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R e d a c t i o n e e l

Bij de omslag voorzijde: De molen van de voorplaat is een molen die ‘te-
rug van weg geweest’ is, de Zesde molen van het Waterschap de Hooge 
Boezem achter Haastrecht (foto D. Kenbeek, 3 december 2010). 

Bij de omslag achterzijde: De winter zette aan het eind van dit jaar al 
vroeg in. Sneeuw is altijd weer een aantrekkelijk fotodecor, waarbij een 
molen vaak een mooi motief is, zoals hier in Rotterdam-Kralingen rond de 
snuifmolen De Lelie (foto Jan Bakker, 4 december 2010).

Uw mooiste molenfoto ook in kleur op de achterpagina van de Molenwereld? De achterpagina 
reserveren wij voor lezers die hun mooiste molenfoto’s graag met anderen willen delen. Inzen-
ding kan zowel per post als per e-mail. In het laatste geval is wel een voldoend hoge resolutie 
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 molentype. 
U kunt uw foto (‘s) insturen of mailen naar de redactie van Molenwereld.

Allereerst en allermeest wensen de redactie, de medewerkers en 
het bestuur van de Stichting Molenwereld u bij het uitkomen van 
het eerste nummer van de veertiende jaargang een in alle opzich-

ten gezegend, voorspoedig 2011 toe. We laten onze wensen dit keer ver-
gezeld gaan van een bijzonder fraaie middenplaat van molen De Bonte 
Hen in Zaandam. De foto is van de hand van Martin Bus.
De molen is veel in bedrijf te zien, maar wie had dat in 1935 ooit kun-
nen denken? Toen werd de molen gesloopt; alleen de onderbouw met 
de schuren bleef staan. In 1975, ter gelegenheid van het veertig-jarig 
bestaan van de Vereniging De Zaansche Molen, kwam er een keer ten 
goede.
Die keer ten goede was er niet alleen voor De Bonte Hen, maar ook voor 
tientallen andere molens die in meer of mindere mate ‘geamputeerd’ 
waren. In dit nummer is een kwantitatieve analyse opgenomen van ge-
completeerde en nieuwe molens. Het blijkt allemaal nogal mee te val-
len. Van een ‘wildgroei’, zoals weleens wordt beweerd, is beslist geen 
sprake. 
Het andere hoofdartikel sluit hier uitstekend bij aan. Het betreft de restau-
ratie van de Zesde Molen van het Waterschap de Hooge Boezem achter 
Haastrecht. Dat heeft in vlucht de grootste klassieke molen van Neder-
land opgeleverd; de roeden zijn maar liefst dertig meter lang! Het is in 
meer dan een opzicht een bijzondere molen, de laatste van een groep 
van zeven molens die hier de Vlistboezem afmaalde op de Hollandsche 
IJssel.

En Balie Kluiver heeft een boodschap.
JSB.
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Opknapbeurt voor De Hersteller 
te Sint Johannesga

Poldermolen De Hersteller te Sint-Johan-
nesga ondergaat in 2011 een restaura-
tie. De kosten van de restauratie zullen 
naar schatting circa 53.000 euro gaan 
bedragen. Met de werkzaamheden 
moet de molen in de toekomst ook weer 
maalvaardig zijn. Stichting De Hersteller 
heeft van de gemeente een subsidie 
gekregen van ruim 10.000 euro en de 
rest van het bedrag moet de stichting op 
een andere manier binnen krijgen.

Heroverwegingen Gelderse 
Molenverordening

Recente veranderingen en ontwikke-
lingen brengen Gedeputeerde Staten 
ertoe om zich opnieuw op de Gelderse 
Molenverordening te bezinnen. De ver-
anderingen hebben betrekking op de 
regelgeving op het gebied van de ruim-
telijke ordening en het cultuurhistorisch 
beleid. Het één op één omzetten van 
de Molenverordening naar de ruimte-
lijke verordening Gelderland is geen op-
lossing voor dit knelpunt. In de tweede 
tranche van de ruimtelijke verordening 
Gelderland wil GS daarom bezien hoe 
enerzijds recht kan worden gedaan aan 
de conclusie dat het wegen van de ver-
schillende belangen in binnenstedelijk 
gebied primair de verantwoordelijkheid 
is van de gemeenten zelf is en anderzijds 
het provinciaal belang rondom dit Gel-
ders cultureel erfgoed op een flexibele 
wijze te kunnen borgen. Gelderland is 
met ongeveer 124 functionerende his-
torische molens een echte molenpro-
vincie. In de jaren vijftig/zestig dreigden 
veel van deze molens buiten gebruik 
of in verval te raken. Dit was in 1962 de 
reden voor Provinciale Staten om de 
Gelderse Molenverordening vast te stel-
len. Met de molenverordening had de 
provincie een goed instrument in han-
den om de voor de Gelderse identiteit 
karakteristieke molens te behouden. De 
Gelderse Molenverordening is sindsdien 
een aantal malen aangepast. In 1988 is 
ook de molenbiotoop in de molenveror-
dening opgenomen. Naar aanleiding 
van de discussie rond de intrekking van 
de Gelders Molenverordening in 2006 
(PS2006-488), hebben PS besloten de 
verordening in stand te houden. Wel is er 
begin 2007 een aanpassing van de uit-
voeringsvoorschriften doorgevoerd die 
het mogelijk maakte meer maatwerk te 
leveren. De mogelijkheden om ruimte-
lijke ontwikkelingen af te stemmen met 
de belangen van de molens werden 
verruimd. GS Gelderland.

De molen De Hersteller in Sint 
Johannesga was tientallen jaren een 
onttakelde, kale romp. In 1979-
1981 werd de molen uitwendig 
gecompleteerd en draaivaardig 
gemaakt (foto H. Noot, 28 september 
2002). 

Kap en gevlucht van De Hoop in 
Elspeet afgenomen

Onder toeziend oog van eigenaar Bee-
len zijn op 3 november kap en gevlucht 
afgenomen van molen De Hoop te El-
speet (Molenwereld 2010-12-432). Het 
is een voorlopige eerste mijlpaal in een 
reeds ruim vijf jaar durend proces om 
tot restauratie van de zwaar vervallen 
molen te komen. Met een kraan werden 
door Groot Wesseldijk uit Lochem eerst 
de roeden uitgenomen en nadien werd 
ook de kap afgenomen. Ook de rollen-
wagens van het kruiwerk werden verwij-
derd, alvorens een nooddak te plaatsen 
om inregenen te voorkomen. 

Ontsteken verlichting Molen 
Maallust in Amerongen

Op zaterdag 11 december is op fees-
telijke wijze de nieuwe verlichting van 
korenmolen Maallust te Amerongen ont-
stoken. Tevens is het sponsorbord in de 
molen onthult. Dankzij genereuze bijdra-
gen van vele sponsoren is de restauratie 
succesvol afgerond. Om de molen ook 
in het donker zichtbaar te maken is door 
de Heemkundige Stichting Amerongen 
het initiatief genomen om in navolging 
van de Andriestoren ook de molen in 
de avonduren op bescheiden wijze 
aan te lichten. Tevens is de historische 
oude dorpspomp officieel opnieuw in 
gebruik genomen. Door nieuwbouw op 
het molenterrein is in 2007 de molen ver-
plaatst en moest de oude dorpspomp 
verdwijnen. De Heemkundige Stichting 
Amerongen heeft het initiatief genomen 
om deze pomp te herplaatsen bij de ver-
plaatste molen. Dit is tot stand gekomen 
in samenwerking met Woningbouw-
vereniging Amerongen en Stichting De 
Utrechtse Molens. Op de plek waar de 
oude pomp stond, ligt nu de belt van de 
verplaatste molen. Op een nieuwe loca-
tie bij de verplaatste molen is de pomp, 
met gebruikmaking van specifieke oude 
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onderdelen, weer opgebouwd door de 
woningbouwvereniging met hulp van 
de Heemkundige Stichting Amerongen. 
Het Utrechts Landschap.

Molens van Hoogheemraad
schap Hollands Noorderkwartier 
te koop

Het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier zet de 19 in haar bezit 
zijnde molens te koop. Aangezien de 
molens niet meer worden ingezet om de 
polders droog te malen, hebben ze hun 
functie voor het waterschap verloren. 
Het Hoogheemraadschap stelt dat er ie-
der jaar veel geld aan onderhoud moet 
worden besteed, en vindt dat de molens 
te duur worden. Het besluit om de mo-
lens af te stoten werd feitelijk al eerder in 
2005 genomen. In 2011 wordt een plan, 
met onder andere zorgvuldige rand-
voorwaarden, opgesteld en men ver-
wacht de eerste molen in 2012 te kunnen 
verkopen. Het Hoogheemraadschap zet 
er nu alleen een beetje vaart achter. 
Komend voorjaar komt men met een 
uitgewerkt plan. Het Hoogheemraad-
schap wil ‘marktconforme’ prijzen voor 
de molens. Zo’n prijs is echter onhaal-
baar voor bijvoorbeeld een molenstich-
ting. Dat het Hoogheemraadschap niet 
van plan is om een ‘bruidsschat’ mee 
te geven, zorgt voor verontrusting onder 
de bestaande molenstichtingen die mo-
lens in hun bezit hebben. Al hoewel het 
Hoogheemraadschap stelt geen muse-
ale functie te willen blijven financieren, 
neemt ze op deze wijze wel afscheid van 
haar historische iconen die ooit aan de 
basis van het bestaansrecht van het wa-
terschap hebben gestaan. Het betreft 
de volgende (polder)molens, waarvan 
er twaalf worden bewoond: 
- L-Q, Burgervlotbrug
- Groenvelder, Sint Maarten

- Westermolen, Nieuwe Niedorp
- Berkmeermolen, Obdam
- Veenhuizermolen, Heerhugowaard 
-  Groetermolen, Schoorl 
-  Hargermolen, Schoorl 
-  Grebmolen, Warmenhuizen 
-  Molen D/Oosterdel, Broek op Langedijk 
-  De Viaan, Alkmaar 
-  Geestmolen, Alkmaar 
-  Sluismolen, Alkmaar 
-  Noordermolen, Akersloot 
-  Menningweermolen, Grootschermer 
-  Neckermolen, Neck 
-  Kathammer, Katwoude 
- De Dog, Uitgeest  
-  De Woudaap, Krommeniedijk 
- Hercules, Wijdewormer.

De Nachtegaal vliegt uit

Zaterdag 18 december is de spectacu-
laire reddingsactie gestart om de aller-
laatste Beemstermolen van de onder-
gang te redden. Met een enorme kraan 
is ondermeer de kap van de korenmo-
len, die vrijwel op instorten staat, gered 
en dat levert spectaculaire beelden op! 
Het is de bedoeling dat de molen in 2011 
naar een nieuwe plek vlakbij de huidige 
locatie wordt verplaatst en daar in volle 
glorie weer gaat draaien.
De Nachtegaal verkeert al jaren in een 
erbarmelijke staat.
Op zaterdag 18 december zijn onder-
delen van de molen, die hopelijk nog 
(her-)gebruikt kunnen worden, verwij-
derd. Dat is gedaan om deze delen te-
gen verdere winterkoude en neerslag te 
beschermen. Dat is hard nodig, want de 
beschermende rieten dakbedekking is 

Op 22 oktober werd het achtkant van de Molen van Fakkert in Hoonhorst van de onderbouw afgehaald - zie Molenwereld 
2010-12-428 (foto: W. Schrijver). 

De aannemer, de heer Kolthof, gef lankeerd door de Ambassadeur van de Molen van Fakkert R. Lubbers en zijn 
echtgenote bij de plechtigheid (foto: W. Schrijver, 22 oktober 2010). 

‘s Nachtegaals narigheid in 
Middenbeemsteemster komt ten einde 
(foto G. Barendse, 6 juli 2008).
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geheel van de kap verdwenen.
Naast het met een enorme kraan verwij-
deren van de kap, zijn ook de wieken, de 
staartconstructie en de bovenas gede-
monteerd en met behulp van een kraan 
aan de grond gebracht en beschermd. 
De kap wordt in zijn geheel opgehesen 
en verplaatst naar een naastgelegen 
terrein om op de grond te worden af-
gedekt. Wat overblijft is de romp, die tot 
aan de start van de restauratie wordt 
afgedekt. Dat zaterdag al essentiële 
delen van de molen veiliggesteld kon-
den worden is te danken aan Molen-
makersbedrijf Kistemaker uit Edam en 
Kraanbedrijf Koeman uit Berkhout. Deze 
bedrijven voerden het werk uit voor een 
vriendenprijsje en sponsoren daarmee 
het project zeer genereus.
Donderdagavond 16 december, twee 
dagen eerder, heeft de gemeente-
raad een besluit genomen over de af 
te geven vergunningen. Veel vrijwilligers 
staan wel al in de startblokken om na 
een positief besluit direct aan de slag te 

gaan. Wanneer de herbouw is voltooid, 
hangt af van de werving van de beno-
digde fondsen.

Nog geen schot in herstel van 
de Souburgse molen 

Er zijn problemen met betrekking tot de 
haalbaarheid van het voorgestelde 
bestemmingsplan rondom de molen 
van de polder Souburg. De Provincie 
Zuid-Holland is volgens de gemeente 
Alblasserdam een vertragende factor. 
In februari 2010 is het plan door de pro-
vincie afgekeurd, ondermeer vanwege 
verschil van inzicht met betrekking tot 
de grondinrichting van de te bouwen 
huizen (Molenwereld 2009-5-196). Ook 
het waterschap is het niet eens met de 
plannen aangezien de waterkering in 
het geding zou zijn. Grondeigenaar A. 
Broere heeft laten weten niet met de 
restauratie te willen beginnen voordat 
zeker is dat de gewenste zes huizen ge-
bouwd mogen worden. De eigenaar wil 
Hof Souburgh weer de allure van vroe-
ger geven. Herstel van de historische 
boerderij uit 1857, het appelhuisje, de 
molen en de monumentale poort aan 
het Kortland zouden gerestaureerd wor-
den. De restauratiegelden moeten voor 
een groot deel uit de bouw van een 
zestal woningen komen. Een en ander is 
zo in het voorontwerpbestemmingsplan 
opgenomen, dat in december door de 
gemeente is behandeld. 

Vrachtwagen rijdt tegen draai
end gevlucht molen De Swaen

Op 4 december is een vrachtwagen 
tegen het draaiende gevlucht van De 
Swaen te Nieuw-Beijerland aangere-
den. Hierbij is de buitenroede en een 

gedeelte van het hekwerk bescha-
digd. Inspectie door de molenmaker 
heeft aangetoond dat er geen verdere 
schade is veroorzaakt aan de molen. De 
roede zal wel hersteld moeten worden, 
wanneer dit mogelijk is. Als de verzeke-
ringsmaatschappij toestemming ver-
leent, zal de beschadigde roede wor-
den uit de molen worden gehaald. 

Oostmolen te Mijnsheerenland 
op transport

Op 6 december is de eerste fase gestart 
van de restauratie van de Oostmolen te 
Mijnsheerenland. De molen inclusief in-
pandige authentieke molenaarswoning 
wordt de komende maanden nage-
noeg volledig ontmanteld in de restau-
ratiewerkplaats van molenmaker Vaags 
te Aalten hersteld. De Oostmolen is een 
van de weinige wipmolens, waarin de 
originele woning nog aanwezig is. De 
molenaarswoning wordt minutieus uit 
elkaar genomen, waarbij alle onderde-
len worden genummerd en gefotogra-
feerd om later weer identiek te worden 
opgebouwd. In januari 2011 is begonnen 
met het demonteren van de molen en 
het transport naar Aalten om in de win-
termaanden in de restauratiewerkplaats 
te worden gerestaureerd. De laatste res-
tauratie, die zich beperkte tot het exteri-
eur, vond eind jaren 60 plaats.

NoordBrabants bidboek voor 
molens

Na een grondige voorbereiding heeft 
de vernieuwde Brabantse Molenstich-
ting een concreet plan opgesteld en 
vraagt ze in een ‘bidbook’ aandacht 
voor de noodlijdende molens in de pro-
vincie. Het rapport is door burgemeester 

De molen van de polder Souburg bij Alblasserdam getuigt van tientallen jaren 
achteruitgang, verval en vandalisme (foto G. Barendse, 25 maart 2009).
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F. Naterop, voorzitter van de Molenstich-
ting Noord-Brabant, op 24 november 
aan Gedeputeerde Van Haaften over-
handigd. In dit rapport is de toestand 
van 130 molens in Brabant vastgelegd. 
53 procent van de molens kampt met 
zorgwekkend achterstallig onderhoud. 
Het gaat om een totale investering van 
bijna 6 miljoen euro en daarnaast jaar-
lijks bijna 2 miljoen euro voor onderhoud. 
Gebleken is dat de Brabantse molenei-
genaren slechts heel beperkt aanspraak 
hebben gemaakt op de BRIM. Een van 
de belangrijkste oorzaken hiervan is de 
versnipperde organisatie in het Noord-
Brabantse molenveld. Met de aanbie-
ding van het bidboek aan de Gedepu-
teerde, zet de Molenstichting een eerste 
stap op weg naar verbetering van de 
toestand van de Brabantse molens.

De Volharding te Best nog steeds 
wiekenloos

Er zit nog geen schot in de kwestie rond 
molen De Volharding in Best met betrek-
king tot de bezwaren die ingediend zijn 
door de eigenaar van het naastgelegen 
café De Mulder (Molenwereld 2010-6-
228). Na bijna een half jaar is er nog geen 
overeenstemming bereikt tussen de ge-
meente en de eigenaar. Wanneer de 
molen zou kunnen draaien, dan draait 
het gevlucht  over het erf van de buren. 
Dit kan alleen wanneer de eigenaar toe-
stemming geeft via een vast te leggen 
erfdienstbaarheid. De gemeente stelt in 
onderhandeling te zijn, doch de eige-
naar heeft sinds september niets meer 

vernomen. De eigenaar vreest dat de 
draaiende wieken tot overlast (lawaai, 
beweging leidt tot scheuren in pand) 
kunnen leiden. Al met al kost de restau-
ratie en opbouw van de molen de ge-
meente Best meer tijd dan voorzien. Bij 
de start van de restauratie was gepland 
dat de molen in april 2010 klaar zou zijn; 
naar verwachting ligt nu april 2011 meer 
in het verschiet. Mocht de molen ten ge-
volge van het geschil onverhoopt ‘wie-
kenloos’ blijven, dan moet de gemeente 
de rijkssubsidie weer teruggeven. Verder 
moet de bestemming van de molen nog 
worden vastgelegd; hiervoor moet nog 
een raadsvoorstel worden opgesteld. 

De Kilsdonkse Molen ge
nomineerd voor Brabantse 
Cultuurprijs 2011

Uit de ruim 30 inzendingen voor de Bra-
bantse Cultuurprijs 2011 zijn drie geno-
mineerden geselecteerd. Eén van hen 
ontvangt op 10 januari 2011 de prijs van 
20.000 euro. Tot en met eind december 
kon op de kandidaten gestemd worden. 
De jury, onder voorzitterschap van Jan 
Marijnissen, heeft de eigenaren van de 
Heilig Hartkerk (Roosendaal), de Kils-
donkse Molen (Heeswijk-Dinther) en het 
Klokgebouw op Strijp-S (Eindhoven) als 
potentiële prijswinnaars geselecteerd. 

De jury is van mening dat het in alle drie 
de gevallen gaat om erfgoed dat is her-
bestemd op een creatieve, cultureel 
verantwoorde en economisch perspec-
tiefvolle wijze. Juryvoorzitter Marijnis-
sen: ‘De herbestemming van onroerend 
erfgoed herbergt het beste van twee 
werelden: het behoudt de schoonheid 
uit het verleden en door de herbestem-
ming is het een duurzaam behoud voor 
de toekomst.’ De Brabantse Cultuurprijs 
is een initiatief van de Provincie Noord-
Brabant.

Keer ten goede voor Maria
Antoinette te Zeilberg

Toen de Maria-Antoinette te Zeilberg 
zo’n zes jaar geleden in het bezit kwam 
van Harmonie Excelsior (Molenwereld 
2005-1-11) werd door velen gevreesd 

De Oostmolen bij Mijnsheerenland, een van de laatste watermolens van de 
Zuid-Hollandse eilanden (foto G. Barendse, 9 maart 2010).

De molen van Zeilberg staat al meer 
dan tien jaar met ‘kale stokken’ (foto 
jsb, 23 augustus 1999). 
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voor het toekomstige behoud van de 
molen. Sinds die tijd is het lang stil ge-
bleven rond de molen, waarbij verder 
verval intrad (Molenwereld 2007-7-255) 
die momenteel met kale roeden staat. 
Harmonie Excelsior heeft echter niet stil 
gezeten, en begin december kon een 
grootscheepse restauratie worden aan-
gekondigd. 
Oud-voorzitter T. Aarts en voormalig 
vice-voorzitter C. van Bussel zijn aan de 
hand van een opgesteld restauratierap-
port aan de slag gegaan om de restau-
ratie financieel gedekt te krijgen. Inmid-
dels is circa 70 tot 80 procent van de 
benodigde middelen toegezegd. On-
der andere door de Monumentenwacht 
(10.000 euro), Provincie Noord-Brabant 
(150.000 euro), RCE (30.000 euro), Ge-
meente Deurne (30.000 euro) en SRE 
(30.000 euro). Voor het resterende tekort 
van 50.000 euro rekent de harmonie op 

financiële steun van de plaatselijke ge-
meenschap. Beijk Molenbouw uit het 
Limburgse Afferden maakt binnenkort 
een begin met de restauratie, die 1 juli 
2012 moet worden afgerond. 

Postzegel Koeveringse Molen 
SintOedenrode

In navolging op diverse andere initiatie-
ven heeft ook de Stichting Koeveringse 
molen een postzegel van de Koeve-
ringse molen geïntroduceerd. Op de 
postzegel een oude afbeelding van de 
molen met de jaartallen waartussen de 
molen nog te bewonderen was. De post-
zegel heeft de nieuwe waarde ‘1’ en is 
het hele jaar door te gebruiken. De post-
zegel is te bestellen via het algemene 
e-mailadres: info@koeveringsemolen.nl 
Bestelde postzegels worden gratis be-
zorgd in de gemeenten Schijndel, Sint-
Oedenrode, Veghel en Son en Breugel. 

Bestellingen uit andere gemeenten 
gaan per post, waarbij 1,50 euro aan 
verzendkosten in rekening wordt ge-
bracht. Het verschuldigde totaalbedrag 
van 5 euro per velletje van 10 zegels 
kan worden overgemaakt op bankreke-
ningnummer 15.37.24.927. t.n.v. Stichting 
Koeveringse molen, onder vermelding 
van het aantal velletjes én uw adresge-
gevens.

De Grathemermolen moet weer 
tot leven komen

De gemeente Leudal mag zich met elf 
molens één van de grootste molenge-
meenten van Nederland noemen. Één 
van die elf pareltjes is de Grathemermo-
len, die momenteel op de gemeente-
agenda staat. De laatste jaren is het 
echter akelig stil rondom de molen, dit 
tot grote zorg van molenaar R. den Uijl. 
Het molenhuis staat sinds vier jaar leeg 

Het herstel aan De Hoop te Lunteren is in volle gang (foto H. de Kroon, 
26 november 2010). 
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en in de molen wordt nog slechts één 
keer per week gemalen. Er is lange tijd 
geen onderhoud uitgevoerd. De restau-
ratie van de molen en de woning zou-
den van toegevoegde waarde kunnen 
betekenen voor de molen als toeristi-
sche trekpleister. Er zijn immers meer dan 
genoeg molen- c.q. ambachtelijke acti-
viteiten te bedenken, waarin de molen 
en haar terrein een bijzondere rol zou-
den kunnen spelen. Wethouder Vogels, 
verantwoordelijke betreffende het dos-
sier Grathemermolen, heeft alle begrip 
voor de onzekerheid van molenaar Den 
Uijl. Door het faillissement van een eer-
dere koper van het hele pand, moest er 
gezocht worden naar een nieuwe koper. 
Deze is inmiddels gevonden in De Koraal-
groep, die het hele pand inclusief molen 
van de gemeente kocht (Molenwereld 
2010-3-97). Onlangs is een plan aan de 
gemeenteraad voorgelegd. Het woon-
gedeelte zal gebruikt gaan worden als 
dagbestedingsruimte voor cliënten van 
de Koraalgroep, waarbij gedacht wordt 
aan een terrasvoorziening, ambachte-
lijke bakkerij, toeristen informatiepunt, 
excursies door de molen.

In ‘t kort

-Op 9 november zijn de roeden van De 
Passiebloem te Zwolle weer gestoken, 
waarmee de restauratie haar einde na-
dert. 
-Met het steken van de roeden op 25 no-

vember is de restauratie van De Blauwe 
Reiger te Haaften nagenoeg afgerond. 
-De restauratie van De Hoop te Lunteren 
is in volle gang (Molenwereld 2010-12-
428). De restauratie richt zich in beginsel 
met name op het exterieur van de mo-
len. 
-A. van Ooijen heeft de naast zijn in 
eigen dom zijnde onlangs herstelde mo-
len te Maasbommel gelegen brasserie 
‘In de korenmolen’ gekocht. Het voor-
malige molenaarshuis moet een ensem-
ble met de molen vormen, en zal op-
nieuw als horecagelegenheid worden 
ingericht.
-Op 2 februari 2011 zal de Raad van 
State het door de Vrienden van Daams 
Molen ingediende bezwaar tegen de 
verhoging van Daams Molen te Vaassen 
(Molenwereld 2010-12-428/429) behan-
delen. 
-Vooruitlopend op het aanbrengen van 
de nieuwe stuclaag is in de tweede 
week van december de steiger rond De 
Nieuwe Molen te Veenendaal afgebro-
ken. 
-Tijdens de eerste vorstperiode eind 2010 
is ‘t Roode Hert te Oudorp andermaal 
door pech getroffen; een gesprongen 
waterleiding zorgde ervoor dat de mo-
len deels onder water kwam te staan. 
-Eind november is een bouwvergunning 
aangevraagd ten behoeve van de nieu-
we locatie voor de Nachtegaal te Mid
denbeemster (Molenwereld 2010-5-177). 
-Op 30 november is de eerste paal 
geslagen voor de nieuwe fundering van 
korenmolen de Hoop op de nieuwe lo-
catie in ‘t Zand. 
-De provincie Zuid-Holland heeft instem-
ming verleend om de bouwontwikkeling 
rondom de Rietveldse molen en de Ge-
remolen te Hazerswoude niet in te per-
ken tot 400 meter rond de molen. Dit ten 
gevolge van bezwaren van omliggende 
tuinderijbedrijven. 

-Op het aanbrengen van de molen-
zeilen na, is de restauratie van de Vier 
Winden te SintAnnaland afgerond en 
zal deze in het voorjaar officieel worden 
heropend.
-Ter nagedachtenis aan De Nieuwe Mo-
len, zijn op 19 november drie molenste-
nen geplaatst op de rotonde te Fijnaart. 
De stenen zijn geschonken door de mo-
lenaarsfamilie Verhagen.
-In november is de rietdekker gestart 
met het (gedeeltelijk) vernieuwen van 
het riet op het dak van de Hooijdonkse 
watermolen te Nederwetten.
-Tegengesteld aan eerdere berichten 
zijn op 1 december de gerestaureerde 
roeden van de Molen van Jetten te 
Uden (Molenwereld 2010-12-430) weer 
gestoken. 
-Naar aanleiding van bezwaren omtrent 
een te plaatsen hek bij de Molen van 
Jetten te Uden heeft de Monumenten-
commissie besloten het advies aan te 
passen. Een uitspraak door de bezwaar-
commissie dient nog te worden gedaan. 
-De deur van Windlust te Vorstenbosch 
die destijds bij het  verhogen en aan-
brengen van de molenbelt ‘verdwenen’ 
was, is onlangs weer geopend. In de 
molenbelt wordt een toiletvoorziening 
gemaakt, waar de deur toegang tot zal 
verschaffen. 
-Het beheer van de Arend te Wouw 
wordt door de eigenaar, de familie Pot-
ters uit handen gegeven aan de Heem-
kundekring De Vierschaer.

Molenkalender 2011

5 maart 2011 Jaarvergadering Vereni-
ging De Hollandsche Molen.
19 maart 2011 Molenruilbeurs Kyck over 
den Dyck - Dordrecht.
27 maart 2011 Westbrabantse Molendag.

Het herstelde voegwerk van 
De Nieuwe Molen te Veenendaal 
laat zich zien na ontdoen van het 
steigermateriaal (foto: H. de Kroon, 
12 december 2010). 

Het steken van de roeden in de Molen van Jetten te Uden; toch nog voor het 
jubileumjaar 2011 (foto: P. van Kessel, 1 december 2010).
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Ansichtkaarten Marcel Stroo
Marcel Stroo heeft een nieuwe serie van drie molenkaarten uitgebracht, n.l. van De Korenbloem in Oude Tonge, de molen 
van Rockanje en de Schoterveense molen in Haarlem.
De serie kan worden besteld door het overmaken van y 3,00 (incl. verzendkosten) op rek.nr. 948308 t.n.v. M.J. Stroo onder
vermelding van adres en woonplaats.

Voor nadere inlichtingen: tel.nr. 0118-636586.

A L M E N U M

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

Houthandel

Zagerij

Import

Voor molenrestauraties

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

Verder: 
Iepen • Bolletrie • Steenbeuk • Douglas

Larix  • Azobé • Noord Noors Grenen

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

De boodschap
Ben ik er voor de molens ? Of zijn de mo-
lens er voor mij? Met wat ruimere blik: zijn 
wij er voor de molens of zijn de molens er 
voor ons? Het ideale, hoogstaande en 
moreel verheven antwoord is natuurlijk 
dat wij (ik) er voor de molens zijn (ben). 
Met dat antwoord creëren we een aure-
ool om ons heen van opoffering, bewa-
ker van culturele waarden, behoeder 
van het landschapsschoon en nog wat 
dwarsstraten meer. Uit puur altruïsme 
zoeken we het beste voor onze molen 
en als het over de biotoop gaat vliegen 
we op de barricaden of roepen op zijn 
minst heel hard dat vooral anderen dat 
moeten doen. Nu zal ik de laatste zijn 
die al die goede en oprechte bedoelin-
gen wil ontkennen; stel je voor zeg, dan 
zou ik ook mijzelf lelijk in de kijker zetten. 
Dat doen we dus niet; ook al omdat ik 
maar al te goed weet dat het bij heel 
veel, zelfs de meeste molenliefhebbers, 
inderdaad om de molen gaat. En dat is 
alleen maar goed natuurlijk. 
Maar het kan ontsporen waardoor het 
mooie verhaal een soort camouflage-

pak wordt voor molens puur als hobby. 
Ook daar is niets mis mee, waarom zou 
het? Het is toch alleen maar mooi dat 
anderen genieten van onze hobby? 
Daar kom je toch uiteindelijk maar weer 
mooi mee uit op het verheven vlak; an-
ders gezegd de ene hand wast de an-
dere; niets mee mis dus. Daar hoeft echt 
geen grote praat bij, waarom zou het? 
Toch is er iets waar ik heel grote moeite 
mee heb. Van die malende molen ge-
niet ik; iedere keer weer en het doet mij 
oprecht deugd als anderen daar ook 
van genieten. Ik herinner mij gouden 
momenten, soms van vele jaren her. Is 
de molen dan een soort ‘lustobject’? 
Waarom niet, al denken velen dan aan 
iets anders. Maar in die richting gaan 
mijn gedachten helemaal niet; stel je 
voor!
Mijn onlustgevoelens, want daar gaat 
het om, zijn van een heel andere orde. 
De klassieke molen is als regel een ge-
registreerd monument.  Een monument 
heeft wat te vertellen. De term heeft 
Latijnse wortels die samen hangen met 

‘herinneren’. Als de molen dus een mo-
nument is dan vertolkt hij een herinne-
ring. De molen is als monument geen 
doel op zich, maar herinnert de mensen 
van nu aan (dit facet van) hun verle-
den. Dat is de boodschap. Waar ik grote 
moeite mee heb is dat die boodschap 
in veel gevallen niet uit de verf komt en 
in veel gevallen is uitgehold tot een ver-
regaande en zelfs onjuiste versimpeling, 
die in het beste geval kan aangemerkt 
worden als een halve waarheid, maar in 
zijn misleiding erger is dan een hele leu-
gen. Onlangs werden bij een molenope-
ning alle registers opengetrokken voor 
de molen die het dorp voorzag van meel 
en bloem. De hele goegemeente trapt 
daarin en ziet voor het geestesoog we-
kelijks karrenvrachten vol kostelijk blank 
meel en geurige bloem uit de molen 
naar de plaatselijke bakkers gaan. Je 
kunt op je klompen aanvoelen dat zulke 
sprookjes aan geen kant kloppen.  Toch 
vertellen we (?) ze als molenaar braaf 
verder en bejubelen het zo heerlijke mo-
lenbrood. Over misleiding gesproken. Ik 
maak me sterk dat er in die molen zelfs 
nooit een buil heeft gestaan, of ik moet 
mij wel heel erg vergissen. Met dit soort 
verhalen wordt het monumentverhaal 
van de korenmolen één grote valse ruis. 
Hoe ontsnappen we daaraan?
     
     
Balie Kluiver
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Plaatsing kap molen De  Kameel 
    TREKT VEEL BEKIJKS

De kap gaat omhoog; de eerste twee 
meter, er moeten nog heel wat meters 
volgen (foto Stichting De Schiedamse 
molens/Paul Sporken). 
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Plaatsing kap molen De  Kameel 
    TREKT VEEL BEKIJKS

Na de afbouw van de molenromp en 
de balie daaromheen eerder dit jaar, 
werd er halsreikend uitgekeken naar de 
volgende stap in de herbouw van molen 
De Kameel. De plaatsing van de kap op 
de molenromp zorgt eindelijk voor een 
volwaardige bovenafsluiting. Bovendien 
toont de ambachtelijk getimmerde en 
geschilderde ‘hoed’ een staaltje vak-
manschap en is het een lust voor het 
oog voor elke voorbijganger. De fraaie 
‘baard’ onderaan de kap toont het jaar-
tal van herbouw 2010 en daaronder het 
oorspronkelijke bouwjaar 1715.
’s Ochtends werd met behulp van 
een telescoopkraan eerst de spil in de 
molen getakeld. Rond het middag-
uur volgde de plaatsing van de kap. 
Gezien het grote aantal belangstel-

Het eind van de reis in zicht (foto 
Joop de Beer). 

De kap van de eerste Kameel ging er in 1715 ongetwijfeld heel anders op 
(foto Joop de Beer). 

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

OOnder veel belangstelling van 

gemeentebestuur, sponsoren en 

molenliefhebbers is vrijdag 

10 december j.l. de kap geplaatst 

op molen De Kameel. Hiermee 

is een nieuwe mijlpaal gezet in 

de herbouw van deze bijzondere 

brandersmolen uit de eerste jaren 

van de jeneverindustrie. 
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lenden leven de molens nog steeds in de harten van veel Schiedammers. Er 
waren veel kreten van bewondering en waardering te horen. Ook de leerlin-
gen van de Gravin Aleidaschool, die de molen hebben geadopteerd, kwa-
men kijken. Ze leefden erg mee getuige de uitspraak van één van hen die 
zich afvroeg “Wat als hij nou niet past?” Gelukkig was dat wel het geval.  
Toen de kap er op zat en de vlag werd gehesen vervolgde het merendeel van 
de toeschouwers weer zijn weg. Het werk van de molenbouwers en kraanma-
chinisten zat er echter niet op. ‘s Middags moest het staartwerk nog worden 
aangebracht.
Met kap begint De Kameel steeds meer op een echte molen te lijken. Wat na-
tuurlijk nog ontbreekt is het wiekenkruis. Naar verwachting zal dit eind januari 
worden aangebracht. Toch is nu al goed te ervaren hoe in vroegere tijden de 
stad echt werd omarmd door grote windreuzen (zie Molenwereld 2010-9-336 
e.v.). Ook een andere reden voor de bouw van de molen wordt nu al zichtbaar. 
Op de toegangswegen naar het centrum vanaf snelweg en treinstation vormt 
de molen een prachtige blikvanger. Hiermee zal Schiedam zich nog beter als 
molenstad kunnen presenteren. Stichting De Schiedamse Molens.

Eén kraan draagt de kap, de andere de 
menselijke factor (foto: F. Prins, 10 dec. 2010).

Bijna... (foto Stichting De Schiedamse 
molens/Paul Sporken).

Uiterste precisie..(foto Gerrit Hendriks).

Vreugde bij de leerlingen van de 
Gravin Aleidaschool, die de molen hebben 
geadopteerd (foto Stichting De Schiedamse 
molens/Paul Sporken).

De baard draagt het nieuwe en het oude 
bouwjaar (foto Stichting De Schiedamse molens/Paul Sporken).

Nadat de kap op zijn plaats stond werden de staartbalk met de schoren 
aangebracht (foto G. Barendse). 

Het doel. Achter de molen de Schie met daaraan het historisch 
Proveniershuis uit 1759 en daarnaast het theater die één geheel vormt met 
de bibliotheek en het stadhuis (foto Gerrit Hendriks).
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Op vrijdag 12 november is in Op-
hemert de verplaatste molen uit 

Wadenoijen officieel weer in gebruik 
gesteld door mevrouw Annelies van der 
Kolk, gedeputeerde Cultuur voor de pro-
vincie Gelderland. Aan deze verplaat-
sing ging een lange periode van praten 
vooraf, wat door verschillende sprekers 
nadrukkelijk aangehaald werd.
Twintig jaar geleden kwam het onder-
werp voor de eerste keer ter sprake van-
wege de vlakbij gelegen vuilstort die 
door zijn hoogte de wind deels uit de zei-

Molen uit Wadenoijen in Ophemert 

OFFICIEEL GEOPEND

D. Kenbeek

Een grauwe lucht, een grauwe 
molen, een grauw landschap, maar 
beslist geen grauw beeld.

Malen achter het populierenbos.

len nam. Met de aanleg van de Betuwe-
lijn met zijn geluidsschermen kwamen er 
extra argumenten voor verplaatsing en 
werden daadwerkelijk plannen ontwik-
keld waarover ook in dit blad regelma-
tig verslag is gedaan. In eerste instantie 
werd gekeken naar een plaats waar de 
molen daadwerkelijk weer voor polder-
bemaling ingezet zou kunnen worden. 

Het sintelstuk (verbastering van 
centerstuk), de kern van het ijzeren 
scheprad.
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- M O L E N S A C T U E E L -

in het begrip ‘molenbiotoop’ is er meer 
recent nog een pleidooi gehouden de 
molen op zijn oorspronkelijke plaats te 
laten staan (MW 2007-108-374) maar 
uiteindelijk is De Steendert zijn nieuwe 
standplaats geworden.

De Steendert

We hebben het hier over een jong na-
tuurgebied, overgebleven bij de ruilver-
kaveling Avezaath-Ophemert, dat nog 
volop in ontwikkeling is. De aanwezige 
plassen zijn ontstaan door kleiwinning 
voor dijkversterking van de nabij gelegen 
Waal. Vijftien jaar geleden kwam het in 
beheer bij Staatsbosbeheer, aanvanke-
lijk met als bestemming opvanggebied 
voor ganzen. De aanwezige graslanden 
bleken echter zodanige potentie te heb-
ben wat betreft plantengroei dat men 
van gedachten veranderde. Daarvoor 
was echter een betere beheersing van 
de waterstand noodzakelijk in de zin van 
een hoger waterpeil. Hiervoor kwam de 
molen van Wadenoijen in beeld en die is 
in dit gebied dan ook meer dan welkom.

Verplaatsing

De verplaatsing en wederopbouw heb-
ben een jaar in beslag genomen. Hoe-
wel hemelsbreed maar een afstand van 
twee kilometer wees onderzoek uit dat 
verplaatsing van het achtkant in zijn 
geheel door belemmeringen onder-
weg niet mogelijk was. Het is dan ook 
ter plaatse gedemonteerd en op de 
nieuwe plek weer opgebouwd. De veld-
muren en het gewelf van de achterwa-
terloop zijn meeverhuisd zodat oorspron-
kelijk materiaal bewaard is gebleven. De 
molen zelf verkeerde in goede staat en 
behalve wat herstel aan tafelementen 
en roeden hoefde verder niets te ge-
beuren. Natuurlijk moest wel nieuw riet 
op het achtkant aangebracht worden.
De kosten van herstel bedroegen 1 mil-
joen euro die voor 50% zijn opgebracht 
door Afvalverwijdering Rivierenland 
(AVRI), de beheerder van de vuilstort. 
Een bedrag van   482.500 werd verkre-
gen uit een bijdrage van de provincie 

De overbrenging van de spil op de wateras is uitgevoerd met gietijzeren 
tandwielen; ijzer loopt op ijzer.

In de kap wel de gebruikelijke 
houten wielen, maar wel uitgevoerd 
als conisch werk (kammen staan 
kegelvormig). Sommige molenaars 
en molenmakers, onbekend met 
de oorspronkelijke betekenis, 
verbasterden het tot ‘koningswerk’. 

Ruig land, ruige lucht, ruig water.

Dat bleek in het Betuwse niet zo eenvou-
dig te zijn. Een door de Vereniging De 
Hollandsche Molen uitgevoerde studie 
wees uit dat verplaatsing naar natuur-
gebied De Steendert de beste oplossing 
zou zijn. Door veranderende inzichten 



Gelderland en Europese gelden voor 
plattelandsontwikkeling. Bij dat laatste is 
de provincie zeer behulpzaam geweest 
en daarom is de aanwezigheid van de 
gedeputeerde ook terecht te noemen. 
Het werk is uitgevoerd door molenmake-
rij Groot Roessing uit Voorst voor wie het 
tevens de laatste grote klus was. Door 
omstandigheden heeft het bedrijf in-
middels zijn activiteiten moeten staken. 
Volgens zeggen zijn de molenmakers in 
dienst getreden bij Groot Wesseldijk  in 
Lochem.

Opening

Anders dan met de fiets of een wande-
ling van twee kilometer is de molen niet 
te bereiken. Er reed echter een paar-
denkoets om de gasten bij de al draai-
ende molen af te leveren. Het officiële 
gedeelte werd ingeleid door vrijwillig 
molenaar Johan Cahuzak die als cere-
moniemeester optrad en dat met verve 

deed. Voorzitter Arend Fernhout van Mo-
lenstichting Rivierenland, eigenaar van 
de molen, voerde als eerste het woord. 
Na een schets over de aanleiding van 
de verplaatsing en het benodigde tijd-
pad werden diverse mensen die hier 
actief geweest zijn in het zonnetje gezet. 
Voor de Stichting waren dat met name 
Jaap Verweij (tevens eigenaar van de 
korenmolen in Zuilichem), secretaris Jan 
van Rijnsbergen en molenaar Johan Ca-
huzak. Voor de provincie heeft de heer 
Heijdra zijn steentje bijgedragen en de 
heer Nienhuis deed dat namens de RCE. 
De dienst ging pas in 2007 akkoord met 
overplaatsing en het is de vraag of dit 
anno 2010 nog het geval geweest zou 
zijn.
De gemeente Tiel zag de molen niet 
graag vertrekken maar heeft zich posi-
tief opgesteld en dat geldt ook voor de 
gemeente Neerijnen, de ontvangende 
partij. Het gehele project is begeleid 
door Adviesbureau Groen uit Montfoort 
waarvan met name Camiel Damen ge-
noemd werd.
Na de voorzitter voerden nog de heer 
Wind van Staatsbosbeheer en de gede-
puteerde het woord waarna iedereen 
zich naar de molen begaf voor het lich-
ten van de vang. Mevrouw Van der Kolk 
had dit al enkele malen eerder gedaan 
en het ging haar onder toeziend oog 
van de molenaar goed af. Even later 
werd nog wat gekruid en twee halven 
voorgelegd  waarna de molen goed 
doorliep.

Nieuwe taak

De Steendert is 70 hectare groot waar-
van de molen 55 hectare ter beschik-
king staan. Voor de goede orde: Die 55 
ha is de som van het lage plus het hoge 
deel. Het water wordt betrokken uit de 
kwelplas die wordt gevoed door uit de 
rivieren afkomstig kwelwater. De hoe-
veelheid water zal variëren met de sei-
zoenen: Weinig in de zomer als de rivier 
laag staat, veel in het voorjaar als het 

smeltwater de rivier afkomt. Vooral dan 
zal de molen in actie moeten komen om 
de vochtminnende vegetatie optimale 
groeikansen te bieden. De molen maalt 
dan op in de zogenaamde voorraad-
plas waaruit het water de graslanden 
bereikt.

Resultaat

Het lijkt goed om eens op een rij te zet-
ten wat met deze verplaatsing bereikt 
is. Ontegenzeggelijk is de biotoop in 
termen van windvang sterk verbeterd. 
Wel staat op het westen tot zuidwesten 
op enige afstand een groot aantal hoge 
populieren die voor windbelemmering 
zorgen. Hiervan is in het verleden ge-
zegd dat deze op termijn gaan verdwij-
nen maar desgevraagd bleek hierover 
nog niets bekend. Ook ander opgaand 
groen, voor zover aanwezig, verdient 
blijvende aandacht van Stichting en 
Staatsbosbeheer.
Dan de functie. Op zijn oude plaats be-
schikte de molen over een rondmaalcir-
cuit, nu heeft de molen tot taak om een 
gebied van water te voorzien. Ongetwij-
feld minder dan toen hij nog in bedrijf 
was voor de polder maar aanzienlijk 
meer dan in circuit. Op zich is dat winst 
maar daar past wel een kanttekening 
bij. Poldermolens werden gebouwd om 
gronden in cultuur te brengen of te hou-
den, onverschillig of dat om veeteelt of 
akkerbouw ging. In het geval van de 
Steendert gaat het om behoud van na-
tuur. Dat is wezenlijk anders tenzij men dit 
ook als een vorm van in cultuur brengen 
beschouwt. En dan zullen er mensen zijn 
die het verlies van de oorspronkelijke 
‘biotoop’ (in wijdere zin) betreuren.
Bij de opening overheerste in ieder geval 
de vreugde over het behaalde resultaat 
en dat is  begrijpelijk. Ook de beelden 
bij dit verslag zullen voor zich spreken. En 
als het aan de molenaar ligt zal de mo-
len vaak rondgaan. Daar zullen molen-
liefhebbers blij mee zijn, ongeacht hun 
oordeel over deze verplaatsing.

Gedeputeerde mevrouw Annelies 
van der Kolk licht onder toeziend oog 
van Johan Cahuzak de vang.

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

Watermolenland is per definitie cultuurland, want daar werden de molens voor gebouwd: de schepradgang in 
Aarlanderveen. 
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De heer Esselink uit Delft vermoedt 
dat de ‘Zoeker’ uit het december-

nummer een molen van de Starnmeer 
is. Hij schrijft: ‘Ik durf het niet met 100% 
zekerheid te beweren, maar volgens mij 
is de onbekende uit Molenwereld 143 de 
wester ondermolen van de Starnmeer te 
Marken-binnen, ook bekend als de mo-
len van Langenberg. De molen lag even 
ten zuidwesten van Oost-Graftdijk, aan 
de overzijde van het Noord-Hollands 
Kanaal. Op de foto zien we de molen in 
'zomerrust'. De zeilen en eindborden zijn 
afgenomen en de molen staat overhek 
op het zuidwesten. Uit krantenberichten 
blijkt, dat er bij Oost-Graftdijk aan het 
Noord-Hollands Kanaal (het water op de 
voorgrond) regelmatig viswedstrijden 
gehouden werden, zoals ook op de foto 
te zien is. De bomen in de verte staan 
langs de Middelweg, de weg die al kort 
na de droogmaking werd aangelegd.
De Starnmeer werd in 1642/43 door 
vier vijzelmolens(!) drooggemalen. In 
1647 kwamen er nog twee bij. Alleen 
de tweegang tegenover Oost-Graft-
dijk, de wester onder- en bovenmolen 
haalde de twintigste eeuw. Toen er in 
1918 een elektrische gemaal gebouwd 
werd naast het in 1873 gestichte stoom-
gemaal werden deze molens het jaar 
daarop afgebroken.’
Er zijn inderdaad twijfels. Wie kan de 
veronderstelling van de heer Esselink be-
vestigen, dan wel een betere oplossing 
geven?
De ‘Zoeker’ in het novembernummer 
wordt door de heer Witteman uit Wijde-
wormer ook thuis gebracht als de ‘Kop-
molen’. Helaas kon dit in het vorige num-
mer niet meer worden meegenomen. 
De heer Witteman geeft ook nog een 
zeer interessante aanvulling en schrijft: 
‘Uit overlevering is bekend, dat deze mo-
len, evenals de Hoogewegse molen bij 
Noordwijk, een windvaan zou hebben 
gehad die een bokkenrijder voorstelde. 
De legende verhaalt dat ze in lang ver-
vlogen tijden bij woeste herfststormen 
uit zee kwamen en zich bij de beide mo-
lens verzamelden. Deze molens lagen in 
vroeger tijd zeer afgelegen en waren ge-
heel geteerd. De heer A. Bicker Caarten 
heeft er een artikel over geschreven’. Het 
is een mooi, maar merkwaardig verhaal, 
daar de bokkenrijders wel bekend ston-
den als roversbenden, maar hun activi-
teiten in de 18e eeuw ontplooiden in de 
Nederlands-Duits-Belgische grensregio 
en niet aan de Noordzeekust. Blijkbaar 

spraken de activiteiten van de rovers 
zelfs ver buiten hun ‘arbeidsveld’ tot de 
verbeelding. Dat is niet zo verwonderlijk. 

Kaartje van Oost-Graftdijk en directe omgeving met de zichtrichting naar de 
Starnmeermolen daarop aangegeven. 

Streetview-foto van de huidige situatie aan het Noord-Hollands Kanaal.

Hun optreden was berucht. Er zijn naar 
schatting zo’n zeshonderd vermeende 
bokkenrijders terechtgesteld (jsb).
 

De nieuwe ‘Zoeker’: een watermolen, ongetwijfeld in het noorden des lands of 
Oostfriesland; maar welke? 

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

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

kwaliteit en deskundigheid.

Beijk B.V.  
Afferden 0485-531910

*Doornbosch B.V. 
Adorp 050-3061724

Bouw ‘75 B.V.  
Workum 0515-542133

Coppes 
Bergharen 0487-531239

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

Molema V.O.F.
Heiligerlee 0597-591660

*De Gelder
Sliedrecht 

0184-425040

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

*Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-421568

*Molenmakerij 
Herrewijnen B.V.
*Molenadvies

Herrewijnen B.V.
Spijkenisse

0181-634558

Jellema CV 
Birdaard 0519-332357

Kistemaker & Korver 
Middenbeemster 0299-683743

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

Anbo B.V.  
Alkmaar 072-5110025

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

Bertus Dijkstra  
Sloten 0514-531230

Saendijck B.V.
Zaandijk 075-6285602

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

*Vaags
Aalten 0543-473359

*Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478

Wintels 
Denekamp 0541-351210

Nederlandse Vereniging 
Van Molenmakers

- A D V E R T E N T I E -
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Naar aanleiding van het bericht over 
de molen van Ditzum in het decem-

bernummer deelt de heer Uwe Karstens 
uit Aschenrade mee, dat het achtkant 
voor deze molen in 1992 niet nieuw is 
gemaakt, maar afkomstig is uit Ditmar-
schen in Sleeswijk-Holstein. Daar werd in 
Strübbel in 1846 de molen Fortuna ge-
bouwd, niet ver van de monding van de 
Eider. In 1948 werd deze molen onttakeld 
waarna er in de kale romp verder op de 
motor werd gemalen. In 1988 werd het 
bedrijf opgeheven, waarna het acht-
kant in 1992 naar Ditzum verhuisde. Het 
transport verliep op een speciale ma-
nier als marineoefening! Het complete 
achtkant werd met een dieplader naar 
de nabijgelegen Schülpersieler haven 
vervoerd. Daar ging het aan boord van 
het landingsvaartuig Inger van de Bun-
desmarine dat het vervoerde naar de 
vissershaven Ditzum aan de monding 
van de Eems, de eindbestemming van 
de molen. Met het transport waren vier 
dagen gemoeid.

Op de foto 

In het decembernummer stond op pagina 446 een foto met leden van de familie Van 
der Pouw Kraan. Om wie het ging was niet met zekerheid duidelijk. Gelukkig reageert 

de heer Jos van der Pouw Kraan hier op en dankzij hem kunnen we nu meedelen om 
wie het precies . Op de foto staan, zo schrijft de heer Van der Pouw Kraan: ‘achtereen-
volgens van links naar rechts:
- Mijn vader Willem van der Pouw Kraan, hij is nu 95 jaar;
- Mijn oom Piet van der Pouw Kraan, ongeveer twaalf jaar geleden overleden;
- Mijn oom Jan van der Pouw Kraan, die is ongeveer twee jaar geleden overleden.’
Verder deelt de heer Van der Pouw Kraan mee: ‘op de foto op bladzijde 445 , links 
bovenaan, staat mijn tante Anna, zij is nu 89 jaar.’
Wij danken de heer Van der Pouw Kraan hartelijk voor deze informatie en nemen de 
foto ter verduidelijking nog een keer op.

De molen van Ditzum

De molen van Strübbel voor 1910, 
het jaar waarin de molen een 
windroos kreeg. Voor de molen 
de molenaarsfamilie Claußen. De 
verhouding van kap en romp zijn hier 
wel mooi in overeenstemming met 
elkaar.

- ' T  B E T E R E  W E R K -

- ' T  B E T E R E  W E R K -

Brand molen Buren

In het vorige nummer van Molenwereld, pag. 441, stond, 
dat de molen van Buren in januari 1910 of mogelijk iets eer-

der is afgebrand. De heer E.G.M. Esselink uit Delft deelt mee 
dat dit volgens krantenberichten op dinsdagavond 11 janu-
ari is geweest. Als oorzaak wordt het warmlopen van de as 
genoemd. Eigenaar was W. van den Bos. De heer E. Stoop 
uit Woerden is op basis van weer een andere krant tot de-

zelfde conclusie gekomen en voegt er aan toe dat de molen was 
verzekerd voor 7.000 gulden.

krantenbericht in Het Nieuws van den Dag, 12 januari 1910.



Molenwereld wenst u een voorspoedig, gez egend 2011
Molen  De Bonte Hen, foto Martin Bus, 30 januari 2006.
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Boezemmolen 

 
In Haastrecht 

weer met kap 
en wieken

Dick Kenbeek

Satellietfoto (Google) van de Hooge Boezem achter Haastrecht met de locaties van de molens 1 t/m 7. De eigenlijke 
hoge boezem ligt tussen de kade die vanaf molen 1 in NNW richting loopt en het riviertje de Vlist. In Haastrecht zelf 
bevindt zich de uitwateringssluis van de boezem en het voormalige stoomgemaal, nu museum, ‘S.I. van Nooten’. 
Ook diverse andere molenlocaties komen op de foto voor en zijn soms zelfs nog zichtbaar: de molen van Vlist-Westzijde 
(A); Agterpoort (B); Bergambacht- Kleine Molen- ondertoren nog aanwezig (C); Bergambacht-Middelmolen (D).

A

1234

5
6

7

C

D

B

Stoomgemaal

LLezers van dit blad zullen wel weten dat er gewerkt wordt aan het herstel van de voormalige Boezemmolen 

in Haastrecht tot complete molen. Over de uitvoering van het molenmakerswerk ter plaatse was echter niets 

publiek bekend. Zo werd uw verslaggever, woonachtig in buurgemeente Oudewater, compleet verrast toen 

het zover was. Op 21 oktober ‘s morgens op weg naar Gouda zag hij achter geboomte een kraan staan op 

wat min of meer de plaats van de molen moest zijn. Eerste gedachte was: ‘het zal toch niet …’. Na in Gouda 

snel gedaan te hebben wat gedaan moest worden op de terugweg de Vlist in en jawel, de kraan bevond zich 

inderdaad bij de molen en op het parkeerterrein van het vlakbij gelegen zwembad stonden verscheidene 

vrachtauto’s met materiaal. Gauw naar huis, camera gepakt en weer terug. Weinig gemist, alleen rolvloer, 

kruiwerk, kuip en koning waren al geplaatst.



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

Geschiedenis

De huidige molen is de derde op deze 
plaats. Oorspronkelijk stond hier een 
wipmolen die in 1739 na brand vervan-
gen werd door een achtkant. Dit brand-
de in 1873 op zijn beurt af waarna het 
huidige stenen exemplaar gebouwd 
werd met zijn kenmerkende flesvormige 
romp. Samen met zes wipmolens maal-
de deze indien nodig de lage boezem 
(de Vlist) af op een hoge boezem van 
circa 48 hectare. Deze stond door mid-
del van twee sluizen in verbinding met 
de Hollandsche IJssel. De stichting van 
deze Hooge Boezem achter Haastrecht 
in 1486 is voor zover bekend het eerste 
voorbeeld van de invoering van een ge-
traptebemaling. 
Oorspronkelijk werd de lage boezem 
door één molen bemalen, de latere 
Boezemmolen nr. 1 of Peilmolen. Al gauw 
bleek dat niet te voldoen en in de perio-
de tot 1532 kwamen er vier bij en in 1578 
stonden er in ieder geval al zeven. In de 
loop van de tijd verslechterde de afwa-
tering van de IJssel en daarom werden 
na 1830 een aantal verbeteringen aan 
de molens uitgevoerd, met beperkt ef-
fect echter. Na 1860 veranderde de si-
tuatie nogmaals door de bouw van de 

Waaiersluis ten oosten van Gouda waar-
door de afwatering verder achteruit-
ging. Een flinke verbetering werd bereikt 
door in 1872 in de kom van Haastrecht, 
achter één van de beide boezemslui-
zen, een stoomgemaal met scheprad te 
stichten. De zeven molens bleven echter 
hoofdbemaling. 
In 1913/1914 werd het hulpstoomge-
maal omgebouwd tot hoofdgemaal 
met twee centrifugaalpompen van 
de firma Stork uit Hengelo, elk met een 
capaciteit van 250 m3 per minuut. De 
pompen werden ieder door een stoom-
machine aangedreven en het totaal 
vermogen bedroeg 135 pk. Tussen 1948 
en 1952 werd het gemaal, De Hooge 
Boezem genaamd, geëlek trificeerd en 
omstreeks 1992 kwam het buiten gebruik 
als gevolg van de ruilverkaveling van de 
Lopikerwaard waarbij de Vlist zijn func-
tie als boezemwater verloor. Na herstel 
is het sinds 1995 in gebruik als museum.

De stichting van het hoofdgemaal bete-
kende het einde van de windbemaling. 
Na 1914 verdwenen de molens maar de 
stenen romp van nr. 6 bleef staan en 
werd in gebruik genomen als woonhuis 
en stal. In de loop der jaren ontwikkelde 
zich hier een bescheiden boerenbedrijf.

Behoud

Begin van deze eeuw ontstaan er plan-
nen het gebied van de voormalige 
hoge boezem in te richten als natuurge-
bied en komt ook herstel en complete-
ring van de romp aan de orde. Daartoe 
wordt in de loop van 2003 plaatsing op 
de Rijksmonumentenlijst voorgesteld. De 
provincie Zuid-Holland vindt de incom-
plete molen van landelijk belang en B 
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Zomers beeld van Molen 6 
omstreeks 1900. Rechts molen 7. 
Molen 6 heeft geen vangstok. Dat 
is ook in overeenstemming met 
het bestek uit 1874 dat bij de vang 
voorschrijft: ‘Verder te leveren en aan 
te brengen een luirad met ijzeren as 
over diameter 0,90 m met hetgeen 
daartoe behoort.’

De molens achter Haastrecht; 
v.r.n.l.: molen 2, 6, 3, 5, 4, 
daarachter wiekenkruis molen Vlist-
Westzijde. De zeilen van molen 
2 zijn weggeslagen op de manier 
zoals die in de Krimpenerwaard 
op de watermolens vrij algemeen 
gebruikelijk was met het onderste stuk 
van het opgerolde zeil niet achter de 
roe, maar er voor omheen; zie ook de 
foto van molen 6. 

De ondertekening van het bestek 
voor de bouw van molen 6 met de 
handtekeningen van voorzitter 
S.I. van Nooten en secretaris 
S. Cambier van Nooten van het 
waterschap en de aannemer Hik 
Zuidervliet. Het Hik is vermoedelijk 
een afkorting van Hendrik. 
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De begroting voor de bouw van de 
nieuwe molen. De artikelnummers 
verwijzen naar het bestek. 

In 1882 blijkt een der roeden van 
molen No. 6 gebrekkig te worden. 
Het waterschapsbestuur acht hem 
nog wel geschikt om in te korten en 
weer te steken in een van de kleinere 
wipmolens, maar voor de zesde molen 
werd een nieuwe ijzeren roe bij Pot 
gekocht. De factuur vermeldt voor 
deze roe, no. 1347, een lengte van 103 
Amsterdamse voet, wat neerkomt op 
29,16 m. Het waterschap stapt voor 
de regio trouwens vrij laat over op 
ijzeren roeden en dat ging niet zonder 
horten of stoten. Zo werden in het 
jaar waarin deze ijzeren roe werd 
gekocht ook nog twee Amerikaans 
grenen roeden gekocht bij A. de Jong 
in Gouda tegen een prijs van ƒ 325,- 
per stuk.

Het definitieve einde voor zes van 
de zeven molens van het waterschap: 
een afbraakadvertentie in De 
Molenaar in mei 1914. 

Stichtingssteen in de zesde molen 
met de namen van de voorzitter en de 
secretaris van het waterschapsbestuur 
(foto D. Kenbeek).

De onttakelde Zesde molen 
bleef bijna een eeuw als woonhuis 
in gebruik (foto D. Kenbeek, 
30 november 2005).
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& W van de gemeente Vlist vinden het 
bouwwerk van grote cultuurhistorische 
betekenis, omdat het hier gaat om het 
enige zichtbare restant van de molen-
groep, die het water vroeger opvoerde 
uit de Vlistboezem naar de Hooge Boe-
zem. Zij besluiten dan ook in positieve zin.
Eigenaar J. de Bruin staat sceptisch te-
genover de aanwijzing en schrijft een 
brief naar de gemeente. Hij stelt hier-
in: ‘Wij begrijpen dat deze procedure 
moeilijk te stuiten is. Sterker: dit wordt 
ons opgelegd. Wij denken er niet over 
om zolang de molen de onze is die op 
te knappen en te restaureren volgens 
de regels van de monumentenzorg. Wij 
hebben nooit subsidies aangenomen 
en wij hopen deze weg ook in de toe-
komst te volgen. Anderzijds hopen we 
onze molen zo goed mogelijk te onder-
houden’.

De Bruin krijgt hiermee de gemeente-
raad van Vlist aan zijn zijde die in haar 
vergadering van 23 december 2003 
negatief adviseert. Reden is dat onzorg-
vuldig omgesprongen is met de gevoe-
lens van de eigenaar. Als een pand tot 
rijksmonument wordt gepromoveerd, 
dient de eigenaar zich te houden aan 
zeer hoge eisen van onderhoud. Daar 
zijn tegemoetkomende subsidies voor, 
maar (zoals verluidt) kan de eigenaar 
die niet accepteren omdat zijn geloof 
dat verbiedt. 
Dit negatieve advies zal weinig invloed 
gehad hebben op de aanwijzing als 
Rijksmonument gezien de positieve ad-
viezen van de Raad voor Cultuur en de 
provincie. In het nummer ‘Van Rompen 
en Stompen’ van Molenwereld, versche-
nen in februari 2004, zien we de molen al 
verschijnen als ‘incomplete molen’.

Aankoop

In november 2005 verwerft Het Zuid-
Hollands Landschap de romp plus 20 
hectare grond als eerste stap naar de 
inrichting van een nieuw natuurgebied. 
In 2010 zal daar nog 16 hectare bij ko-
men waarmee de aankopen voor dit 
project zijn afgerond. Voor molenromp 
(als woning) plus enkele hectares erf 
en elf opstallen wordt een bedrag van 
500.000 betaald en spoedig daarna ver-
laat het gezin De Bruin (man, vrouw en 
twaalf kinderen) hun onderkomen. Het 
bedrag van de aankoop wordt geheel 
uit eigen fondsen van Het Zuid-Hollands 
Landschap betaald.
Maart 2007 wordt gestart met de sloop 
van de bijgebouwen. Vooral door het 
verdwijnen van de stallen komt de mo-

len weer vrij in het landschap te staan. 
Tegelijkertijd begint men met fondsen-
werving om het ruim 1 miljoen kostende 
herstel inclusief completering te bekosti-
gen. Er komt een comité van aanbeve-
ling met onder andere de Commissaris 
van de Koningin, de heer Franssen, bur-
gemeester Evenhuis van de gemeen-
te Vlist en de bekende schaatser én 
Haastrechter Hein Vergeer. Al gauw ont-
vangt men van een Rotterdams bedrijf 
een gift van 10,000 euro waarmee een 
roede betaald kan worden. 
Juni 2008 maakt de molen zijn tv-debuut 
bij opnames voor het programma Bank-
GiroLoterij Restauratie. De molen is door 
Stichting De Hooge Boezem opgegeven 
en is geselecteerd als één van de ze-
ventien kandidaten voor de hoofdprijs 
van een miljoen Euro. De molen redt het 
echter niet bij de uitzending van 2 okto-
ber en dat was misschien ook niet te ver-

Molen No. 6 is ongetwijfeld de 
‘f lessigste’ f lesvormige molen, maar 
daardoor ook een knap staaltje 
metselwerk (foto J. van Dijk, 9 April 
2010).

De scheurvorming in de romp was 
uitzonderlijk groot en maakte het 
metselwerk tot een lappendeken. 
De romp had er zo erg van te lijden, 
dat men het niet aandurfde om de 
molen in zijn geheel recht te zetten 
(foto D. Kenbeek, 6 mei 2010). 

De houten fundering was aan de 
bovenkant totaal verrot; geen wonder 
dat de romp steeds erger wordende 
scheuren ging vertonen. Bij het 
uitgraven van de fundering moesten 
stukken metselwerk ondersteund 
worden om uitvallen te voorkomen. 
Op de voorgrond een buis voor de 
nieuwe fundering (foto D. Kenbeek, 
6 mei 2010).
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wachten na het succes van de molen 
van Goidschalxoord het jaar daarvoor.

Completeren?

Die vraag wordt in januari 2008 gesteld 
door Hans de Lange, een geboren en 
getogen Haastrechter. Hij is groot voor-

Van boven naar beneden:

De molen op zijn nieuwe fundering. 
De staaldraad dient om de romp 
bijeen te houden! (foto J. van Dijk, 
9 april 2010).

Begane grond van de molen met 
direct naast de vloer de wielbak en 
reechts ervan de krimp, waarin het 
scheprad draaide en weer zal draaien. 
(foto J. van Dijk, 9 april 2010). 

De basis voor de kap in de werkplaats 
bij Poland in Broek op Langedijk, 
links de rolvloer met de kuip en rechts 
de kap (foto J. van Dijk, 2 juli 2010). 

Het geraamte van de kap compleet in 
de werkplaats (foto J. van Dijk, 
17 september 2010).

De mooie, stijlvolle baard voor de 
molen, gemaakt door Jan Hofstra 
(foto J. van Dijk, 17 september 2010).

De kap is in delen aangevoerd 
(foto D. Kenbeek, 21 oktober 2010).
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stander van de renovatie maar ziet een 
nieuwe kap en wieken niet zitten. De 
romp is voor hem een baken en landmark 
en de molen heeft langer geen dan wel 
wieken gehad. Voor alle Haastrechtena-
ren is dat altijd zo geweest en ze kennen 
het niet anders dan in deze vorm. En of 
dat nou mooi is of niet, maakt natuur-
lijk niet uit. Dat is misschien juist wel de 
meerwaarde van deze molen. Herstel als 
romp is prima en maak er dan een mooi 
uitkijkplateau bovenop, zo is de mening 
van De Lange.
Waar kennen we dit nog meer van? In-
derdaad, uit het molenwereldje. Ook 
daar gaan de laatste jaren geluiden op 
om rompen niet meer tot complete mo-
lens te herstellen. Het wordt wel anders 
verwoord onder het mom van een ‘es-
say’, met uitdrukkingen als ‘intrinsieke’ 
waarde, met de verheffing van de af-
dekking van een romp tot een stuk cul-
tuurhistorie en met de verwijzing naar 
gecompleteerde molens als ‘dertien in 
een dozijn’. Voor de goede orde: We 
hebben het hier met name over twee 
Friese rompen (achtkanten) die in de af-
gelopen jaren gecompleteerd zijn. 

Hoewel de ene molen meer lijkt op zijn 
soortgenoten dan de andere zijn molens 
verre van serieproducten en heeft elke 
molen zijn eigen ‘intrinsieke’ waarde als 

romp. Hoezo ‘een dertien in een dozijn 
molen’? En even terzijde: Zullen gemoti-
veerde vrijwillig molenaars van andere 
Friese achtkanten blij geworden zijn van 
zo’n uitdrukking? 

Hoe dan ook, Hans de Lange haalt er 
de krant mee, samen met de voorzitter 
van Stichting De Hooge Boezem Jaap 
Barendrecht (voorstander van comple-
tering) en projectleider Jan van Dijk van 
Het Zuid-Hollands Landschap. Hoewel 
De Lange stelt dat er aardig wat men-
sen zijn die het met hem eens zijn, sterft 

het onderwerp een stille dood en gaan 
de voorbereidingen voor het herstel ge-
woon door. 

Kosten en financiering

Het lukt het Zuid-Hollands Landschap 
uiteindelijk de financiering grotendeels 
rond te krijgen. Wel moet het maalvaar-
dig maken uitgesteld worden tot later 
maar het grootste deel van het werk kan 
aanbesteed worden. 

we dat woord dan toch moeten gebrui-
ken. Vaak zit het ook in de details, ten-
minste voor wie het zien wil. Dat komt 
bijvoorbeeld treffend naar voren in het 
uitstekende artikel van Jan Hofstra over 
de Mallemolen in Gouda (MW 2010-
11-406), een gecompleteerde stenen 

Het rechter voeghout met aanbehoren krijgt zijn plaats (foto D. Kenbeek, 
21 oktober 2010).

Na het rechter voeghout volgt het linker. Het hijswerk wordt uitgevoerd 
door het Goudse kraanbedrijf Nederhoff voor wie het na de Mallemolen voor de 
tweede keer een molen ‘om de hoek’ is. Kostte het in 1874 nu meer of minder 
krachtsinspanning? (foto J. van Dijk, 21 oktober 2010).

De steunder wordt tussen de voeghouten gelegd (foto J. van Dijk, 
21 oktober 2010).
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De geraamde kosten van 1.052.000 euro 
zijn als volgt opgebouwd:

Bouwkundig deel (fundering 
  en romp) 400.000
Molenmakerswerk 450.000
Overig 200.000

waarbij de post ‘overig’ bestaat uit: Ma-
ken van het bestek, directievoering en 
toezicht, bouwleges en onkosten voor 
fondsenwerving en organisatie. 

De uitgaven zijn door de volgende bij-
dragen gedekt:

Zuid-Hollands Landschap 550.000
Provincie Zuid-Holland 200.000
RCE (BRIM) 30.000
Gemeente Vlist 30.000
Beschermers Zuid-Hollands 
  Landschap 107.000
Prins Bernhard Cultuurfonds 40.000
Bedrijfssponsoring / overige 
  fondsen 95.000

Om deze restauratie van de grond te krij-
gen heeft Het Zuid-Hollands Landschap 
gedurende drie achtereenvolgende 
jaren uit de haar toegekende bijdrage 
van de Nationale Postcodeloterij een 
bedrag van 150.000,- apart gezet. In het 
laatste jaar zelfs nog 100.000,- extra! Sa-
men met de eerder gemaakte kosten 
voor aankoop maakt het duidelijk hoe 
belangrijk men dit project vindt en ken-
nelijk geldt dat ook voor de beschermers 
van Het Landschap.
De RCE reageerde negatief op het ver-
zoek om subsidie voor het herstel van 
de romp; het geld was op. Gezien de 
veranderde houding van de Dienst ten 
opzichte van completering van rompen 
had men voor dat deel al geen aan-
vraag meer ingediend.

Herstel en completering!

Begin april 2010 begint Bouwbedrijf Huls-
hof uit Aarlanderveen met herstel van 
de fundering. Dat blijkt al snel een wat 
hachelijke zaak. Het was al bekend dat 
de koppen van de palen slecht of ver-
dwenen waren doordat ze droog waren 

Van boven naar beneden:

De firma Poland op het hoogste 
niveau. Op deze foto komt de 
correctie van de scheefstand van de 
molenromp duidelijk tot uiting. 
(foto D. Kenbeek, 21 oktober 2010). 

Het inhijsen van het bovenwiel 
(foto J. van Dijk, 21 oktober 2010). 

Het steken van de nieuwe as 
(foto D. Kenbeek, 21 oktober 2010). 

De opbouw van de kap 
(foto D. Kenbeek, 22 oktober 2010).
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komen te staan bij het verdwijnen van 
de Hooge Boezem. Ook het waterpeil 
van de Vlist is sinds de buiten gebruikstel-
ling van de molens zo’n 50 cm gezakt.
Bij het ontgraven en het boren van de 
vijftien nieuwe palen ontstaan al gauw 
nieuwe scheuren in het metselwerk en 
een al slecht stuk dreigt volledig uit te 
breken. Om die reden wordt er van af-
gezien de tien centimeter uit het lood 
staande molen recht te zetten. Dat is 
opgevangen door de bovenzijde van te 
romp waterpas te metselen.
Na aanbesteding wordt het molenma-
kerswerk gegund aan molenmakerij 
J.K. Poland uit Broek op Langendijk die 
in zijn werkplaats aan de slag gaat. Een 
beeld daarvan is te zien in MW 2010-11-
405. Op 21 oktober komt het werk op de 
locatie tot uitvoering en wordt de kap 
in gedeeltes naar Haastrecht vervoerd. 
Opbouw naast de molen, om deze in 
één keer op de romp plaatsen, is hier 
niet mogelijk. De toegangsbrug naar de 
molen laat het gewicht van de kraan 
die daarvoor nodig is niet toe. In plaats 
daarvan tilt een 50-tons kraan de kap in 
grotere en kleinere delen op de romp. 
De as is gegoten bij Geraedts in Baarlo 

De gekoppelde twee halve roeden 
(foto D. Kenbeek, 4 november 2010). 

Van boven naar beneden:

Bij het steken van de roeden gaan de 
rietdekkers rustig door met hun werk 
(foto D. Kenbeek, 4 november 2010). 

Roeden van 30 m lang en die steken 
bij windkracht 7! (foto D. Kenbeek, 
4 november 2010).

De rietdekkers bezig met het 
afwerken van de kap (foto 
D. Kenbeek, 4 november 2010). 

Het kruirad zit hoog en is vrij klein. 
Dat was vroeger ook zo in verband 
met de kruibank die aangebracht 
zat op een manier vergelijkbaar bij 
de molens van de Nederwaard in 
Kinderdijk - zie oude foto pag. 23 
(foto D. Kenbeek, 3 december 2010).
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met de mal van Straver en heeft num-
mer 20. De lengte van waterhol tot pen-
eind bedraagt 5,70 meter.

Begunstigd door het mooie weer slaan 
vele toeschouwers aan beide zijden 
van de Vlist de werkzaamheden gade. 
Regelmatig stoppen er auto’s om foto’s 
te maken. De pers is al vroeg aanwezig 
voor een gesprek met Jan van Dijk. Hal-
verwege de middag staat de kap voor 
het grootste deel op zijn plaats en wordt 
in de dagen erna door de molenmakers 
afgemaakt zodat de rietdekker aan de 
gang kan.

Op 4 november krijgt het werk een ver-
volg met het steken van de roeden en het 
gedeeltelijk aanbrengen van de staart. 
De weersomstandigheden zijn echter 
geheel anders met een grijze lucht en 
wolken die langs de hemel jagen. Vol-
gens de weersverwachting moet men 
rekenen op windkracht 5 tot 7 maar de 
kraanmachinist leest de hele dag wind-
kracht 7 af met af en toe een uitschieter 
naar 8. Dat geeft de nodige zorgen voor 
het steken van de roeden, althans bij de 
toeschouwers. De molenmakers maken 

zich duidelijk minder druk. Begin van de 
middag wordt besloten door te zetten 
maar de roeden zijdelings te steken en 
niet van boven. Er hangen drie man aan 
een touw die met moeite de roe in be-
dwang houden maar het werk verloopt 
het vlot. Boezemmolen No 6 ziet er bijna 
weer als een molen uit.
Die roeden, fabrikaat Vaags, daar is 
wat mee. Ze zijn namelijk de langste 
van Nederland. De binnenroede met nr. 
235 meet 29,95 meter, de buitenroede 
met nr. 236 meet 30,05 meter. Dat wekt 
verbazing, onder andere bij Gerrit Keu-
nen die aanwezig is als toeschouwer en 
die voor zijn afscheid van de RCE nog 
het plan voor de completering heeft 
gemaakt. Uit oude lijsten van de firma 
Pot zou een lengte van 29,15 meter ge-
bleken zijn. Projectleider Jan van Dijk is 
zich bewust van het verschil, het is in de 
bouwvergaderingen ter sprake geweest 
maar een verklaring is eigenlijk niet ge-
vonden. Hoe het ook zij, de lengte ten 
opzichte van het maaiveld lijkt prima in 
orde. De roeden zijn uit twee delen ge-
maakt en de binnenroede weegt vol-
gens de kraanmachinist circa 2300 kg.

Toekomst

Als u dit blad onder ogen krijgt zal de 
molen (vrijwel) gereed zijn en is Neder-
land een fraaie en bijzondere molen 
rijker. Naar de mening van de schrijver 
is de ‘intrinsieke’ waarde als complete 
molen minstens zo hoog als die van 
romp en van een dertien in een dozijn 
molen is al helemaal geen sprake. Tel 
daarbij op de grotendeels bewaarde 
historische situatie die door de aanleg 
van een natuurgebied met waterber-
gende functie nog versterkt zal worden. 
Tevens is het plan de standplaatsen van 
de zes verdwenen molens in het land-
schap zichtbaar te maken en de oude 
waterstaatkundige situatie zal deels 
terugkomen door de aanleg van een 
kleine hoge boezem. Een vereiste is 
dan wel dat de draaivaardige molen 
ook een maalvaardige wordt. Hiervoor 
is nog zo’n twee ton nodig en het is te 
hopen dat Het Zuid-Hollands Landschap 
na deze grote stap voorwaarts zich ook 
hiervoor blijft inzetten. 
Ook de biotoop verdient aandacht. 
Hoewel de molen in potentie een goede 
biotoop heeft staan er rond en bij de 
molen de nodige bomen. Die belemme-
ren nu al het zicht en straks ook de wind-
vang. Dat vereist regelmatig knotten 
en snoeien, waarschijnlijk vaker dan de 
gewone cyclus voor zulk gewas en dat is 
misschien wat moeilijk voor een groene 
organisatie. De aanwezigheid van een 
gemotiveerde vrijwillig molenaar kan 
hierbij helpen.
Op enige afstand ten zuidoosten zal Het 
Zuid-Hollands Landschap een bouw-
kavel in erfpacht aanbieden waarvan 
de opbrengst bestemd wordt voor het 
onderhoud van de molen. Het ontwerp 
van de te bouwen woning is door Het 
Landschap gemaakt en voldoet uiter-
aard aan bepaalde voorwaarden wat 
betreft windbelemmering. Kansen voor 
echte molenliefhebbers en vrijwilligers 
dus.

Tot slot

Schrijver dezes wil Het Zuid-Hollands 
Landschap een compliment maken, 
zowel dat zij deze onderneming aan-
gedurfd heeft als dat zij daarvoor zo-
veel eigen middelen vrijgemaakt heeft. 
Dat compliment zal nog groter worden 
als de molen in de hopelijk nabije toe-
komst ook daadwerkelijk maalvaardig 
zal zijn. Tevens wil hij projectleider Jan 
van Dijk bedanken voor de vriendelijke 
ontvangst en zijn bereidwilligheid de no-
dige gegevens ter beschikking te stellen. 

De dertig meter lange roeden lijken 
haast nog aan de korte kant, maar 
wanneer de molewerf weer keurig 
onder profiel is dan is dit probleem 
ongetwijfeld ook opgelost 
(foto D. Kenbeek, 3 december 2010).
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Op zaterdag 18 oktober 1873 doet de 
voorzitter in de vergadering van het Be-
stuur van het waterschap den Hoogen 
Boezem achter Haastrecht in het raad-
huis van Vlist de treurige medededeling 
dat ‘den molen No 6 van dit waterschap 
in den nacht van den 25 op 26 augus-
tus totaal is afgebrand’. ‘Aangenomen 
voor kennisgeving’, zo staat er achter, 
maar daar blijft het natuurlijk niet bij. 
De oorzaak blijkt ‘onweder’ te zijn. De 
molen blijkt zoals zoveel van zijn soort-
genoten verzekerd te zijn bij de ‘Onder-
linge Brandwaarborgmaatschappij en-
kel voor polderwatermolens hetzij door 
wind of stoom gedreven’ in Amsterdam 
voor een bedrag van 13.500 gulden. De 
waarde van het niet verbrande ijzerwerk 
wordt getaxeerd op 575 gulden, zodat 
men verwacht dat de Brandwaarborg-
maatschappij met 12.975 gulden over 
de brug komt. Dat gebeurt inderdaad, 
al snel krijgt men een eerste betaling van 
ƒ 8.078,12 en een tweede van ƒ 4.846,87 

als de molen klaar is. In diezelfde verga-
dering van 18 oktober wordt besloten de 
molen te herbouwen, het zij als achtkan-
te, hetzij als stenen molen. Men laat nog 
in het midden of de bouw van de nieuwe 
molen openbaar of onderhands aanbe-

steed zal worden. De opzichter van het 
waterschap, P.J. Hofman uit Gouderak, 
maakt plannen en tekeningen voor de 
bouw van de nieuwe molen. Op 20 de-
cember 1873 besluit het dagelijks be-
stuur van het waterschap de bouw van 
een stenen molen ondershands aan te 
besteden aan timmerman en molenma-
ker H. Zuidervliet te Polsbroek. De kosten 
worden geraamd op 16.360 gulden, ter-
wijl men van de brandwaarborgmaat-
schappij 12.975 gulden verwacht. Er is 
dus een gat van 3.385 gulden. Een le-
ning van maximaal 4.500 gulden tegen 
4,5% moet dit vullen. 
Zuidervliet moet direct na de onderteke-
ning van het contract, 7 maart 1874, aan 
de slag. Op 15 oktober 1874 moet de mo-
len klaar zijn, maar daar komt men op 
terug; Zuidervliet krijgt er een maand bij: 
15 november 1874. Op 19 november 1874 
voert het bestuur dan een molenvisitatie 
uit en vindt de oplevering van Molen 6 
plaats. Alles wordt in orde bevonden en 
Zuidervliet krijgt zijn tweede betalings-
termijn, 2/5e deel van de aanneemsom, 
6504 gulden; de eerste, ook 2/5e heeft 
hij gekregen bij het gereedkomen van 
de eerste zolderbintlaag en de derde, 
1/5e zal hij krijgen bij het aflopen van de 

verplichte onderhoudstermijn wanneer 
alles in orde is bevonden, 1 mei 1875.
Ongetwijfeld vanwege de gebleken 
herbouwkosten wordt de nieuwe molen 
bij de Brandwaarborgmaatschappij in 
Amsterdam verzekerd voor 16.000 gul-
den. jsb. 

Technische gegevens volgens 
het bestek:

gevlucht: grenen roeden; 28,00 m 
lang;

as:  gietijzer, ‘de voorhanden 
zijnde ijzeren bovenas’, 
waarschijnlijk afkomstig 
uit de afgebrande molen; 
eventueel een as die in 
reserve lag;

bovenwiel: 60 kammen;
bovenschijf: 34 staven;
onderwiel: 90 kammen (geelhart); 
onder-
bonkelaar: 27 kammen (pokhout).

Een omwenteling van de bovenas levert 
dus 0,53 omwentelingen van het schep-
rad op, het omgekeerde levert 1,89 om-
wentelingen van de bovenas op.
Van het scheprad staan in het bestek 
geen maatgegevens, daar het oude 
blijkbaar de brand heeft overleefd, zij 
het dat er wel ‘herstellingen en vernieu-
wingen’ gedaan moeten worden.

De bouw van Molen No. 6

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

voorheen
HEINRICH VAN HEES

- A D V E R T E N T I E S -
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Nieuwe 
molens: 

wildgroei? 
In het vakblad De Molenaar verscheen 
van 19 november 1986 tot 21 januari 1987 
een achtdelige artikelenserie ‘Van rom-
pen en stompen’ waarin niet alleen het 
rompen en stompenvraagstuk als pro-
bleem aan de orde werd gesteld, maar 
ook veel kwantitatieve gegevens wer-
den verstrekt. De serie zou de basis vor-
men voor een gelijknamige rubriek in De 
Molenaar en later voortgezet onder de-
zelfde titel in dit blad. Zo zijn er na januari 
1987 nog meer dan honderd artikelen in 
deze rubriek verschenen. In het licht van 
de zogenaamde discussie Bazelmans 
lijkt een update van de basisartikelen op 
zijn plaats; niet zozeer voor wat betreft 
de inhoud, maar vooral voor wat betreft 
de kwantitatieve gegevens, want er is 
sinds 1987 heel wat veranderd. Voor de 
kwalitatieve aspecten verwijzen we naar 
de artikelenserie ‘Status quo - quo vadis’ 
in Molenwereld 2008-10,11 en 2009-2.

Er zijn sinds 1987 rompen en stompen in 
hun oude molenluister hersteld. Er zijn 
zelfs molenliefhebbers die beweren dat 
er sprake is van een wildgroei aan mo-
lens. Om tot een oordeel te komen mag 
men op zijn minst verwachten dat er op 
zijn minst is gekeken naar de aantallen 
gerestaureerde molenrompen. Merk-
waardig genoeg is het op dit terrein op-
vallend stil gebleven. Aantallen worden 
niet genoemd, noch door voor-, noch 
door tegenstanders van completering. 
Dat betekent wel dat de discussie al snel 
een theoretisch of emotioneel verhaal 
wordt dat nauwelijks gestaafd wordt 
door de werkelijkheid. 

J.S. Bakker

Van boven naar beneden:

Grafiek gecompleteerde molens, 
gebaseerd op bijlage 1 (pag. 34-35).

Grafiek nieuwe molens, gebaseerd 
op bijlage 2 (pag. 35).

Grafiek verdwenen molenrstanten in 
Zuid-Holland na 1960, gebaseerd op 
bijlage 3 (pag. 36). 
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Cijfertjes

Om die reden is juist een getalsmatige 
analyse de ruggegraat van dit artikel. In 
bijlage 1 treft u de rompen en stompen 
aan die weer de weg naar boven heb-
ben gevonden. Daarin staan ook de mo-
lens vermeld die eerder zijn opgenomen 
in een gelijksoortig overzicht in De Mole-
naar van 14 januari 1987. In dat nummer 
stond de teller op 66. Die is daarna ook 
blijven lopen en staat nu op 125, waarbij 
opgemerkt moet worden dat aan enige 
molens het herstel nog niet is voltooid. 
Sinds 1986 zijn er dus maar liefst 59 ge-
completeerde molens bij gekomen; in 
veertien jaar heeft dus bijna een verdub-
beling plaats gevonden. Omdat waar-
schijnlijk niet veel lezers zullen beschik-
ken over de artikelenserie uit 1986/1987 
zijn in bijlage 1 ook de gecompleteerde 
molens opgenomen uit de tijd voor 1987, 
zodat u over het complete plaatje be-
schikt. Het is verleidelijk om naar afzon-
derlijke gevallen te kijken, want er zitten 
heel wat huzarenstukjes bij. Maar daar 
gaat het in dit artikel niet om. 
Ook vullen we het tienjaarlijks overzicht 
uit 1987 aan:

Hersteld werden in de jaren:
tot 1940:   3
1941 tot 1950:  1
1951 tot 1960:  12
1961 tot 1970:  14
1971 tot 1980:  23
1981 tot 1990:  18
1991 tot 2000:  21
2000 tot 2010:  30 molens

 1983 Compl. t/m 1986 % Compl. na ‘86 Totaal % van 1983

Groningen 80 6 7,5 3 9 11,3
Friesland 122 9 7,3 6 15 12,3
Drenthe 32 3 9,4 2 5 15,6
Overijssel 43 6 14,0 5 11 25,6
Gelderland 110 11 10,0 13 24 21,8
Utrecht 27 1 3,7 6 7 25,9
Noord-Holland 122 17 13,9 7 24 19,7
Zuid-Holland 210 7 3,3 6 13 6,2
Zeeland 73 3 4,1 4 7 9,6
Noord-Brabant 105 2 1,9 6 8 7,6
Limburg 31 1 3,1 3 4 12,9

Nog meer cijfertjes 

In het genoemde nummer van De Molenaar stond ook een overzicht per provincie, 
ook uitgedrukt als percentage van het toenmalige molenbestand:

Uit dit overzicht blijkt dat de grootste 
aantallen rompen en stompen zijn ge-
completeerd in de provincie Gelderland 
en Noord-Holland. Het gaat daar zelfs 
om substantiële delen van het provin-
ciale molen bestand. Beide provincies 
waren voor 1987 ook al koploper. Lim-
burg en Drenthe lijken duidelijk achter te 
blijven, maar dat zijn dan ook de kleinste 
molenprovincies. Toch is dit een verte-
kend beeld. Als men het totaal aantal 
gecompleteerde molens uitdrukt als 
percentage van het geheel (stand 1983) 
dan komt Zuid-Holland er het slechtste af 
met 6,2%, zodat daar verhoudingsgewijs 
het geringste aantal rompen en stom-
pen is gecompleteerd.

Molens als d’Oude Knegt in 
Akersloot of De Distilleerketel in 
Delfshaven zijn als completeringen 
aangemerkt, al zou men ze minstens 
met evenveel of zelfs meer recht 
kunnen aanmerken als nieuwe 
molens. Toch zijn ze bij completering 
aangebracht omdat er een directe 
verbinding is tussen het molenrestant 
en de nieuwe molen. Op deze foto 
van De Destilleerketel komt heel goed 
tot uiting hoe de molen de identiteit 
van de omgeving bepaald en heden 
en verleden van Delfshaven op een 
verrijkende manier verbindt (foto jsb, 
23 december 2000).

Een andere koploper is De Palmboom in Schiedam. Deze molen brandde op 
19 juli 1901 uit door overslaand vuur uit de in lichterlaaie staande stoombranderij 
De Kraton aan de overzijde van de Noordvest. Na de brand werd de romp 
ingekort en zo bleef de stomp bijna een eeuw staan.
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Bijlage I: 

OVERZICHT VAN HERSTELDE ONTTAKELDE EN GEDEELTELIJK GESLOOPTE 
OF VERBRANDE MOLENS

Plaats functie  Ont/Sl/Br Herstel Duur type Cat

NH Hensbroek pm polder Hensbroek 1915 1918 3 bi 2
ZH Roelofarendsveen pm Veendermolen 1926 1934 8 8-g 4
Ge Twello km  1930 1938 8 8-b 1
NH Hensbroek pm polder Wogmeer 1921 1941 20 bi 2
NH Weesp hm De Eendracht 1940 1952 12 8-b 1
ZH Vlaardingen km Aeolus 1915 1954 39 s-b 3
Ge Haaften km Reiger, Blauwe 1950 1955 5 s-b 1
Ze Middelburg km Koning 1951 1956 5 s-b 1
NH Zaandijk km De Bleeke Dood 1931 1956 25 8-b 1
NH Hoogwoud km  1939 1957 18 8-g 1
NH Schermer pm boezemmolen v.d. Schermer 1943 1958 15 bi 2
NH Heerhugowaard sm Raaksmaatboezem 1945 1958 13 bi 1
Lb Gronsveld km  1944 1959 15 to 3
NH Aalsmeer km Leeuw 1943 1959 16 8-b 1
NH Zaandam vm De Kat 1904 1960 56 8-b 5
Gr Woltersum h+km Fram 1946 1960 14 8-b  1
ZH Schiedam km De Noord 1937 1962 25 s-b 3
ZH Wateringen km Windlust 1954 1962 8 s-b 1
Gr Noorderhogebrug km Wilhelmina 1947 1963 16 8-b 1
ZH Leiden hm Heesterboom 1951 1963 12 8-b 1
NH Groot-Schermer pm Eilandspolder 1930 1964 34 bi 2
Ge Doetinchem km  1910 1965 55 s-b 3
Ze IJzendijke km  1931 1965 34 s-b 3
NH Buiksloot kr Admiraal 1955 1967 12 8-b 1
Fr IJlst hm Rat 1925 1968 43 8-b 3
Ov Heemse km  1932 1968 36 8-b 2
Ge Zevenaar km Buitenmolen 1930 1970 40 to 2
Ge Rekken km Piepermolen 1940 1970 30 s-be 2
Gr Haren pm Helper 1955 1970 15 8-g 1
Dr Dalen km Jan Pol 1958 1971 13 8-b 2
NH Alkmaar pm Monniken-, Raven- en Robonsp. 1944 1972 28 bi 1
Ov Ommen km De Lelie 1964 1973 9 8-b  2
Gr Thesinge km  1950 1973 23 8-b 2
NB Raamsdonkveer km Zeldenrust 1947 1974 27 s-b 3
Dr Emmercompascuum km  1947 1974 27 8-b 1
NH Zaandam om De Bonte Hen 1936 1975 39 8-b 5
NH Weesp km De Vriendschap 1965 1975 10 8-b 1
Fr Rinsumageest pm Klaarkampstermolen 1952 1975 23 8-g 2
Ge Nijmegen km Sint Annamolen 1905 1976 71 8-b 2
NH Blokker km Krijgsman 1963 1976 13 8-b 1
Dr Dalen-Bente km  1957 1976 19 8-b 2
Fr Woudsend hm De Jager 1925 1976 51 8-b 3
Ge Varsseveld km De Engel 1933 1976 43 s-b 2
Ge Arnhem km  1964 1977 13 s-b 1
Fr Workum pm De Snip 1950 1977 27 8-g 2
Gr Toornwerd km  1962 1977 15 8-b  1
Gr Farmsum km  1964 1978 14 8-b 1
Fr Hantum pm Hantumerleegpolder 1957 1978 21 8-g 1
Fr Stiens km  1922 1978 56 8-b 5
Ov Wijhe km  1941 1979 38 8-b 2
Ge Zeddam km  1941 1979 38 s-be 1
NH Schellinkhout pm Grote Molen 1930 1980 50 bi 1
Fr St. Johannesga pm Hersteller 1946 1981 35 8-g 3
NH Akersloot km Knegt, Oude 1925 1981 56 8-g 4
Ov Ane km  1936 1982 46 8-be 2
Ze Koudekerke km Lelie 1940 1982 42 s-b 3
Ov Lattrop km  1941 1983 42 8-b 4
Ov Tilligte km  1942 1984 42 8-be 4
ZH Benthuizen km Haas 1932 1985 53 s-b 2
ZH Delfshaven km Distilleerketel 1938 1985 47 s-b 4
Fr Nijemirdum pm Huitebuurstermolen 1946 1985 39 8-g 3
Ge Ingen km Op Hoop van Beter  1922 1985 63 s-b 3
Fr Wanswerd a/d S. k+p+ hm De Zwaluw 1972 1985 13 8-b 5
NB Oeffelt km  1953 1986 33 s-be 3
Ut Cothen km  1936 1986 50 s-b 3
Ge Stokkum km  1937 1986 49 s-g 3
Ut IJsselstein km Windotter 1918 1987 69 s-b 3
NH Katwoude pm Hogendijkse molen 1911 1988 77 bi 4
Ge Vaassen km  1934 1990 56 8-b 5
Lb Ospel km  1970 1990 20 s-be 3
Ov Markelo km  1930 1991 61 8-b 3
Lb Roeven km Windlust 1944 1993 49 s-be 3
ZH Schiedam km De Palmboom 1901 1993 92 s-b 4
Ge Culemborg km  1906 1993 87 s-b 3
NH Egmond a/d Hoef pm Bosmolen Egmondermeer 1953 1993 40 bi 2
Ut Werkhoven km  1933 1994 61 s-b 4
Fr Surhuisterveen km  1946 1995 49 8-b 3
Ut Veenendaal km Vriendschap 1967 1995 28 8-b 2
Ge Lobith km  1930 1996 66 s-be 3
NH Amsterdam zm Otter 1925 1996 71 pt 2
Ov Sint Jansklooster km  1940 1996 56 8-b 3
NB Kaatsheuvel km  1950 1996 46 s-b 3
Ze Grijpskerke km t Welvaaren van Grijpskerke 1945 1997 52 s-g 3
Fr De Blesse km  1925 1997 72 8-b 5
NH Aartswoud pm Westuit 7 1908 1997 89 bi 2
Ge Winterswijk km Venemansmolen 1931 1997 66 8-b 1
Dr Meppel km De Weert 1937 1998 61 8-b 5
NB Leur km Lelie 1937 1998 61 s-b 4
Fr Oudega pm  1935 1998 63 sp 5
Ut Utrecht zm Ster 1911 1999 88 8-b 5
NB Zevenbergen km  1943 2000 57 s-b 3
Ge Gorssel km  1934 2000 66 s-g 3
Ge Meddo km Sevinkmölle 1928 2000 72 s-be 1
Lb Maasbracht km  1950 2000 50 s-be 3
Ov Denekamp km Borgelinkmolen 1927 2001 74 8-b 3

Gebruikte afkortingen:

hm: houtzaagmolen
km: korenmolen
om: oliemolen
pm: poldermolen
s-b: stenen baliemolen
s-g: stenen grondzeiler
8-b: achtkante baliemolen
8-g: achtkante grondzeiler
wm: wipmolen
I: instorting
S: sloop
B: brand

In 1986 kocht de gemeente 
Schiedam de stomp van De 
Palmboom en begon een 
herbouwtraject dat zijns niet had, 
al was het maar vanwege de grootte 
van de molen. op 14 mei 1993 
opende Pieter van Vollenhoven de 
weer opgebouwde molen. Met zijn 
‘verliesjaar’ 1901 is hij de langst 
geleden verloren gegane molen 
die werd gecompleteerd. Of hij 
die titel zal blijven is de vraag. In 
Sassenheim is men al jaren actief 
voor de completering van de 
dorpskorenmolen aldaar, gesloopt 
tot op de onderbouw in 1882. 
(foto jsb, 27 april 1993). 
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Plaats functie  Ont/Sl/Br Herstel Duur type Cat

Dr Meppel km De Vlijt 1933 2002 69 8-b 5
NH Amsterdam Zuidoost pm Gemeenschapspolder 1926 2003 77 8-g 4
NH Waarland pm Slootgaardpolder 1926 2003 77 bi 1
Gr Niezijl pm Zwakkenburger molen 1955 2003 48 8-g 2
ZH Warmond* pm Klaas Hennepoelpolder 1957 2005 48 s-g 3
ZH Nieuwerkerk a/d IJssel km Windlust 1952 2005 53 s-b 3
NH Etersheim pm  1926 2005 79 bi 4
Ge Maurik km Hoop 1932 2006 74 s-b 3
Fr Achum pm Achlumer Noorderpolder 1955 2007 52 8-g 3
Fr Finkum pm Slagdijksterpolder 1935 2007 72 8-g 3
NB Oudemolen km  1967 2007 40 s-b 1
Ge Ede km Concordia 1962 2008 46 8-b 1
Gr Onderdendam* km Hunsingo 1939 2008 69 8-b 5
Ge Ermelo km Koe 1971 2008 37 8-b 5
Fr Nijhuizum* pm Monnikenburenpolder 1935 2008 73 sp 5
NB Dinther-Beugt km Kilsdonk 1954 2009 55 s-b 4
ZH Goidschalxoord km  1998 2009 11 s-g 1
Ze Tholen* km Verwachting 1930 2009 79 s-b 3
Ov Nieuwleusen km  1960 2009 49 8-b 3
Ge Dreumel km  1938 2009 71 s-b 3
Ut Amerongen km Hoop 1938 2010 72 s-b 3
NB Best km Otter 1938 2010 72 s-b 3
Ov Hoonhorst* km  1930 2010 80 8-b 3
Gr Kolham km Entreprise 2000 2010 10 8-b 5
Ge Maasbommel* km  1925 2010 85 s-g 3
Ge Voorst* km Molen van Van Hal 1945 2010 65 s-be 3
Ge Winterswijk* km Bataaf 1963 2010 47 8-be 2
Ze Kortgene km Korenbloem 1977 2010 33 s-b 3
ZH Haastrecht* pm Vlistboezem-6  1914 2010 96 s-g 3
ZH Gouda* pm Mallemolen 1907 2010 103 s-g 3

Duur: de tijdsduur waarin de molen incompleet is geweest.

Categorie: de staat van het molenrestant voor de restauratie.
1: alleen roeden en ev. balie verwijderd 
2: roeden, as en ev. balie verwijderd 
3: uiterlijk complete romp resteerde 
4: gedeeltelijk gesloopte romp restte 
5: alleen onderbouw resteerde

Bijlage II: 

NIEUW GEBOUWDE MOLENS IN NEDERLAND

Plaats Functie Naam Bouwjaar Type Bijzonderheden

ZH Lisse  Keukenhofmolen 1957 8-b gebouwd met molen polder 
     Rozenburg in Slochteren
NB Heusden km  1971 sm
NB Heusden km  1973 sm
NB Heusden km  1974 sm
Dr Nijeveen km  1977 8-b Overgeplaatst vanuit het Oostfriese 
     Weener
Gr Bourtange k+ pem  1980 sm
Ov Kalenberg pm Wicher 1981 sp
Dr Barger km Berk 1984 8-b gebouwd met onderdelen molen 
     Drantum bij Emsteck (BRD)
ZH Brielle km Vliegend Hert 1984 sm
Fr Koudum km Vlijt 1986 w gebouwd met onderdelen pm 
     Oppenhuizen
ZH Leiden km Put 1987 sm
NB Oerle km Sint jan 1987 8-b gebouwd met onderdelen km Leezen 
     (Dld, S-H)
NH Medemblik km Herder 1990 8-b Gebouwd met romp km Willeskop
Ge Terwolde km Ooievaar 1990 8-b Achtkant afkomstig uit Deventer
NH Amsterdam pm  1990 8-b Achtkant afkomstig uit de 
     Watergraafsmeer
Fr Hallum km  1991 8-b Achtkant van km Brucht (Ov)
ZH Krimpen a/d IJssel km Schelvenaer 1993 s-b
NB Woudrichem km Nooit Gedagt 1996 s-b
Ge Harderwijk km Hoop 1998 8-b Achtkant afkomstig uit Oldenzaal
Lb Melick km Prins Bernhard 1999 sm
NH Haarlem km Adriaan 2001 8-b
NH Anna Paulowna wm Leonide 2002 8-b
Ge Kesteren km Zwaluw 2002 8-b
ZH Groot-Ammers km Jonge Sophia 2004 8-g Achtkant afkomstig van km Ottoland
ZH Schiedam em Nolet 2006 s-b
NH Tuitjenhoorn   2007 8-b
Ut Soest km Windhond 2008 s-b
Lb Lottum km  2008 s-be
NH Koedijk km Gouden Engel 2009 8-b
NH Uitgeest zm Corneliszoon 2010 8-b
ZH Schiedam km Kameel 2010 s-b

Grafiek

Om tot een gefundeerder oordeel te 
komen zijn de gegevens van bijlage 1 
verwerkt in een grafiek met twee para-
meters:
- het absolute aantal (rood);

- het voortschrijdend tienjaarlijks ge-
middelde (geel). 

Het eerste spreekt voor zich. Het nadeel 
ervan is dat het om incidenten gaat: 
het ene jaar niets en het andere veel. 
Om een goed oordeel te kunnen vellen 

is trendmatig inzicht noodzakelijk. Dat 
wordt bereikt met het tweede: het voort-
schrijdend tienjaarlijks gemiddelde dat 
de extremen in zich opneemt. Het blijkt 
dat dit gemiddelde tussen circa 1960 
en 1975 ongeveer één molen per jaar is 
en tussen circa 1975 en 2005 schommelt 
rond de twee. Dat is op een totaal van 
ongeveer duizend windmolens onge-
veer een à twee promille. Om te spreken 
over een vloedgolf aan nieuwe molens, 
wildgroei of in welke superlatief dan ook 
is puur overdrijven. Het gaat niet om een 
grote aantallen; noch absoluut, noch 
relatief. Men zou hooguit van marginale 
groei kunnen spreken. 
Toch is daarmee niet alles gezegd. Na 
2005 vindt er wel een trendbreuk plaats. 
Die wordt in het tienjaarlijks gemiddelde 
weliswaar afgetopt, maar de absolute 
aantallen spreken boekdelen. 

Sommige molens zijn al zo lang 
geleden onttakeld en weer hersteld, 
dat de herinnering aan de onttakelde 
staat volkomen is verbleekt. Dat 
is bijvoorbeeld het geval bij de 
Hensbroeker molen die in 1908 
buiten bedrijf werd gesteld. Het 
stoomgemaal zou het wel alleen 
af kunnen. In 1915 werd de molen 
onttakeld en ging het gevlucht naar 
de Obdammer molen. Blijkbaar was 
men toch een beetje te optimistisch 
geweest, want in 1918 werd de 
Hensbroeker molen weer maalvaardig 
gemaakt en in bedrijf gesteld. De 
onttakeling was dus niet alleen lang 
geleden, maar ook van korte duur. 
Het geeft hem de eer de eerste nog 
bestaande gecompleteerde molen te 
zijn na een periode van onttakeling 
(foto Marcel Stroo, mei 2008). 
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Bijlage III:

VERDWENEN RESTANTEN VAN WINDMOLENS IN DE PROVINCIE ZUIDHOLLAND 
19601986

Plaats Functie Sl/Br  Bouwjaar Type Bijzonderheden

Puttershoek pm S 1960 8-g
Rotterdam km S 1961 s-b km Katendrecht
Pijnacker km S 1961 s-g Aker
Oud-Beijerland km S 1961 s-b Vrede
Rijswijk pm S 1962 ?-g Plaspoelpolder
Schiedam km S 1963 s-b Oostmolen
Rotterdam km S 1963 s-g km Pernis
Lisse km S 1964 8-b
Bodegraven pm S 1964 8-g polder Reeuwijk, 1e Rijnmolen
Oud-Beijerland km S 1964 s-b
Poortugaal km S 1964 s-g
Dordrecht hm S 1965 8-b
Hazerswoude km S 1965 s-b
Vianen km S 1965 8-b
Zwijndrecht om S 1965 8-b Welgelegen
Schiedam hm S 1966 8-b d Oud Burg. Knappert
Ouderkerk  km S 1966 s-b Druiventros
Oud-Beijerland pm S 1966 s-g 
Vlaardingen pm S 1966 s-g Vlietmolen
Wassenaar pm S 1967 s-g Gecomb. Ruijgelaanse P.
Barendrecht km S 1968 s-b 
Honselersdijk km S 1968 s-b 
Haastrecht pm S 1968 s-b polder Rozendaal
Zwijndrecht pm S 1969 s-g polder Oudelandsambacht
Berkel km S 1969 8-b
Numansdorp km S 1970 8-b
Wassenaar pm S 1970 s-g Oostdorper- etc. polder
Zwammerdam hm  S 1970 8-b De Palmboom
Ouderkerk pm S 1971 8-g Berkenwoudse Lage Molen
Ameide km B 1972 8-g
Bleskensgraaf pm S 1973 s-g polder Sliedrecht
Voorburg pm S 1975 8-g Tedingerbroekpolder
Hazerswoude pm I 1976 s-g pm. KI. Hazersw. Droogm.
Rhoon km S 1976 s-b Hert
Nieuw-Helvoet km S 1976 s-b
Zoetermeer pm S 1977 s-g Kleine Molen
Ter Aar km S 1977 s-b Vlinder
Berkel km S 1977 8-g
Reeuwijk km S 1978 s-b
Rijswijk hm S 1979 8-b Clarissa Maria
Streefkerk pm B 1979 wm Sluismolen
Zoeterwoude pm B 1982 8-g bovenm. Drooggem. Geldersw. P. (muurwerk 
     nog aanw.)
Haastrecht km S 1982 s-b
Leerdam pm S 1982 wm
Bergschenhoek pm S 1982 8-g E-3
Vlaardingen km S 1983 8-b De Bonte Os
Gouda pm S 1984 8-b 
Bodegraven pm S 1985 8-g Dammepolder
Greup km S 1986 s-g 
Waddinxveen pm S 1991 8-g Middelburgse polder bovenmolen
Reeuwijk pm S 1991 8-g Middelburgse polder ondermolen 
Benthuizen pm S 1999 8-g Benthuizerpolder No. 1
Leerdam km S 1999 s-b
Delft km S 2000 s-b
Kruisweg pm S 2001 8-g pm No. 4
Groot-Ammers km S 2004 8-b De Pauw
Kethel pm S 2005 8-g Zuidmolen Noord-Kethelpolder
Waddinxveen km S 2007 8-b De Hoop
Krimpen a/d Lek zm B 2008 6-b Weltevreden

Trendbreuk 

Deze haast explosief te noemen groei 
na 2005 moet een achtergrond hebben. 
Er zijn in de laatste jaren twee opera-
ties uitgevoerd die ongetwijfeld invloed 
hebben uitgeoefend. In 2003 voerde de 
(toen nog) RDMZ het Monumenten In-
ventarisatieproject uit waarbij 84 molens, 
maar vooral rompen en stompen op de 
rijksmonumentenlijst werden geplaatst. 
Voor een flink aantal betekende het 
de opmaat tot restauratie tot complete 
molen. Daarvan is inmiddels een aantal 
gereed. Het tweede is de Rijksregeling 
Rijkssubdidiëring Wegwerking Restaura-
tieachterstanden van 2007 waarvan ook 
enige rompen hebben geprofiteerd. De 
molens waar het om gaat zijn in bijlage 

Het opnemen van een molen in 
de lijst gecompleteerde molens was 
soms arbitrair, zoals de molen van 
Kolham. Is dit herbouw na brand of 
completeren van een molenstomp? 
Gelet op de lange periode tussen 
de brand en de onlangs voltooide 
herbouw (2000 - 2010) plus de 
afwijkende vorm ten opzichte van 
zijn voorganger heeft de Entreprise 
toch een plaats gekregen in de lijst 
gecompleteerde molens (foto 
H. Noot, 25 april 2004).

De onlangs in bedrijf gestelde 
Mallemolen in Gouda voert met 103 
jaar tussen onttakeling en herstel 
in dit opzicht de lijst aan van 
gecompleteerde molens, gevolgd door 
molen 6 van de Hooge Boezem achter 
Haastrecht (96 jaar) en De Palmboom 
in Schiedam (92 jaar). Er zullen 
waarschijnlijk geen mensen meer zijn 
die de molens voor hun ‘executie’ 
hebben gekend (foto D. Kenbeek, 
18 september 2010).
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1 met een asterix aangegeven. Als we 
deze ‘input’ elimineren uit de absolute 
aantallen dan ontstaat een op dit punt 
gecorrigeerd beeld (groen). Dit wijkt 
nauwelijks van de trend voor 2003! De 
conclusie laat zich raden: de trendbreuk 
na 2005 is voor een groot deel terug te 
voeren op de nieuwkomers op de rijks-
lijst!

RCE

Als de RCE die ‘golf’ aan molenrestau-
raties met lede ogen aanziet, dan doet 
zij er wel goed aan te beseffen dat zij 
en niemand anders die geest uit de fles 
heeft gelaten. Het nu hierop terugko-
men is geen sterk verhaal en al helemaal 
niet tegenover de eigenaren van molens 
die bij het Monumenten Inventarisatie-
project een bot is voor gehouden in de 
vorm van het subsidiabel stellen van het 
completeren van zgn. incomplete mo-
lens (zie Molenwereld 2004-2-54). Dat 
zou grenzen aan onbehoorlijk bestuur. 
Daarnaast is er de groep ‘molenrompen’. 
Molenrompen mogen gecompleteerd 
wor den (zie Molenwereld 2004-2-54), 
maar over rijkssubsidie voor complete-
ring wordt in de beschrijving geen uit-
spraak gedaan, anders gezegd, het 
mag wel, maar het hoeft niet.
Van de in Molenwereld 2004-2 genoem-
de 32 incomplete molens zijn er inmid-
dels 12 gerestaureerd als complete mo-
len, zij het dat bij enige het werk nog niet 
is voltooid. Er zitten er dus nog 20 in de 
‘wachtkamer’, waarbij opgemerkt dient 
te worden dat completering allesbehal-
ve vast staat. Sommige eigenaren heb-
ben zelfs bezwaar aangetekend tegen 
de plaatsing op de rijkslijst. Zeker van hen 
hoeft men geen initiatieven te verwach-
ten. Zelfs wanneer het wel tot een initia-

tief komt dan wil zelfs de status incom-
plete molen geen succes garanderen, 
zoals bijvoorbeeld in Renkum waar men 
recent de harp aan de wilgen heeft ge-
hangen (zie Molenwereld 2010-10-349).
In de praktijk zorgen de enorme kosten 
die gemaakt moeten worden voor het 
completeren van molens, nog afgezien 
van allerlei andere voetangels en klem-
men, voor een zeer effectieve rem op 
‘nieuwe molens’. Het huidige financieel-
economische getij voegt daar het hare 
aan toe. Zo zelfs dat het nemen van spe-
ciale maatregelen in feite eigenlijk over-
bodig is; hooguit speelt het in een enkel 
geval, bepaald niet iets om je druk over 
te maken. In het licht hiervan is het ook 
nauwelijks voorstelbaar dat molencom-
pleteringen substantieel eten uit de ruif 
die voor anderen is bestemd.

Nieuwe molens

In de genoemde artikelenserie in De Mo-
lenaar werd ook aandacht geschonken 
aan ‘nieuwe molens’, nagelnieuwe mo-
lens. Daarbij werden tjaskers en dergelij-
ke buiten beschouwing gelaten, omdat 
die qua prijs etc. te ver van echte mo-
lens afweken. In dit artikel is de lijn van 
1987 doorgetrokken. Bijlage 2 bevat een 
aangevulde lijst met de nieuwe molens, 
waarvan een ‘vertaling’ is gegeven in 
een grafiek. Het blijkt dat de bouw van 
nieuwe molens nog meer incidenteel is 
dan completeringen. Eigenlijk is er pas 
van circa 1970 sprake van de bouw van 
nieuwe klassieke molens. En dan nog 
schommelt het tussen de 0 en de 1. Het 
voortschrijdend gemiddelde blijft dan 
ook vrijwel altijd onder de 1, zodat het 
ook hier om ongeveer 1 promille van het 
totale molenbestand gaat. Een enkele 
keer is er een uitschieter. ‘Wildgroei’ aan 

nieuwe molens is zo mogelijk nog meer 
overtrokken dan bij completeringen het 
geval is.

Verdwijnen

De artikelenserie ‘Van rompen en stom-
pen’ werd vooral ingegeven door het 
geruisloos verdwijnen of verminken van 
veel molenrestanten. Om dat verschijn-
sel duidelijk te maken werd een over-
zicht gegeven van alle in Zuid-Holland 
tussen 1960 en 1986 verdwenen stompen 
en rompen. Dat ging om een niet gering 
aantal: 49, mogelijk zelfs meer. Ook voor 
dit item is een aangevulde lijst opgeno-
men (bijlage 3) met een grafische ‘ver-
taling’. Na 1986 verdwenen er nog eens 
10, mogelijk zelfs meer. Het blijkt dat van 
omstreeks 1985 af een daling doorzet tot 
ongeveer 2000. Daarna volgt weer een 
lichte stijging, terwijl zich nu een daling 
lijkt af te tekenen. Over de hele linie is 
evenwel sinds 1965 sprake van een da-
ling. Die daling is zeker geen gevolg van 
een beleid, maar is eerder te danken 
aan een afname van de ‘voorraad’: er 
gaan er wel af, maar komen er niet bij. 
In 1986 werd al opgemerkt dat onder 

De Veendermolen werd in 1926 grotendeels gesloopt. In 1934 werd op de 
veldmuren van de oude achtkante molen een nieuwe stenen molen gebouwd. 
Deze completering herinnert aan een succesvolle periode van het molenbehoud 
en dat geeft hem zelfs een bijzondere monumentwaarde (foto J.L.J. Tersteeg, 
23 oktober 1999).

Bij de lijst ‘nieuwe molens’ staan 
ook heel wat molens die gebouwd 
zijn met bijvoorbeeld achtkanten 
van andere molens. Toch is er voor 
gekozen om ze bij de nieuwe molens 
onder te brengen in plaats van ze als 
verplaatsingen aan te merken, omdat 
de onderdelenleveranciers zelf niet 
compleet waren en ze op een nieuwe 
standplaats terecht kwamen, ook al 
had daar in een ver en grijs verleden 
soms een molen gestaan, zoals hier bij 
De Herder in Medemblik (foto jsb, 7 
juli 1989).
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de ‘vertrokkenen’ molens waren van 
groot historisch dan wel landschappelijk 
belang, die om die redenen stellig een 
beter lot hadden verdiend. Dat kan ze-
ker gesteld worden van de laatste twee 
slachtoffers, de Weltevreden in Krimpen 
a/d Lek (brand 2008) en De Hoop in 
Waddinxveen (sloop 2007).
Het is te vrezen dat het beeld in andere 
provincies niet beter is. Het verdwijnen 
of verminken van nog meer rompen en 
stompen, dan wel het aantasten van 
hun omgeving zal waarschijnlijk blijven 
voortduren bij gebrek aan adequate 
bescherming. Het Monumenteninven-
tarisatieproject was mijns inziens te veel 
gericht op ‘wiekenmaximalisatie’ en 
schonk te weinig aandacht aan intrin-
sieke historische waarden, vandaar de 
forse kritiek erop in Molenwereld 2004-3. 
Dat heeft zich inmiddels al gewroken bij 
De Hoop in Waddinxveen (waar we la-
ter in het kader van de serie ‘Drie levens 
van één molen’ nog uitvoerig op terug 
hopen te komen). Momenteel wordt de 
polder De Honderd Morgen of Wilde 
Veenen bij Moerkapelle bedreigd door 
grootscheeps te vestigen glastuinbouw. 
Het wordt er voor het onverklaarbaar 
onbeschermde complex van zeven ge-
wezen windmolens zeker niet beter op, 
vooral voor molen 7, De Platluis, mag ge-
vreesd worden. 
Eén ding is wel duidelijk: een weer tot 
echte molen bevorderde molenromp 
heeft de beste garanties voor zijn voort-
bestaan; alleen al daarom zouden zeker 
molenliefhebbers zich wel eens tien keer 
mogen bedenken met hun kritiek op ‘al 
die nieuwe molens’. Het is helemaal niet 
zo moeilijk om in de lijst van de Zuid-Hol-
landse slachtoffers meerdere molens te 
vinden waarvoor complete restauratie 
een aantrekkelijk en wellicht haalbaar 

alternatief was; zeker niet alleen voor de 
molenliefhebber. Daarmee zouden ze 
ook veilig gesteld zijn voor de toekomst. 
Nu hoeft het niet meer.

In feite is alle drukte over ‘al die nieuwe 
molens’, onverschillig of het nu om echt 
nieuwe molens dan wel om complete-
ring gaat een storm in een glas water, 
die al helemaal in een raar daglicht 
komt te staan met molenliefhebbers 
in dat koor. Dat moet voor de ‘buiten-
wacht’ volstrekt onbegrijpelijk zijn; alsof 
een voetballiefhebber tegen voetbal is. 
Men zal het als hypocriet ervaren. 
In feite ontzeggen ‘molenliefhebbers’ 
anderen het recht op een molen. Niet al-
leen dat, maar omdat molenliefhebbers 
menen recht van spreken te hebben ‘all 
over the world’ willen zij ook de dienst 
uitmaken voor plaatsen waar ze nog 
nooit geweest zijn en misschien wel nooit 
komen zullen, terwijl het beroep op ‘al 
die nieuwe molens’ niet gebaseerd is op 
cijfers maar blijkbaar vooral tussen de 
oren zit. Waarschijnlijk is deze ‘handicap’ 
ontstaan doordat juist de nieuwe mo-
lens veel aandacht krijgen. Dat is op zich 
heel goed verklaarbaar, want het gaat 
veelal om indrukwekkende prestaties. 
Zelfs zo dat zij zich blijkbaar sterk hechten 
in het geheugen van molenliefhebbers 
en daardoor een vertekend beeld krij-
gen, een beeld dat zich vertaald in een 
merkwaardige waardering van deze 
‘nieuwe molens’. Molenliefhebbers zet-
ten evenwel zo hun geloofwaardigheid 
flink op het spel. Wie zou daar nu mee 
gediend zijn? 

Er zijn in Zuid-Holland in het 
recente verleden molenrestanten 
gesloopt van grote historische 
waarde, zoals in 1965 dat van d’Oud-
Burgemeester Knappert, een kolossale 
zaagmolen die bij de bouw in 1862 al 
gelijk met een stoommachine werd 
uitgerust, zodat van meet af aan op 
wind en stoom gezaagd kon worden 
(foto jsb, 1965).

Op 8 december 2008 viel in Krimpen a/d Lek de onderbouw van de unieke 
houtzaagmolen Weltevreden aan brandstichting ten slachtoffer. De plaatselijke 
molenstichting, die in 1987 met enorme inzet op het allerlaatste nippertje het 
restant van deze molen wist veilig te stellen en zich daarna geconfronteerd zag 
met talloze barrières moest na de brand de handdoek wel in de ring werpen. 
Zelfs de mooiste plannen lukken niet altijd. Het is vooralsnog (?) het laatst 
verdwenen molenrestant in Zuid-Holland (foto E.G.M. Esselink, 18 december 
2008).

Onlangs gaf de plaatselijke 
molenstichting in Renkum de 
moed op om tot restauratie van de 
plaatselijke molen te komen, ondanks 
de status ‘incomplete molen’. De 
kosten en de moeilijkheden die bij 
een dergelijk project opdoemen 
vormen een enorme drempel voor 
het welslagen van zo’n project (foto 
G.W.M. Barendse, 26 januari 2010).



   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 140 nummers en DERTIEN 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!!! 




