen

Het leven van de molenaar was mid-
den in de polder een hard bestaan, 
vooral toen hij met zijn gezin nog in de 
molen woonde. In een wipmolen was 
de woonruimte beperkt, want een groot 
gedeelte van de piramidevormige romp 
werd ingenomen door het gaande werk 
van de molen. In dit gedeelte was het 
waterwiel en de spil met het onderwiel 
aan het oog onttrokken door een hou-
ten betimmering. In het tegenoverlig-
gende vrije gedeelte, wat was afge-
schoten met een houten schot, vond 
men een bescheiden woonruimte. In dit 
houten schot waren twee deuren, vlak-
bij bij beide buitendeuren, die gebruikt 
werden om de woonruimte in te gaan 
en als doorloop bij het malen als één 
van de buitendeuren was afgesloten. 
De houten vloer van de woonruimte lag 
een stuk lager dan de stenen vloer van 
de overige ruimte. Met een trapje van 
een paar treden kwam men dan ook in 
de woonkamer waar de wanden en het 
plafond eveneens met hout waren afge-
timmerd. Hierbij was de houten wand zo 
dicht mogelijk tegen de draaiende spil 

geplaatst, waardoor de houten demon-
tabele omtimmering van het rondsel of 
het onderwiel als een puist in het woon-
vertrek stak. Bij de Oostbroekmolen wa-
ren drie ramen waardoor het daglicht 
naar binnen kwam en zo het donker 
geschilderde woonvertrek verlichtte. 
Tussen twee ramen stond de kachel die 
haar rook afvoerde door de schoorsteen 
die met de vorm van de ondertoren 
was gemaakt. In de donkere hoek van 
de woonruimte was de bedstede met 
waarschijnlijk hierin een ‘kribbe’ voor de 
pasgeborenen! Veelal was in de hoek 
tegen het scheprad een extra bedste-
de. Of er ook op de ‘kokerzolder’ boven 
het verwarmde gedeelte van het woon-
vertrek werd geslapen blijft een groot 
vraagteken. De keuken in de wipmolen 
was in een hoek van de molen naast 
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het afgeschoten molenwiel, waar werd 
gekookt op grote petroleumstellen, zo-
genaamde 3- en 4-pits stellen. Voor de 
bereiding van het eten en de koffie of 
thee, werd gebruik gemaakt van het op-
gevangen regenwater uit de regenput, 
daarentegen werd voor de was gewoon 
het slootwater gebruikt! Later werd bij 
veel wipmolens een vrijstaand huisje 
gebouwd, dat met het oog op de vrije 
windvang niet te hoog mocht zijn en 
meestal ten oosten van de molen stond 
in de luwte van de overheersende zuid-
westenwind. De molenaar woonde in 
wintermaanden toch liever in de molen 
en gebruikte het huisje als zomerverblijf, 
vandaar dat er gesproken werd van het 
zomerhuis. Dit was ook het geval bij de 
Oostbroekmolen en bij de molenvisitatie 
in het najaar van 1911 tijdens de jaarlijkse 
schouw van de kaden, werd na rijp over-
leg een voorstel voorgelegd aan de ver-
gadering met de volgende toelichting; 
‘dat het wenschelijk is om het zomerhuis 
van de Oostbroekmolen af te breken en 
opnieuw op te bouwen, zoodat het te-
vens tot woonhuis dienstig kan worden 
gemaakt. Zulks is niet alleen zeer gewen-
scht met het oog op het gezin, dat thans 
in de molen is gehuisvest doch vooral 
ook in de tijd van ziekte van een der le-
den van het gezin. In de tijd van ziekte 
zou de mogelijkheid kunnen bestaan, 
dat op bevel van den geneesheer het 
malen van den molen, voor het herstel 
van de zieke moet worden gestaakt. In 
dat geval en bij enigszins langen duur 
zou de polder onder water kunnen ge-
raken, doch nog grootere schade voor 
de Ingelanden zou berokkenen Om dit 
alles te voorkomen is het gewenscht het 
bestaande zomerhuis zodanig te veran-
deren, dat het te allen tijde bewoon-
baar is en dat slaapgelegenheid aldaar 
aanwezig is’. Er waren twee plannen, 
een zomerhuis met een plat mastiekdak 
begroot op ƒ 1100,00 en een met een 

gebroken kap op ƒ 1300,00. Natuurlijk 
waren er weer grote bezwaren: men 
vond het niet nodig om te bouwen van-
wege mogelijke ziekte in het gezin van 
de molenaar. Wel vond men dat er ge-
bouwd moest worden als de woning niet 
voldoende groot was. Maar er waren 
gelukkig ook ingelanden die de argu-
menten van het bestuur ondersteunden, 
dit ook omdat de molenaar niet volle-
dig met zijn gezin in de molen kon wo-
nen. Met eenderde meerderheid werd 

besloten tot de uitvoering van het eer-
ste plan en na aanbesteding onder de 
aannemers van Zoeterwoude, werd het 
gebouwd door Kees van Heteren met 
zijn schoonzoon Cornelis Akerboom voor 
een bedrag van ƒ 1395,00; aanzienlijk 
meer dan de begroting. Dit kwam door 
de “hoogere eischen” van de overheid 
die waren gesteld bij de bouw van nieu-
we woonhuizen door de pas ingevoerde 
Woningwet van 1912. Voor het begin-
nende gezin van Arie van Leeuwen was 
het een grote luxe om een woonhuis te 
betreden met een aparte keuken, een 
grote huiskamer met twee bedsteden 
en ruime opbergkasten. Hij zelf had met 
zijn broers en zussen nog in de molen 
geslapen, het gezin bestond uit 7 kinde-

Het ijzeren schijf loop met ‘rollende’ 
staven in de kap van de molen in 
Waardenburg.

Inzet: De situatie rond de Oostbroekmolen op de kadastrale minuutkaart 
van omstreeks 1830. Evenals bij de Westbroekmolen is er weer een opvallend 
verloop van de watergangen. De achterboezem komt links in beeld, maar buigt 
voor de molen onder een haast haakse bocht naar links en direct daarna weer 
naar rechts naar het scheprad van de molen. Het opgemalen water gaat via een 
Z-bocht richting Weipoort. Nog merkwaardiger is dat de achterboezem ook 
onder de molen langs loopt en zich links om de molen heen buigt om daar 
dan dood te lopen tegen de voorboezen; in principe dezelfde situatie als bij de 
Westbroekmolen. De enige zinnige verklaring is de aanwezigheid van een sluisje 
of meer nog een overhaal, zodat schouwen uit de polder in de boezem konden 
worden getrokken. Een dergelijke overhaal is nog aanwezig bij de Blauwe molen 
onder Rijpwetering. 

De overhaal bij de Blauwe Molen. Bij de molen splitst de achterboezem zich: 
één ‘tak’ buigt naar rechts en komt uit bij de achterwaterloop van de molen 
waarvan de frontmuur zichtbaar is; de andere buigt naar links, loopt voor de 
schuur langs en komt uit bij de overhaal waarvan de windas links achter de 
schuur zichtbaar is. Met de windas werden schouwen uit de polder getrokken. 
Dat kost veel inspanning. Het alternatief zou een schutsluisje zijn, maar dat 
heeft als nadeel dat bij iedere schutting de polder met water werd bezwaard en 
daar zat men niet op te wachten. Zo’n overhaal zou de merkwaardige situatie 
bij de Oostbroek- en de Westbroekmolen verklaren 
(foto D. Kenbeek, 23 november 2003).
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ren, waar 4 kinderen op jeugdige leeftijd 
zijn overleden. De moeder van Arie van 
Leeuwen, Petronella was de dochter 
van molenaar Arie Fritschij en zij was ook 
op de Oostbroekmolen geboren en op-
gegroeid. Zij kwam uit een gezin van zes 
kinderen waar de meeste een respecta-
bele leeftijd hebben bereikt. Zij verlieten 
wel op twaalfjarige leeftijd de molen om 
te gaan werken en gingen in de kost bij 
menig boer in de Weipoort. Naast de 
voordeur van het zomerhuis was een 
eerste steen gemetseld in de maten 
van 26x21 cm, met de tekst “Pietje van 
Leeuwen 8-10-1912”. Pietje van Leeuwen 
was toen met 2½ jaar de oudste dochter 
van de molenaar Arie van Leeuwen en 
zijn vrouw Mina Faaneman. Zij vormde 
samen met Anna, Jan, Klaas en Maria 
het molenaarsgezin Van Leeuwen. Pietje 
was afgeleid van Petronella en ook zij 
veranderde haar roepnaam in Nel!

Naar verbeterde bemaling

Met de komst van Jaap van Leeuwen 
als voorzitter van het polderbestuur zou 
er veel veranderen. Vanwege zijn hoge 
leeftijd - hij was al zestig jaar toen hij de 
functie aanvaarde - stond hij ook be-
kend onder de naam van ‘Ouwe Jaap’. 
Een van zijn doelstellingen was het ver-
beteren van de waterbeheersing van 
de polder. Hij was een zwijgzame man 
met een rustige kijk op de problemen 
in de polder. Als bewoner van de boer-
derij Veldzigt aan de Weipoortseweg 
69 nam hij zijn taak serieus en wist waar 
de knelpunten lagen. Er moest gewoon 
een beter bemalingsysteem komen om 
elke boer tevreden te stellen en dit zeer 
zeker na de rampzalige natte zomer-
maanden van 1925, 1926 en 1927! Grote 
problemen had hij destijds met de ver-
vanging van de Westbroekmolen in 1900 
op de huidige plaats. Volgens hem was 
het beter geweest als de molen was ge-
bouwd in het lage zuidelijke gedeelte 

van de Westbroekpolder, maar dat was 
niet gebeurd. Achteraf is het een logi-
sche gedachte om een nieuwe molen 
te bouwen in het laagste gedeelte van 
de Westbroekpolder, ter hoogte van 
het Korte Kerkpad. Door een eventuele 
keuze voor deze plaats, was het polder-
bestuur verplicht tot de bouw van een 
geheel nieuwe onderbouw van waterlo-
pen en daaraan verbonden heiwerken 
voor de funderingen. Door de keuze 
van de vervanging van de huidige wip-
molen, kon men gebruik maken van de 
bestaande onderbouw en dit was daar-
door een voordelige oplossing! 
Om tot een goed oordeel te komen 
tegenover de boeren en ingelanden, 
liet hij zich voorlichten door verschil-
lende deskundigen op het gebied van 
machinale bemalingsystemen of ver-
beterde systemen voor de bestaande 
Oostbroekmolen. Hierbij was ook een 
advies van het Ingenieursbureau Eriks-
son uit Rotterdam voor het gebruik van 
een elektrische hulpmotor bij windstilte. 
Het advies vroeg een pittige investering 
van ƒ 4.700,00, exclusief de levering en 
de aanleg van de kabel. Het werd door 
het polderbestuur als alternatief meege-
nomen, maar verdween al snel naar de 
prullenmand.
Na het voorbereidende werk van het 
dagelijkse polderbestuur, werden op 
28 mei 1928 verschillende plannen ge-
presenteerd aan de boeren en inge-
landen voor de gezamenlijke bemaling 
van de Oost- en Westbroekpolder met 

448 hectare aan land en de Oude Gel-
derswoudsche Polder met 91 hectare, 
samen bijna 600 hectare. Er waren twee 
plannen, een elektrische of een met 
een dieselmotor aangedreven schroef-
pomp. Het bestuur kreeg de vrije hand 
voor het uitwerken van de plannen en 
het maken van de exploitatiebereke-
ning. Daarnaast was er een contact tot 
stand gekomen met de molendeskun-
dige Adriaan Dekker. 

Adriaan Dekker

Adrianus Jan Dekker stamt uit een oud 
molenmakersgeslacht te Hazerswoude. 
Zijn vader Jan Dekker bracht hem de 
liefde bij voor de Hollandse molen, on-
der het motto ‘dat het afbreken van 
een molen een onvergeeflijke daad 

Adriaan J. Dekker 1892-1963.

Het zaagmolentje van Dekker, nog 
op zijn oorspronkelijke plaats in 
Hazerswoude-dorp. In 1975 werd 
het verplaatst naar Rijnsaterwoude 
en herbouwd op de werkplaats van 
molenmaker Piet van Beek, een 
zwager van Adriaan Dekker. In 2009 
volgde een nieuwe verhuizing, nu 
naar Hoogmade waar de molen in het 
bedrijf van molenmaker Verbij staat.

Dekkerlager voor de molenas uit de Oostmolen in Gistel (B) 
(foto jsb, 9 oktober 2010).



13e jaargang 2010 nr. 12 |453 Molenwereld

- P O R T R E T -

was’. Adriaan Dekker was al op jeugdi-
ge leeftijd aan het zoeken naar nieuwe 
technieken voor verbeteringen aan het 
eeuwenoude principes van de molen. 
Hij werd geïnspireerd door de aërodyna-
mische vleugelvorm uit de vliegtuigin-
dustrie, die hij uitwerkte in de werkplaats 
van zijn vader. Veel ervaring deed hij op 
- hij was net 17 jaar - bij de bouw van een 
kleine houtzaag-wip-baliemolen die hij 
op de nok van de werkplaats van zijn 
vader bouwde. Het was op de wieken 
van dit molentje waar hij met de vleu-
gelvorm experimenteerde. De wieken 
werden omhuld met zinken platen en de 
gestroomlijnde vorm zorgde voor een 
hogere productiviteit bij weinig wind. 
Verder maakte hij gebruik van lichtlo-
pende kogellagers in plaats van de tot 
dan toe gebruikte halsstenen. Er is zelfs 
in de oorlogsjaren dankbaar gebruik 
gemaakt van het molentje in de perio-
des dat de elektriciteit schaars was en 
misschien wel meer dan alléén voor het 
zagen van hout!
In 1924 nam Adriaan Dekker de uitda-
ging aan met de deelname aan de 
door De Hollandsche Molen uitge-
schreven prijsvraag, die moest leiden 
tot rendementsverbeteringen van de 
eeuwenoude molenprincipes. Hij kwam 
met de door hem ontwikkelde wieken-
verbeteringen, het gebruik van de mo-
derne kogellagers en het door hem be-
dachte gebruik van schroefpompen. De 
jury van deze roemruchte prijsvraag was 
van mening dat de ingezonden ontwer-
pen slechts deeloplossingen waren en 
besloot de eerste prijs niet uit te reiken. 
Maar de trend was gezet voor verbete-
ringen en hulpmiddelen voor de aan-
drijving van het gangwerk van de be-
staande molens zodat er een kentering 
kwam in de sloop en de verkleining van 
het molenbestand in ons land. 

Waardenburg

De ideeën van Adriaan Dekker bleven 
niet onopgemerkt voor het polderbe-
stuur van de Dorpspolder in Waarden-
burg. De poldermolen uit 1867 verkeerde 
in een goede conditie. Maar de molen 
had net als haar soortgenoten het ge-
brek, dat het scheprad grote moeite 
had om zijn werk te doen bij een zwakke 
wind. Elektrische bemaling viel af door 
de hoge aanlegkosten van de kabel 
en dat gold eveneens voor de hoge 
investeringen van een motorbemaling. 
Het bestuur van de polder had alle ver-
trouwen in de ontwerpen van Adriaan 
Dekker en zo werd in 1927 de molen ge-
heel verbouwd naar een snel lopende 
stille molen, zeg maar een watergemaal 
aangedreven door de wind. 
Hierbij werd het scheprad vervangen 
door drie verticale schroefpompen, met 
gietijzeren schroeven van Nering Bögel 
uit Weert, die gezamenlijk en afzonder-
lijk konden worden aangedreven. Het 
voordeel bij deze molen was dat de wa-
terloop met het scheprad middenin in 

de molen hun plaats hadden. Daar was 
ook plaats voor de nieuwe cilindervor-
mige ruimten voor de schroefpompen. 
De aandrijving vond plaats door de 
aanwezige houten koningsspil waarvan 
het onderste gedeelte werd vervangen 
door een stalen as met een grote open 
stalen schijf. Een lederen drijfriem dreef 
op haar beurt de schroefpompen aan 
en de extra aangebrachte spanrollen 
voorkwamen het afglijden en slippen 
van de drijfriem. Bovenin de molen was 
de bovenschijf of bonkelaar vervangen 
door een stalen kegelvormig rad met 
cilindervormige rollen, waarin het ver-
plaatste bovenwiel voor de aandrijving 
zorgde. De massieve zware gietijzeren 
molenas was voorzien van kogellagers, 
één rond de hals en één aan de voet 
van de as (de pen). Natuurlijk zijn er ook 
kogellagers toegepast rond de aange-
paste koningsspil. Door het gebruik van 
deze SKF-kogellagers ontstond een licht-
lopend gangwerk. Ook kregen de wie-

ken de eerste kenmerken van het later 
zo bekende geworden ‘Dekkersyteem’. 
Het werd in de taal van 1927 als volgt 
omschreven: ‘De wieken, die een vlucht 
hebben van ongeveer 26 meter zijn ook 
hersteld en daarbij voorzien van een 
gladde metalen bedekking tusschen 
voorrand en de roede, met het doel 
daarmede den luchtweerstand, dien de 
wiek bij het draaien ondervindt, te ver-
minderen’.
Begin november 1927 bracht de Tech-
nische Commissie van De Hollandsche 
Molen een bezoek aan de verbeterde 
molen. Zij waren verrast door het gemak, 
waarmee de molen zijn werk deed on-
danks de zwakke wind. Er was een dui-
delijk verschil met de schepradmolen 
die enkele honderden meters verder 
stond, die ondanks volle zeilen zo lang-
zaam draaide dat hij vrijwel geen wa-
ter verplaatste. De verbeterde molen 
bracht op halve kracht al de pompen 
in werking. Het succes was zo groot dat 

De molen van de polder 
Waardenburg was de eerste molen 
die uitgerust werd naar de ideeën van 
Dekker. De wiekverbetering bestond 
uit de halve verdekkering. Bij een 
‘frontale’ foto is daar niets van te zien 
zoals op deze foto uit het vakblad 
De Molenaar van 7 december 1927.

De aandrijving van de pompen in 
de molen van Waardenburg.

De molen van Waardenburg kreeg ook een Dekkerlager onder de as, ook weer 
een foto uit De Molenaar van 7 december 1927.
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aan het eind van de maand november 
de molen werd bezocht door een dele-
gatie onder leiding van de Minister van 
Waterstaat H. van der Vegte. De dele-
gatie was onder de indruk van de ver-
beterde molen, die in deze periode van 
windstilte alléén in staat was geweest 
om de polder droog te houden. Het was 
een steun in de rug voor de Vereniging 
van De Hollandse Molen, die door de 
technische verbeteringen aan de eeu-
wenoude molens een verdere afbraak 
van het molenbestand kon stoppen.
Bij latere restauraties van de Waarden-
burgse molen zijn verschillende ideeën 
van Adriaan Dekker vervangen. Zo zijn 
de verdekkerde wieken teruggebracht 
naar het oud-Hollandse wiekensysteem, 
de kogellagers van de molenas verwij-
derd en is weer de halssteen met reu-
zel-smering in gebruik en is de lederen 
drijfriem vervangen door een riem van 
kunststof, die zo strak is aangebracht dat 
de spanrollen zijn verwijderd. 
Adriaan Dekker werd in januari 1928 
geëerd met de erepenning der Ne-
derlandsche Maatschappij voor Nij-
verheid en Handel en hij was in goed 
gezelschap! Deze medaille was voor 
hem nog maar twee keer uitgereikt; 
aan Anthonie Fokker en Antoon Philips. 
Hij droeg deze erepenning altijd in zijn 
borstzakje van zijn colbert. Dit is bij een 
inspectie van een molengang uit zijn 
zakje gegleden en is helaas nooit meer 
teruggevonden. De Vereniging van De 
Hollandse Molen kende hem in 1939 
terecht het Certificaat van verdienste 
toe, voor zijn grote inspanningen voor 
het behoud van de molens in ons land.
Adriaan Dekker was goed bevriend met 
de grote vliegtuigbouwer Anthonie Fok-
ker. Dit resulteerde in het uitwerken van 
een idee voor een nieuwe propeller. De 
proefnemingen in de windtunnel van 
de T.H. in Delft waren van dien aard dat 
deze in de praktijk werd getest op een 
Fokker C1 toestel. Het werden alleen 
startproeven op het vliegveld Ypenburg, 
want opstijgen met het toestel was niet 
toegestaan in verband met de onbe-
kende stuwkracht van de nieuwe pro-
peller. In het begin van de oorlog is het 
toestel richting Duitsland vervoerd en is 
er verder weinig van vernomen. 

Naar Groningen

Om een goed beeld te krijgen over de 
ideeën van Adriaan Dekker waren de 
voorzitter Jaap van Leeuwen en oud-
voorzittter Jan van der Poel naar de ver-
beterde molen in Waardenburg wezen 
kijken. Door de geringe opvoerhoogte 
van de molen bleek het geen graad-
meter te zijn voor de plannen in Zoeter-
woude.
Om toch een goede vergelijking te ma-
ken met de bestaande molens van de 
polder had Dekker voorgesteld een be-
zoek te brengen aan de pas gereed ge-
komen verbetering aan een molen in de 
nabijheid van de stad Groningen. Dus, 

Interieur van de molen in Waardenburg in 1927, ook weer uit De Molenaar.

De molen van Waardenburg is zijn wiekverbetering al tientallen jaren kwijt, 
maar heeft nog wel de inrichting met de schroefpompen behouden.
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zo gezegd zo gedaan. Op 26 oktober 
1928, vroeg in de morgen, gingen de be-
sturen van de Oost- en Westbroekpolder 
en de Oude Gelderswoudschen Polder 
op reis naar Groningen. In Leiden voeg-
de de heer Dekker zich bij het gezel-
schap, zodat de penningmeester aan 
het station Leiden 7 spoorkaartjes mocht 
kopen. In de stad Groningen aangeko-
men volgde een kleine treinrit naar het 
station Westerbroek om daar lopend 
naar de verbeterde molen in Onnen te 
gaan. Het gezelschap uit Zoeterwoude 
trof het slecht want toen de Groningse 
molenaar de molen had opgezeild, 
bleek de wind niet in staat te zijn om de 
molen op gang te krijgen. Het polder-
bestuur van de Onnenpolder, dat ook 
aanwezig was, verklaarde zeer tevreden 
te zijn over het toegepaste systeem van 
de heer Dekker. De molen was door ver-
betering meer inzetbaar bij een geringe 
windkracht. Dus de productiviteit was 
vele malen groter geworden voor de be-
heersing van het waterpeil in de polder.
Het was een koude griezelige najaars-
dag en teleurgesteld dat de molen niet 
in werking kon worden bekeken, trok 

het gezelschap weer naar de stad Gro-
ningen en werd overlegd wat verder te 
doen. De zuinige voorzitter Ouwe Jaap 
van Leeuwen stelde voor “we moesten 
maar een paar broodjes gaan eten”. 
De secretaris Cor Paardekooper sprak 
toen vrijmoedig; “een paar broodjes, 
laten we toch wijzer wezen, dat durf ik 
vanavond als ik thuis kom niet te zeggen. 
Bedenk goed Van Leeuwen, het wordt 
dik avond voor wij weer thuis zijn.” Ouwe 
Jaap zei toen kortaf; “Ik laat het maar 
aan jou over”. Zo ging de secretaris met 
zijn boerengezelschap naar een goed 
restaurant en haalde de sigarenkist uit 
zijn tas en bestelde voor de heren koffie 
met gebak. Toen kwamen de borreltjes 
op tafel. Het gesprek van de dag was 
vanzelfsprekend het ombouwen van de 
molen. Dekker kon daar wel een dag 
lang over praten. Het kernpunt van zijn 
betoog was, bij ons in Nederland heb-
ben we een krachtenergie die al in het 
verre verleden zo goed werd toegepast. 
“Wij moeten in Nederland, waar zoveel 
uren in het jaar de windkracht maar voor 
het opvangen is, veel meer gebruik ma-
ken van de mogelijkheden die de toe-

passing van windwerktuigen ons nog te 
bieden heeft” 
Ook de polderopzichter Cornelis de Boer 
deed af en toe ‘een duit in het zakje’ 
om het betoog van de heer Dekker nog 
meer kracht bij te zetten en zo kregen we 
te horen; “Als we dat allemaal zo goed 
nagaan is het eeuwig zonde van al die 
kracht die de wind in ons land geeft, 
verloren blijft”. Het is vreemd maar waar, 
dat onder het zo met aandacht luisteren 
de borrelglaasjes zo gauw leeg zijn. 
Erevoorzitter Jan van der Poel, die als ko-
renmolenaar in zijn leven zoveel graan 
met de kracht van de wind had gema-
len, kwam na het tweede borreltje op 
zijn stokpaardje. “Mensen de wind heeft 
zoveel kracht, veel meer als wij, met ons 
domme verstand kenne begrijpen. Het 
gaat er nu maar om goeie uitvindingen 
te doen om al die windkracht goed te 
benutten. As we dat allemaal ‘ns goed 
nagaan, zou het toch jammer wezen as 
de mensheid de wind, die toch ook een 
gave Gods is, niet in volle kracht kan be-
nutten. Het is daarom zo gelukkig, dat 
we nu een man in ons midden hebben, 
die er studie van heeft gemaakt om 

De molen van de Onnerpolder behoorde tot de eerste vijf watermolens die volgens inzichten van Dekker werd verbeterd. 
Bovendien was hij een der eerste molens met ‘volle’ verdekkering, waarbij de gehele roe omkleed werd met de stroomlijn. 
Eerdere versies zoals in Waardenburg of de Bospolder bij Leiderdorp hadden ‘halve’ verdekkering. Bij de molen van de 
Onnerpolder vond op 8 november 1928 de off iciële proefmaling plaats bij welke gelegenheid deze foto werd genomen. 
De delegatie uit Zoeterwoude bezocht de molen op 26 oktober, toen de molen dus nog niet eens in bedrijf was gesteld. 
De molen had zelfzwichting, maar bij de verdekkering weer zeilen. Daar kwam de polder snel op terug en in 1930 werd 
weer zelfzwichting aangebracht. Zo bleef de molen tot februari 1960 in bedrijf. In 1969 verdwenen bij een restauratie zowel 
de verdekkering als de zelfzwichting.

In 1978 werd de molen weer maalvaardig gemaakt als reservegemaal en kwamen de verdekkering en de zelfzwichting 
weer terug. In 2001 onderging het gevlucht groot herstel. Op deze foto zijn de schinkels goed zichtbaar waarop de platen 
voor de verdekkering worden aangebracht. Ook de Oostbroekmolen kreeg het volle systeem. De polder was de elfde polder 
die de molen liet verbeteren naar de ideeën van Dekker.
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uit de wind te halen wat er te halen is. 
Daar heb ik nou m’n hele leven al aan 
gedacht… als in de stilte van de nacht 
mijn molen, zonder dat de kracht van 
mens of dier er an te pas kwam zoveel 
meel kon malen. Dan dach ik altijd.... 
wat is ‘t toch eeuwig zonde, dat zoveel 
kracht die de wind ons brengt verloren 
gaat. As de mensheid in staat was al die 
windkracht ten goede in werkkracht om 
te zetten, wat zou dat een welvaart kun-
nen brengen”.
“Dat geloof ik graag Jan Poel”, zei Ouwe 
Jaap, “maar laat nou eerst meheer Dek-
ker met ons verder praten”. Met veel ge-
leerde woorden kregen de “heren” te 
horen over de vele proeven die Dekker 
uitvoerde in de windtunnel van de T.H. 
in Delft ten behoeve van de molenbouw 
en de vliegtuigindustrie. Het was de 
mannen, luisterend, bijna niet mogelijk 
de ogen open te houden. Zij waren vóór 
vier uur in de morgen opgestaan, het 
was hun uurtje van het middagdutje en 
de drie borreltjes maakten de mannen 
nog meer slaperig. Maar de twee oud-
ste mannen Jan Poel en Jaap van Leeu-
wen hingen aan de lippen van Dekker 
alsof hemel en aarde er van afhingen. 
Toen de spreker de praktische kant van 
het ontwerp ging bespreken en weer 
een ‘rondje van de polder’ werd inge-
schonken flikkerde de belangstelling 
weer op. Het resultaat van de studie van 
de molendeskundige kwam nu ter tafel. 
De verbeteringen die aan de wipmo-
len van de Oostbroek zouden worden 
aangebracht. De wieken zouden pro-
pellervormen krijgen met smalle zeilen. 
De bovenas (van het wiekenkruis) zou in 
plaats van op een lager van hardsteen 
nu op een kogellager komen te draaien. 
Door het bovenwiel richting de konings-
spil te verplaatsen en de bonkelaar (bo-
venschijfloop) te verkleinen, zou er een 
grotere snelheidoverbrenging ontstaan. 

In de plaats van het scheprad zouden 
twee verticaal geplaatste schroefpom-
pen de waterverplaatsing tot stand 
brengen. Naar gelang van de windsnel-
heid konden de pompen apart of beide 
worden aangedreven. Bij genoeg wind 
was de maximale waterverplaatsing 60 
m3 per minuut. Dit was volgens de mo-
lendeskundige voldoende om de bijna 
600 hectare grote polder op peil te hou-
den.
Hierbij werd er van uitgegaan dat de 
molens in de Zuidbuurt (Westbroekpol-
der) en van de Oude Gelderswoudse 
Polder (de Stenen Beer) buiten dienst 
zouden worden gesteld.
Na de uitleg over verbeteringen aan de 
Oostbroekmolen ging het gezelschap 
aan tafel. Stipt had de secretaris zich 
gehouden aan zijn belofte: het zou een 
‘vastendag-maal’ worden (het was vrij-
dag, dat betekende voor het overwe-
gend katholieke gezelschap vasten- en 
onthoudingsdag, dus werd er geen vlees 
gegeten). Het begon al bedenkelijk; in 
de opgediende soep lagen grote vlees-
ballen te drijven. De voorzitter fronste zijn 
wenkbrauwen, stompte de secretaris op 
zijn arm en wees met zijn vinger naar die 
grote heerlijke vleesballen in de soep. 
De secretaris fluisterde met lachend ge-
zicht, “dat zijn visballen, erg lekker”. Toen 
er voor elke gast een heerlijke grote ge-
bakken schelvis was opgediend voelde 
de voorzitter zich weer gerust. Na de 
heerlijke maaltijd, waarbij heerlijk gerste-
nat werd geschonken, ‘opdat die grote 
vis zou kunnen zwemmen’, begon de 
polderopzichter over de plannen voor 
de molen. De voorzitter zei kortaf: “We 
hebben al genoeg over die molen ge-
praat. We gaan nou over koetjes en kalf-
jes praten”. Er werd tot slot nog heerlijke 
sterke koffie geserveerd en toen gingen 
de poldermannen weer ‘op moeder de 
vrouw’ aan. Moe en mat kwamen de 

mannen weer thuis. Het was een lange 
dag geweest en het reisje had de polder 
ƒ 137,25 gekost! 

De poldervergadering

Het was op de vergadering van 9 januari 
1929 dat er drie plannen met vergelijkende 
exploitatierekeningen aan de boeren en 
ingelanden werden gepresenteerd. Met 
een omslag van ƒ 5,80 per ha., kwam het 
plan met de elektrische aandrijving het 
duurste uit de bus. Dit kwam vooral door 
de levering en aanleg de van de kabel 
vanaf de transformatorzuil (zgn. peper-
bus) bij de graanmaalderij Van der Poel 
naar het gemaal in de polder voor een 
bedrag van ƒ 3054,00. Onderhandelin-
gen met ‘de Lichtfabrieken’ in Leiden lie-
pen stroef en leverden tenslotte irritatie 
en dit hoge bedrag op. Als tweede ein-
digde het plan met de aandrijving van 
een dieselmotor, met een omslag van 
ƒ  5,40 per ha. Het was het plan van Dek-
ker met een omslag van ƒ 5,20 per ha, 
dat met 110 van 130 stemmen werd ge-
kozen. De opdracht werd verstrekt aan 
de waterbouwkundige Adriaan Dekker 
voor de metaal technische onderdelen, 
aan molenmaker Jan Rodewijk voor het 
timmerwerk en aan Arie van Bennekom 
voor het metselwerk of beter het beton-
werk. Het plan van Adriaan Dekker was 
gebaseerd op de verbeteringen aan 
de poldermolen in Waardenburg. Ook 
hier werd gebruik gemaakt van de be-
staande houten spil met op de begane 
grond de aanhechting van de stalen as 
met de opengewerkte riemschijf (door-
snede 3,20 meter). De levering van de 
twee schroefpompen, de kogellagers, 
de stalen bonkelaar met rollende pen-
nen, de staande as met riemschijf, de 
spanrollen en de begeleiding door de 
molendeskundige was door hem aan-

De verdekkerde molen van de Onnerpolder; een sieraad voor het Groninger landschap (foto H. Noot, 25 mei 2004).



geboden voor de aanneemsom van 
ƒ 5200,00. Adriaan Dekker had voor de 
nieuwe waterloop gekozen voor het 
nieuwe procédé van gewapend beton 
in plaats van het tot dan toe gebruikte 
metselwerk. Met de toepassingen van 
schroefpompen was men niet gebon-
den aan de bestaande waterloop, die 
een slingerend verloop had, het werd 
nu één rechte verbinding van het pol-
derpeil naar de molenboezem. Door de 
gunstige zomerse weersomstandigheden 
werden de werkzaamheden aan de mo-
len in een snel tempo uitgevoerd volgens 
de plannen van Adriaan Dekker. De to-
tale modernisering van de Oostbroek-
molen kwam uit op een bedrag van bijna 
ƒ 14.000,00, wat door een lening bij 
de Boerenleenbank werd gedekt 
(Adriaan Dekker ƒ 5200,00; Jan Rode-
wijk ƒ 3726,00; Arie van Bennekom 
ƒ 3770,00; Theo Opdam ƒ 215,00 voor 
riet dekkerswerk; Wim van der Lely 
ƒ 474,00 voor smidswerk en Arie Vlasveld 
ƒ 495,00 voor schilderwerk). Het moet een 
prachtig gezicht zijn geweest zoals de 
Oostbroekmolen met zijn verdekkerde 
wieken en het molenhuis bedekt met 
zinken schaliën stond te pronken in het 
polderlandschap.

De feestelijke opening

In een overmoedige bui had het polder-
bestuur besloten tot een feestelijke ope-
ning van de verbeterde Oostbroekmo-
len. Zo werd bij Leen Dolle de kastelein 
van de Weipoort de ere-wijn besteld. 
Op de vraag van de kastelein, welke 
wijn het moest zijn, werd hem gezegd: 

‘geen lawaai-saus’. Dus zorgde Dolle 
voor echte Madera wijn overgehouden 
van de Harddraverij in Lisse, waar hij al 
vele jaren een consumptietent pachtte. 
“Die heren bloemisten die hebben hekel 
aan armoe”, zei de kastelein om te be-
vestigen dat het een goed wijntje was. 
Hij voegde er aan toe: “ik zal maar een 
mand van 22 flessen brengen, want... je 
kan nooit weten wat bij die boeren. Als 
het niets kost.... dan drinken ze wijn als 
pompwater”. Het ergste was dat de kas-
telein van die grote wijnglazen met het 
halve ankertje wijn had meegegeven. 
(Een ankertje is een oude inhoudsmaat 
van 38,8 liter of 44 tot 45 flessen wijn) De 
molenaarsvrouw Mina van Leeuwen-
Faaneman schonk de glazen veel te 
vol voor de boerenkerels, die niet meer 
gegeten hadden sinds het ontbijt. Zo-
veel zware Madera in de lege maag, 
dat kon niet goed gaan. Telkens weer 
riep Jan Poel: “Die verbeterde molen 
moet gesmeerd worden anders wordt 
het niks !” En iedere keer kregen we te 
horen: “Meheer Dekker, zeg toch te-
gen die boerenkerels, dat ze de molen 
moeten smeren; anders loopt de molen 
droog !”. Zwierend gingen de boeren 
over de 300 meter lange polderkade 
richting de Weipoort op weg naar huis. 
Die middag....... veel boze boerinnen! 
Sommige boeren gingen hun roes maar 
in het hoekgat van de hooiberg uitsla-
pen of zomaar in de openlucht op het 
bleekveld. Veel boze woorden over de 
mannen: “Hij komt niet in huis totdat hij 
nuchter is,...... straks wordt hij misschien 
nog misselijk ook en dan zit ik met de rot-
zooi! Da’s altijd zo met Jan, as ie het voor 
niks kan krijgen blijft ie zuipen zo lang er 

geschonken wordt. En ik weet er alles 
van dan wordt ie nog vervelend lastig 
ook.... laat ‘m maar ’n paar uren in de 
frisse lucht legge totdat hij nuchter is”.
Het was ook geen wonder dat, na 53 
flessen wijn die waren leeggedronken 
onder het genot van 150 sigaren, me-
nig boer aangeschoten thuis kwam. De 
lachende derde was de kastelein Leen 
Dolle die de rekening indiende samen 
met de huur van 40 stoelen en slechts 4 
gebroken glazen van totaal ƒ 91,40.
De molen was dus feestelijk in werking 
gesteld door Ouwe Jaap van Leeuwen 
en dit was te lezen in het verslag van De 
Leidsche Courant van 17 oktober 1929. 
Hier geen woord over de zware wijnfuif, 
maar een net verhaal over gebeurte-
nissen ver in de polder. Het was in de 
vroege morgen bladstil, gelukkig begon 
om negen uur de vlag te wapperen en 
er was een stille hoop dat de molen ten-
minste de kleine pomp in beweging zou 
brengen. Toen de molen was opgezeild 
werd door de voorzitter van de polder 
de vang gelicht en gelijk zette het mo-
lenkruis zich in beweging. Toen de gang 
er goed in zat werd de kleine pomp 
doormiddel van een drijfriem aangezet 
en “liep deze water”. Met alle techni-
sche verbeteringen bleek dat de molen 
met een geringe wind in werking werd 
gebracht. Er waren veel waarderende 
woorden over en weer voor de mensen 
die het werk hadden voorbereid en ge-
bouwd. Natuurlijk volgde de toost op 
de pas in werking gestelde Oostbroek-
molen met de wens voor de juiste wa-
terbeheersing van de samengevoegde 
polders rond de Weipoort.

De in 1947 gesloopte korenmolen van Jan van der Poel in de Weipoort. Jan van der Poel was, heel merkwaardig voor een 
korenmolenaar, voorzitter van het polderbestuur. Hij moet dus ook nog land in de polder hebben gehad. De molen is in 1896 
gebouwd en van een merkwaardig voorkomen, al was het maar door zijn ‘ARBO-baliehek’ avant la lettre!

- P O R T R E T -
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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 -



13e jaargang 2010 nr. 12 |459 Molenwereld

Inhoudsopgave

2010
d e r t i e n d e  j a a r g a n g

PAGINATABEL

Nummer:  1 2 3 4 5 6 7/8 9 10 11 12

Pagina:  1 45 89 129 173 217 257 301 345 385 425

 Activiteiten
Molencontactdag 2009 Willem Roose 12

Jaarvergadering van De Hollandsche Molen J.S. Bakker 164

 Behoud
Heense Molen: voortbestaan kleinste motormaalderij 

van Nederland op het spel 

  Vereniging De Westbrabantse Molens 64

Restauratie interieur Molen E van de Zes Wielen bij Alkmaar

  Andreas de Vos 150

De leugenstanderd Nico Jurgens 230

De restauratie van de Mallemolen te Gouda;  een terugblik 

  Jan Hofstra 406

Tierlantijntjesbaard J.S. Bakker 441

 ‘t Betere Werk
Verkeerde foto  10

Molenverplaatsingen  18

Molens in de DDR Martin van Doornik 38

Werk in uitvoering Dick Zweers 99

Niet-kloppende tekening? Gerrit Kouwenhoven 271

Oorlog Nico Jurgens 295

Herinnering aan de Blute-fin en de Radet Bert van Rijswijk 322

Toch (Blute-fin)  322

Nogmaals de stormramp van 1925  420

 Diversen
Inhoudsopgave 2010  459

 Forum
Over de muuur: een zelfanalyse vanuit de 

 molenwereld Willem Roose 118

 Geschiedenis
Met Mars op molenpad J.S. Bakker 202

Molens in de stormramp van 1925 Erwin Esselink 362

 Grensmolens
 Antwerpen:

Bounke-Bounkemolen in Brecht volledig 

 uitgebrand Michel Dellebeke 278

Molen van Brecht ontmanteld Michel Dellebeke 312

 Nedersaksen:

Geslaagde Oostfriese vrijwillige molenaars  433

Nieuwe balie voor de molen van Ditzum  433

Herstel standerdmolen Dornum begint  163

De standerdmolen van Dornum is weer compleet  396

De standerdmolen van Dornum is klaar  433

Herstel voor molen Neermoor  253

Tegenvaller bij de Westgaster Mühle in Norden  163

Molenmoord over de grens (Völlenerfehn)  62

De molen van Wiesedermermeer ‘terug naar huis’  396

 Nordrhein-Westfalen:

Eerste WegbergerMühlenTour op 30 mei 2010  180

Viering vijfhonderdjarig bestaan molen Wallbeck  313

Grensmolens ver weg: de molen van Golden (Illinois VS)  358

 Molensactueel
Lintjesregen 2010   219

Presentatie ‘Meer leven in Groninger molens’  131

Digitale lesmethode  180

Herstel Joeswert te Feerwerd ´doorgestart´ in april   175

De Hoop te Haren genomineerd voor Raboprijs  175

De Hoop in Haren is uiterlijk weer compleet  220

De Hoop te Haren officieel in gebruik genomen  303

Koninklijke onderscheiding Dick Wijchgel  47

Stelling Entreprise Kolham op locatie in elkaar gezet  3

Kolham heeft molen terug  186

Staart en schoren Entreprise Kolham aangebracht  347

Roeden gestoken in de Entreprise te Kolham  398

Windmotor te Kolham opnieuw in gebruik genomen  386

Tjasker de Dellen naar Molenstichting Oldambt  48

Terreinaanpassingen tjasker De Dellen  427

Restauratie De Leeuw te Oldehove van start  48

Roeden De Leeuw Oldenhove gestoken  347

Afnemen kap Windlust te Overschild luidt restauratie in   427



Molenwereld 460  | 13e jaargang 2010 nr. 12

- I N H O U D S O P G A V E  2 0 1 0 -

Slochter Molenstichting lanceert Creatief Evenement  259

De Witte Molen in Ten Post wisselt van eigenaar  48

Tweede fase herstel De Leeuw in Zeerijp   388

Restauratie De Zwaluw te Zuurdijk van start  220

De Friese Molenaarsdag 13 maart 2010  48

Avondexcursies Gild Fryske Mounders 2010  176

Friese Molendag 11 september 2010  304

Restauratie Amerikaanse windmotor Goutum  131

Bouw ‘industriemolens’ Harlingen van start  48

Bij het overlijden van Durk Posthumus sr.  48

Geen 1 april grap Groene Molen in Joure  176

Startsein verbouwing De Weyert te Makkinga  259

Vierde Nijefurdse Moundersdei op 28 november 2010  387

Voortgang De Rietvink te Nijetrijne  91

Molen De Rietvink maalt weer na 45 jaar stilstand  314

Restauratie molen Windlust Wolvega vordert gestaag  176

Gemeente Coevorden verwerft zesde molen in eigendom  427

Nieuwe schoren voor de Hazewind te Gieten  347

Renovatie centrum Nijeveen met molen als centraal punt  49

Hergebruik gekapte bomen in De Wachter te Zuidlaren   131

Bij het overlijden van John Meinema Peter van der Molen 141

Westermolen gesloten voor restauratie en reparatie  388

Herstel Braakmolen te Goor  221

Nieuwe tjasker in Jonen  221

Uitreiking wandelrouteboek te Haaksbergen  260

Sloop interieur molen Fakkert te Hoonhorst  91

Inwendige sloop molen Fakkert in Hoonhorst afgerond  260

Start restauratie Molen Fakkert te Hoonhorst  428

Jan Wieffer vecht voortaan als ‘Ridder Jan’ vóór molens   219

De Konijnenbelt Ommen sta in de weg voor stadscentrum  91

Kritiek op windtunnelonderzoek voor centrumplan 

 Ommen  132

Plannen bij Konijnenbelt te Ommen naar Raad van State  260

Gevlucht molen van Oude Hengel in Ootmarsum 

 afgenomen  3

Herstel aan watermolen De Mast te Vasse  428

Restauratie van De Passiebloem te Zwolle gestart  348

Bouwhistorisch onderzoek voor Kopermolen Zuuk leiden  389

Onenigheid over plannen rond molen te Elspeet  4

Mediatior in conflict rond vervallen molen Elspeet  132

Geen geld voor gebiedsplan Elspeet  222

Start restauratie Molen De Hoop in Elspeet  304

Weer hoop voor molen De Hoop te Elspeet  390

Pakhuis bij De Koe officieel geopend  348

Monumentenprijs 2010 voor Stichting Behoud Ettense 

 Molen  349

Woontorens beperkte windbelemmering Harderwijk  304

Onderscheiding Joop Reesink  349

Restauratie watermolen Molecaten  260

Geen subsidie voor watermolen De Hoop te Heerde  49

Financiering eerste fase Sara Catharina Kerkdriel nagenoeg 

rond  91

Voorbereiding herbouw Thorense Molen van start  49

Herstel De Hoop te Lunteren in volle gang  428

Fundament onder Maasbommelsche korenmolen 

 verstevigd en rechtgezet  4

Herbouwplannen watermolen te Putten  132

Stichting Renkumse Windkorenmolen opgeheven  349

Grote beurt voor de Kallenbroeker molen in Terschuur  5

Molenstomp middelpunt nieuwbouw in Terwolde-De Vecht 49

Oud-molenaar Wim Fakkert overleden  389

Verhoging molen Vaassen roept verzet op door de nieuwe 

 hoogbouw  5

B&W Heerde blijft bij verhogen van de molen in Vaassen  50

Verhoging Daams’ Molen definitief  91

Tegengestelde belangen in Vaassen   221

Bezwaarmaker verhoging Daams molen niet ontvankelijk  304

Ommekeer politiek in kwestie Vaassen  349

GS maakt geen uitzondering voor Daams’ Molen te 

 Vaassen  389

Molenverordening blijft: geen gevolgen voor molen 

 Vaassen  428

Turbine Cannenburghermolen ontmanteld ten behoeve 

 van revisie  5

Cannenburghermolen weer van waterrad voorzien  305

Verhoging molen De Bol te Varik   222

Bouwplannen bij molen Varsselder toegestaan   261

‘Stoom van Jan’ in Veessen kan worden opgeknapt  261

Molen van Wadenoijen op reis  51

Poldermolen Wadenoyen op nieuwe plaats  177

Evert Smitbiotoopprijs 2009 uitgereikt aan Hans Dobbe  92

‘Appie van De Bataaf’overleden  133

De Bataaf in Winterswijk officieel in gebruik gesteld  261

Molen Maallust te Amerongen officieel geopend  350

De Geesina te Groenekan gaat onttakeld verder  133

Restauratie De Nieuwe Molen van start gegaan  261

Eerste fase restauratie Nieuwe Molen te Veenendaal 

 gereed   305

Tweede fase restauratie Nieuwe Molen Veenendaal van 

 start  350

Geschiedenis De Vriendschap op abri Station Veenendaal 429

Verwijdering kap De Kraai te Westbroek  177

Molenweekend Noord-Holland-Zuid 9 en 10 oktober 2010  306

Maalsein nieuwe stijl  93

Stilte langs de A7 in Abbekerk  133

Roede ‘t Roode Hert te Alkmaar gebroken  262

Start inzamelingsactie ’t Roode Hert te Alkmaar  390

Opening Zes Wielencomplex  272

Molen De Otter verder in het nauw  222

Mijlpaal in restauratie van de Akermolen te Osdorp  6

Nieuwe staart voor De Krijgsman te Oosterblokker  223

Onthulling naambord aan molen De Gouden Engel in 

 Koedijk  50

Luilak op oliemolen ‘t Pink  177

De Nachtegaal te Middenbeemster heeft veel geleden 

 door winterse invloeden   134

De Nachtegaal te Beemster gered door gemeente   177

Werk aan molenbiotoop Rustenburg kan spoedig van start  262

Erfstelling ten gunste van Schermer Molens  134

Houtloods overgedragen aan Erfgoedpark Uitgeest  92

Lattenzaagmolen De Jonge Leeuw weg uit Erfgoedpark 

 De Hoop  262

Nieuwe molen ‘De Corneliszoon’ in Uitgeest   305
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Molen De Groenvelder na één jaar en zes weken uit de 

rouwstand  134

De Vriendschap te Weesp wordt gerestaureerd  305

Bij het overlijden van Klaas Tanger  135

Uitzicht op molenpanorama aan de Zaansche Schans 

bedreigd  50

Harmen Siezen zet restauratie De Huisman in gang  92

Gedeputeerde legt eerste steen voor De Huisman  178

Verbouwing molen De Huisman  269

Zeilmaken van molenzeilen…vroeger en nu  94

Verplaatsing en completering De Hoop in ’t Zand  305

Garantiesubsidie verplaatsing De Hoop in ’t Zand  390

Jaarvergadering SIMAV  264

Prinsbernhard Fonds steunt restauratie molens Simav  354

Dertiende Rijnlandse Molendag op 24 oktober 2010  308

Westlandse molendag op 26 juni 2010  178

Herstel aan drie molens Aarlanderveen  178

Jan van Arkel geen finalist in ‘Idols voor Cultureel Erfgoed’  136

Jaarverslag 2009 van de Pendrechtse Molen  52

Aanpassing bestemmingsplan rond De Arkduif te 

 Bodegraven  223

Lustrumviering Groot Gunneweg Delft  6

Molen van Goidschalxoord officieel geopend  224

De Hoop in Gorinchem tijdelijk van uiterlijk veranderd  224

Start restauratie ‘t Vliegend Hert te ‘s-Gravendeel  429

Biotoopstrijd molen Beneden Haastrecht wordt voortgezet  52

Molenbiotoop molen Beneden Haastrecht veilig gesteld  306

Molenaars voor de Mallemolen  136

De Mallemolen in Gouda terug van weg geweest

  Dick Kenbeek 182

Mallemolen Gouda geopend Willem Roose 400

Restauratie Molen 6 achter Haastrecht gestart  178

Funderingsherstel Molen 6 achter Haastrecht Dick Kenbeek 239

Restauratie Blauwe Wip mag van start  307

Verbetering biotoop Rijnenburger molen  390

Vorderingen in Leiderdorp bij de Kalk- en de Doesmolen 

  Dick Kenbeek  142

De Hoop in Maasdam stilgezet  225

Restauratie interieur van molen van De Regt in Nieuw-

Lekkerland start in januari 2010  7

IHC Merwede maakt as voor historische molen De Regt 

passend  307

Groene Kamer Molen De Valk in nieuw jasje  7

De Kalkmolen vindt zijn plek Dick Kenbeek 100

Oostmolen te Mijnsheerenland wordt gerestaureerd  306

Werkzaamheden aan De Vier Winden te Monster  8

Kansen voor De Speelman te Sassenheim gekeerd  137

Bouw van De Kameel verloopt voorspoedig  8

De komende Kameel J.S. Bakker 336

Korenmolen Streefkerk als trouwlocatie  225

Kunstenaars zetten de Aeolus te Vlaardingen in de 

 bloemen  308

Nieuwe eigenaar voor De Bachtenaar aan de Vlist   6

Ondermolen Tweemanspolder slaat weer water uit  352

Koninklijke onderscheiding voor Johan Ottevanger  53

Uniek: Unicum weer in Zeeland Michel Dellebeke 274

Molen De Lelie te Elkerzee leeft weer  263

Bij het overlijden van Cornelis Melis  93

Restauratie De Korenhalm ‘s-Gravenpolder hoognodig   137

Herstel De Korenbloem te Kortgene officieel gestart  429

Molen Oud-Vossemeer in de rouw  264

Borst van een roede uit de molen van Nisse gevonden  270

Herstel molen Blazekop bij Ovezande gestart  308

Piet Luteijn overleden Frans Weemaes 268

Kap geplaatst op De Korenbloem in Scherpenisse  137

Vooraankondiging ‘Watermolens in Noord-Brabant, 

vroeger en nu’  227

West Brabantse Molendag 2010  96

Onduidelijkheid verantwoordelijkheden rond molens in 

Land van Heusden en Altena  140

Provinciale bijdrage voor vier molens in Heusden en 

 Altena  179

Gaswinning brengt geld in laatje Molenstichting Heusden 

 en Altena  355

Tweede Altenase Molendag op 2 oktober 2010  308

Ansichtkaarten Land van Cuijk  226

Restauratie Zandwijkse en Uitwijkse Molen ter hand 

 genomen  353

Herstel molen Anna te Berghem dichtbij   8

Kap op molen Best  267

Besluitvorming standerdmolen Boekel opnieuw vertraagd   94

Standerdmolen Boekel wordt gerestaureerd en blijft op 

 huidige plek  138

Restauratie Heimolen Bosschenhoofd  53

Restauratie Heimolen te Bosschenhoofd van start  429

Onderscheiding voor Cor van Iersel  354

Sint Antonius te Eerde geen sta in de weg voor 

 dorpsuitbreiding  264

Collse Watermolen - Eindhoven; onderhoud waterloop ter 

verbetering van de waterafvoer  8

Bossche molenvereniging bestaat vijf jaar  138

Molen de Eendragt opnieuw door het oog van de naald  95

In Memoriam Henk Robben  391

Verkoop molen te Katwijk-Linden leidt verhuizing   392

Keldonkse molen op postzegel   9

Fiets terug in de tijd tijdens de Landerdse Molendag  180

Restauratie De Volksvriend te Liessel verloopt voorspoedig  9

Muurvarens op onderbouw Keldonkse molen.  95

Drie kandidaat-molenaars voor korenmolen De Hoop in 

Keldonk  139

Provincie Noord-Brabant kent subsidie toe aan Keldonkse 

molen  354

Te weinig water voor te herbouwen Antelse Molen te 

 Liempde  96

Start restauratie De Deen te Luyksgestel  9

Aanhouder Toelen volhardt en wint uiteindelijk  53

Restauratie De Pelikaan in Maaskantje eindelijk van start  392

Verwarring rond rouwstand bij standerdmolen Mierlo  53

Onderzoek fundering Hooydonkse Watermolen in 

 Nederwetten  139

Roeden van de molen van Nispen kaalgezet  354

De Witte Molen te Reek dreigt ondergang tegemoet te 

 gaan  54

Moulin Rouge in de wiek geschoten door carnavalsstunt 

 Reek  139
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Groot onderhoud Heimolen te Sint Hubert  264

Standerdmolen van Someren weer compleet  96

Standerdmolen Someren kan weer stormen trotseren 

  Nico Jurgens 229

Respectvol behoud romp Standdaarbuiten  308

Herstel molenromp Standdaarbuiten ter hand genomen  392

Herstel roeden Molen van Jetten te Uden  264

Molen van Jetten zonder roeden jubileumjaar 2011 in  430

Jacobus te Vessem geprivatiseerd?  264

Tegenacties verkoop Vessemse molen Jacobus  430

Aanpassingen aan molenbeek te Vierlingsbeek  392

Toekomstig Vinkelse molen strijd in Brabantse Dorpen 

 Derby  354

Molen Windlust in Vorstenbosch werft voor kanker-

 bestrijding  179

Geld voor herstel complex rond Molen de Hoop Waspik  139

Limburgse Molendag op zondag 3 oktober 2010  309

Stichting Weerterland wil commerciële activiteiten 

 ontplooien  227

Herstel sluis Wymarsche Watermolen te Arcen  431

Overname Grathemermolen door zorginstelling  97

Fase 2 herstel Uffelse watermolen te Haler afgerond  265

Presentatie van boek over de historie van de molen van 

Merselo  180

Molenstichting verzet zich tegen woningbouw in Meterik  431

Overdracht voormalige Oostrumse watermolen  97

Nieuwe roeden voor De Nijverheid Stramproy   266

Limburgse Molenpenning 2010 voor een bevlogen 

 molenaar  392

Molens Tungelroy en Stramproy opnieuw gevoegd  180

Herstel Odamolen Weert  180

Verdonkschot Services: Weer Wessemse Wieken  169

Moulin Le blute-fin; de molen achter het schilderij

  J.S. Bakker 282

Tentoonstelling De Ontdekking  295

Aankondiging I.J. de Kramerprijs 2010  54

De Hollandsche Molen ontvangt 400.000 euro van 

 BankGiro Loterij  140

Leo Endedijk 25 jaar directeur van De Hollandsche Molen  227

‘Nederland zingt op zondag’ met molens  267

Molenkaarten Van der Drift  309

Serie ansichtkaarten Voorne-Putten  309

Kopers gezocht voor drie woonmolens  309 

Molens en trucks om gezien te worden  316

Molenruilbeurs in Utrecht  354

Vrouwelijke molenaarsdag editie 2010  393

Bij het overlijden van Mario van Hoogstraten   

 Frans Weemaes 421

Uitreiking Henk van Velzen-prijs 2010  430

Uitreiking I.J. de Kramer-prijs 2010  431

 Uit ‘t kijkgat
Slopen  17

Bak(k)erpraatjes  86

Leugenstanderd  99

MoMo-spook  145

Eerbetoon  189

De molen als cultobject  228

Sint Biotopius met horentjes  268

Levensgevaarlijke molens  317

Simpel  357

Vakmanschap  403

De vrekkenhobby  437

 Mens en molen
Piet Snoep overleden Frans Weemaes 434

 Molens Rijnland
Malen voor de Aderpolder  105

De Moppemolen maalt door  235

Jan Verhaar, de molenaar op het Kaageiland  323

Ruud Bax, heerlijk molenaar  443

 Papiermolen
Nieuwe DVD met Friese molenfoto’s van Donald 

 Vandenbulcke  55

Zicht op molens jsb 56

De Weijpoortsemolen jsb 57

Indrukwekkende staalkaart van de Overijsselse 

 windmolens jsb 280

Over een reus onder de watermolens jsb 281

Mühlen 2011, mateloos mooie molenkalender jsb 356

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

 Vandenbulcke  357

De Rietvink gered  397

 Portret
Verdwenen molens tussen Delft en Den Hoorn   

 Martien Agterberg 24

De oude molen van Bunschoten vertelt zijn verhaal

  J.S. Bakker 70

De drie levens van één molen (7) Het eerste leven: 

 Reeuwijk J.S. Bakker 110

Opkomst en ondergang van De Vriendschap in 

 Hoogland  Erwin Esselink 192

De drie levens van één molen (8) Het eerste leven: 

 Reeuwijk J.S. Bakker 241

De molens van de Oost- en Westbroekpolder (1)

  Jan van Gent 328

De molens van de Oost- en Westbroekpolder (2)   

 Jan van Gent 448

 Zoeker
Achtkante grondzeiler, korenmolen (Duits?)  17

Molen De Havik Groot-Schermer  61

Speelmolen (?) Zaandam-O  146

Molen Schermer  251

Twee molens in Weener (Duitsland)  277

Ondermolen Zoetermeerse Meerpolder Zoetermeer  321

Kopmolen Bergen (NH)  381

Korenmolen Mathilda Helden  403

Binnenkruier Noord-Holland  436

 



   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 2011 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 2011 en ontvang het boek Molenaarsverleden gratis. 
“volgens bovenstaande aanbieding en ontvang het boek Molenaarsverleden gratis, maar wens van 2011 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!!! 




