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

Bij de omslag voorzijde: De Korenbloem in Scherpenisse is door molenmaker Berkhof 
omgetoverd van een wrak in een juweel van een molen, waarbij ook nog eens de 
echte molensfeer bewaard bleef. De voortgang van de molenrestauraties in de ge-
meente Tholen mag men rustig het Wonder van Tholen noemen. Het resultaat is dan 
ook verwonderlijk goed en mooi. Daar meg men best heel trots op zijn (foto M. de 
Graaf, 22 juni 2010) 

Bij de omslag achterzijde: De decembermaand gaf veel molens een wit pak en uiter-
aard ook het landschap er omheen. Het leverde schitterende beelden op, onverschil-
lig of dit nu een molen in het vlakke polderland betrof, dan wel een meer heuvel-
achtig gebied op een stads- of dorpsgezicht. Het heeft allemaal zijn eigen charme, 
vooral wanneer de molen maalt, zoals hier de molen van de Etersheimer Braakpolder 
achter de IJsselmeerdijk bij Etersheim (foto Frans Kroon, 19 december 2010).
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In dit nummer pakken we de draad weer op met ‘De drie levens van 
een molen’. Nu is na Bodegraven het tweede leven van de nieuwe 

Rijnmolen aan de beurt, Waddinxveen. In deze aflevering plaatsen we 
de geschiedenis van de molen De Hoop tegen de achtergrond van de 
imposante molenhistorie van Waddinxveen waar men in dit Gouwedorp 
nu geen boodschap meer aan heeft zoals juist uit de lotgevallen van deze 
molen blijkt. Verder brengt de actualiteit De Korenbloem in Scherpenisse 
en De Nachtegaal in Middenbeemster voor het voetlicht en daarmee was 
de koek alweer aardig op.
Wellicht heeft u ook genoten van het 100ste nummer van het blad Mo-
lens. In dat nummer worden ook een paar opmerkingen gewijd aan ons 
blad en daar wilde ik toch wel graag even op inhaken. ‘Ook dit blad 
(Molenwereld)ontkomt er niet aan om aandacht te schenken aan de 
vormgeving’. Het lijkt wel of die aandacht noodgedwongen is, maar dat 
is het beslist niet. Van meet af aan heeft een perfecte vormgeving als 
doel op zich hoog in het vaandel gestaan. In de aanloopbesprekingen 
met Matthias Coops en Willem Roose heb ik letterlijk gesteld: “We zijn en 
we blijven amateurs, maar geen hond mag het zien.” We prijzen ons dan 
ook op dit punt bijzonder gelukkig met het team van onze drukker, waarbij 
de vormgevers uiteraard speciaal met ere genoemd dienen te worden. 
Ze hebben al bijna 150 nummers op een perfecte manier en met de best 
denkbare samenwerking verzorgd. Dat mag best eens gezegd worden; 
hulde!
Een tweede opmerking: ‘Molenwereld bijvoorbeeld veronderstelt veel 
voorkennis’. Dat ontken ik. Het redactionele beleid is er steeds op gespitst 
geweest om een mooi en goed leesbaar blad te maken voor molenlief-
hebbers, juist zonder speciale voorkennis. Dat geldt nog steeds. Natuurlijk 
gaan we wel uit van een minimale voorkennis al was het maar voor de 
leesbaarheid voor de breedte van de doelgroep. Klachten over die lees-
baarheid krijgen we eigenlijk nooit. Dat neemt niet weg dat we ook op dit 
punt alert blijven. 

                                                 JSB
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Subsidies Restauratieregeling 
monumenten 2010-2011

De RCE heeft op 13 januari 2011 een 
lijst gepubliceerd met toegekende 
subsidies uit hoofde van de Restaura-
tieregeling monumenten 2010 en 2011. 
In totaal is 27.396.929 euro toegekend 
aan diverse verschillende individuele 
projecten en aan een aantal organi-
saties voor monumentenbehoud. Qua 
individuele molens is aan De Renkumse 
Molen te Renkum 350.000 euro, aan De 
Waarlandse molen te Waarland 356.746 
euro en aan Poldermolen De Victor te 
Wanswerd 189.000 euro toegekend. De 
Stichting Utrechtse Molens heeft 757.200 
euro gekregen voor De Nieuwe Molen te 
Veenendaal en De Kockengense Molen 
te Kockengen. De Stichting Werelderf-
goed Kinderdijk 769.200 euro voor Molen 
5 van de Nederwaard te Kinderdijk. Mo-
lenstichting SIMAV 1.064.900 euro voor 
Korenmolen Jan van Arkel te Arkel, De 
Goudriaanse Molen te Goudriaan en De 
Kleine Molen te Streefkerk. De Rijnlandse 
Molenstichting heeft 367.500 euro toe-
gezegd gekregen voor de Geremolen 
te Hazerswoude Dorp. De Vereniging 
Natuurmonumenten heeft in totaal 
1.340.000 euro voor onder andere De 
Trouwe Wachter te Tienhoven.

Subsidie voor vervangen vijzel 
De Goliath te Eemshaven

Het Waddenfonds heeft een subsidie 
verstrekt aan de Stichting en Behoud 
van het poldermolencomplex De Go-
liath te Uithuizermeeden. Het bedrag 
van ruim 113.000 euro is bestemd voor 
het vervangen van de stalen vijzel. Na 
het vervangen van de huidige vijzel is 
de molen weer uitgerust om optimaal 
te kunnen malen. De Goliath is van cul-
tuurhistorisch belang voor het wadden-
gebied, vanwege de directe relatie met 
de Waddenzee. Deze waarde wordt 
nog eens versterkt door het contrast met 

de moderne windturbines, waartussen 
de molen is gesitueerd.

Bij het overlijden van Leen Duijm

Op 30 december 2010 is op 70-jarige 
leeftijd molenaar en oud-molenmaker 
L. Duijm overleden. Leen Duijm was ruim 
25 jaar actief als vrijwillig molenaar op 
molen De Helper in Haren, nadat deze 
in de jaren tachtig was gerestaureerd. 
Tot voor kort stelde hij de molen elke 
zondag open voor publiek. Daarnaast 
is Duijm vele jaren als instructeur aan 
het Gilde van Vrijwillige Molenaars ver-
bonden geweest en was hij bestuurslid 
en voorzitter van de Afdeling Groningen 
van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. 
Met Leen Duijm verliest Groningen weer 
een molenaar met een groot molenhart. 

Unieke pegellamp terug naar 
De Dellen

Dat er ook in Groningen nog een origi-
nele petroleumpegellamp (seinlamp) 
bestond was bekend. Ook waar hij zich 
bevond. De eigenaar, de kortgeleden 
overleden heer Geertsema uit ’t Waar 
heeft de Molenstichting Oldambt de 
lamp geschonken, zodat hij weer terug 
naar molen De Dellen kan. De historische 
lamp is op donderdag 30 december 
2010 van zijn hoge hangplek in ’t Waar 
gehaald en veilig gesteld. Uit het eerste 
onderzoek is gebleken dat de lamp voor 
zijn leeftijd in een redelijk gave staat 
verkeert. Een aantal poldermolens was 
vroeger ‘pegelmolen’. Door middel van 
de wieken of een hoge mast werd aan-
gegeven dat het ‘pegel’ was. Dat is het 
maximumpeil van de boezem, waarbij 

Leen Duijm aan het kruirad van ‘zijn’ molen De Helper te Haren 
(foto: H. Noot, 5 augustus 2007).
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er niet meer gemalen mocht worden om 
overstroming te voorkomen. De molen 
van De Dellen was zo’n pegelmolen en 
er heeft een pegelmast bij gestaan tot 
ongeveer 1967. Die was in die tijd al wel 
elektrisch: er zat een 1000 Watt lamp 
in. De nu verkregen lamp is van vóór de 
elektrificatie die ergens na 1926 heeft 
plaatsgevonden. De lamp heeft jaren 
opgeborgen gelegen en is ongeveer 25 
jaar geleden door Geertsema aan een 
uitstekende balk op 6 meter hoogte aan 
de wagenschuur van de boerderij in ’t 
Waar gehangen. De lamp zal een plek 
in de molen krijgen omdat dit originele 
exemplaar niet verloren mag gaan. Alle 
pegelmasten zijn uit de provincie ver-
dwenen. Daarom heeft de Molenstich-
ting Oldambt een reconstructie van 
een pegelmast met lamp bij De Dellen 
gepland. Die masten waren allemaal 
van eenzelfde model, waarvan foto’s 
en goede tekeningen uit 1917 bij het 
waterschap Hunze en Aa bewaard zijn 
gebleven. Met de originele lamp en de 
reconstructie van de mast komt er een 
uniek stukje waterschapshistorie terug in 
de provincie. H. Tiddens.

Molenmaker Medendorp 
overleden

Op 4 januari overleed, bijna 90 jaar oud, 
de bekende molenmaker Jan Diederik 
Medendorp uit Zuidlaren. Eigenlijk was 
hij qua afkomst op twee manieren in de 
molenwereld geworteld. Oorspronkelijk 
waren de Medendorps molenmakers 
die meerdere molens in het noorden 
des lands hebben gebouwd. Zijn groot-
vader Jan Medendorp kocht in 1895 de 
koren- en oliemolen De Wachter in Zuid-

laren. Toen Diek Medendorp van school 
kwam was de glorietijd van de molens al 
voorbij. In 1934 was de olieslagerij in De 
Wachter stilgelegd en daarna succes-
sievelijk uitgesloopt. Wel bleef de koren-
molen tot 1950 nog als windmolen in be-
drijf. Medendorp concentreerde zich op 
het molenmakersvak. In zijn beginjaren 
kwam er in Groningen nog een opleving 
met het moderniseren van molens, maar 
na de oorlog kwam de klad er goed in. 
Waarschijnlijk heeft Medendorp meer 
molens gesloopt dan zijn overgrootva-
der er gebouwd heeft, maar in die ja-
ren was de grens tussen molenmaker en 
molensloper dan ook vaak flinterdun. 
Het enige voordeel was dat onderde-
len van een door een molenmaker ge-
sloopte molen soms weer ten goede 
kwamen aan herstel elders. Gelukkig 
raakten door het verbeterde molenbe-
houd de sloopactiviteiten geheel op de 
achtergrond en kon Medendorp zich 
op de molenmakerij concentreren. Het 
voerde hem to ver buiten de landsgren-
zen. In 1961 brak hij de korenmolen van 
Wedderveer af en bouwde die in 1962 
weer op als ‘De Olde Meule’ op Aruba. 
In 1964 ging zo De Zwaan uit Vinkel naar 
Holland in de Amerikaanse staat Michi-
gan, terwijl hij in 1972 met onderdelen 
van een molen uit Tensbüttel (D) een 
nieuwe molen bouwde in het Canadese 
Steinbach. En uiteraard was daar nog 
het vele onderhouds- en restauratiewerk 
in Nederland, vooral in het noorden. Als 
molenmaker spreidde Medendorp een 
grote inventiviteit ten toon, waarvan De 
Wachter nog steeds getuigt. 
De Wachter, die zijn eigendom was, 
bleef ook trekken. Al in de zestiger jaren 
van de vorige eeuw koesterde hij plan-
nen om de molen weer terug te bren-
gen in de staat van de glorietijd van 
deze molen, begin twintigste eeuw, als 

stoom- wind- koren- en oliemolen. Met 
een enorm doorzettingsvermogen en 
grote inventiviteit sloeg hij die weg in. 
Her en der werden machinerieën verza-
meld. Zelfs slaagde hij erin om eerder uit 
de molen gesloopte onderdelen weer 
terug te halen naar Zuidlaren. Zo zou De 
Wachter zijn levenswerk worden. Dat was 
voor iemand alleen niet meer te doen. 
Zo werd de basis verbreed en ontstond 
in en rond de molen een ambachtsmu-
seum, sinds 1989 van Stichting Koren- en 
Oliemolen De Wachter. De opening van 
de museummolen door Prins Claus op 8 
november 1994 was dan ook een kroon 
op de carrière van Medendorp, een 
molen waarbij zijn naam eenvoudig niet 
weggedacht kan worden en waarin ook 
zijn nagedachtenis zal voortleven. Met 
het ouder worden namen zijn krachten 
af, totdat op 4 januari toch nog onver-
wacht het einde kwam aan een welbe-
steed leven. jsb. 

Amerikaanse windmotor Raalte 
geen rijksmonument

De Stichting Amerikaanse windmolen 
Overesch diende eind 2003 bij RCE een 
verzoek in om de Amerikaanse windmo-
tor aan de Hondemotsweg in Raalte als 
rijksmonument aan te merken (Molen-

De pegellamp wordt van de schuur 
gehaald om vervoerd te worden naar 
molen De Dellen (foto: H. Tiddens, 
30 december 2010). 

Medendorp bij het vuister van De 
Wachter op wat voor hem een kroon 
op zijn werk geweest moet zijn: 
8 november 1994 (foto jsb).
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wereld 2004-5-188). De uit de jaren ‘20 
van de vorige eeuw daterende molen 
werd in het begin van deze eeuw door 
vrijwilligers gerestaureerd met diverse 
originele onderdelen. Volgens de RCE 
zijn er in Nederland als zo’n dertig Ame-
rikaanse windmotoren als rijksmonument 
aangewezen, waarvan twaalf van het-
zelfde type (Record) te Raalte. Dienten-
gevolge is het verzoek afgewezen.

Stichting herbouw Hulsbeker 
watermolen in het leven 
geroepen

Robert Monninkhoff, Marcel Snijders en 
Jules Kroese zijn toegetreden tot het be-
stuur van de nieuwe Stichting Watermo-
len Hulsbeek. Het driekoppige bestuur 
zal de kar gaan trekken van het ambi-
tieuze plan om in de Gammelkerbeek 
niet ver van Erve Hulsbeek een authen-
tieke watermolen te bouwen. Op deze 
plek hebben vroeger twee watermolens 
gestaan. Een van de eerste handelin-
gen was het ondertekenen van een in-
tentieverklaring door Hans van Agteren 
van gebiedsbeheerder de Regio Twen-
te, Harm Meek als bestuurder van Wa-
terschap Regge en Dinkel en wethouder 
Henk Winkelhuis namens de gemeente 
Oldenzaal. 

Toch rijkssubsidie voor 
restauratie Renkumse Molen

Op 13  januari 2011 is door de RCE 350.000 
euro subsidie toegezegd aan de eige-
naar van de molen te Renkum. De RCE 
heeft nu alsnog besloten om toch een 
subsidie te verstrekken. De toezegging 
komt een aantal maanden nadat een 
stichting die het herstel ten doel had, 
zichzelf opgeheven heeft ten gevolge 
van het niet kunnen behalen van de 
gestelde doelstellingen (Molenwereld 
2010-10-349). Om de molen maalvaar-
dig te restaureren is een bedrag van 
naar verwachting 500.000 euro nodig. 
Eigenaar Van der Wal kreeg bij de subsi-
dieaanvraag hulp van Gerrit Keunen, in-
middels gepensioneerd molenspecialist 
van de RCE. Er gaat nu alsnog gezocht 
worden naar sponsors om ook het reste-
rende bedrag bij elkaar te krijgen, zodat 
de molen in 2012/2013 weer in bedrijf zou 
kunnen worden gesteld. 

Inzagetermijn verhoging Daams’ 
Molen Vaassen bijna verstreken

De door de gemeente Epe aan Stich-
ting Vaassens’ Molen verstrekte omge-
vingsvergunning voor het verhogen van 
Daams’ molen in Vaassen lag half janu-
ari 2011 voor het laatst ter inzage. Daar-
mee verloopt ook de termijn waarop 
zienswijzen ingediend kunnen worden. 
Als bekend vinden de gemeente en ei-
genaar Stichting Vaassens’ Molen dat 
de molen moet worden verhoogd. Veel 
Vaassenaren echter zijn tegen de ver-
hoging zijn gehecht aan de bestaande 
molen. Uit een onlangs gehouden en-
quête door de Stentor bleek dat ruim 88 
procent van de respondenten de mo-
len wil behouden zoals deze is. Van een 
totaal aantal respondenten van 1.113 
dus een niet onaanzienlijk deel. Een en 
ander stemt overeen met het bezwaar-
schrift dat door de Vereniging Vrienden 
van Daams’ molen bij de Raad van Sta-
te is ingediend. Het College van B en W 
van de gemeente Epe acht de uitkomst 
van de enquête echter niet relevant. 

De Wachter in Zuidlaren in winterse 
tooi, 3 januari, een dag later moest de 
molen in de rouw (foto H. Noot).

Zo wordt het dus weer in Renkum: 
feest. De molen was tot 1937 in 
bedrijf en werd na oorlogsschade in 
de Slag om Arnhem onttakeld. In juli 
2008 wordt een verzoek om subsidie 
door de rijksdienst afgewezen. 
Daarna gooide de molenstichting de 
handdoek in de ring. Nu, ruim twee 
jaar later volgt er wel een toekenning! 
Eind goed al goed!
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Handtekeningenactie tegen 
verkoop 19 molens in Noord-
Holland

De plannen van het Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier in Noord-
Holland om haar 19 molens te verkopen 
hebben ertoe geleid dat een handte-
keningenactie is opgestart tegen deze 
plannen. De initiatiefnemers hopen dat 
wanneer mensen massaal hun stem 
laten horen, het dagelijks bestuur van 
het Hoogheemraadschap misschien 
tot andere ideeën is te bewegen. Dat 
de molens verkocht worden vanwege 
het overbodig worden, is volgens de 
initiatiefnemers niet de belangrijkste be-
weegreden. Met de verkoop gooit het 
Hoogheemraadschap een belangrijk 
deel van haar eigen historie weg. Twaalf 
van de negen negentien molens wor-
den bewoond en zijn allen maalvaardig, 
maar hebben geen volwaardige functie 
meer maar in geval van nood kunnen ze 
wel worden ingeschakeld. Overleg tus-
sen de molenaars en de dijkgraaf heeft 
er in elk geval toe geleid dat er een sub-
sidie komt voor de te verkopen molens, 
die bovendien bij voorkeur in een keer 
moeten worden verkocht. Op 18 mei 
wordt een principebesluit genomen om-
trent de mogelijke verkoop.
De actie wordt gecoördineerd door oud-
Hoogheemraadschapper G. Brienen.
Hand tekeningen tegen de verkoop van 
de molens kunnen gestuurd worden naar: 
Beethovensingel 143, 1817 HR Alkmaar.

Vergunningen verplaatsing de 
Nachtegaal te Middenbeemster 
afgegeven

Op 16 december is in de gemeente een 
besluit genomen omtrent de verschillen-
de vergunningen. De eerste vergunning 
betrof het mogen plaatsen van de mo-
len op een door de gemeente aange-
kocht stuk grond. Het tweede besluit be-
trof het mogen plaatsen van een schuur 
door de eigenaar van de molen op het 
stuk vrijgekomen grond na verplaatsing 
van de molen. De volledige gemeen-
teraad heeft ingestemd met beide ver-
gunningen, waarmee de weg tot ver-
plaatsing en herstel van De Nachtegaal 
een feit is en fondsen ten behoeve van 
de financiering kunnen worden aange-
boord (zie ook blz. 75). 

Ontwikkelingen rond 
molenbiotoop en sanering 
strijkmolens Rustenburg

Sinds eind 2010 wordt er volop gewerkt 
aan de molenbiotoop van de strijkmo-
lens bij Rustenburg (Molenwereld 2010-
7-262). Na vier jaar voorbereiding en 
intensieve samenwerking tussen Land-
schap Noord-Holland, Stichting Scher-
mer Molens en de bewoners van de 
molens is het uitvoerende werk nu echt 
begonnen. Eerst zijn alle bomen en strui-
ken bij de loskade en op de percelen 
rond de molens verwijderd. Daarna zijn 

de verruigde rietlanden achter de mo-
lens weer op orde gebracht door ze op-
pervlakkig af te graven. De molenkade 
krijgt straks weer het molenpaadje te-
rug volgens het eeuwenoude profiel. 
De oude schuurtjes worden vervangen 
door passende nieuwe schuren. De mo-
lensloot wordt geheel uitgebaggerd en 
tot slot worden er twee streekeigen hou-
ten bruggen geplaatst voor de bewo-
ners van de molens. Achter de schermen 
wordt gewerkt aan het oplossen van het 
probleem rond de bodemsanering. De 
kosten voor het saneren van de vervuil-
de grond, zo’n 140.000 euro, komen voor 
rekening van Stichting Schermer Molens. 
Met de provincie Noord-Holland, oud-
eigenaar van de molens, wordt bekeken 
of de kosten mogelijk gedeeld kunnen 
worden. Stichting Schermer Molens. 

Jaarverslag 2010 Pendrechtse 
Molen Barendrecht

Het jaar 2010 is wit begonnen en (heel 
bijzonder) ook wit geëindigd. In 2010 zijn 
in de molen weer diverse rondleidingen 
gegeven aan een groot aantal groe-
pen. De molen was vanzelfsprekend 
present tijdens de Nationale Molendag 
en de Open Monumentendag. Eind fe-
bruari is de molenmaker begonnen met 
het verhelpen van de problemen die 
het vorige jaar geconstateerd zijn bij de 
wateras. De halzen zijn nauwkeurig na-
gezien en rond gemaakt. De lagersteen 

De Pendrechtse molen in winterpracht (foto Barend Zinkweg, 22 december 2007).
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van het buitenlager is vervangen door 
een nieuwe. Het uitgestelde groot on-
derhoud van 2009 is in maart/april 2010 
uitgevoerd. Zo zijn door De Gelder onder 
andere zeven van de acht kruipalen 
vervangen, het hek rond de molen ge-
verfd en nieuwe bliksemafleiderkabels 
plus twee nieuwe molenzeilen geleverd. 
Rietdekker Van den Bergh uit Delfgauw 
heeft met behulp van een hoogwerker 
een reparatie aan de kap uitgevoerd. 
Ze hebben een gat gerepareerd aan 
de rand van het rietdek naast het storm-
schild aan de voorkant van de kap. In 
september is onder leiding van de heren 
Groot en Gunneweg een tweede injec-
tie- en regenproef gehouden. Hiervoor is 
een stuk muur boven de zuidelijke deur 
gekozen waar bij een eerdere proef een 
grote lekkage is geconstateerd. Niet 
toevallig bleek, dat aan de buitenmuur 
zichtbaar was, dat hier op drie plaatsen 
drie metsellagen overgaan in twee! Blijk-
baar waren er bij de bouw van de mo-
len al problemen. In een stuk muur van 
ongeveer één vierkante meter is in twee 
dagen tijd tien liter polyurethaan geïn-
jecteerd. Daarna is langdurig erg veel 
water over deze muur gevloeid. Het re-
sultaat was, dat dit muurgedeelte nu he-
lemaal dicht is. De molen is gedurende 
2010 zo’n 130 dagen in bedrijf geweest 
en heeft zo’n 620.000 omwentelingen 
gemaakt. Circa 100.000 minder dan 
2009, mede ten gevolge van minder 
wind in het jaar 2010. Barend Zinkweg.

De Wingerdse Molen in 
Bleskensgraaf gedemonteerd

Op woensdag 26 januari is het boven-
huis van de Wingerdse Molen gehaald. 
Dit als onderdeel van de restauratie van 
deze molen.
Deze wordt uitgevoerd door Molenma-
kers- en aannemersbedrijf De Gelder BV 
te Sliedrecht.
Namens de Simav wordt de directie ge-
voerd door de heren A. Konijnenburg en 
W. van Veen, leden van de Technische 
Commissie (TC).
Het werk wordt uitgevoerd in het kader 
van de reeks restauraties die in de peri-
ode 2008 t/m 2011 plaatsvinden. Twaalf 
restauraties zijn voltooid; aan evenveel 
molens zijn restauraties in uitvoering of in 
voorbereiding.
Vijf molens van de Simav behoefden 
niet gerestaureerd te worden, omdat ze 
in een redelijk goede staat verkeren.
Twee grote karweien ( de Tiendweg Mo-
len in Hardinxveld - Giessendam en ko-
renmolen Jan van Arkel in Arkel) zijn in 
voorbereiding. De uitvoering ervan zal 
ook in 2011 beginnen. Simav.

Geen hoogspanningsleiding 
langs molenlint Moerkapelle

Er worden plannen uitgewerkt voor een 
nieuwe 380 KV hoogspanningsleiding 
vanaf Bleiswijk noordwaarts. In eerste in-

stantie zou de leiding op korte afstand 
langs het ‘molenlint’, de unieke rij van 
zes molenstompen aan de Rottedijk in 
Moerkapelle gaan. Het waren dan ook 
de bewoners van deze molenstompen 
die in het geweer kwamen. Als argu-
ment werd ook aangevoerd dat twee 
van deze zes stompen rijksmonument 
waren en waarvan er een zelfs een de 
status van incomplete molen heeft het-
geen de mogelijkheid tot completering 
inhoudt. De hoogspanningsleiding zou 
niet alleen de molenbiotoop aantasten, 
maar ook een dissonant zijn in het nog 
gave en open polderland van de polder 
De 140 Morgen. Het blijkt mogelijk om 
de leiding westelijker aan te leggen dan 
oorspronkelijk voorgesteld, waardoor 
het uitzicht vanaf de Voorlaan op het 
noordelijke deel van de Rotte met het 
molenlint minder wordt aangetast 

Herbouw Streefkerkse molens 
een stap dichterbij

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-
Holland heeft de SIMAV een subsidie 
van 40.000 euro toegezegd voor de 
restauratie van de Hoge Tiendwegmo-
len in Streefkerk. De SIMAV heeft in de 
jaren tachtig het plan opgevat om de 
Hoge Tiendwegmolen en de Sluismo-
len te herbouwen. Deze twee molens 
zijn respectievelijk in 1962 en 1979 af-
gebrand, nadat ze in de jaren vijftig al 

De molen van de polder Wijngaarden, alias de Wingerdse wip (foto H. Noot, 21 april 2007). 
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waren stilgezet. Laatstgenoemde besluit 
van het toenmalige bestuur van de pol-
der Streefkerk met Kortenbroek was de 
directe aanleiding over te gaan tot de 
oprichting van Stichting tot Instandhou-
ding van Molens in de Alblasserwaard 
en de Vijfheerenlanden (SIMAV). Met 
het door het Prins Bernhard Cultuurfonds 
toegezegde bedrag kan de restauratie 
van het fundament, dat eerder in 2010 
is blootgelegd, van de Hoge Tiendweg-
molen ter hand worden genomen. De 
fundering wordt zodanig gemaakt dat 
wellicht in 2011 een begin kan worden 
gemaakt met de plaatsing van de on-
dertoren van de Quakernaakse Molen 
uit Meerkerk. In 2009 werd de restauratie 
van het fundament van de voormalige 
Sluismolen reeds voltooid. 

Herstel De Brak te Sluis nadert 
voltooiing

IJs en weder dienende zullen de wieken 
van molen De Brak te Sluis in maart weer 
draaien. De molen is eigendom van de 
familie Langenberg, die onder de molen 
ook een restaurant en een paar winkels 
exploiteert. De Bankgiroloterij, het Bouw-
fonds Zuid-Nederland en het Prins Bern-
hard Cultuurfonds hebben een bijdrage 
geleverd ten behoeve van het herstel 
van met name het interieur. Daarnaast 
kwam het Stimuleringsfonds van de Ra-
bobank met 25.000 euro over de brug. 
De reden hiervoor was, dat men vond 
dat het herstel niet alleen voor de eige-
naar van belang is, maar ook voor de 
hele gemeenschap. 

Gemeente Cuijk ontvangt Evert 
Smit Biotoopprijs 2010 

Het Gilde van Vrijwillig Molenaars heeft 
de Evert Smit Biotoopprijs toegekend 

aan gemeente Cuijk, vanwege de inzet 
voor verbetering van de molenbiotoop 
bij de korenmolen Jan van Cuijk. De Jan 
van Cuijk vormt een karakteristiek her-
kenningspunt in het landschap en is voor 
Cuijk van grote cultuurhistorische waar-
de. Een goede molenbiotoop maakt 
het mogelijk dat de molen regelmatig in 
bedrijf is, waardoor minder groot onder-
houd nodig is. De molenaar en de ge-
meente Cuijk hebben afgelopen winter 
een plan opgesteld om de molen meer 
windvang te geven. Een aantal bomen 
in de directe omgeving zijn gekapt of 
gesnoeid, waardoor de wind aan- en af-
voer is verbeterd. De biotoopprijs wordt 
elk jaar uitgereikt aan een persoon of 
instelling die zich op een bijzondere ma-
nier heeft ingezet voor de verbetering 
van het landschap waarin een molen 
staat. De prijs is een mooie afsluiting van 
het jubileumjaar van de Jan van Cuijk. 
Naast een prachtige oorkonde mocht 
de heer Stoffels een cheque van 500 

euro in ontvangst nemen. De wethouder 
stelde dit bedrag direct beschikbaar 
aan de molen. Stefan Willems. 

In Memoriam Wim van Deursen

Op 25 december 2010 is Wim van Deur-
sen, voormalig molenaar in Vlierden en 
wethouder te Deurne, op 97- jarige leef-
tijd overleden. De gemeente Deurne, 
en Vlierden in het bijzonder, kende Van 
Deursen als een kleurrijk en zeer betrok-
ken inwoner. Zestien jaar was hij wethou-
der, tussen 1962 en 1978, en bij zijn af-
scheid werd Van Deursen benoemd tot 
ereburger van Deurne en Ridder in de 
Orde van Oranje- Nassau. 
Van Deursen werd in 1913 geboren als 
tweede kind van de Vlierdense ‘ mulder’ 
Jan van Deursen en Maria van Bussel. In 
1945, kort voor het einde van de oorlog, 
trad hij in het huwelijk met Jo van de Wal 
uit Oirschot. Wim van Deursen nam het 

Gezicht van de Voorlaan op het noordelijke uiteinde van de Rotte met de zes molenstompen, wel genoemd het ‘Kinderdijk 
van de molenstompen’. Merkwaardig genoeg zijn van het unieke complex van de zeven stompen dat in zijn totaliteit bewaard 
is gebleven er slechts twee beschermd terwijl de andere ook historisch zeer bijzondere kenmerken vertonen (foto jsb).

De molens in Streefkerk nog in vol bedrijf op de (nu lege) eerste rang links de 
Sluismolen en rechts de Hoge Tiendwegmolen. De boezem staat vol; blijkbaar 
hoog water op de Lek.
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bedrijf van zijn ouders over en breidde 
het later uit met een kolen- en kunstmest-
handel. Nog later schakelde hij over op 
elektrisch malen. Uiteindelijk werd de 
molen verkocht aan de gemeente Deur-
ne. Ook na zijn pensionering en vertrek 
uit de politiek in 1978 bleef Van Deursen 
zeer betrokken bij het wel en wee van de 
gemeenschap. 

Kilsdonkse molen wint Brabantse 
Cultuurprijs

Op 10 januari 2011 is aan De Kilsdonkse 
molen in Beugt de Brabantse Cultuurpijs 
2011 uitgereikt. De prijs van 20.000 euro 
werd uitgereikt in De Lievekamp te Oss. 
De uitreiking was het slotstuk van een 
avondvullend programma waarin tal-
loze Brabantse prijzen werden uitgereikt. 
Dat varieerde van het beste Brabantse 
liedje tot mooiste monument. Voor de 
Brabantse Cultuurprijs 2011 waren in to-
taal zo’n dertig markante gebouwen 
aangemeld. Drie daarvan werden ge-
nomineerd (Molenwereld 2011-1-6). Be-
halve de Kilsdonkse molen was dat de 
Heilig Hartkerk in Roosendaal en het 
Klokgebouw op Strijp-S in Eindhoven. Via 
stemmen op internet koos het publiek in 
meerderheid voor de Kilsdonkse molen. 

Molen van Jetten klaar voor 
viering 200-jarig bestaan

De Molen van Jetten te Uden draait na 
ruim een half jaar weer. Begin decem-
ber werden de roeden weer gestoken en 
eind december werden deze opgehekt. 
Hiermee is de renovatie van de molen zo 
goed als gereed aan het begin van het 

jubileumjaar – het 200-jarig bestaan – in 
2011. Bij de restauratie is rekening gehou-
den met de situatie zoals deze was om-
streeks 1939. Zo heeft de molen de oude 
kleuren weer terug gekregen (in plaats 
van het okergeel) en is het hekwerk weer 
net zo breed als destijds, wat de trek-
kracht van de molen ten goede komt. 
Binnen moet onder andere nog een 
nieuw luiwiel komen, om de zakken om-
hoog te luien. Het jubileumprogramma is 
nog niet bekend, maar men is druk bezig 
het jaar 2011 met bijzondere activiteiten 
op te luisteren. 

In ‘t kort

- Op 15 december 2010 is de kap van 
molen De Leeuw in Zeerijp weer terug-
geplaatst. Hiermee is de tweede fase 
van herstel voor het grootste deel afge-
rond. In het voorjaar van 2011 wordt ook 
het gaande werk voor het pellen weer 
gerestaureerd.
- Nu de gemeente Harlingen en de MNR 
Groep, de projectontwikkelaar die re-
creatiepark ’t Fortuin aan de Westerzee-
dijk te Harlingen zou moeten bouwen, 
niet meer op een lijn staan komt de 
bouw van molen ’t Fortuin (Molenwereld 
2010-3-97) op losse schroeven te staan.
- In het vorige nummer werd onterecht 
vermeld dat molen De Hersteller te Sint-
Johannesga maalvaardig zou worden 
gerestaureerd (Molenwereld 2011-1-3). 
Dit is voorlopig niet het geval; de werk-
zaamheden betreffen regulier onder-
houdswerk. 
- Het Puttens Historisch Genootschap 
treft voorbereidingen om de waterval bij 
de voormalige papiermolen op de hoek 
van de Cleenhorsterweg en Engersteeg 
te Putten te restaureren.
- Aannemer Klaas de Leeuw uit Schagen 

gaat bij de oude abri in Barsingerhorn 
mogelijk (weer) een nieuwe molen bou-
wen. 
- De Stichting Schermer Molens wordt 
mogelijk de nieuwe eigenaar van de 
Menningweermolen in Grootschermer.
- Op 23 december zijn het achtkant en 
de kap van snuif- en specerijmolen De 
Huisman te Zaandam op de nieuwe hou-
ten onderbouw geplaatst. Aansluitend is 
de staartbalk gestoken en ook een roe-
de geplaatst. 
- De gemeente Zuidplas stopt met de 
plannen om woningen te bouwen ten 
oosten langs de Hollandse IJssel bij mo-
len Windlust in Nieuwerkerk aan den IJs-
sel. 
- Het College van B en W van de ge-
meente Goes heeft besloten om de 
Stichting tot Behoud van de Kloetingse 
molen te Kloetinge eenmalig 25.000 
euro te verstrekken in plaats van jaarlijks 
3.000 euro.
- In het in de commissie van de gemeen-
te Oisterwijk besproken plan wordt uit-
gegaan van de bouw van vijftien grond-
gebonden starterswoningen op de hoek 
Scheerman en Schoolstraat, waarbij de 
standerdmolen te Moergestel op de hui-
dige plek blijft staan. 
- In de Franse molen te Valkenburg wordt 
in maart 2011 een bakkerij en bakkers-
winkel geopend, volgens dezelfde opzet 
als bij de Bisschopsmolen te Maastricht. 

Molenkalender 2011

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

De molen van Vlierden waar Wim 
van Deursen molenaar was (foto 
H. van Steenbergen).

Ansichtkaart met de molen ‘t Fortuin die als reclame diende voor de Harlinger 
houthandelaar S. Welbedacht.
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MOLEN
   VARIK 
OPGEVIJZELD

In het kader van de regeling Ruimte voor Ruimte 
heeft de gemeente Neerijnen diverse locaties 
geanalyseerd die in aanmerking komen voor 

herontwikkeling en woningbouw. Locatie Ruimte voor 
Ruimte (RvR02) te Varik is één van deze locaties. Er is 
een plan ontwikkeld voor de bouw van 55 woningen 
op deze locatie waarvan 5 Ruimte voor Ruimte wonin-
gen. 
Gedurende het overleg en de inspraak rond het (con-
cept)voorontwerp van dit bestemmingsplan heeft 
de eigenaar van de molen De Bol de wens kenbaar 
gemaakt over te mogen gaan tot integrale ophoging 
van de molen. Motieven voor deze wens liggen zowel 
op het vlak van water-huishouding als van windvang. 
De moleneigenaar heeft kenbaar gemaakt af en toe 
overlast te ondervinden van kwelwater binnen en di-
rect rond de molen. Daarnaast vreest hij als gevolg 
van de ophoging van de Waalbandijk – die overigens 
op afzienbare termijn nogmaals verder opgehoogd 
lijkt te gaan worden toenemende windbelemmering. 
Niet uitgesloten kan worden dat ook de realisatie van 
woonbebouwing binnen de invloedsfeer van de mo-
len (molenbiotoop) effect kan hebben. 
Om deze redenen heeft de gemeente Neerijnen be-
sloten medewerking te verlenen aan deze wens. 
Daarna kwam het werk op gang. Het werk werd op-
gedragen aan de firma Bresser uit ‘s-Gravendeel, een 
bedrijf dat ervaring heeft met molens, want ook het 
opvijzelen en verplaatsen van de molen in Amerongen 
is door hen uitgevoerd. De gebruikelijke voorbereidin-
gen werden getroffen: het inheien van buispalen voor 
de nieuwe fundering; vervolgens het storten van een 
betonplaat onder de molen en de recent gebouwde, 
nieuwe aanbouw en het opstellen van de apparatuur. 
Op 17 december was het zover en ging de molen de 
lucht in. Bij het opvijzelen bleek het geheel 476,1 ton 
te wegen. Bijgaande foto’s van Alex Olzheim geven er 
een beeld van.

1.

2. 3.

4.

5.

J.S. Bakker



1. Bij het begin van de operatie: de 
buispalen met daarop de hydraulische 
vijzels zijn goed zichtbaar.

2. De koppeling van de vijzels (16) is goed 
zichtbaar.

3. Rechts de bedieningsunit.

4. Rechts de mee verhoogde aanbouw. 

5. De opgehoogde molen op afstand; de 
verhoging loopt nauwelijks in de gaten.

6. Molen en aanbouw vormen een f link 
oppervlak, maar alles is in één keer 
verhoogd.

7. Op hoogte.

8. Het stedenbouwkundig plan Molenblok 
Varik. De molen, aan de bovenzijde van de 
afbeelding, valt net buiten het eigenlijke 
plan.

9. Het zenuwcentrum voor de vijzels. 

10. Panoramisch overzicht.

6.

8. 9.

10.

7.
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Op de ‘Zoeker’ uit het januarinum-
mer ontvingen we één reactie 
en wel van de heer H. Noot uit 

Haren. Hij schrijft dat hij eenzelfde foto 
van de molen heeft gezien in een mu-
seum in Emden, maar dat daar helaas 
geen nadere aanduiding bij stond. We 
kunnen er daarom wel van uitgaan dat 
de molen in de omgeving van Emden 
heeft gestaan, maar waar en wat pre-
cies? Mogelijk brengt het een van onze 
lezers op het spoor. 

Verder komt de heer L. Witteman met 
een uitvoerig schrijven vergezeld van fo-
to’s terug op de ‘Zoeker’ uit het decem-
bernummer en schrijft: ‘De heer Esselink 
heeft het goed gezien dat de onbe-
kende molen uit het decembernummer 
143 de ondermolen van een gang van 
twee is van de polder de Starnmeer. Ik 
ben het daar geheel mee eens en wel 
om de volgende redenen: (Ik heb hierbij 
drie foto’s bijgesloten, twee van de on-

dermolen en een van de bovenmolen 
waarop goed de overeenkomsten tus-
sen de boven- en de ondermolen te zien 
zijn)

1. De hoog gemetselde en witgekalkte 
voetingen waartussen waarschijnlijk 
houten, geteerde, uit drie delen be-
staande schotten zijn geplaatst.

2. Er is een houten toegangstrap van 
drie treden.
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3. Goed is te zien dat de toegangsdeur 
uit een onder- en bovendeur bestaat 
en schuin in het molenlijf is geplaatst 
(zie foto).

4. Er zijn op het onderlijf negen weegde-
len te zien.

5. De molen staat in de zomerlaag (over-
kruis) met zoals hier in de streek gebrui-
kelijk is met de buitenroe komend en 
het kruis telt 28 heklatten per end. 

6. De punten gelden ook voor de bo-
venmolen (zie foto).

Er zijn dus veel aanknopingspunten. De 
beide molens werden hier in de streek 
de uitmaalder en de toemaalder ge-
noemd. Tijdens de oorlog van 1914-1918 
zijn in 1916 beide molens opgeknapt 
omdat de brandstof, hout en kolen, zeer 
schaars waren geworden. Toen is zelfs op 
de scheepstimmerwerf van Ryer Cop-
pens te West-Graftdijk nog een geheel 
nieuw bovenwiel gemaakt en de vijzel is 
toen ook hersteld. Dat is mij verteld door 
de heer D. Evers in 1960, oud-molenaar 
van de Neckermolen. Hij was molenaar 
van 1943 tot 1971; voor hem was zijn va-
der molenaar van 1903 tot 1943.’
We danken de heer Witteman hartelijk 
voor zijn uitvoerige en grondige reactie.
 

De nieuwe ‘Zoeker’: een korenmolen die 
ongetwijfeld in (oostelijk?) Noord-Bra-
bant of naaste omgeving moet worden 
gezocht; maar waar? Nog mooier zou 
zijn als iemand de persoon op de voor-
grond zou kunnen identificeren. 
Wie helpt? Reacties a.u.b. te richten 
aan de redactie van de Molenwereld, 
Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle, 
fax 079-5931303
e-mail: redactie@molenwereld.nl

De beide, in 1919 gesloopte, 
molens van de Starnmeer 
(foto coll. L. Witteman).

Uitsnede met de ondermolen 
uit de foto met beide molens. 
(foto coll. L. Witteman). 

Molenaarsdochter Guurtje 
Langenberg voor de ondermolen. 
De molen is klaarblijkelijk al buiten 
bedrijf: de boezemkaden zijn 
afgegraven en de voorwaterloop 
is dichtgemaakt. Deze situatie is 
ook zichtbaar op de Zoekerfoto in 
het decembernummer. De foto is 
dus van kort voor de afbraak. 
(foto coll. L. Witteman). 

De toemaalder (ondermolen) 
met ervoor twee rietdekkers en 
molenaarsvrouw Langenberg. 
(foto coll. L. Witteman). 

ADVERTEREN IN MOLENWERELD
Uw advertentie draagt 

bij dat Molenwereld 

nog mooier en dikker 

kan worden! Ook kleine 

eenmalige advertenties 

kunnen geplaatst worden!

Foto's en 
logo's 

wel in kleur
 aanleveren. 

Voor informatie 

mail naar:

adv.@molenwereld.nl

- A D V E R T E N T I E S -
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*Gecertificeerde Molenmakersbedrijven

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

kwaliteit en deskundigheid.

Beijk B.V.  
Afferden 0485-531910

*Doornbosch B.V. 
Adorp 050-3061724

Bouw ‘75 B.V.  
Workum 0515-542133

Coppes 
Bergharen 0487-531239

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

Molema V.O.F.
Heiligerlee 0597-591660

*De Gelder
Sliedrecht 

0184-425040

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

*Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-421568

*Molenmakerij 
Herrewijnen B.V.
*Molenadvies

Herrewijnen B.V.
Spijkenisse

0181-634558

Jellema CV 
Birdaard 0519-332357

Kistemaker & Korver 
Middenbeemster 0299-683743

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

Anbo B.V.  
Alkmaar 072-5110025

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

Bertus Dijkstra  
Sloten 0514-531230

Saendijck B.V.
Zaandijk 075-6285602

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

*Vaags
Aalten 0543-473359

*Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478

Wintels 
Denekamp 0541-351210

Nederlandse Vereniging 
Van Molenmakers

- A D V E R T E N T I E -
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A C T I E F J.K. Poland B.V.

In de werkplaats zijn twee oud-model 
molenschuren klaargemaakt die ge-
plaatst gaan worden bij de strijkmolen L 
en strijkmolen I aan de Noordschermer-
dijk bij Rustenburg.

Molenmakerij Saendijck B.V.

Wij hebben in de achterliggende tijd 
aan diverse molens gewerkt:
-De papiermolen de Schoolmeester in 
Westzaan heeft een gang kammen uit 
bonkelaar en bovenwiel afgemalen. Nu 
de reparatie is uitgevoerd kan molenaar 
Arie Butterman weer papier maken.
-Aan een grote restauratie van molen 
De Vriendschap in Weesp: vernieuwen 
windpeluw, achterbalk, vangstok en 
aanlassen korte schoren. Het bovenwiel 
is verwijderd. Twee plooistukken zijn zo 
aangetast door de bonte knaagkever 
dat er onder de velgen alleen nog lucht 
zat. Resultaat: twee nieuwe plooien, één 
nieuwe kruisarm, aantal nieuwe velgen 
en in de anderen kruisarmen zijn stukken 
ingeboet. Er zijn diverse nieuwe kam-
men gestoken. Na het plaatsen van het 
gerestaureerde bovenwiel hebben we 
een nieuwe eikenhouten hoep (voering) 
aangebracht. Het afschroten van de 
hoep was een leuke klus. Touwen tus-
sen de roeden en een grote elektrische 
schaafmachine tegen het bovenwiel, 
zodat het wiel weer zuiver rond wordt 
(vroeger gebeurde dit met de hand, 
d.w.z. met een schrootblok, bestaande 
uit een aantal losse beitels. Dit stukje 
oud molenmakers gereedschap is nog 
te zien in onze werkplaats). Tot slot wordt 
de kap voorzien van een nieuw rietdek. 
Dit had echter vertraging door de barre 
weersomstandigheden (30 cm sneeuw 
op de steiger).
-Voor korenmolen het Roode Hert te Ou-
dorp worden er twee nieuwe luiwieltjes 
gemaakt.
-Op zijn eigen meelmolen de Bleeke 
Dood te Zaandijk is oud-molenmaker 
Gerrit Smit bezig met kruistimmeren. 

MEULFRANS
achterbalk: synoniem voor korte spruit of wolfsbalk.
gang kammen: de cirkel kammen in een wiel.
kruisarmen: de gekruiste balken waarmee een wiel op de spil of as is bevestigd. 
plooistukken: vormen het houten vlak op de kruisarmen van een wiel.
schroten, schroden: het zuiver rond draaien van de buitenomtrek van een bovenwiel.
velgen: de cirkelvormige verzwaringen op de plooistukken met de gaten voor de kammen.

De molenschuren in aanbouw in de 
werkplaats van Poland in Broek op 
Langedijk.
Ron Blonk trekt met een touw het 
kruis rond tijdens het afschroten van 
het bovenwiel voor De Vriendschap 
(foto Leo Dekker).
Molenmaker Fred Havik schroot 
het gerestaureerde bovenwiel van 
De Vriendschap af: de eikenhouten 
hoep van 8x34 cm wordt zuiver 
rondgeschaafd (foto Leo Dekker). 
Molenmakerswerk in de 
kap van De Vriendschap: begin van 
het werk aan het bovenwiel. Ron 
Blonk zet maten en paringen op het 
bovenwiel voordat het gedemonteerd 
wordt. (foto Leo Dekker).

N V V M - m o l e n m a k e r s 
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De DRIE LEVENS van één molen (9)

                  Het tweede leven: Wa d d i n x v e e n  ( a )J.S. Bakker

InIn het septembernummer van 2007 is de eerste af levering van deze 

serie artikelen geplaatst, gewijd aan de lotgevallen van een molen, 

die maar liefst op drie plaatsen heeft gemalen: het eerste leven was 

als watermolen voor de polder Reeuwijk bij Bodegraven, het tweede 

leven speelde als korenmolen in Waddinxveen af terwijl het 

derde korenmolen in Harderwijk was. 

Met deze af levering beginnen we aan een beschrijving van het 

tweede leven en evenals het eerste leven plaatsen we dit in zijn 

context: de geschiedenis van zijn voorgangers en de molengeschiedenis 

van Waddinxveen.

Waddinxveen was het molendorp bij 
uitnemendheid in Zuid-Holland. Wie alle 
molens op een rijtje zet komt uit op ruim 
veertig stuks! Het Gouwedorp was dus 
echt een molendorp. Vooral papiermo-
lens gaven Waddinxveen naam. Er heb-
ben dan ook niet minder dan zestien ge-
staan. Na de Zaanstreek en de Veluwe 
was Waddinxveen dan ook in grootte 
het derde centrum van de klassieke pa-
pierfabricage in Nederland. Maar even-
als daar daalde het aantal molens in 
Waddinxveen na 1850 drastisch. Slechts 

een enkeling haalde de twintigste eeuw. 
Maar ook in die eeuw gaat de daling 
gestaag door. De Rijnbode van 7 maart 
1923 maakt melding van het afbranden 
van De Bijenkorf op 2 maart ervoor:

- Vrijdag tegen den avond ontstond er 
brand in den korenmolen (vroeger ge-
naamd „de Bijenkorf”) van den heer 
Spruitenburg. Door den fellen wind, lag 
alles spoedig in de asch. Ook het woon-
huis, Vier woningen er naast, kregen veel 
brand- en waterschade. De inboedels 

van Van Pruissen en Gersie waren zo min 
verzekerd, als de molen van Spruiten-
burg. Oorzaak onbekend.

In hetzelfde nummer van deze krant blikt 
’W.M.C.R’ terug op het molenverleden 
van Waddinxveen:

- Vrijdag l.l. ging “de Bijenkorf” in vlam-
men op. Daarmee verdwijnt de laatste 
der Waddinxveensche papiermolens, 
eertijds zoo talrijk aldaar. Wel was het 
nu een meelmolen, maar vóór 1890 ver-
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leende hij zijn diensten bij de papierin-
dustrie.
In 1850 waren er nog 7 papiermolens in 
N.-Waddinxveen en 4 dito in Z.-Waddinx-
veen. Wij herinneren ons nog, behalve 
de „Bijenkorf”, de “Minerva” met de 
z.g. pakkamer, In 1885 verbrand, toen 
machinaal geworden en in 1890 opge-
houden te bestaan. Deze beide van de 
firma Blok en Van der Torren. Verder de 
„Dikke Bet” of wel de “Beetere Hoop” 
van den heer J.H. van der Torren, nu nog 
maar een paar jaar geleden afgebro-
ken en machinaal door den heer Vos 
voortgezet. De „Herder” in 1881 door den 
bliksem getroffen en door den eigenaar. 
den heer J.A. van der Werve, niet meer 
herbouwd. Deze alle op de Noordkade. 
Op de Zuidkade stond de papiermolen 
van de familie Herfst. later tot meelmo-
len ingericht; de „Wip” van den heer 
Vas en de papiermolen van den heer 
Wernink, benevens de „Schoone Haas”, 
gesticht in 1766, eigendom van de fa-
milie Van Lange. Deze brandde in 1897 
af, is als machinale fabriek herbouwd en 
houdt met de fabriek van den heer Vos 

De Gouwe met op de voorgrond 
De Bijenkorf, de laatste complete 
gewezen papiermolen van 
Waddinxveen, maar sinds 1893 
korenmolen. Erachter de in 
1916 gesloopte trasmolen De 
Oranjeboom, eerder oliemolen. 
Achter De Oranjeboom is vaag nog 
De Betere Hoop te onderscheiden. 
De schoorsteen rechts is van 
het bovenstoomgemaal van de 
Middelburgse polder. 

Fragment van de kadastrale 
minuutkaart van omstreeks 1830 
met de beide papiermolens De Hoop 
en De Eendracht. Bij beide molens 
was de droogschuur gescheiden 
van de eigenlijke molen met zijn 
werkruimten.

de herinnering aan deze voorheen zoo 
uitgebreide industrie levendig.
Als alles was gebleven zooals in 1850 
dan zou Waddinxveen beslist één van 
de plekjes zijn, door buiten- en binnen-
landsche toeristen het meest bezocht. 
Het was dan ook bij frisschen wind een 

Het slot van de verkoopacte uit 1860 waarbij Van Erk molen De Hoop verwierf.
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buitengewoon aardig gezicht. Behalve 
de bovengenoemde papiermolens 
was daar op de Noordkade de „Oran-
jeboom”, vroeger een oliemolen, in on-
zen tijd een trasmolen en enkele jaren 
geleden gesloopt. Er stornden daar ook 
nog een paar watermolens van den 
Voorofschen polder en de Putten. Op 
de Zuidkade zag men den korenmolen 
„de Hoop” van de familie Van Erk; de 
houtzaagmolens van de h.h. Hoogendijk 
en van der Torren en een gang water-
molens op het Kanaal. Afzonderlijk stond 
op de Dorrekenskade de molen van de 
familie van der Arend, voorheen Van der 
Poel.
Dat was bij een flinke bries een gezwaai 
en gedraai van belang. Alles leefde mee: 
het was een opgewekt gezicht. Molen-
makers en zeilmakers beschouwden dit 
lieve leven met buitengewone belang-
stelling: zoolang het boeltje draaide, 
ging ook hun affaire naar wensch!
Eigenaardig waren de oude gebruiken: 
aan den molen, of liever aan de wie-
ken kon men zien of er een bruid of een 
doode in de familie van den eigenaar 
was. Bij gelegenheid van een bruiloft 
was de molen met groene slingers, kro-
nen en kransen versierd.
Helaas, die goede oude tijd komt, al-
thans wat de molens betreft, nimmer 
weerom! Zoo zal nu een volgend ge-
slacht waarschijnlijk treuren over den af-
braak van de talrijke fabrieksschoorstee-
nen, die met hun rookpluim zoo aardig in 
het landschap deden en alsdan vervan-
gen zijn daar zéér verborgen electrische 
installaties.

W.M.C.R.

W.M.C.R. zijn de initialen van W.M.C. Regt 
(1867-1938). Hij is onderwijzer in Nieuw-

veen en later in Oudshoorn. Hij was ge-
boren in Waddinxveen als zoon van de 
bekende ‘meester Regt’ aldaar. Willem 
Regt werd bekend als amateur-historicus 
en publiceerde veel over de geschiede-
nis van de streek. Hij zou ook de eerste 
(onbezoldigde) gemeente-archivaris 
van Alphen a/d Rijn worden. In het bo-
venstaande krantenartikel haalt hij dus 
molenherinneringen op uit zijn jeugd in 
Waddinxveen. 

Korenmolens

De korenmolens van Waddinxveen had-
den de oudste papieren. Op de kaart 
van Schieland van Floris Balthasars uit 
1611 komen er zelfs twee voor. Eén aan 
de noordkant van de Kerkweg, halver-
wege tussen de Gouwe en - wat nu nog 
in het spraakgebruik heet - ‘t ouwe dorp 
(de dorpskern van Waddinxveen lag 
vroeger een kilometer ten westen van de 
Gouwe). De andere stond aan de Dorre-
kenskade (of Kleikade), richting Moerka-
pelle, ongeveer 500 m ten westen van ‘t 
ouwe dorp. De plaats van deze molen is 
nog heel goed herkenbaar. De bebou-
wing van de Onderweg loopt der plekke 
in een rechte lijn, maar de Onderweg 
zelf maakt een grote slinger om de oude 
molenwerf heen.
De molen op de Dorrekenskade zal wel 
voor Zuid-Waddinxveen zijn geweest, 
die aan de Kerkweg voor Noord-Wad-
dinxveen. Nu is er één gemeente Wad-

dinxveen, maar dat is pas sinds 1870 het 
geval. Daarvoor bestond het Gouwe-
dorp uit drie gemeenten: naast het door 
de Kerkweg gescheiden Noord- en Zuid-
Waddinxveen was er ook nog Broek, 
Thuil en ‘t Weegje dat voornamelijk 
Wad dinxveen ten oosten van de Gouwe 
bevatte. In oorsprong hadden alle drie 
de gemeenten een eigen korenmolen, 
de beide hierboven genoemde plus een 
wipkorenmolen voor Broek. De stand-
plaats van deze molen moet men zoe-
ken onder de spoorrails van het station 
Gouda. De molen is vermoedelijk voor 
de bouw van het station, dat in 1855 tot 
stand kwam, gesloopt. Het zuidelijk deel 
van Broek c.a. is namelijk in 1870 bij Gou-
da gevoegd.
De molen aan de Kerkweg verdwijnt al in 
de zeventiende eeuw uit de boeken, die 
aan de Dorrekenskade houdt het langer 
vol, tot in de achttiende eeuw. In 1790 

Nadat De Hoop was opgehouden papiermolen te zijn werd de molen c.a 
gesplitst verkocht. De molen, kadastraal perceel 532, en de aanpalende gebouwen 
413 en 414 werden het eigendom van Van Erk, terwijl de rest, de percelen 533, 573 
en 574 naar de timmerman Jacob van Rooije c.s. gingen; later het eigendom van 
timmerman De Bas. Dat laatste zal Waddinxveners niet onbekend voorkomen. 

De tekening bij de hinderwet
vergunning voor het plaatsen van de 
stoommachine in 1879.
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koopt Leendert van Rhijn (1762-1846) de 
Zuid-Waddinxveense molen uit de boe-
del van Maria Moraal, weduwe van Ja-
cob van Rhijn . Hij was op 17 september 
1762 in Wateringen gedoopt en werd 
op 27 september 1785 ingeschreven als 
burger te Dordrecht waar hij in dat jaar 
de korenmolen De Hoop aan de Spui-
weg in Dordrecht had gekocht. De aan-
koop van de molen in Waddinxveen in 
1790 is qua molen een flinke stap terug 
Hij wordt geen eigenaar van de molen 
aan de westkant van ‘t ouwe dorp, want 
die is dan al weg. Wel is bij de koop van 
ƒ 13.500,- een erf aan de Dorre- of Klei-
kade inbegrepen dat getaxeerd wordt 
op ƒ 20,- en waarop voorheen een wind-
korenmolen heeft gestaan. Op de mi-
nuutkaart, de oudste kadastrale kaart 
van omstreeks 1830, staat bij de plaats 
waar de molen stond: ‘Kaaij Werkers 
Huisje’, een onderkomen voor de dijk-

werkers aan deze, zo belangrijke kade 
van de nog niet drooggemaakte Zuid-
plas. De grond is dan nog steeds eigen-
dom van Leendert van Rhijn, al heeft het 
hoogheemraadschap van Schieland 
het recht van opstal.
Het lijkt aannemelijk daarom dat de mo-
len niet lang voor 1790 is verplaatst. Ook 
zijn nieuwe standplaats is aan de Dor-
rekenskade, maar nu tussen het oude 
dorp en de brug ongeveer op de plaats 
waar nu de Eben-Haëzerschool staat. 
De nieuwe standplaats is ongetwijfeld 
veel gunstiger dan de oude, centraal 
gelegen tussen de twee dorpsdelen: 
dat bij de brug en ‘t ouwe dorp. De mo-
len zou een wipmolen zijn geweest.
Leendert van Rhijn behoorde tot het 
bekende Rijnlandse korenmolenaarsge-
slacht van die naam en is fervent Oran-
jegezind. Hij moet volgens overlevering 
de eerste zijn geweest in de wijde om-
trek die het waagde om na de val van 
het Napoleontische rijk de vaderlandse 
vlag op de molen te zetten. Van 1832 tot 
1837 woont hij in Jaarsveld, vervolgens 
een jaar in Montfoort, waarna hij op 30 
oktober 1846 in Veldhuizen, gemeente 
De Meern overlijdt. 
Bij de oprichting van het kadaster staat 
de molen op naam van Cornelis van den 
Arend, maar molenaar is de genoemde 
Leendert van Rhijn, die weliswaar geen 
eigenaar van de molen is, maar wel wat 
land in de directe nabijheid van de mo-
len heeft. Van den Arend verkoopt de 
molen in 1859 of kort ervoor aan Jasper 
Willem Nieuwland uit het naburige 
Moerkapelle, die in 1875 of kort ervoor 

de molen verkoopt aan molenaar Ba-
rend Barensz. Bakker uit Nieuw-Lekker-
land. Die blijft ongeveer een jaar eige-
naar en verkoopt dan de molen aan de 
Waddinxveense gemeenteontvanger 
Pieter Kraan. Hij beleeft weinig genoe-
gen aan zijn bezit, want in de nacht van 
9 februari 1876 brandt de molen tot op 
de grond toe af. Een krantenbericht over 
de brand noemt evenwel D. Bakker als 
eigenaar. Het molenhuis blijft gespaard 
en bestaat in 1913 nog, zelfs de ruïne van 
de afgebrande molen is nog aanwe-
zig. In dat jaar worden in het hele land 
grootscheepse onafhankelijkheidsfees-
ten gehouden. In De Rijnbode wordt 
dan de suggestie gedaan om ‘een ova-
tie aan de ruïne van de molen en wo-
ning te brengen’ ter herinnering aan het 
optreden van Leendert van Rhijn een 
eeuw eerder. Of het er van gekomen 
is weet ik nie, maar van de molen is in 
ieder geval geen spoor meer te beken-
nen. 2013 is niet ver weg...

Papiermolen

Op 9 oktober 1655 kreeg Leuff Cornelisz. 
het windrecht voor de bouw van een 
papiermolen en daarmee hoorde deze 
molen tot de eerstelingen onder de 
Waddinxveense papiermolens. Hij werd 
gebouwd op de hoek van de Dorrekens-
kade en de Gouwe, waar zijn onder-
bouw tot voor kort nog aanwezig was.
Merkwaardig is de vermelding in een 
hypotheekacte van 13 augustus 1691 
waarin van de papiermolen uitdrukkelijk 

Van De Hoop voor de brand van 1898 zijn mij helaas geen afbeeldingen 
bekend. De nabijgelegen molen De Nijverheid hield het langer uit en daar zijn 
wel foto’s van bekend zoals deze. De molen is onder meerdere namen bekend: 
De Kleine Molen (de naam die ook op de kadastrale kaart staat); Lijsje houd uw 
schortje op (waarschijnlijk te danken aan een naambord met Vrouwe Fortuna, 
de naakte jongedame balancerend op een bal, een strook textiel in haar handen 
houdend) en De Slingertjes (mogelijk geïnspireerd door de strook stof ) en de 
Brugsche Molen). De naam De Nijverheid krijgt de molen pas omstreeks 1850. In 
1874 werd de molen verbouwd tot korenmolen. De foto toont de molen malend 
bij een noordenwind, maar ook een stoommachine doet mee. De molen heeft 
zijn papiermolenuiterlijk nog behouden. 
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wordt vermeld: ‘met een hooge steene 
muyr’. Het wijst er op dat de molen met 
een hoge stenen onderbouw is ge-
maakt met daarop het houten achtkant. 
Dat vinden wij nu heel normaal, maar 
dat was het toen niet. Blijkbaar is de in 
1655 gebouwde molen een eersteling in 
zijn soort geweest; niet alleen voor Wad-
dinxveen, maar voor heel Nederland, 
een later in en buiten Nederland wijd 
verspreide innovatie in de molentech-
niek. Het zou mijns inziens het molenres-
tant monumentwaardig maken (zie Mo-
lenstudies (Amsterdam/Zutphen 1989), 
pag. 20,21 en De Molenaar 1993-34-
933), omdat het een van de twee nog 
bestaande zeventiende-eeuwse molen-

MOLENS VAN WADDINXVEEN

 Waddinxveen is in het verleden bijzonder rijk aan molens geweest. Er wordt wel 
beweerd dat er 25 windmolens hebben gestaan, maar dat getal is te laag. In 
werkelijkheid zijn het er 40 geweest, waarmee Waddinxveen waarschijnlijk de 
Zuidhollandse plattelandsgemeente met de meeste windmolens is geweest. 
Het is niet overdreven om te stellen, dat met de molens de grondslag voor de 
industrie in Waddinxveen is gelegd. Hier onder volgt een zo compleet mogelijke 
lijst met molens in Waddinxveen, gebaseerd op literatuur en kaartmateriaal.

Papiermolens
  1. De Nijverheid (gebouwd als zaagmolen) 1651 - 1932 (na 1874 korenmolen)
  2. De Hoop (na 1860 korenmolen) 1655 - 1911
  3. Klein Oost-Indië 1682 - 1842
  4. De Schoone Haas (gebouwd als zaagmolen) 1634 - 1897
  5. De Wip (eerder poldermolen) 1654 - 1892
  6. De Goede Hoop 1756 - 1874
  7. De Eendracht 1694 - 1741
  8. De Betere Hoop 1716 - 1909
  9. De Bijenkorf (na 1889 korenmolen) v. 1725 - 1923
10. De Herder 1727 - 1883
11. Het Eerste Fortuin 1726 - 1857
12. Het Tweede Fortuin 1728 - 1858
13. Het Derde Fortuin 1738 - 1866
14. De Drie Vinken 1737 - 1853
15. De Herderin, later Minerva geheten 1738 - 1882
16. Eolus 1770 - 1853

Poldermolens
Zuidplaspolder: 
17. Molen L 1836 - 1876
18. Molen M (verplaatst naar Moordrecht) 1836 - 1859
19. Molen N  1836 - 1876
20. Molen O 1836 - 1876 
21. Molen P (nu korenmolen te Linde (NB) 1836 - 1876
22. Molen Q 1838 - 1878
23. Molen R 1838 - 1878
24. Molen S 1838 - 1875
25. Molen T (verplaatst naar Zeilberg (NB) 1838 - 1876

Achterofse polder:
26. Molen 1 (Stond op grondgebied Boskoop)
27. Molen 2 1759 - 1873
28. Molen 3 1759 - 1873
29. Molen 4 1759 - 1873

Polder Bloemendaal:
30. De Achtkant - 1875
31. De Bunzing - 1875

Polder Middelburg:
32. Bovenmolen - 1872

Voorofse polder:
33. Voorofse Molen - 1875

Polder Zuid-Waddinxveen: 
34. - 1830
35. - 1830

Oostpolder in Schieland:
36. Handmolen - 1905

Korenmolens
37. korenmolen aan de Onderweg ca. 1790
38. korenmolen aan Dorrekenskade ca. 1790 - 1876
39. korenmolen aan de Kerkweg

Zaagmolens
40. De Liefde - 1867
41. De Geregtigheid - 1902
42. roszaagmolen

Trasmolens
43. De Oranjeboom - 1916
44. Kleine molen met acht wieken

De nummers verwijzen naar de foto op pagina 60 en 61.

Fragment van de ansichtkaart 
met De Oranjeboom, Daarop is 
duidelijk een kleine molen met acht 
wieken zichtbaar, waarvan vrijwel 
niets bekend is. 
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onderbouwen in Nederland is, maar die 
wens is niet gehonoreerd, wat ongetwij-
feld het verscheiden van de molen in de 
hand heeft gewerkt. 
Aan het einde van de achttiende eeuw 
krijgt de timmerman-molenmaker Cor-
nelis Lopeker een groot belang in de 
molen. Zijn zoon Cornelis is in 1826 alleen 
eigenaar. Die overlijdt in 1839 kinderloos, 

waarna de erfgenamen, kinderen van 
zijn zus Ariaantje, de molen op 15 febru-
ari 1845 verkopen aan Andreas Spruijt. 
Dat was de datum van de acte. Maar 
op dat moment was Andreas Spruijt al 
dood; een week eerder overleden op 7 
maart! Spruijt was al eigenaar van twee 
papiermolens (De Bijenkorf en De Drie 
Vinken) en een trasmolen (De Oranje-
boom). Daarnaast dreef deze onderne-
mer een aanzienlijke handel in vee, hui-
den en smeer. Twee zoons, Gijsbert en 
Arie Hubertus Spruijt, landbouwers van 
beroep, erfden de molens en zetten het 
bedrijf voort.
Op 5 december 1855 wordt De Hoop ‘s 
avonds rond een uur of elf door de blik-
sem getroffen en raakt in brand. Veel 
mensen zijn nog wakker en de brand-
weer is spoedig ter plaatse. Het zorgt 
ervoor dat de schade beperkt blijft en 
wordt getaxeerd op 520 gulden. De ge-
broeders Spruijt laten de molen herstel-
len, maar papier zal er niet lang meer 
worden gemaakt.

Korenmolen

Tussen 1850 en 1860 krijgen de Waddinx-
veense papiermolens het steeds moei-
lijker door de concurrentie met machi-
naal vervaardigd papier. In feite zijn het 
de papiermolens - niet alleen in Wad-
dinxveen - die het als eerste, specifiek 
molenbedrijf moeten afleggen tegen 
fabrieken. De eerste Waddinxveense 
papiermolens verdwijnen dan voorgoed 
(Klein Oost-Indië, De Drie Vinken en De 
Eolus). Drie papiermolens zullen worden 
verbouwd tot korenmolen: De Hoop 
(1860); De Nijverheid (1874) en De Bijen-
korf (1889) en als zodanig langer overle-
ven.
Op 4 augustus 1860 verkochten de 
beide broers Spruijt de ‘gewezen wind-
papiermolen De Hoop’ voor ƒ 5500,- 
aan Jacob van Erk, korenmolenaar te 
Zuid-Waddinxveen die nu een kapitale 
molen welke min of meer halverwege 
de lintbebouwing aan de Gouwe stond 
niet ver van de brug en bij de Dorrekens-

De lijst met debiteuren van de Gebr. Van Erk. Het grote aantal hangt mogelijk 
samen met de toen heersende gewoonte om eens per jaar af te rekenen. 

De papiermolen De Herder, 
afgebrand in of kort voor 1883. 
Alle Waddinxveense molens waren 
pakpapiermolens en hadden voor 
zover bekend twee maalbakken.
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kade/Kerkweg, de verbinding tussen de 
twee delen van het dorp. Van Erk neemt 
De Hoop als korenmolen in bedrijf die 
daarvoor natuurlijk een uitgebreide ver-
bouwing moet ondergaan. 

Jacob van Erk

Jacob van Erk is op 11 maart 1831 in Ber-
kenwoude geboren als zoon van Willem 
van Erk en Maria Suiker en trouwt op op 
2 december 1853 te Stolwijk met Neeltje 
van Wijngaarden, geboren te Berken-
woude op 1 september 1829. Zij vestigen 
zich in 1858 in Zuid-Waddinxveen vanuit 
Broek c.a. Hun oudste kind, Jannetje, 
is geboren in Broek op 22 juni 1855, de 
tweede, Willem ook, op 23 juli 1857, de 
derde, Cornelis wordt in Zuid-Waddinx-
veen geboren, op 8 juni 1859. Was Ja-
cob van Erk molenaar geweest bij Dirk 
Puijk op de bovengenoemde koren-
molen van Broek die waarschijnlijk het 
veld moest ruimen voor de bouw van de 
spoorlijn tussen Rotterdam en Utrecht? 
Vestigde hij zich in Zuid-Waddinxveen 
met het oog op de te verbouwen pa-
piermolen die immers in 1860 al buiten 
bedrijf was. Was hij knecht bij Bakker op 
de molen aan de Dorrekenskade? Als 
het laatste zo was dan zal die wel niet 
hebben staan te juichen dat Van Erk 
concurrent werd op een molen op een 
paar honderd meter afstand. 
Neeltje van Wijngaarden, de vrouw van 

Jacob van Erk, overleed een jaar na de 
aankoop van molen De Hoop, op 5 no-
vember 1861. Hij hertrouwt dan op 2 mei 
1863 met Aantje van Dam. 

Stoommachine

Jacob van Erk gaat wel met zijn tijd 
mee. Op 12 november 1879 vraagt hij 
vergunning om een stoommachine bij 
zijn molen te mogen plaatsen. Aan ge-

De zaagmolen De Gerechtigheid aan de Zuidkade werd in 1902 tot op de onderbouw gesloopt. Na de geboorte van 
Prinses Juliana in 1909 kreeg de stoomzagerij de naam Prinses Juliana. In 1910 werd die geheel gemoderniseerd door Gebr. 
Gorter uit Wormerveer. Er kwam een nieuwe tandem compound stoommachine van 125 à 150 pk van machinefabriek 
Begemann uit Helmond. De oude zaagramen verdwijnen en er komt een nieuw modern zaagraam dat van onderen af wordt 
aangedreven. In 1943 wordt alle bebouwing ter plekke aan de Zuidkade afgebroken in opdracht van de bezetter met het oog 
op vrij schootsveld op de A 12. Een opmerkelijk bijzonderheid van de molen en later de zagerij was de overluiving van de 
sleephelling. 
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zien de molen met riet gedekt is moet hij 
wel een schoorsteen maken ter hoogte 
van de kap en die tevens voorzien van 
een vonkenvanger. Van Erk vindt het 
overdreven. ‘Hoewel naar mij begrip de 
naam (vonkenvanger) mooijer is dan de 
beteekenis’ kan Van Erk daar nog wel in 
meekomen. Meer moeite heeft hij met 
de schoorsteen, want die hoeft volgens 
hem niet zo hoog te zijn bij een horizon-
tale ketel en hij verwijst daarbij naar de 
schoorsteen bij zijn buurman Van Rooije 
die lang zo hoog niet is en in de directe 
nabijheid van rieten daken staat. Op 12 
december 1879 krijgt Jacob van Erk zijn 
vergunning, maar de schoorsteen moet 
tien à elf meter boven de begane grond 
uitkomen en de vonkenvanger moet er 

komen. Ook moet hij mededeling doen 
van het tijdstip waarop de machine in 
gebruik is gesteld, gekoppeld aan een 
proeftijd van drie maanden. Op 29 sep-
tember 1880 deelt Van Erk dan mee ‘dat 
Machine, Ketel en Schoorsteen door mij 
geplaatst, voltooid en heden in werking 
is’. Alles blijkt dan in orde te zijn en Van 
Erk kan ‘stomen’. 

Boedelscheidingen

Op 12 juni 1876 overlijdt Willem van Erk, 
de oudste zoon uit het eerste huwelijk. 
Vader Jacob van Erk wenst dan een 
boedelscheiding. Hij wordt zelf koren- en 
pelmolenaar genoemd, waaruit blijkt 

dat de molen ook ingericht werd als pel-
molen. Die molen wordt getaxeerd op 
ƒ 9.600,-. De gewezen papiermolen uit 
1860 is heel wat meer waard geworden! 
Jacob van Erk overlijdt zelf op 15 april 
1891. De onroerende goederen zijn ge-

Baten:
wind- en stoomkorenmolen getaxeerd  ƒ 11.500,-
vorderingen     ƒ 12.240,485

gereedschap, zakken, steenkool etc. ƒ 166,75
paarden, wagens, tilbury, schuiten etc. ƒ 1.460,-
voorraad graan, koeken etc.  ƒ 1.560,82
contanten     ƒ 3.373,- 
vordering op Leendert van Erk  ƒ 1.360,-
vordering op Nicolaas van Erk  ƒ 1.100,- +

Totaal baten     ƒ 32.761,055

Lasten:
Margaretha van Erk te Gouda  ƒ 5.500,-
Adriana Cornelia van Erk   ƒ 6.000,-
Overige schulden    ƒ 9.711,38

Totaal lasten     ƒ 20.711,38

Saldo      ƒ 12.049, 675

Ten zuiden van De Nijverheid 
stond de papiermolen De Schoone 
Haas. Deze brandde in 1897 af, 
waarna op de plaats van de molen 
een nieuwe fabriek werd gebouwd. 
In 1934 werd de fabriek gesloten; 
crisisslachtoffer als zo veel bedrijven 
toen. De machines en de gebouwen 
werden in maart 1934 geveild. Een 
papiermachine zou naar Palestina 
zijn verhuisd en de andere ging 
naar Swalmen in Limburg. Het 
fabrieksgebouw werd verkocht aan 
de Moerkapelse kunstmesthandelaar 
Piet Bakker die zijn bedrijf van de 
Moerdijkstraat naar de Zuidkade 
verhuisde. Nadat diens zoon Bram 
het bedrijf had verkocht werden de 
gebouwen gesloopt en zijn ter plaatse 
huizen gebouwd. Het huis links op de 
foto bestaat nog steeds, zij het sterk 
verbouwd. 

taxeerd door Johannes Theodorus Born-
water, korenmolenaar te Leiderdorp; 
Cornelis van Eeuwe, winkelier te Wad-
dinxveen en Jacob van Rooyen, tim-
merman te Waddinxveen. De korenmo-
len is gesteld op ƒ 10.000,-; het huis met 

de broodbakkerij op ƒ 2.500,-. Blijkbaar 
heeft Van Erk ook het bakkersvak uitge-
oefend, een combinatie die in andere 
delen van het land niet ongebruikelijk is, 
maar hier in de regio wel. De onroeren-
de goederen worden toebedeeld aan 
Aantje van Dam, de weduwe van Jacob 
van Erk. Zij overlijdt op 30 april 1894. Kort 
voor haar overlijden, op 17 april heeft zij 
een testament laten op stellen, waarbij 
zij de molen met wat daarbij hoort na-
laat aan haar beide zoons Nicolaas en 
Leendert, zij het met de nodige verplich-
tingen tegenover de andere erfgena-
men. Op 6 juli 1894 vindt dan een be-
schrijving van de nalatenschap plaats, 
gevolgd door een verdeling met de ove-
rige rechthebbenden op 13 september 
1894. Die hangt mogelijk samen met het 
huwelijk van Leendert op 20 september 
1894 met de uit Nieuwveen afkomstige 
boerendochter Maria Magdalena van 
Leeuwen. 
De vermenging van de vermogens be-
valt de beide broers blijkbaar niet, zodat 
er op 11 november 1897 een scheiding 
enverdeling plaats vindt tussen de door 
hun moeder Aantje van Dam, weduwe 
Jacob van Erk aan hen nagelaten goe-
deren op basis van het testament van 17 
april 1894. 

De staat van baten en lasten geeft een 
goed inzicht in de ‘huishouding’ van 
een korenmolenaarsbedrijf. 
Links volgt een samenvatting.

Er zijn in totaal 147 vorderingen zodat het 
gemiddeld bedrag ƒ 83,27 is. Het grote 
aantal vorderingen wijst er op dat het 
gaat om vorderingen op particulieren. 
Waddinxveen had uiteraard geen 147 
bakkers! 
De onroerende goederen zoals de mo-
len gaan alle over op Leendert van Erk 
die niet lang plezier zal hebben van de 
molen die nu zijn persoonlijk bezit is ge-
worden. 

Brand

Een jaar later, op maandagavond 12 
december 1898 beleeft hij de schrik van 
zijn leven: de molen brandt volledig af 
maar daar is het niet bij gebleven.
Tussen zes uur en half zeven is de brand 
vermoedelijk ontstaan door een lamp in 
de paardenstal bij de molen. De brand-
spuiten van de 2e, 3e en 1e afdeling zijn 
snel ter plaatse. De situatie laat zich 
dan al zo ernstig aanzien dat de opper-
brandmeester de kerkklok laat luiden. 
Ook wordt bevel gegeven om de spuit 
van de 4e afdeling te halen.
Door de harde wind is er evenwel geen 
redden aan. De molen, het machine-
bouw, de stallen, het huis van de mo-
lenaar; alles brandt volledig af. Drie 
paarden komen in de vlammen om. Drie 
paarden in een andere stal weet men 
nog ternauwernood te redden. Drie ar-
beidershuizen onder een kap ten noor-
den van de molen branden volledig uit. 



Van de inboedels van de vier huizen is 
zo goed als niets gered. Tot tweemaal 
toe ontstaat bij de wieldraaier Hoogen-
doorn aan het Jaagpad aan de over-
kant van de Gouwe brand door over-
waaiend vuur maar beide keren kan de 
beginnende brand worden geblust.
Molenaar Pieter Herfst van de iets zuide-
lijker staande korenmolen De Nijverheid 
laat zijn molen met succes vonken ma-
len. 
De schade is enorm, waarbij molenaar 
Van Erk en twee anderen laag zijn verze-
kerd en een arbeider uit de drie huizen in 
het geheel niet.
Aan blussen viel nauwelijks te denken. 
De spuit van de 2e afdeling slaagde erin 
het huis van de wijnhandelaar Laurusse 
te redden, de spuit van de 3e afdeling 
het huis van de familie Glasbeek ten zui-
den van de molen. De spuit van de 1e af-
deling redde de timmermanswinkel van 
W. de Bas, die ook de eigenaar was van 
de drie uitgebrande arbeidershuizen. 
Het lijkt wel alsof de brandweer geen 
heil zag in het blussen van de als een 
fakkel brandende molen c.a. omdat 
zij zich concentreerde op de aangren-
zende bedreigde panden. Nu is dat wel 

- P O R T R E T -

Toch telde Waddinxveen meer watermolens dan papiermolens; maar liefst 20 stuks. De laatste was de in 1905 gesloopte 
Handmolen of Moordse wip van de Oostpolder in Schieland (zie Molenwereld 201011408).

Bij de plaatsing van de stoommachine in 1880 werd de ketel in een aanbouw 
achter de molen gelegd. De stoommachine zelf kwam onder in de molen. 
Daartoe werd een (later verbrede) doorgang gemaakt door de molenmuur. 
Bij de afbraak van de onderbouw van de molen in mei 2007 was die nog duidelijk 
zichtbaar (zie tekening pag. 58 en 59) (foto Ron van Rhijn, 29 mei 2007).
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te begrijpen ook, gelet op de omvang 
van de brand en de beperkte mogelijk-
heden van de blusmiddelen. De Hoop 
was een met riet gedekt en het weg-
waaiende brandende riet vormde een 
extra bedreiging voor de omgeving. De 
brandweercommandant vond dan ook 
dat er met het redden van de aangren-
zende panden een uitstekende presta-
tie was geleverd, al lagen de molen en 
vier woonhuizen plat. 
De spuit van de 4e afdeling die om-
streeks acht uur was gearriveerd rukte 
om tien uur ‘s avonds weer in; die van de 
1e om een uur ‘nachts, van de 3e om drie 
uur, het personeel van de 2e afdeling om 
half vier op tien man na die met de spuit 
een eventueel weer oplaaien van de 
brand moesten voorkomen. Aan presen-
tiegelden werd maar liefst de somma 
van ƒ 215,775 uitgekeerd, voor toen een 

groot bedrag. Daar kwamen nog bij de 
kosten voor de leverantie van brood, 
kaas en jenever enz. door niet minder 
dan negen winkeliers!
De Rijnbode kwam op woensdag 14 de-
cember 1898 met het volgende verslag:

‘Maandagavond 6½ uur brak brand 
uit in den paardenstal bij den heer L. 
van Erk, korenmolenaar alhier. In een 
oogwenk stond alles in lichte laaie en 
breidde het vuur zich uit tot het woon-
huis en den molen, die in korten tijd in 
asch werden gelegd, als mede het 
woonhuis met winkel van den heer Voor-
kamp en het huis van den heer De Bas. 
Dank zij het krachtdadig optreden van 
de brandweer en het gaan liggen van 
den wind mocht het gelukken het huis 
van den heer Laurusse, benevens de 
timmermanswinkel van den heer De Bas 

te behouden. 3 paarden kwamen in de 
vlammen om; 3 anderen benevens een 
ezel werden door den knecht L. v. d. Zij-
den gered. Een groote voorraad graan is 
mede verbrand. Alles was verzekerd, de 
molen nochtans laag.’

De brand van De Hoop was de tweede 
grote molenbrand die Waddinxveen in 
korte tijd trof; goed een jaar eerder, op 
29 juni 1897, was na een blikseminslag 
het hele complex van De Schoone Haas 
afgebrand; de papiermolen, de fabriek, 
de arbeiderswoningen, alles, op één 
schuur na. Deze molen stond even ten 
zuiden van De Hoop met de bovenge-
noemde Nijverheid ertussen. Die brand 
werd voor deze prachtige molen, zoals 
er uren in de omtrek niet een gevonden 
werd, het definitieve einde, maar voor 
De Hoop nog niet.

De Betere Hoop was de laatste Waddinxveense 
papiermolen. In 1860 kreeg de molen een stoommachine 
als versterking, als eerste ter plaatse. 
In november 1906 vroeg de toenmalige eigenaar, 
A.J.J. Vos, vergunning om een 36 pk zuiggasmotor te 
plaatsen. 
Dat betekende het einde voor de windmolen die in 1909 
tot op de onderbouw werd gesloopt. 
Toch bleef de inrichting van de molen verder ongewijzigd 
en werd er op de aloude manier geschept. 

In 1923 liet Vos door Haghe Film een bedrijfsf ilm maken 
en daar is de molen nog volop in werking te zien! 
(te bekijken via internet). 

Kort na de oorlog werd het restant van De Betere Hoop 
gesloopt. 
Van de molen bestaat ook een mooi model.

A L M E N U M

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

Houthandel
Zagerij
Import

Voor molenrestauraties

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

Verder: 
Iepen • Bolletrie • Steenbeuk • Douglas

Larix  • Azobé • Noord Noors Grenen
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   De 
Korenbloem 
   in 
Scherpenisse 

  BLOEIT!
Frans Weemaes
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Na de gemeentelijke molens in Sint-
Annaland en Sint-Philipsland kwam de 
molen in Scherpenisse aan de beurt. 
Daar was al lang een restauratieplan 
voor, maar vanwege de kwetsbaarheid 
van de andere molens en om de ove-
rige eigenaren te kunnen helpen werd 
De Korenbloem naar achteren gescho-
ven. Daardoor konden de restauraties 
van De Verwachting in Tholen-stad, De 
Vier Winden in Sint Annaland, Poortvliet 
en De Jager in Oud-Vossemeer ook aan 
bod komen. De Hoop in Tholen-stad en 
De Nijverheid in Sint Maartensdijk kregen 
extra aandacht bij het onderhoud. Voor 
de molen van Stavenisse bleek groot 
herstel van het metselwerk aan de orde 
te zijn.

Historie Scherpenisse

In de grafelijke rekeningen uit 1317/18 
zijn heel wat oude Zeeuwse molenver-
meldingen te vinden. Voor Scherpe-
nisse wordt een watermolen genoemd. 
Dat kan haast niet anders dan een 
getijmolen geweest zijn. Later vinden 
we een standerdmolen die in 1525 om-
waaide. Weer later zijn er twee molens, 
de Landmolen en de Hooghemolen 
welke laatste in 1568 omwaaide en niet 
meer herbouwd werd. In 1677 is het weer 
raak. Een kwartier nadat de molenaar 
de molen nog zonder zeilen had laten 
draaien en behoorlijk op de wind gezet 
waaide die om. De nieuwe molen werd 
ook weer een standerdmolen, later be-
kend als Het Zeepaard. Die molen stond 

Wethouder Hommel licht met 
enkele kinderen en molenaar Leen 
Verhage (r) de vang: wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst! (foto Michel 
Dellebeke, 10 december 2010).

RRuim 10 jaar geleden werd duidelijk dat het niet goed ging met 

de molens in de gemeente Tholen. Het bestuur van De Zeeuwse 

Molen had in die tijd de gewoonte in elke regio periodiek met een 

bestuursdelegatie een rondje langs de molens te maken om te zien hoe 

de molens er bij stonden en wat er bij de eigenaren en molens leefde. 

Voorzitter J.W.P. Cornelissen, Dirk Haak en ondergetekende gingen 

op pad richting Tholen. Het was nog niet zó erg als wat men in 

Duitsland ‘het grote molensterven’ noemt, maar dat er iets niet 

goed ging was overduidelijk. Bij het gemeentebestuur was weinig 

interesse in molens. De uitspraak één molen per dorp is meer 

dan genoeg deed in die tijd opgang.

Vervolgens werd een gesprek met de gemeente aangevraagd waarbij 

steun gezocht werd bij wat toen nog Monumentenzorg heette en 

De Hollandsche Molen die met de molen De Jager in Oud-Vossemeer 

nu ook niet bepaald een voorbeeld was van hoe het zou moeten.

In het gesprek bij de gemeente bleek dat zowel ambtelijk als bestuurlijk 

de wind gedraaid was. We maakten kennis met de ambtenaren 

Wil Faasse en Rinus de Graaf die gesteund door het gemeentebestuur 

en andere betrokkenen voor een ommekeer in het Thoolse 

molenlandschap zorgden.

De molen van Scherpenisse langs de Rijksstraatweg zestig jaar geleden; 
molenTholen in het kwadraat! (foto coll. Frans Weemaes).

Grote belangstelling voor het off iciële gebeuren 
(foto Frans Weemaes, 10 december 2010).

- M O L E N S A C T U E E L -
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De Korenbloem staat er weer tiptop bij (foto Frans Weemaes, 10 december 2010).
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Doordat de Zeeuwse korenmolens relatief lang in bedrijf zijn gebleven is er 
gelukkig vaak veel van de losse uitrusting bewaard gebleven, zo ook 
in Scherpenisse, waar men nog een originele scherplamp kan aantreffen, 
in dit geval een verbouwde petroleumlamp, oorspronkelijk geleverd door de 
bekendste toeleverancier van molenaarsbenodigdheden een eeuw geleden, 
Cohen & Co uit Arnhem. Verder is er o.a. nog een tweetaksrijn te zien. 
(foto Frans Weemaes, 10 december 2010).

De molen op de werkplaats bij de Spuidam omstreeks 1900 
(foto coll. Frans Weemaes).

aan de Molenweg ter hoogte van num-
mer 27. Na stormschade in 1921, waarbij 
de steenbalk scheurde werd de molen 
uiteindelijk in 1929, na roedebreuk, afge-
broken. De molenberg is nog steeds als 
zodanig herkenbaar.

De familie Dijkman

Er doen verschillende verhalen de ronde 
over de bouw van de tweede molen, 
De Korenbloem, maar vast staat dat 
dit gebeurde voor rekening van Willem 
Dijkman in 1872 waarmee Scherpenisse 
weer 2 molens kreeg. Rond 1900 is er kor-
te tijd nog een derde molentje geweest 
dat op een werkplaats stond.

Foutje

De Korenbloem werd ontworpen met 
een zolder onder de stelling. Blijkbaar 
was geen onderzoek gedaan naar de 
ondergrond en tijdens de bouw zakte 
de molen door de veenlaag en ook nog 
eens scheef. De balkgaten van wat de 
builzolder had moeten worden zijn nu 
nog zichtbaar op de begane grond en 
het weer dichtgemetselde boogje van 
het poortje aan de oostzijde is eveneens 
nog zichtbaar. De romp werd bovenaan 
weer waterpas gemaakt om de kruivloer 
waterpas te kunnen leggen. De kap is af-
komstig van een molen waar in gestookt 
is, een poldermolen? Op die manier 
ontstond een scheve molen met daarin 
een te lood geplaatst gaande werk. De 
koning staat hierdoor beneden uit het 
midden van de molen. Daarmee was 
het leed echter nog niet geleden want 
de molen bleef verder scheef zakken 
waardoor opnieuw een extra wigvormi-
ge laag metselwerk onder de kap nodig 
was. Daarna zakte de molen nog verder 
scheef waardoor deze soms zeer zwaar 
kruide of de kap terug wou lopen, naar 
gelang het bergop of bergaf ging. De 
hoogte van de roeden boven de hori-
zontaal gemaakte stelling scheelde ook 
nog al, naar gelang de windrichting.
Omdat het gangwerk door het verder 
scheef zakken ook niet meer goed liep 
is in de jaren ’80 van de vorige eeuw de 
steenzolder waterpas gelegd en zijn de 
koning en steenspillen opnieuw uitge-
lood en afgesteld.

De familie Rijstenbil

In 1891 wordt de molen eigendom van 
de familie Rijstenbil waarvan Jan de 
laatste beroepsmolenaar op deze mo-
len is. Jan kocht de molen van zijn vader 

De standerdmolen Het Zeepaard 
in Scherpenisse, toen bemalen 
door molenaar Hartog en later 
omgetrokken in december 1929. 
(foto coll. Frans Weemaes). 
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in 1957. De beste jaren zijn dan voor de 
molenaars al voorbij en het werk op de 
molen wordt steeds minder. Na het ver-
trek van de knecht zet Jan het bedrijf al-
leen voort.

Een sterke vrouw

Doordat Jan Rijstenbil reuma heeft 
valt het werk op de molen hem steeds 
zwaarder. Zijn vrouw Bertha neemt 
steeds meer werk van hem over waaron-
der ook het sjouwen van zakken van 80 
kilo. Bij een teruglopend bedrijf en een 
zieke man drukt, naast de zorg voor het 
gezin met twee dochters, een zware last 
op haar schouders, maar zij staat haar 
mannetje en weet de eindjes aan elkaar 
te knopen. Met recht een sterke vrouw 
die diep respect verdient. De rol van de 
molenaarsvrouw was hier, maar ook op 
vele andere molens, zeer belangrijk.
In 1970 dringt herstel van de molen zich 
op wil men verder kunnen met het be-
drijf. Een oplossing wordt gevonden 
door de molen aan de gemeente te 
verkopen waarna herstel volgt. Jan en 
Bertha zetten het bedrijf voort waardoor 
de molen zeer lang in bedrijf bleef. Jan 
stond ook aan de wieg van een nieuwe 
generatie vrijwillige molenaars doordat 
hij bereid was zijn kennis over te dragen. 
Een grote steun had Jan ook aan vrijwil-
lig molenaar Leen Verhage. Het is Bertha 
die de molen stil zet, als Jan in 1984 op 
de molen onwel wordt en daarna over-
lijdt.

Verval

Leen Verhage is na het overlijden van 
Jan de nieuwe molenaar en voert eigen-
handig - hij is timmerman - zeer veel on-
derhoud uit. Maris Kodde uit Sint Anna-
land helpt mee bij de grotere werken en 
het schilderwerk. Na het breken van de 
vangstok komt de molen stil te staan en 
daarna gaat het heel hard met het ver-
val. De gemeente geeft opdracht aan 
een restauratiearchitect een restauratie 
uit te werken. In funderingsherstel wordt 
niet voorzien. Het oordeel van deskun-
digen over het restauratiebestek is dan 
ook niet gunstig met als gevolg dat de 

Het spoorwiel verraadt nog steeds 
een arbeidzaam verleden (foto Michel 
Dellebeke, 10 december 2010). 

De oude uitstraling bewaard; het 
charisma van een molen (foto Michel 
Dellebeke, 10 december 2010). 

De Korenbloem bleef, als meer 
Thoolse molens, lang in bedrijf. 
Maar eind jaren ‘80 slaat het 
verval genadeloos toe (foto Michel 
Dellebeke, 9 april 2006). 
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De Korenbloem in de mottenballen, wachtend op betere tijden. De nu 
vervangen buitenroe werd in 1906 gemaakt voor de molen van Benthuizen en 
ging na de onttakeling in juni 1932 naar Scherpenisse. Maar ook De Haas in 
Benthuizen maalt weer (foto jsb, 6 september 2008). 

plannen afgekeurd worden en herstel 
uit blijft. Vanwege deze perikelen besluit 
de gemeente het gereserveerde bud-
get voor andere molens te gebruiken en 
deze molen, voorlopig, in de mottenbal-
len te leggen. Onttakeling volgt.

Herstel

Gelukkig wordt achter de schermen 
veel werk verzet waardoor het besluit 
valt de zaken grondiger aan te pakken 
en de molen van een nieuwe fundering 
te voorzien. Dat werk wordt uitgevoerd 
door Bresser B.V. uit ’s-Gravendeel. De 
molen is daarbij 10 centimeter opgevij-
zeld en ook nog eens 27 cm. gekanteld. 
Vervolgens kon de wigvormige opvul-

ling van het metselwerk onder de kap 
gersloopt worden en de kruivloer weer 
waterpas gelegd. Het molenmakerswerk 
wordt uitgevoerd door Berkhof uit Zwar-
tebroek. Door het kantelen van de volle-
dige molenromp diende het inwendige 
van de molen ook aangepakt te worden 
om de molenstenen weer waterpas en 
de spillen weer te lood te kunnen stel-
len. Er kwamen ook nieuwe roeden, 
fabrikaat Vaags nr 216 en 217 met een 
vlucht van 21,10 meter. De technische 
begeleiding was in handen van Rinus de 
Graaf, daarin bijgestaan door Dirk Haak 
van Haakadvies uit Nieuwerkerk. Half 
vorig jaar was het werk gereed en kon 
Leen Verhage weer met de molen aan 
de slag.

De opening

Op10 december 2010 was het tijd voor 
een feestje waarvoor vrijwel alle mo-
lenaars en moleneigenaren in de ge-
meente waren komen opdagen en ook 
uit de omtrek en van verder weg zag ik 
menig bekend gezicht. Ook de dochters 
van Jan en Bertha waren met hun echt-
genoten aanwezig. De molen staat in 
het dorp immers nog steeds bekend als 
de molen van Rijstenbil. Na de bekende 
toespraken, waarbij Leen Verhage een 
meelschep en een weerstation ten ge-
schenke kreeg, trok het gezelschap naar 
de molen. Die liep met vier lange halven 
een mooi gangetje. Wat me opviel is 
dat met respect gerestaureerd is. Zelfs 
de hamermolen en de hulpaandrijving 
zijn gebleven. De molen heeft dan ook 
de sfeer van weleer behouden, zij het 
dat het zakgoed ontbreekt, maar je zou 
verwachten dat Jan zo weer de trap 
af komt lopen. Zó hoort een restauratie 
uitgevoerd te worden, met respect voor 
het verleden en de ontwikkelingen die 
de molen als maalwerktuig heeft door-
gemaakt. Jammer genoeg werd er niet 
gemalen zodat u voor het beoordelen 
van de maalvaardigheid zelf een keer 
langs zult moeten gaan. Dat kan al la-
ter dit jaar, in september op de Thoolse 
molendag.

Op deze foto is het verhoogde deel 
dat nodig was om de kap waterpas te 
houden goed zichtbaar (foto Michel 
Dellebeke). 
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Een opvallende bijzonderheid op Tholen is dat vrijwel iedere plaats twee molens had en zelfs nog wel heeft. ‘Das große 
Mühlensterben’ is het eiland voorbijgegaan. Het bleef meestendeels bij een infectie die nu in de meeste gevallen met succes 
is bestreden. Het maakt het eiland tot een uniek molenreservaat, waar men op het eiland best heel trots op mag zijn; zeker 
nu. Wel is er nog een ernstige patiënt, de molen De Hoop in Sint Maartendijk. Het is nu onvoorstelbaar dat molenaar 
Heyboer daar tot eind 1968 nog volop mee maalde! (foto jsb, 6 september 2008).

Wat nog rest

Zoals al aangegeven is de laatste jaren 
in de gemeente Tholen op molengebied 
zeer veel tot stand gekomen. Samen-
werking en respect waren hier de basis 

voor. Een aantal restauraties zijn onlangs 
afgerond of worden dat binnenkort. 
Hulde!
Daarmee is het nog niet ten einde. Voor 
de molen van Stavenisse ligt al een her-
stelplan voor het metselwerk gereed. 

Blijft er dan nog iets te wensen over? Wat 
hoop voor De Hoop in Sint Maartensdijk 
zodat daar de molentweeling ook weer 
compleet wordt? En, er is ook nog de 
stomp in Poortvliet…..

- A D V E R T E N T I E -
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Eerste stap gezet voor 
de verplaatsing van 
DE NACHTEGAAL

‘Lieve maan, zie eens staan
Vijftig molens, nolens volens’.

Zo dichtte Nicolaas Beets anderhalve eeuw geleden over de stil-
stand wegens gebrek aan wind van de watermolens van de 
Beemster met alle gevolgen van dien. Het stil staan tegen wil en 

dank van molens in de Beemster is nu er nog maar voor een weggelegd: de korenmo-
len De Nachtegaal aan de Hobrederweg in Middenbeemster. Maar dat gaat veran-
deren; niet doordat er wind is gekomen, maar vanwege de op zaterdag 18 december 
uitgevoerde onttakeling, als eerste stap op weg naar de verplaatsing en restauratie 
van deze molen. Al zes jaar lang zet de Stichting tot behoud van De Nachtegaal zich 
hiervoor in. 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, ook al heeft molenaar Knijn 
er nog tot voor een dertig jaar mee gemalen.
Nadat de roeden, as, staart en kap verplaatst zijn naar een naastgelegen terrein om 
op de grond te worden afgedekt is de romp tot aan de start van de restauratie voor-
zien van een noodkap. Dat zo de essentiële delen van de molen veiliggesteld konden 
worden is te danken aan Molenmakersbedrijf Kistemaker uit Edam en Kraanbedrijf 
Koeman uit Berkhout. Deze bedrijven voeren het werk uit voor een vriendenprijsje en 
sponsoren daarmee het project zeer genereus.
Een paar dagen eerder, op donderdagavond 16 december, is de gemeenteraad van 
Beemster akkoord gegaan met de verplaatsing en restauratie. Als straks in 2012 het 
400-jarig bestaan van de droogmakerij de Beemster wordt gevierd moet de Nachte-
gaal er weer in al zijn glorie staan te draaien; op dit moment nog een uitdaging voor 
de Beemstergemeenschap. jsb.

Alle afbeeldingen: Fred van Zon.
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      Het 
Verloren Schaap
       en meer

Aan het artikel ‘Nieuwe Molens: 
wildgroei?’ in het januarinummer 
van Molen wereld waren enige bij-

lagen toegevoegd, die als het ware de 
bouwstenen voor het eigenlijke artikel 
vormden. Nu is het gevaar levensgroot 
dat in dergelijke overzichten fouten of 
omissies voorkomen en deze bijlagen 
vormen daar helaas geen uitzondering 
op. Van diverse kanten zijn correcties en 
aanvullingen aangereikt en daar zijn we 
alleen maar dankbaar voor. De fouten 
zijn van verschillende aard: typefouten, 
onwetendheid of zelfs over het hoofd 
zien. Dit laatste zelfs zo dat ik sommige 
wel heel erg dom vind, zoals de molens 
van Bunschoten (!) of Het Jonge Schaap.
Op één punt ben ik niet duidelijk ge-
noeg geweest, vooral ten aanzien van 
completeringen. Er zijn gevallen van 
onttakeling die in feite het afwachten 
van een restauratie inhielden. Dit soort 

onttakelde molens heb ik bewust niet in 
het overzicht meegenomen, al was het 
maar omdat zij een plaats op de rijksmo-
numentenlijst hadden en bleven hou-
den. Opnemen heb ik alleen gedaan 
bij molens voor wie de onttakeling het 
‘eindstation’ of een tussenfase naar er-
ger leek te zijn. Datzelfde geldt ook voor 
herbouw na brand. Zo zoekt men in het 
overzicht nieuwe molens vergeefs naar 
De Ster in Kralingen. De Entreprise in Kol-
ham staat weer wel bij completeringen 
omdat in dit geval herbouw na de brand 
allerminst zeker was. Dat neemt niet weg 
dat er enige arbitraire gevallen zijn. Door 
deze (kunstmatige) scheiding wilde ik 
de uitbreiding (wildgroei?) van het Ne-
derlandse molenbestand duidelijk ma-
ken. Alleen had ik het er beter wel in de 
tekst duidelijk bij kunnen zetten en dat 
is niet gebeurd; waarvoor mijn excuses.

Het Jonge Schaap

De heer G. Kerkhoven uit Oostwoud 
schrijft: ‘In het artikel in Molenwereld 
2011, nr 1, blz. 35 mis ik een molen, n.l. 
Molen Het Jonge Schaap aan de Zaan-
se Schans te Zaanstad. (...) Ik heb een 
grenzenloze bewondering voor de vak-
lui die deze bouw hebben verricht. Het 
is haast niet te bevatten met welk een 
preciesie zij werken en alles past !!’ Dat 
is dus een molen die mij ongeveer een 
blos van schaamte op de kaken joeg. 

De Heesterboom 

De heer L. Middelkoop uit Leiden schrijft: 
‘Het is natuurlijk makkelijk om de over-
zichten van herbouwde dan wel ge-
completeerde molens aan te vallen en 
erop ‘te schieten’, dus dat doe ik niet. 
Op één ding wil ik wel wijzen: de jaar-
tallen van onttakeling en herstel van 
d’Heesterboom te Leiden kloppen vol-
gens mij niet. De gedigitaliseerde ver-
sies van de Leidse kranten (vanaf 1704!) 
bieden een ongekend eenvoudige toe-
gang tot oud nieuws. Een foto in de Leid-
sche Courant van 28 januari 1950 toont 
een onttakelde molen, met de mede-
deling erbij van een Noordman, dat dit 
vorig voorjaar is gebeurd, ofwel: vroeg 
in 1949. De Nieuwe Leidsche Courant 
van 15 september 1961 toont de molen 
tijdens het steken van de binnenroede. 
Dus in september 1961 werd de molen 
van nieuwe roeden voorzien; een foto in 
de krant van 24 augustus 1962 toont een 
verlichte molen met zeilen. Dus de jaar-
tallen dienen mijns inziens iets te worden 
bijgesteld. 

Gemist: de nieuwe molen 
De Hoop in Bunschoten; 

uitgerekend een molen 
die een jaar geleden in 

dit blad (20102) heel veel 
aandacht heeft gekregen 

(foto jsb, 6 oktober 
2009). 

J.S. Bakker
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      Het 
Verloren Schaap
       en meer

Friesland en Noord-Holland 

De heer G. van Reeuwijk uit Arum komt 
met meerdere aanvullingen die vooral 
betrekking hebben op Friesland en 
Noord-Holland. De navolgende molens 
verdienen zeker een plaats in de bijla-
gen.

Dokkum De Meermin, 
eerder zonder roeden in Roodkerk, 
ca 1955-1968 categorie, 1.
Landsmeer Twiske,
zonder roeden en volgens mij as, 1
939-1974, categorie 1 of 2. 
Aalsmeer Zwarte Ruiter, 
zonder roeden 1930-2003, categorie 1.
Amstelveen Dikkert, 
zonder roeden 1930-1940 en 1957-1966, 
categorie 1.
 
Deze molens hadden natuurlijk nooit 
in het overzicht mogen ontbreken. In 
de systematiek van het artikel zou de 
De Meermin een plaats moeten heb-
ben in de rubriek Nieuwe molens, hoe 
dwaas het ook klinkt in het licht van de 
tegenwoordige staat van de molen. De 
Twiskemolen in Landsmeer zou ook een 
nieuwe molen moeten zijn met bouwjaar 
1974. De Zwarte Ruiter ontbreekt uiter-
aard ten onrechte in het overzicht van 
completeringen, evenals De Dikkert in 
Amstelveen.

Nog meer

De heer Stroo uit Middelburg komt ook 
met meerdere aanvullingen. Ik beperk 
mij tot de molens die hier boven nog niet 

zijn genoemd en wel een plaats zouden 
behoren te hebben: 

Ten Boer (prov. Groningen), Widde 
Meuln, onttakeld 1935, hersteld 2006, 
type s-b.
Axel (prov. Zeeland), Stadsmolen, ont-
takeld 1911, hersteld 2000, type s-b.
Deurne (prov. Noord-Brabant), Holtens 
Molen, onttakeld 1979, hersteld 1998, 
type s-be.
En als ‘Nieuwe molen’:
Bunschoten, De Hoop, 2008, type 8-b. 

De molens van Ten Boer en Axel zijn dui-
delijk gecompleteerde molens in de zin 
zoals ik dat hierboven heb verwoord. Hol-
ten’s Molen is voor mij een twijfelgeval. 
Dat het hier om een kale romp gaat die 
gecompleteerd is is duidelijk (en hoe!). 
Maar was de onttakeling in 1979 een 
verondersteld eindstation? Naar mijn 
idee niet. Hij bleef op de rijkslijst staan 
en was eigendom van de gemeente die 
hem zelfs in het restauratieprogramma 
voor 1995 had staan. Maar het feit dat 
de gemeente Deurne in 1989 een sloop-
vergunning wilde aanvragen geeft hem 
bij nader inzien wel het voordeel van de 
twijfel om hem als een uitbreiding van 
het Nederlandse molenbestand te be-
schouwen. Hij ging wel erg dicht langs 
de rand.

Tot slot wijst de heer Stroo er op dat: 
‘Bij de molen van Maasbracht (prov. 
Limburg) staat 2000 als jaar van herstel 
vermeld. Deze molen was echter reeds 
in 1992 hersteld tot complete molen met 
kap en wiekenkruis, echter zonder bin-
nenwerk. In een later stadium, in 2000, 
is de molen maalvaardig opgeleverd.’ 
Dat is helemaal waar en ik ben van het 
laatste uitgegaan. Het eerste is ten op-

zichte van andere molens zonder bin-
nenwerk beter te verdedigen.

Een aantal kleine molens heb ik bewust 
achterwege gelaten zoals Het Klaver-
blad in Zaandam of de Hertogmolen in 
Moerkapelle. Het ging mij vooral om de 
‘echte’ molens, al geef ik onmiddellijk 
toe dat dit punt ook voor discussie vat-
baar is. 

Ook de heer Rossing uit Staphorst noemt 
gemiste molens, terwijl de heer Brink-
man uit Amerongen er op wijst dat de 
naam van de molen in Amerongen niet 
De Hoop maar Maallust is en geen balie- 
maar een beltmolen is (zie Molenwereld 
2010-10-350, 351 en 2011-1-3).

Dan is er ook nog een molen die eigen-
lijk uit de lijst van completeringen afge-
voerd zou moeten worden: de molen 
van Best. Door problemen met de ei-
genaar van een aangrenzend café (zie 
Molenwereld 2011-1-6) is de verwachte 
spoedige voltooiing van de molen uit-
gebleven. 

De bovengenoemde mutaties brengt 
het aantal gecompleteerde molens op 
130 en het aantal nieuwe op 35. Het 
beeld zoals ik dat in het artikel heb ge-
schetst blijft ongewijzigd: absoluut lijkt 
het veel, op jaarbasis is de gemiddelde 
groei minimaal. Wat in mijn ogen veel en 
veel belangrijker is dat is de kwaliteit; in 
welk opzicht dan ook. Een willekeurige 
greep in positieve zin: een Bonte Hen in 
Zaandam, een Mallemolen in Gouda, 
een Windotter in IJsselstein, een Kameel 
in Schiedam enz. enz. Voor de toekomst 
zijn er ook zo nog genoeg molens om 
van te dromen. Mijn vader zou zeggen: 
‘we moeten wat te wensen over hou-
den’.

De Ster in Rotterdam werd in zijn 
oude vorm geheel nieuw herbouwd 
na het afbranden van zijn voorganger 
op 13 juli 1962. Het is dus een nieuwe 
molen, maar geen nieuwe molen 
in de zin van uitbreiding van het 
Nederlandse molenbestand. 
(foto jsb, 9 mei 1998).

De bouw van Het Jonge Schaap 
aan de Zaanse Schans is technisch en 
organisatorisch een indrukwekkende 
prestatie; een nieuwe molen die in het 
overzicht niet had mogen ontbreken. 
Door de molen schemert De Os; een 
wens die over gehouden is? (foto Joop 
Vendrig, 11 oktober 2006). 

De Widde Meuln van Ten Boer 
is een tot molen getransformeerde 
‘peperbus’ en van kale romp een 
sieraad voor zijn omgeving geworden. 
Voordat de plannen gerealiseerd 
konden worden was er heel wat water 
door het Damsterdiep gestroomd. 
(foto H. Noot, 15 september 2007).
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MOLENSTEENMAKERIJ

Voor de beste kunstmaalstenen als ook blauwe basaltlavanmaalstenen.
Tevens wrijfstenen, kweernen (romeins model)

demonstratiestenen (doorsnede: 10, 15 of 20 cm.)
en huishoudmolens.

Zeer snel en vakkundig scherpen van uw molenstenen en 
maaltechnische adviezen.

Werkplaats: Rijksweg 146 6586 AB Plasmolen, Nederland
Telefoon: 024-696 36 54 / Fax: 024-696 36 57

GSM: 0653667686 / E-mail: molensteenmakerij@planet.nl

voorheen
HEINRICH VAN HEES

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

Van de heer Peter van der Drift uit Nootdorp ontvin-
gen we een reactie over het artikel ‘Tierlantijntjes-

baard’ in het decembernummer van Molenwereld. Hij 
schrijft:

‘Toen ik het artikel in Molenwereld nr. 143 las over de 
verandering van de baard van de molen van Buren 
dacht ik gelijk aan houtzaagmolen De Heesterboom 
in Leiden. Ik vond de naam en het sierlijk afgebeelde 
boompje op de zaagschuur vroeger een prachtig de-
tail. Echter, na de laatste restauratie van de molen (Ik 
weet niet precies welk jaar.) zag ik dat het boompje 
verdwenen was.
Mijns inziens erg jammer. Over het hoe en waarom 
heb ik nooit iets gehoord of gelezen. Mischien dat er 
iemand is die er uitleg over kan geven.’

Niet alleen BAARDEN

Kopgevel van de zaagloods van 
d’Heesterboom in vooroorlogse 
uitvoering. Niet alleen de boom is 
veranderd, ook de pinakels op de 
hoeken zijn verdwenen.

De huidige situatie (foto Peter 
van der Drift, december 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.
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 en
MOLENAARSVERLEDEN cadeau! ! !
 en
nog korting toe!!! 




