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

Bij de omslag voorzijde: De molen van Van Hal in Voorst na de 
voltooide restauratie (foto André Nibbelink, 19 november 2010). 

Bij de omslag achterzijde: De molen van de Groote polder onder 
Zoeterwoude in de rouw, te zien aan de stand van de wieken. 
Ze staan niet recht, maar iets door gedraaid; symbool van de 
voorbijgang (foto J. Vendrig, 2 december 2002). 
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Dit nummer is al weer het derde van het jaar, maar het eerste 
‘Rijnland-nummer’. Andries Veloo brengt een bezoek aan Pieter 
Hellinga, de vrijwillige molenaar van de molen van de Groote 

polder bij Zoeterwoude, de mooie molen die zo goed te zien is van de N11.
De artikelenserie over de molens van de polder Oost- en Westbroek onder 
Zoeterwoude wordt vervolgd met het derde en laatste deel, gewijd aan 
de Oostbroekmolen, al is het niet onmogelijk dat we in een ander verband 
nog met een vervolg komen.
De molen van Van Hal in Voorst is, na meer dan een halve eeuw een kale 
romp te zijn geweest, weer compleet en een sieraad voor zijn omgeving. 
André Nibbelink, die in meerdere opzichten bij deze revival betrokken 
is geweest beschrijft de molengeschiedenis vanaf de bouw. Verder zijn 
er natuurlijk de gebruikelijke rubrieken en daarmee was de koek weer 
op, in de zin dat het blad vol is. Nee, ik herhaal mijn klacht uit de laatste 
nummers niet, maar wat bladzijden meer zou heel goed kunnen 

En Balie Kluiver ziet toch liever een mooie molen dan een monumentale 
romp.

JSB

Uw mooiste molenfoto ook in kleur 
op de achterpagina van de Molen-
wereld? De achterpagina reserveren 
wij voor lezers die hun mooiste molen-
foto’s graag met anderen willen de-
len. Inzending kan zowel per post als 
per e-mail. In het laatste geval is wel 
een voldoend hoge resolutie vereist: 
minimaal 300 dpi. Inzending kan geen 
plaatsing garanderen. Er zijn per jaar 
immers maar elf mogelijkheden en 
bovendien streeft de redactie naar 
spreiding per regio en molentype. U 
kunt uw foto (‘s) insturen of mailen 
naar de redactie van Molenwereld.
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N361 niet door natuurgebied 
Koningslaagte

Een meerderheid van de gemeente-
raad van Winsum heeft de plannen voor 
de aanleg van de nieuwe N361 door na-
tuurgebied Koningslaagte afgeschoten 
(Molenwereld 2009-3-103/104). Een over-
winning voor de bewoners van het buur-
schap Noordehoogebrug dat zich sterk 
heeft gemaakt tegen het nieuwe tracé 
van de provinciale weg. De gemeente-
raad vindt het risico van de miljoenen-
investering te groot, gezien de kans dat 
het gereserveerde geld van de niet ge-
realiseerde Zuiderzeespoorlijn mogelijk 

niet beschikbaar komt. Er dient derhalve 
gezocht te worden naar goedkopere 
alternatieven, waaronder aanpassing 
van de huidige N361 tussen Groningen 
en Adorp. Het landschap rond de molen 
van de polder Koningslaagte lijkt dus on-
gerept te blijven.

Herstel molen Dijkerhoek 

De molen is het pronkstuk en een ge-
zichtsbepalend onderdeel van de buur-
schap Dijkerhoek bij Holten. De in eigen-
dom van de gemeente Rijssen-Holten 
zijnde molen wordt met inspanning van 

vrijwilligers uit Dijkerhoek draaiende ge-
houden. Dit is echter niet voldoende, 
want de gemeente zal een bedrag van 
circa 80.000 euro moeten reserveren om 
de molen te kunnen laten restaureren. 
Wanneer de gemeenteraad akkoord 
gaat, zal spoedig aanbesteding plaats-
vinden. De werkzaamheden die moeten 
worden verricht betreffen het vervangen 
van de binnenroede (nog van Pot) die 
scheuren vertoont en herstel aan het 
kruiwerk, waarvan het hout is aangetast. 
Zowel kap als wieken zullen ten behoeve 
van de klus worden verwijderd. 

De molen van de polder 
Koningslaagte werd actief betrokken 
in de strijd tegen het voorgestelde 
tracé van de N361 (foto H. Noot, 
14 februari 2009).
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Herstel binnenroede De Leeuw 
te Lettele

Op 8 februari is de binnenroede uit de 
korenmolen De Leeuw te Lettele (Oude 
Molen) gehaald. De roede, gestoken 
in 1989, is voorzien van het Ten Have-
systeem. Aangezien de staat waarin met 
name de kleppen verkeerden dermate 
slecht was, is de roede uit de molen ge-
haald om te worden hersteld. De werk-
zaamheden worden uitgevoerd door 
Groot Wesseldijk te Lochem en de kos-
ten bedragen circa 25.000 euro. Bij het 
verschijnen van dit nummer moet de 
roede weer gestoken zijn. Gedurende 
de maand februari is de molen met een 
roede in bedrijf gebleven. 

Geld voor terreinaanpassingen 
Doesburger Molen

De Stichting Buurtschap Doesburger Eng 
krijgt een bedrag van maximaal 75.000 
euro van de gemeente Ede om het 
herinrichtingsplan van het Doesburger 
molenterrein uit te voeren. Het plan be-
staat onder andere uit het herstel van 
de contouren van de schaapsdriften, 
de aanleg van een heideveld en een 
akker voor het verbouwen van granen. 
Ongewenste begroeiing wordt verwij-
derd en onderhoud aan bomen zal 
leiden tot versterking van waardevolle 
landschapselementen. Een eerder in-
richtingsplan kon niet uitgevoerd wor-
den omdat de provincie vanwege de 
bezuinigingen geen geld meer beschik-
baar stelde. 

Geen reconstructie watermolen 
aan Gammelkerbeek op de 
oorspronkelijke locatie

Aan de Gammelkerbeek bij Oldenzaal 
zal geen gereconstrueerde watermo-
len worden opgericht op de oorspron-
kelijke plek (Molenwereld 2010-5-181). 
Deze zal wel worden gemarkeerd en de 
fundamenten zullen zichtbaar gemaakt 
worden. Historie, educatie, het herstel-
len van een oud beekdal en een aan-
trekkelijke plek creëren voor toeristen en 
recreanten. Dat zijn de uitgangspunten 
die door de initiatiefnemers binnen de 
Stichting Watermolen Hulsbeek op 19 
januari werden gepresenteerd. Hoe het 
molengebouw eruit moet komen te zien, 
gaat de stichting samen met een pro-
jectgroep ontwikkelen, aangezien niet 
bekend is hoe de oorspronkelijke molen 
eruit heeft gezien ondanks de vondst 
van de fundamenten. De watermolen 
naar eigentijds ontwerp(?) zal stroomaf-

De Doesburger Molen in Ee met zijn 
omgeving op een in 1922 verzonden 
ansichtkaart.

De molen De Leeuw in Oude Molen 
bij de off iciële ingebruikstelling op 
7 april 1990 (foto jsb).
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waarts richting de brug bij Erve Hulsbeek 
worden opgericht. De plannen zijn een 
verdere invulling van de ideeën die in 
april 2010 door de op 16 augustus 2010 
overleden natuurontwikkelaar B. Slat-
man werden gepresenteerd. 

Climax in bezwaarprocedure 
Vaassens Daams’ Molen

Heeft de gemeente Epe een nieuwe 
stok achter de deur gevonden inzake 
de twist rondom verhoging van de 
Daams’ Molen te Vaassen? Ze vindt 
dat de Vereniging Vrienden van Daams 
Molen niet bevoegd is om bij de Raad 
van State te procederen tegen de ver-
hoging van de molen. Dit maakte de 
woordvoerder namens de gemeente 
bekend tijdens de hoorzitting op 2 febru-
ari, met het verzoek de bezwaren niet in 
behandeling te nemen. Immers heeft de 
vereniging als doelstelling geld inzame-
len voor instandhouding van de molen, 
en niet het voeren van juridische pro-
cedures. Bovendien zou verhoging van 
de molen alleen maar ten gunste van 
de windvang van de molen zijn. ‘De pot 
verwijt de ketel’, zo stelde de vereniging 
bij wijze van spreken, door te stellen dat 
met de verhoging van de molen juist een 
half miljoen euro gemeenschapsgeld 
over de balk wordt gegooid met als re-
sultaat aantasting van de monumentale 
waarde. De Stichting Vaassens Molen, 
eigenaar van Daams Molen, betoogde 
verder dat ophoging van de molen voor 
iedereen van belang is. ‘De enig pas-
sende oplossing is de molen met 4,90 
meter te verhogen. Daarmee komt de 
stellinghoogte op gelijk niveau ten op-
zichte van de nokhoogte van geplande 
nieuwbouw en in overeenstemming 
met de regelgeving van de Provincie 
Gelderland’, aldus de pleitnota van de 
stichting. De Raad van State doet half 
maart uitspraak.

Start actie d’Admiraal voor Noord

In 2011 is het bestuur van molen d’Admi-
raal te Amsterdam een actie gestart, 
waarbij de historische krijtmolen weer 
volop ‘in het leven’ van Amsterdam-
Noord moet komen staan. Op 29 janu-
ari 2011 werd de open Krijtmolendag 
gehouden, die zo’n 150 bezoekers trok. 
De molen die regelmatig wordt open-
gesteld voor allerlei activiteiten; waar 
je kan trouwen; naar muziek kunt luiste-
ren of kan kijken hoe de molenaar krijt 
maalt. Dat zijn de steekwoorden die de 
doelstellingen markeren. Voordat dit al-
lemaal mogelijk is, moet eerst het nodi-
ge aan noodzakelijk onderhoud worden 
gedaan. De molenzaal, de molenaars-
woning worden verbouwd en de werk-
ruimte gerestaureerd. Hiervoor is circa 
135.000 euro benodigd. 
Meer info: www.krijtmolen.nl

Nieuwe website voor SIMAV

Simav- voorzitter Kees Bakker heeft in de 
korenmolen van Streefkerk, het kantoor 
van de stichting, een sponsorovereen-
komst getekend voor de nieuwe website 
van de organisatie. De nieuwe website 
wordt gesponsord door Puple Sky en De 
Gelder BV, beide te Sliedrecht. Na  ruim 15 
jaar wordt de website van de Simav door 
Purple Sky drastisch gereconstrueerd. De 
Simav was midden jaren negentig van 
de vorige eeuw een voorloper op de di-
gitale snelweg. Wim van Veen, molenaar 
van de Middelmolen te Molenaarsgraaf 
en ondernemer in Alphen aan den Rijn 
zette de molenstichting met www.simav.
nl op de digitale landkaart. Sindsdien is 
hij ook de webmaster, Van Veen is ook 
lid van de Technische Commissie van de 
Simav. De nieuwe website - met behoud 
van de grote hoeveelheid moleninfo van 
de oude - zal, naar verwachting,in de 
tweede helft van maart operationeel zijn. 
SIMAV.

Gewijzigd bestemmingsplan 
voor de molen van Sassenheim 

Het College van B en W van de gemeen-
te Teylingen werkt aan een nieuw be-
stemmingsplan dat het mogelijk maakt 
om de stomp van molen van Sassenheim 
weer te kunnen completeren tot vol-
waardige molen. In het bestaande plan 
mocht niet boven een bepaalde hoogte 
gebouwd worden, waardoor comple-
tering van de molen niet mogelijk was 
(Molenwereld 2010-4-137). Stichting De 
molen van Sassenheim is nu op zoek 
naar een bedrag van 800.000 euro om 
de molen ook daadwerkelijk in ere te 
kunnen stellen. Ook zal de gemeente de 
herbouw op zich nog goed moeten keu-
ren, waarna men hoopt de molen uiter-
lijk in 2022 weer draaivaardig te hebben. 

Beroep bouw appartementen 
Haastrecht gegrond verklaard

De rechtbank in Den Haag heeft op 19 
januari 2011 het beroep tegen de bouw-
vergunning voor de bouw van acht ap-
partementen tegenover de Haastrechtse 
molen te Gouda gegrond verklaard 
(Molenwereld 2010-9-306/307). Dit bete-
kent dat de gemeente Gouda opnieuw 
moet beginnen met het opstellen van 
een plan, waarin recht wordt gedaan 

Ondertekening sponsorovereenkomst website SIMAV met Roland Machielsen 
van Purple Sky, Bert Woudenberg van De Gelder BV Molenmakers- en Aanne-
mersbedrijf en voorzitter Kees Bakker (foto: Hans de Groot, 20 januari 2011). 

De in 1882 gesloopte molen van 
Sassenheim in zijn oorspronkelijke 
staat: een mooie slanke molen, moge-
lijk een belofte voor de toekomst.
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aan de in de uitspraak opgenomen be-
palingen. Hiermee is voor molenaar Jan 
Noorlander de eerste slag gewonnen. 
Bij de totstandkoming van de bouw-
vergunning is sprake geweest van een 
opeenstapeling van procedurefouten. 
Zo zijn de verrichte onderzoeken eenzij-
dig en hebben belanghebbenden on-
voldoende tijd gehad op de resultaten 
hieruit te kunnen reageren. Daarnaast is 
voorbijgegaan aan het windrecht van 
de molen en de zichtlijnen op de molen. 
Bovendien zouden toekomstige omwo-
nenden klachten kunnen hebben over 
de draaiende molen, enerzijds vanwege 
geluidsoverlast en anderzijds vanwege 
slagschaduw van de draaiende mo-
len. Of van het uitstel afstel komt is nog 
niet gezegd, immers kan de gemeente 
nu een nieuwe procedure opstarten. 
Waarbij ze wel op voorhand aan een 
aantal randvoorwaarden is gebonden, 
waaraan de gemeente in eerste instan-
tie is voorbijgegaan. 

Inrichting molenterrein Victoria 
Oosteind

De Stichting Molen Victoria Oosteind 
krijgt van de gemeente Oosterhout als-
nog een partij stenen om de omgeving 
van de molen(romp) te bestraten. In 
januari ontstond er enige onenigheid 
tussen de stichting en het College van 
B en W. Eind 2010 kreeg de stichting van 
een ambtenaar te horen dat ze een 

partij stenen kon krijgen die elders in de 
gemeente beschikbaar kwamen. Op 
voorhand werd het terrein bij de molen 
al vast in orde gebracht, hetgeen de 
stichting 4.000 euro kostte. In januari 
werd echter duidelijk dat de gemeente 
de stenen niet zou leveren. Het is name-
lijk niet gebruikelijk binnen de gemeente 
verzoeken als deze in te willigen. Echter 
bleek na nader onderzoek dat er vanuit 
de gemeente inderdaad de verwach-
ting was gewekt dat de stenen zouden 
worden geleverd. Deze belofte wordt 
derhalve alsnog ingelost. 

René Vogels benoemd tot 
stadsmolenaar

De uit Geffen afkomstige René Vogels is 
op 3 februari 2011 door locoburgemees-
ter/wethouder H. den Olden benoemd 
tot stadsmolenaar van ‘s-Hertogen-
bosch. Tijdens een plechtige ceremonie 
in het stadhuis ontving René Vogels de 
gemeentelijke oorkonde behorende bij 
de benoeming. Vogels is al 28 jaar vrijwil-
lig molenaar en in die hoedanigheid ook 
betrokken als instructeur bij de opleiding 
van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. 
De benoeming geldt uiteraard zolang hij 
molenaar blijft op de (momenteel eni-
ge) gemeentelijke molen te Rosmalen. 
Tenslotte is Vogels nog voorzitter van de 
Vereniging Vrienden van de Molens van 
’s-Hertogenbosch .

Werkzaamheden aan molens in 
het Land van Heusden en Altena

Molen De Twee Gebroeders te Wijk en 
Aalburg is, na de Zandwijkse Molen te 
Almkerk, de tweede molen die volledig 
is ingepakt met wit plastic ten behoeve 
van uit te voeren herstelwerkzaamhe-
den. Aan de molen wordt sinds eind ja-
nuari 2010 gewerkt om het voeg- en met-
selwerk van de molen volledig te her-
stellen. Zo worden onder meer lekkages 
hersteld op de plaatsen waar de molen 
tijdens de oorlog werd getroffen door 
granaatscherven. Aan molen De Hoop 
in Veen wordt eveneens herstel aan de 
romp uitgevoerd, als onderdeel van de 
restauratie waarbij verder balkkoppen 
worden hersteld, de steenzolder wordt 
hersteld en de molen van een nieuw kop-
pel stenen wordt voorzien. Aan De Oude 
Doorn te Almkerk is eind januari het her-
stel gestart; momenteel wordt de funde-
ring van de molen onder handen geno-
men. De molen lijdt sinds het eind van de 
20e eeuw behoorlijk onder verzakking. 
De molen wordt ontgraven tot aan de 
fundering, waarna inwendig geheide 
buispalen worden aangebracht. Nadien 
worden betonbalken aangebracht, 
nadat ook herstel aan de steunberen 
plaats heeft gevonden. Korenmolen 
Nooit Gedagt te Woudrichem krijgt nieu-
we toegangsdeuren met bovenlicht, die 
meer historisch verantwoord zijn dan de 
huidige deuren die bij de bouw van de 
molen zijn aangebracht. 

De Haastrechtse molen aan de Hollandsche IJssel met er tegenover de bedrijfsbebouwing waar woningen zouden komen. 
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Vertraging restauratie 
d’Onvermoeide te 
Raamsdonksveer

Het herstel van molen d’Onvermoeide in 
Raamsdonksveer heeft ten gevolge van 
een lang aanbestedingstraject vertra-
ging opgelopen. Nadat in de zomer van 
2009 een rijkssubsidie van 80.000 euro 
werd binnengehaald (Molenwereld 
2009-7-322), wacht de Stichting Veers 
Erfgoed al anderhalf jaar op de gemeen-
te. Die zal uiteindelijk opdracht moeten 
geven voor de onderhoudswerkzaam-
heden. Voorwaarde is dat de molen 
voor het einde van 2011 is opgeknapt. In 
september 2010 zou worden begonnen 
met het herstelwerkzaamheden binnen 
in de molen. Pas in het najaar van 2010 
heeft de gemeente duidelijkheid verkre-
gen met betrekking tot de aanbesteding 
en inmiddels zou in februari 2011 daad-
werkelijk de opdracht zijn verstrekt. 

Gemeente ontvangt monument 
rosoliemolen Rosmalen

Aan de Graafsebaan te Rosmalen heeft 
een rosoliemolen gestaan, opgericht in 
1844. De Vereniging Vrienden van de 
Molens van ’s-Hertogenbosch wil ter 
ere van haar lustrum deze molen uit de 

vergetelheid halen. De vereniging biedt 
de gemeente een monument aan, be-
staande uit een kollergang die aan-
schouwelijk maakt hoe de rosoliemolen 
destijds werkte. De bouwvergunning 
voor de locatie, in de groenstrook aan 
de Graafsebaan, is op 16 januari gepu-
bliceerd. Men streeft ernaar om de kol-
lergang vóór de Nationale Molendag 
gereed te hebben. Voor het monument 
worden de twee molenstenen van de 
voormalige rosoliemolen gebruikt, die 
nu tegen het talud bij de standerdmolen 
staan. Met de verwezenlijking van het 
monument wordt een reeds in 2002 ont-
staan idee werkelijkheid. 

Omvangrijk restauratieproject 
Weert nagenoeg afgerond

Begin 2008 startte een van de groot-
ste restauratieprojecten binnen de ge-
meente Weert van de laatste jaren. De 
vier windmolens van Keent, Tungelroy en 
Stramproy, allen eigendom van de ge-
meente Weert, moesten een grote op-
knapbeurt ondergaan. Voor de klus had 
de gemeente Weert zelf ruim 400.000 
euro opzij gezet en van het Rijk en de pro-
vincie kreeg de gemeente ook nog ruim 
300.000 euro. De vier molens waren eer-
der tussen de zestiger en negentiger ja-
ren van de vorige eeuw allemaal al eens 
opgeknapt, maar het werd hoog tijd de 
klus weer eens grondig over te doen. De 
standerdmolen Sint Jan in Stramproy viel 
de eer te beurt als eerste molen onder 
handen genomen te worden. Het hele 
karwei trok ook in de media de nodige 
aandacht vooral door de problemen 
begin 2010 met het uitvriezende voeg-
sel bij de Nijverheid in Stramproy en de 
Sint Anna in Tungelroy. Als laatste molen 
werd de Sint Anna te Keent onderhan-
den genomen. Ook deze molen kreeg, 
net zoals de Nijverheid twee nieuwe 
roeden. Half januari 2011 werd een tocht 
langs de vier molens gemaakt om per 
molen nauwkeurig in beeld te brengen 
welke werkzaamheden nog uitgevoerd 
moeten worden. Algemeen bestond na 
deze rondgang de indruk dat de restau-
ratie goeddeels tot tevredenheid van 
iedereen verlopen is. 
Molenstichting Wee  rterland. 

In ‘t kort

- Nadat eerder de intentieovereenkomst 
voor het te bouwen recreatieterrein De 
Fortuin te Harlingen werd opgezegd 
(Molenwereld 2010-3-97), bekijkt de ge-
meente in mei mogelijkheden tot een 
nieuwe aanpak te komen. 
- In februari 2011 heeft de bouwtechni-
sche oplevering plaatsgevonden van 
de restauratie van molen Windlust te 
Wolvega.
- Op 28 januari is door het Rabo Stads- 
en dorpfonds een bedrag van 10.000 
euro geschonken aan Stichting molen 
De Valk te Montfoort als bijdrage in het 

‘Windmotor’of ‘watermotor’ in Genderen tijdens hoogwater in januari 2011 
(foto: J. van Gelder, 17 januari 2011). 
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herstel van de historische apparatuur, 
waaronder de gerenoveerde buil. 
- De actie voor het herstel van het ge-
vlucht van ‘t Roode Hert te Alkmaar 
(Molenwereld 2010-11-390) heeft per 31 
december 62.000 euro (van de vereiste 
100.000 euro) opgeleverd.
- De Varnebroekermolen te Heiloo wordt 

vooralsnog niet gerestaureerd, ondanks 
eerdere aankondiging. 
- De gemeente Zijpe verstrekt ruim 8.000 
euro subsidie aan de Stichting Zijper 
Molens, als bijdrage in het onderhoud 
van negen molens. 
- Op 3 februari is de molenroede van de 
bezoekmolen in Kinderdijk met takels en 
lieren gestreken. De nieuwe roede is 7 fe-
bruari 2011 gestoken. 
- Begin februari is de restauratie van 
molen De Speelman te Rotterdam-
Overschie voor onbepaalde tijd stilge-
legd, in verband met vergunningsperi-
kelen. 
- Ten gevolge van gemeentelijke be-
zuinigingen is de Stichting Schiedamse 
Molens genoodzaakt intern te reorgani-
seren. Zo stopt men de uitgifte van het 
periodiek Schiedamse Molens met in-
gang van 2011.
- Nadat in november 2010 de kap werd 

afgenomen (Molenwereld 2010-12-429), 
staat molen De Korenbloem in Kortgene 
vanaf februari 2011 volledig in de steigers 
en is de restauratie in volle gang. 
- Molen de Jonge Johannes te Seroos-
kerke heeft sinds januari 2011 een nieu-
we eigenaar. De broers Caljouw herope-
nen begin april de zaak. 

Molenkalender 2011

19 maart 2011: Molenruilbeurs Kyck over 
den Dyck - Dordrecht.
27 maart 2011: Westbrabantse Molendag.
14 mei 2011: Nationale Molendag.
25 juni 2011: Westlandse Molendag.

Op 14 februari was het 15 jaar 
geleden dat De Walvisch afbrand-
de. Dankzij inspanningen van de 
Stichting Schiedamse Molens weer 
een plaatje. Ook rond deze molen is 
recent f link gesnoeid (foto: H. Noot, 
21 januari 2011).

‘t Roode Hert in Alkmaar-
Oudorp wacht op nieuwe roeden 
(foto: R. Bakker, 19 juli 2010).

De Speelman in Overschie in de 
steigers. Rond de molen is ook f link 
gesnoeid. Dat is geen overbodige 
weelde voor deze molen die al vanaf 
de bouw kampt met forse windbelem-
mering (foto E.G.M. Esselink, 
12 februari 2011). 
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Molen met 
ACHT WIEKEN

In Nederland hebben molens ‘altijd’ 
vier wieken. ‘Dat hoort zo’, zo vin-

den we. In het buitenland, zelfs niet eens 
zo ver van huis zijn er soms heel wat uit-
zonderingen die de regel bevestigen; 
in Duitsland bijvoorbeeld in Saksen of in 
in Engeland met name in Lincolnshire. 
Daar staat nog steeds in Heckington een 
molen met acht wieken. Het kan dus an-
ders dan met vier. 

Van mevrouw Marianne Nijman ont-
vingen we een foto van een molen op 
schaal met acht wieken. Naast de mo-
len staat vermoedelijk de bouwer, Klaas 
van Vliet. Dat was de tweede man van 
de oma van de moeder van mevrouw 
Nijman. 
In mijn (jsb) eigen collectie bevindt zich 
een afdruk van een ouderwets lood- of 

zinkcliché met dezelfde molen, waarvan 
ik mij dikwijls het hoe en waarom heb 
afgevraagd. In tegenstelling tot de foto 
van mevrouw Nijman staat de molen 
daar met opgerolde zeilen op. Wat hier 
wel goed zichtbaar op is is een tekst op 
de rand aan de onderzijde van de mo-
len. Links lijkt ‘ROTTERDAM’ te staan, dan 
volgt met zekerheid ‘K. van VLIET’ met 
mogelijk daarachter ‘wz’, tenslotte op 
de volgende rand ‘1919’. Dat blijkt uitste-
kend te kloppen.
Gelet op het experimentele karakter met 
acht wieken en de vorm van de onder-
bouw vermoed ik ook dat het meer is 
dan een model-of tuinmolen. Maar het 
hoe en wat blijft een raadsel. Het feit 
dat er een cliché bestaat wijst op een 
gedrukte tekst, waarvan mij het bestaan 
volledig onbekend is. 

De ontwerper

Klaas van Vliet is geboren op 16 februari 
1868 in Maasland uit een familie waarin 
meerdere watermolenaars voorkwa-
men. Hij was een zoon van Willem van 
Vliet (geboren in Vlaardinger Ambacht) 
en Elizabeth van den Dool (geboren 
in Zouteveen). Zijn opa, de vader van 
Elizabeth, Klaas van den Dool was water-
molenaar in Zouteveen. Klaas van Vliet 
trouwt op 3 augustus 1905 in Rotterdam, 
met Cornelia Swaneveld, weduwe van 
Arij Moerman. Zij wonen daarna op het 
adres Jensiusstraat 50a te Rotterdam.
Toen hij trouwde was hij timmerman. In 
latere jaren en waarschijnlijk ook ten tijde 
van de foto, was hij bouwkundig opzich-
ter. In 1927 was hij lid van het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs. Deze achter-
grond doet ook vermoeden dat de molen 
voor meer bedoeld was dan alleen een 
sieraad in de tuin. Klaas van Vliet overlijdt 
op 10 november 1938 te Rotterdam.

Vragen

Dit zo bijzondere molenmodel roept heel 
wat vragen op:
-Wat was de achtergrond, de bedoe-
ling van dit model?
-Wat is er met het model gebeurd?
-Waar stond het artikel (?) met de foto 
van het cliché in en wat werd er over 
vermeld?

Als iemand opheldering kan geven wil 
die dan zo vriendelijk zijn contact op te 
nemen met de redactie: 
redact ie @ molenwereld.n l

De foto van mevrouw Nijman met de ‘achtwieker’ met ernaast vermoedelijk 
Klaas van Vliet.

Boven: de afdruk van het cliché.

De molen met acht wiekenin Heckinton 
in het Engelse Lincolnshire.



HERSTEL VOOR MOLEN MADE
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De molen van Made, Hoop doet leven, had de bemoediging vanuit zijn 
naam de laatste jaren hard nodig. Ondanks de goede zorgen van de 

eigenaars, de gebroeders Hermus, baarde de toestand van de molen zor-
gen, voornamelijk vanwege de staat van het staartwerk. In 2007 werd er een 
noodreparatie verricht, maar nu moest er toch wel heel dringend ingegrepen 
worden wilde Made een malende molen in het dorpsbeeld behouden. De 
subsidiëring had veel voeten in de aarde, maar begin dit jaar was het dan 
zover dat molenmaker Jan Wilten uit Utrecht aan de slag kon. Op 28 januari 
werd de nieuwe staart aangehangen, waarbij Wilten geassisteerd werd door 
zijn collega Kees Straver uit Almkerk. Kees Fitters die al zo’n 25 jaar met de 
molen maalt kan weer vooruit.

Het transport naar zijn nieuwe stek waar het nieuwe staartwerk 
hopelijk nog lang op zijn plek zal mogen blijven zitten.

De bestemming bereikt. 

Op 28 januari werden de oude lange 
spruit, staart, korte spruit en korte schoren 
vervangen. Die dag sprong collega Kees 
Straver uit Almkerk bij. Er was al veel 
voorbereid en met de kraan werd de 
staartbalk, kort spruit en dito schoren op de 
grond in elkaar gepast. Het pastte allemaal 
keurig. Jan Hermus en de kraanmachinist van 
de f irma van Oorschot uit Moerdijk kijken 
toe.

Er was juist genoeg plaats op de werf om 
de twee staarten te kunnen bergen. Hier wordt 
de korte schoor op de korte spruit gelegd.

De lange spruit is al vervangen, het gapende 
gat aan de achterkant van de kap doet vreemd 
aan

Molenmaker Jan Wilten uit Utrecht bezig 
met het verwijderen van de scheerbout die 
de oude lange schoor met de lange spruit 
verbindt. De lange spruit, van eiken, bleek 
zo heel slecht nog niet als op de foto lijkt. 
Deze was in 1970 gestoken door molenmaker 
Rien Bos uit Almkerk die destijds een grote 
restauratie verrichte waarbij de gehele kap 
vervangen werd.

Dat er wat moet gebeuren is duidelijk! 

De restauratie van de molen begon met 
het afzagen van de kruilier en het vervolgens 
strijken van de lange schoren. Hier Jan 
Hermus die de molenmaker een handje 
helpt. Samen met zijn broer Stan zijn ze de 
eigenaren van de molen die sinds 1939 in hun 
familie is.

Alle foto's Kees Fitters. 
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De Braziliaanse stad Limeira is een smeltkroes is van vele 
nationaliteiten. Daardoor is het idee ontstaan een 

openluchtmuseum te maken waarin van ieder land waar-
uit mensen in deze stad zijn neergestreken een kenmerkend 
gebouw neer te zetten. Voor Nederland wordt dat een 
windmolen met een vlucht van 24 meter. Het ontwerp is van 
Jan Heydra die ook de bouw begeleidt. Deze wordt uitge-
voerd door werklozen in opdracht van de gemeente.
Molensteenmakerij Hans Titulaer uit Plasmolen heeft zes 
blauwe stenen geleverd voor de nieuw te bouwen molen. 
Ze hebben wat afwijkende maten: vier hebben er een dia-
meter van 1,25 m en twee van 1,35 m. Ze hebben drie ver-
schillende scherpsels.
Op de foto’s zijn van van links naar rechts te zien: 
- een loper met een diameter van 125 cm met een 
 Van-Rijnscherpsel. Dat is een scherpsel waar op de 

eigenlijk kerven nog een aantal smalle liggen;
- een loper met een diameter van 125 cm met een 

zwaaipand scherpsel;
- een loper met diameter 135 cm met een zwaaischerpsel.
 
Alle lopers krijgen een vaste viertaksrijn. De stenen zijn in-
middels samen met een bovenas via molenbouwer Coppes 
verscheept naar Brazilië.
Ook heeft Titulaer een heel aparte steen klaargmaakt voor 
Molen De Deen in Luyksgestel: een 17-der ligger met 96 ker-
ven en zacht bodemsel. Maar dan het zachtbodemsel zoals 
dat door andere molensteenmakers nagemaakt werd na-
dat het patent door uitvinder van Hees verkocht werd!

Nederlandse
molenstenen
voor molen in 

Brazilië

Drie stenen; drie scherpsels (foto Hans Titulaer).

Rechts achter de Braziliaanse stenen staat een 
peltrommel die, na bekleding met een amarillaag, klaar is 
om uitgebalanceerd te worden. Rechts daarvan een stapel 
stenen zijnde een 18-er loper voor een duitse bloemmaalderij, 
daarop een 13-er steen van een koppel voor een maalderij 
op Tenerife, en daarop een loper van 80 cm. voor een 
maalstoeltje van een heemkunde museum in Overasselt. 
Voor deze stapel twee pelschijven voor een duitse maalderij.
(foto Hans Titulaer). 
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MOLENSTEENMAKERIJ

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

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

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

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

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

HANS
TITULAER

voorheen
HEINRICH VAN HEES

De heer Leo Witteman, molenaar van 
de Neckermolen bij Purmerend, 

maar van onvervalste Rijnlandse mole-
naarsafkomst, reageert op het artikel 
over de Hoogmadese molen in in het af-
gelopen decembernummer van Molen-
wereld. Hij schrijft: ‘Ik geloof niet dat ene 
Van Kins molenaar was tot 1919 en mijn 
grootvader Jacob Hoogenboom ge-
trouwd zou zijn met een dochter van Van 
Kins. Het zit zo: tot 1915 was ene Tienus van 
Kins molenaar op de Waterloosmolen, 
per 1 mei 1915 opgevolgd door mijn 
groot vader Jacob Hoogenboom, ge-
trouwd met -uiteraard- mijn grootmoeder 
Maria Sprengers, afkomstig uit Lisse. Mijn 
grootmoeder, geboren in 1885, is wel jong 
overleden: in 1921. 

Verder schrijft de heer Witteman: ‘Het is 
een prachtig verhaal over de West- en 
Oostbroekpolder in Molenwereld nr. 140 
en nr. 143. De heer Jan van Gent schrijft 
in het artikel onder ‘Molenaarsloon’ dat 
Nicolaas van Leeuwen molenaar was 
van 1867 tot 1908. In 1969 deed ik met 

molenmaker Piet van Beek een klus aan 
de Grote Molen te Zoeterwoude. Daar 
kreeg ik van molenaar Onderwater een 
briefje dat ik altijd bewaard heb. Daar 
stond op:

‘C.P. v/d Wilk molenaar
Oost- en Westbroekpolder

Wipmolen
op het raam in de schuur staat

Menschen maakt bange moed
laat schat op schat maar kopen

Vrede kan men niet verkopen
Wie op rijkdom slapen wil 
ligt geen tien minuten stil

-
Gij moet u schikken
C.P. v/d Wilk 1898

p.f.’

Zou het kunnen dat ook nog ene v/d 
Wilk molenaar is geweest op de West-
broekmolen? Ik weet wel dat er een v.d. 
Wilk molenaar is geweest op de Veen-
dermolen bij Roelofarendsveen.’ 
(en in Zevenhuizen Kornelis v.d. Wilk ach-
tereenvolgens op molen 1, molen 2 en 
mo l en 3 van de Tweemanspolder. jsb).

Desgevraagd deelt de schrijver van 
het artikel, de heer Van Gent mee: 
‘Van der Wilk is molenaar geweest op 
de Westbroekmolen, die toen nog een 
wipmolen was. Het verhaal van Leo 
Witteman schijnt op de wand of toe-
gangsdeur van de naast gelegen schuur 
hebben geprijkt.’

We danken de heer Witteman hartelijk 
voor deze aanvulling en de heer Van 
Gent voor zijn reactie.

Rijnlandse Molenaars
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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

Agricola-Bouw ‘75  
Warns 0514-681413

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

Molenmakersbedrijf Kistemaker Edam
Edam 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

VAAGS
In de afgelopen wintermaanden is voor-
al in de werkplaats veel gewerkt aan 
voorbereidingen en onderdelen voor 
diverse grote restauraties. Zo werden er 
veel onderdelen voorbereid voor de res-

De ‘uitgeklede’ ondertoren van de 
Oostmolen (foto Vaags, 8 februari 2011).

tauratie van molen Joeswert in Feerwerd 
en voor collega Kolthof is er gewerkt aan 
het gevlucht en binnenwerk van molen 
Fakkert te Hoonhorst. Tijdens mooi weer 
waren we te vinden in Mijnsheerenland. 
Hier hebben we de Oostmolen tot en met 
de laatste toognagel gedemonteerd en 
naar Aalten getransporteerd. In de loop 
van dit jaar zullen alle onderdelen zorg-

vuldig gerestaureerd worden. Wanneer 
de werkzaamheden aan de fundering 
gereed zijn zal de molen weer opge-
bouwd worden. Tijdens slecht weer had-
den we een mooi binnenklusje in Molen 
4 van de Nederwaard in Kinderdijk. Hier 
is veel werk aan het kruiwerk en de kuip 
verzet. Al deze projecten zijn ook te vol-
gen op onze website www.vaags.nl

Werk aan het kruiwerk van molen 4 van de Nederwaard in 
Kinderdijk (foto Vaags, 7 december 2010).

Het afnemen van het bovenhuis van de Oostmolen in 
Mijnsheerenland (foto Fred de Rooij, 26 januari 2011). 



Molenleven op de eilanden

De oude foto van de molen 
van Elkerzee Molenwereld 
2010-7/8-263 riep bij de heer 

P.H. Mans veel herinneringen op aan de 
vroegere molenaar Dijkman. De heer 
Mans heeft hem heel goed heeft ge-
kend en hij kwam vaak bij deze mole-
naar. De heer Mans schrijft: ‘Bij mij is dat 
ook zo dat ik dit soort klein nieuws over 
détails leuk vind; het geeft ook zo veel 
indruk van hoe de molenwereld toen 
in elkaar stak, zo’n 110 jaar geleden en 
dat heb ik dan nog uit de eerste hand, 
zonder enige opsmuk of mooimake-
rij. Behalve met Dijkman samen klusjes 
doen op de al eerder genoemde mo-
lens op Flakkee spendeerde ik er vele 
zaterdagavonden aan om met hem te 
praten, vooral over molens; verbazing-
wekkend hoe daar altijd weer andere 
(vaak technische) détails en verhalen 
aan de orde kwamen; hij had ook veel 
molens in Zeeland bezocht en zelfs pol-
dermolens in de buurt van Zevenhuizen 
waar hij de verhalen van poldermole-
naars had gehoord; hij putte dan uit zijn 
geheugen en ook wat hij van zijn vader 
en andere ouderen vernomen had; zo-
doende reikt mijn molenherinnering over 
die streek via het zijne tot in de 19e eeuw. 

Zwaar kruien

Van hem, mijn leermeester, Marinus 
Dijkman, vernam ik dat hij het molentje 
in Elkerzee van zijn vader ‘kreeg’ in 1898 
toen hij 18 jaar was. Hij heeft al vrij spoe-
dig, in het begin van de vorige eeuw, de 
zelfzwichting laten aanbrengen. Hij was 
daar erg over te spreken, vooral bij bui-
ige NW winden; hij vond dat prachtig, 
even een gewicht erbij of er af daar bij 
de staart en de molen stelde zich in op 
de gewenste snelheid en hield die vast 
ook tijdens zo’n bui.
Hij had toen serieuze plannen om met 
dat molentje te doen zoiets als wat on-
langs in Spijkenisse is gedaan: hem op-
krikken en er een baliemolen van ma-
ken. Opslagruimte en betere windvang 
waren het doel. Het is er niet van geko-
men want in 1921 verhuisde hij al naar 
Haamstede waar de zo veel grotere 
vlucht en ruimte hem professioneel meer 
voldoening gaven. Waarom hij niet daar 
ook zelfzwichting heeft laten aanbren-
gen weet ik niet (meer). Voor ‘stroomlij-
ning’, Dekker of van Bussel, voelde hij in 
elk geval niets.
Een illustratie van dat de molenmakers 
ook vaak maar wat deden (bij de bouw 
in 1868) bleek hem al gauw: De molen 
kruide zeer zwaar en toen hij hem een 
keer van west naar oost had gekruid 
zat hij bezweet op een zak graan uit te 
puffen. Tegen zijn vader die net langs-
kwam zei hij al zwetend: ‘ik wou dat die 
molen afbrandde’; zijn vader vond hem 
maar een watje, en lui en hij kreeg er 
van langs. Desalniettemin hebben ze 
het met de molenmaker overlegd en die 
kwam al gauw tot de ontdekking dat de 

Nogmaals de molen van 
Elkerzee met zelfzwichting, 
maar nu vanaf de staartzijde 
gezien. Het bedienings -
mechanisme voor de zelfzwich-
ting is goed zichtbaar. Opvallend 
zijn de witte randen langs de 
kap zoals de onderzijde van 
de kap. Opmerkelijk is ook de 
lange vlaggenstok en de donkere 
koppen voor de schoren en de 
spruiten; in Zeeland bepaald 
niet algemeen.

De molen In Haamstede omstreeks 
1965 nog vol in bedrijf onder de fami-
lie Dijkman. De molen werd perfect 
onderhouden en gold toen als een van 
de best onderhouden en schoonste 
molens van Nederland. De kuip heeft 
dezelfde diagonale rood-wit-blauwe 
band op de kuip als de molen van 
Elkerzee. Hetzelfde geldt voor de don-
kere koppen van schoren en spruiten. 
Het zal geen toeval zijn. 
Het zou daarom niet 
verbazen als het 
gevlucht in 
Elkerzee ook 
dezelfde kleuren 
had als in Haamstede.
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kruirollen cilindrisch waren en niet taps, 
zoals een afgeknotte kegel. Nieuw krui-
werk werd gemaakt en het resultaat was 
dat je hem ‘met je kont tegen de staart’ 
kon kruien. (Dat laatste kon ook altijd 
bij molen De Zwaan in Ouddorp met 
gewone kruirollen). Of dat nieuwe krui-
werk het engelse kruiwerk was dat in het 
Provinciaal Zeeuws molenboek vermeld 
staat weet ik niet (meer); kan bijna niet 
anders, zou ik denken en Dijkman was 
ook erg pró-engels kruiwerk dus dat zal 
het dan wel zijn.

Maalverbod

In de eerste wereldoorlog bestond er 
ook al (gehate) controle door fana-
tieke controleurs op de maalderij; het 
was al gauw ‘clandestien’ verklaard en 
Dijkman werd ook een keer ernstig be-
schuldigd van dat ‘clandestiene’ malen. 
De molen werd daarom vastgelegd en 
verzegeld aan een kruipaal. Daarom 
niet getreurd: als het s’nachts waaide 
dan groef hij die kruipaal uit, bond die 
met zegel en al aan een wiek en malen 
maar zolang het donker was.
Een ander verhaal dat de gereformeer-
de Dijkman vertelde is dat het na een 
paar weken windstilte op een zondag 
begon te waaien. Met enige moeite zet-
te hij zijn gewetensbezwaren maar opzij 
en begon te malen. Resultaat: de kam-
men van het spoorwiel braken en hij was 
dus uitgemalen. Hij kon met wat humor 
de vraag aan de orde stellen of dit nou 
God’s straf was voor de zondagse acti-
viteit; hij was daar niet zeker van, maar 
heeft, hoe dan ook, voor de zekerheid, 
nooit meer op zondag gemalen.

Hete zomer

De molen was gemetseld in 1868 een 
bekend zeer warm en droog jaar, aldus 
Dijkman wiens vader natuurlijk hiervan 
nog wist. Men had moeite om het water 
bij elkaar te krijgen voor de specie. (lijkt 
wel op weernieuws van vandaag en dat 
hadden ze nog voordat iemand de ‘glo-
bal warming’ had bedacht).
Mijn moeder hield de herinnering aan 
dat droge jaar levend met een gedicht-
je dat zij weer van haar (groot)ouders 
had geleerd:
 In 1868 toen was het heet en droog
 De landman stond verslagen van zulk 

een vroege oogst
 ‘t Was half Juli, toen begon men aan 

het graan
 En acht dagen in Augustus zag men 

bijna niets meer staan
Dit gedichtje geeft de werkelijkheid uit 
die tijd weer: deze graanoogst die heel 

Recente foto van De Lelie in 
Elkerzee, die er nu weer uitziet om 
door een ringetje te halen en na 
jaren stilstand sinds 1958 nu weer veel 
draait. (foto G.H. Varwijk).

positief wordt benoemd duurde blijk-
baar drie weken. Dat was alles hand-
werk met een leger aan arbeiders die er 
aan werkten. Met alle risico’s dat het in 
die tijd meestal nog wel een keer regent. 
Als dan het graan op schoven staat om 
verder te drogen voor het dorsen, re-
gent het nat en in slechte zomers kan de 
tarwe op de schoof weer gaan groeien. 
Dat heb ik in de oorlogstijd van dichtbij 
gezien, want zelfs op Flakkee was het no-
dig om tarwe te gaan ‘lezen’, wat ik als 
kind vier zomers heb gedaan. 

Oorlogstijd

Boeren verkochten het graan dat ze 
achterover drukten voor de bezetter en 
voor de legale distributie, tegen zwarte 
prijzen; voor 1.000 gulden per mud(75 
kg) kon je wel winkelen, ook bij geloofs-
genoten zoals mijn vader, zeven kinde-
ren en een schoonmoeder te voeden, 
testte; tarwe lezen was het enige dat 
er voor ons op zat. Als je het dan zo’n 
beetje gedorst had kon je er mee naar 
de molen om het te laten malen.

De molen in Kloetinge; nog met kruirad.
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Ik herinner mij dat één zo’n boer op die 
zwarte handel betrapt werd en naar de 
geruchten, waarin altijd wel overdrijving 
kan zitten, beboet werd voor 100.000 
gulden; dat was voor hem geen pro-
bleem overigens. 
Ik herinner mij een andere boer die voor 
ons uit liep te lezen en de beste beetjes 
voor onze neuzen weghaalde. De maat-
schappelijke ongeschreven code liet 
ook toen niet toe dat die boer ons van 
het land zou sturen. Hij bejegende ons 
overigens behoorlijk onvriendelijk.
Dit alles verbeterde niet toen de Duitsers 
het grootste deel van Flakkee onder wa-
ter zetten (in een vergeefs gebleken po-
ging de geallieerden tegen te houden) 
en er weinig landbouwgrond droog 
bleef.
Tegenwoordig pakt men op het geschik-
te ogenblik voor wat het weer betreft 
die grote combines (maaien en dorsen 
in één) en in een paar dagen tijds is de 
graanoogst binnen, fantastisch, want 
geen halve of hele misoogsten meer. 
Ook geen graanschoven meer op het 
land. 

Vochtig graan

Het zal duidelijk zijn dat die tarwe in die 
tijd ( en in het verdere verleden) vaak 
van niet al te beste kwaliteit was, vooral 
door vocht. En dat had ook consequen-
ties op de molen; lastig malen en altijd 
het risico om de steen ‘in te smeren’, wat 

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

De prijzen zijn inclusief porto en BTW. 

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

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

E-mail adres: 
jsbakker@molenwereld.nl
 

       kwijt?

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

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

Niet meer leverbaar zijn: 1998-1, 5 / 1999-3, 6, 7/8, 10 / 2000-4, 10, 11 / 2001-2, 4, 5, 11 
2002-1, 2, 4, 5 / 2003-1, 5 / 2004-1 / 2008-1, 7/8, / 2009-2, 7/8, 11 / 2010-2 en 2011-1.

Prijzen, voor zover leverbaar

JAARGANG LOS NUMMER

Nr. 142, NOVEMBER 2010

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

De 
restauratie 
van de 
Mallemolen 
te Gouda

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

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

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

ik ook een paar keer heb meegemaakt: 
je bent dan uitgemalen, steen open 
en met de scherphamer dat taaie spul 
met grote moeite eruit slaan en tegelijk 
maar wat scherpen. Later waarschuwde 
Dijkman mij hier ook voor en vertelde 
wat je te doen stond.
Dijkman verkocht de molen in Elkerzee in 
1921 en kocht de molen van Haamstede, 
die zijn trots en glorie werd.

Nog eens foute rollen

Dat van die foute kruirollen vond ik ook 
terug in Kloetinge toen ik die molen 
kocht. Op de steenzolder lagen nog een 
paar oude houten kruirollen die precies 
cilindrisch waren; de molen had in het 

verleden ook erg zwaar gekruid en in 
de twintiger jaren is er toen daarom een 
kruilier en Engels kruiwerk aangebracht. 
(Communicatie met de laatste overle-
vende van het geslacht Herdink, die ik 
enkele malen uitvoerig heb gesproken). 
Maar toen ik de molen in 1972 kocht 
waren de rails ietwat weggezakt in zo-
wel kruivloer als overring en het werkte 
weer zwaar daar de flenzen in het min of 
meer verrotte hout van overring en krui-
vloer vraten. Bij de restauratie die ik in 
de zeventiger jaren deed zijn rolvloer en 
overring vernieuwd en heeft mijn vriend 
Jaap Dekker op de scheepswerf van 
Boele nieuwe dikkere, zuiver ronde rails 
gemaakt; de rollen draaien nu vrij en hij 
kruit perfect.

De molen van Elkerzee met het oude molenhuis.
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Tel. 071-5164840
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De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

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

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

Pieter Hellinga in het kruirad 
(foto 22 januari 2011).

Even te zuiden van de N11 in 

Zoeterwoude staat de molen 

van de Groote polder, ergo de 

Groote Molen, al meer dan 

25 jaar het domein van Pieter 

Hellinga. Zeker voor Rijnlandse 

begrippen doet de molen zijn 

naam wel eer aan.

Pieter Hellinga 

van de Groote Molen
in Zoeterwoude

Andries Veloo
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Ik ken Pieter al heel wat jaartjes, vanwe-
ge het feit dat hij collega-molenaar is bij 
de Rijnlandse Molenstichting. Af en toe 
assisteer ik Pieter als er grote groepen op 
de molen komen, of ik vervang hem, als 
hij een keer niet kan.
De Groote Molen is al meer dan 25 jaar 
zijn molen. Er is geen enkel comfort en 
toch komt hij er graag. De molen, de 
polder, de seizoenen, het weer, de na-
tuur en de mensen. Men vraagt hem 
weleens; ”hoe hou je al die jaren zo’n 
hobby vol?” Gewoon, zegt hij dan en zo 
simpel is het.
Zijn wieg stond in noord Groningen, ruim 
zestig jaar geleden. Pieter is een boeren-
zoon en werd in hun gezin als bedrijfs-
opvolger gezien. Zijn ouders gaven hem 
wel de kans om te studeren. “goa eerst 
moar wat leer’n, boer word’n ken altied 
nog”, zei z’n vader. Hij ging studeren aan 
de Technische Universiteit Delft en werd 
civiel ingenieur, met waterbeheer als af-
studeerrichting. Het waterpercentage in 
zijn bloed is dus behoorlijk hoog.
De boerderij van zijn ouders stond in On-
derdendam en in de omgeving stonden 
genoeg molens. Er ontstond al vroeg 
belangstelling voor molens, met de roei-
boot was poldermolen De Zilvermeeuw 
vlakbij. De molen was buiten bedrijf en 
het molenaarshuisje stond leeg. Deze 

molen bemaalde voorheen polder de 
Vereniging, samen met molen De Ruim-
te. 
De laatste molen brandde af op 28 fe-
bruari 1967. De bovenas is later herge-
bruikt in de Broekdijkmolen te Warmond. 
In Groningen had hij al snel contakt 
met Tido Muda op pelmolen De Jonge 
Hendrik te Den Andel. Tido was een ras-
echte pelmeulder. Pieter mocht, onder 
toezicht ook wel eens een schoot doen, 
want bij te snel inlaten is de kans groot 
dat de steen vastloopt. Zelfs de rustige 
Tido kon best vloeken als het fout ging.
Daarna kwam hij bij Bernard Dijk, die sa-
men met zijn vrouw de Aeolus bemaal-
de aan het Aduarderdiep. Deze molen 
bemaalde de toenmalige Fransummer-
polder. Bernard zei tegen Pieter, dat hij 
de opleiding van het net opgerichte 
Gilde van Vrijwillig molenaar moest 
gaan volgen:”Dat liekt mie net wat veur 
die”. Bij het afstuderen heeft Pieter Het 
achtkant van Bernards molen de Aeolus 
opgemeten, uitgetekend en doorgere-
kend. Bernard kreeg het eerste exem-
plaar van Pieter’s scriptie.

De Groote molen meer dan honderd jaar geleden; nog met een houten as, maar al 
we met ijzeren roeden (foto coll. P. van den Bosch).

Krantenbericht bij het vijftigjarig 
huwelijksjubileum van Jacobus van Rijt 
en Joanna Molenkamp in 1937.
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Naar Holland

Vanuit Delft ging hij op zoek naar an-
dere molenmensen. David Blok was de 
eerste. Die maalde met d’Oranjeboom 
in Nieuwe Tonge op Flakkee. Dat klikte 
goed en Pieter leerde hier goed om-
gaan met molenzeilen, want in Gronin-
gen was het meestal zelfzwichting. Op 
d’Oranjeboom leerde Pieter ook Maar-
ten Hunink kennen, waarmee hij veel op 
stap ging. Zo gingen zij naar het Land 
van Heusden en Altena en dan vooral 
naar de Noordeveldsemolen van Leen 
van den Oven. Na het behalen van zijn 
diploma kwam Pieter terecht op De Vier 
Winden te Monster. De molen had jaren 
stilgestaan en hij heeft er toen heel wat 
afgetobd, vooral het kruien ging toen 
erg zwaar. Zo dicht bij de kust was het 
goed oppassen voor de onverwachte 
zeewind, er viel daar dus nog veel te 
kruien ook. Na een geweldige studen-
tentijd kwamen Pieter en zijn vrouw in het 
West-Friese terecht. Molens genoeg: het 
werd weer een korenmolen; De Krijgs-
man in Westblokker. De familie Laan 
had er toen een mengvoederbedrijf. De 
molen zat vol met silo’s, alleen de spil en 
het spoorwiel waren nog aanwezig. De 
draaiende molen ging weer leven in het 
dorp en toen Pieter met zijn vrouw van-
wege het werk verhuisden, werd er een 
heus afscheid gevierd. Met de molen is 
het daarna goed blijven gaan.
Ze kwamen in Oegstgeest te wonen, 
binnen het gebied van de Rijnlandse 
Molenstichting. Nu kon het toch niet 
missen, bijna alleen maar poldermo-
lens. Een starter siert bescheidenheid en 
zodoende kwam Pieter op de Nieuwe 
Hofmolen, een kleine wip, toen nog niet 

maalvaardig, maar wel in een prachtige 
omgeving, het Kagerplassengebied. 
Een echte koukleummolen met een klein 
erf en dus weinig te doen er werd dus wel 
eens gezondigd met de regel, dat je als 
molenaar bij je draaiende molen moest 

blijven. Het kon ook weinig kwaad, als 
het slecht weer werd zette je ‘gewoon 
een emmer over de molen’.
Na eerst vijftien jaar overal zo wat ge-
malen en gedraaid te hebben kwam de 
Groote Molen in zijn bereik. Dat bevalt 

De Groote molen nog met scheprad, 
omstreks 1935.

Nog een oude foto van de molen 
met - heel bijzonder voor een wip- een 
vlaggenstok op het bovenhuis. 

De Groote Molen in de sneeuw 
omstreeks 1960 (foto coll. W. Waltman).

De ravage na het verongelukken van de molen op 2 april 1973.
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kennelijk heel goed, want hij zit er al ruim 
25 jaar. Het is een prachtige voor Rijn-
landse begrippen grote wipmolen, die 
helaas geen echte bemalingsfunctie 
meer heeft, ook al is de molen een beste 
waterverzetter. In 1972 is de voorboezem 
(Kopperwetering) gedempt vanwege 
de aanleg van industrieterrein Groote 
polder. Pieter heeft de molen in principe 
in het werk staan. Dat is beter voor het 
gaande werk. Wel is het jammer dat er 
aan het einde van de dag geen centi-
meter van het polderwater is afgema-
len, maar het geeft aan de andere kant 
meer vrijheid: je kunt altijd malen.

Hoogheemraadschap

Door de week heeft Pieter een drukke 
agenda; hij is hoogheemraad bij het 
Hoogheemraadschap van Rijnland. Hij 
zit dus ook beroepsmatig ‘in het water’. 
Baggeren, polderpeilen, natuurvriende-
lijke oevers en stedelijke waterplannen 
zijn dagelijkse kost en wat hij graag zou 
willen? Dat de molens de ruimte zouden 
krijgen, om weer bij te dragen aan de 
polderbemaling. Het klinkt zo logisch, de 
wind en de vrijwillig molenaar zijn gra-
tis en veel molens kunnen substantieel 
bijdragen aan het op peil houden van 
de polders. Maar er zijn volgens Pieter 
ook reële bezwaren. Tegenwoordig is 
polderbemaling vergaand geautoma-
tiseerd en de noodzakelijke aansturing 
gebeurt op afstand. Plaatselijk initiatief 
kan dat systeem ontregelen, wat voor 
waterschappers vervelend kan zijn. Zij 
worden namelijk afgerekend op het pol-
derpeil. Daarom zullen molenstichtingen 
en Hoogheemraadschap nog even tijd 
nodig hebben om tot goede werkaf-
spraken te komen. Maar wat Pieter be-
treft komt het er van, want poldermolens 
maken het waterbeheer aanschouwelijk 
voor een groter publiek en dat is ook 
voor het Hoogheemraadschap van be-
lang. De Groote molen staat ook langs 
fiets- en wandelroutes en er is dan ook 
vrij veel aanloop, je merkt dan dat veel 
mensen geen idee hebben van de wa-
terhuishouding; dat ze soms enkele me-
ters onder zeeniveau leven en dat onze 
waterkeringen constant nagelopen 
moeten worden en dat al die verschil-
lende polders op peil gehouden dienen 
te worden. Poldermolens en hun mo-

lenaars zijn de ambassadeurs van dat 
verhaal. Daarom is de Groote molen zijn 
stek.

Molenaars

Tot 1939 werd de Groote molen bemalen 
door drie generaties Van Rijt, de laatste 
zelfs meer dan vijftig jaar. In die vijftig 
jaar is er nooit schade gemalen, terwijl 
er stevig, maar blijkbaar verantwoord 
gemalen werd.
In 1939 trouwde Jan Onderwater met 
Marie Hooimans, een boerendochter uit 
Voorschoten, en werd toen gelijk mole-
naar op de Groote molen. Jan werd in 
1901 geboren op de Westbroekmolen 
in de Zuidbuurt te Zoeterwoude. Zijn va-
der Leen was daar molenaar tot aan de 
buitengebruikstelling in 1931. Een broer 
van Jan, Quirinus, werd molenaar op 
de Zwetmolen tot aan de sloop in 1928.
Hij begon daarna een melkzaak in Lei-
den. Zijn dochter trouwde met Arie van 
der Ham, die weer molenaar was op 
de Stevenshofjes molen (de Vetpot) te 
Leiden. Broer Nico was daggelder en 
assistentmolenaar op diverse molens in 
de streek. Hij was de laatste beroeps-
molenaar van de Meerburgermolen te 
Zoeterwoude-Rijndijk. Jan Onderwater 
overleed in 1966. Jan werd opgevolgd 
door zijn zoon Leo, echter alleen als ma-
chinist, tot 1972. Na de dood van Jan wil-
de het polderbestuur toch dat de molen 
ook bleef malen. Kees van Rijt, zoon van 
Niek van Rijt van de Barremolen om de 
molen te malen, het onderschijf werd 
teruggeplaatst en de zeilen werden 
weer voorgehangen. Helaas heeft Kees 
er niet lang gemalen. Van 1972 tot 1976 
was er geen molenaar. Van 1976 tot 1984 
was Rob van der Toorn er vrijwilliger, in 
het begin samen met Arie Verhey. Vanaf 
1984 is Pieter er dus vrijwillig molenaar. 
Leo Onderwater woont nog altijd in het 
molenaarshuis en Pieter en Leo verdra-
gen elkaar heel best.

De molen
 
De Groote molen behoorde tot de Oost-
vlietboezem als seinboezem. De mole-
naar moest daartoe molen de Zelden 
van Passe in de gaten houden, dit was 
de seinmolen. Als er gestopt moest wor-
den met malen, werd er een vlag (zwart 
met wit middenvlak) vlak op het boven-
ste end gehangen, s’nachts werd er een 
lamp in het bovenste end gestoken. Als 
er geseind werd, moesten alle sluisdeu-
ren in de weteringen aftakkende van de 
Oude Rijn, gesloten worden. Ten zuiden 
van de Rijn had je verschillende boe-
zems; de Wassenaarse-, de Westvliet-, 
de Oostvliet-, de Hazerswoudse- en de 
Gouweboezem allen met eigen seinmo-
lens en seinmasten. De oppervlakte was 
525 ha. Het gebied tussen de spoorlijn 
en de Oude Rijn is van de polder afge-
haald en wordt apart bemalen. De eer-
ste molen van de Groote polder werd 

De Groote molen na het herstel 
van het ongeluk van 1973 
(foto J.A. van Krimpen, aug. 1977).

Ook al bemaalt de molen 
geen polder meer, de malende molen 
blijft een indrukwekkend gezicht 
(foto jsb, 12 september 1998).

De vervanging van het scheprad 
door een vijzel gaf de waterloop een 
modern aanzien, maar het werk blijft 
hetzelfde, zelfs bij een rondmaalcircuit 
(foto 22 januari 2011).



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

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

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

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

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

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

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

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

invullen en in envelop versturen naar de:

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

Laat de
 

molens 

draaien

✂
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gebouwd aan het Rijnegomse watertje 
in 1485. De tweede molen werd in 1545 
gebouwd op de huidige lokatie. De der-
de molen is de huidige (1626). 
In 1906 had de molen nog een houten 
as; met ijzeren roeden. De vlucht is 25 
m. De schepraddiameter was 5,74 m het 
rad was 55cm breed. In 1953 werd het 
scheprad vervangen door een vijzel, 
aangedreven door een Deutz dieselmo-
tor. Het was veel werk om de molen weer 
in het werk te zetten om op windkracht 
te malen, dus dat gebeurde dan ook 
niet. Op de achterzomer zijn twee kleine 
molentjes aangebracht, om te zien of de 
molen op de wind staat. Er is geen vang-
stok, er zit een gaffelwiel in het boven-
huis om mee te vangen. De Barremolen, 

de Zelden van Passe (ook de voormalige 
Oostbroekmolen) hebben dit systeem. 
Misschien de voorkeur van de plaatse-
lijke molenmaker? Het bovenhuis was 
donkergrijs geverfd. De polder heeft de 
molen altijd zeer netjes onderhouden, 
ook toen die niet meer in gebruik was. In 
1972 is de molen overgedragen aan de 
Rijnlandse Molenstichting.

Verongelukt

Op 2 april 1973 is het bovenhuis naar be-
neden gestort, men was net bezig met 
onderhoudswerkzaamheden. Het krui-
rad was eruit, om vernieuwd te worden. 
De molen stond op Zuid Oost. s’Middags 

begon het vreselijk te stormen 12 Beau-
fort en om 18.15 uur brak de koker en 
het hele bovenhuis stortte neer. Slechts 
een windveer aan de voorzijde van het 
huis werd door een vallende roe meege-
sleurd, verder had het huis geen schade. 
Dat had dus veel slechter af kunnen 
lopen, want Leo en zijn moeder wa-
ren gewoon thuis. De Rijnlandse Molen 
Stichting heeft samen met de stichting 
Oud Zoeterwoude een stichting opge-
richt voor de herbouw. Op 11 september 
1976 werd de molen na herstel weer ge-
opend. De kop was toen zwart, maar in 
1980 werd de kop weer grijs geverfd. De 
Groote polder werd ernstig bedreigd, 
doordat projectontwikkelaars veel wei-
landgrond hadden aangekocht, met de 
bedoeling de polder vol te bouwen, de 
gemeente Leiden had hier erg veel be-
lang bij. Gelukkig dat deze polder niet 
binnen Leidse grenzen ligt. Er is erg veel 
verzet geweest tegen deze plannen en 
ze zijn afgeketst, hopelijk voor altijd.

De klaphengst

Een leuke anekdote ooit verteld door 
Piet van der Paauw Kraan. “Ooit maalde 
Jaap van Rijt de molen met hoog water 
een nacht door, het ging merakels best 
in de rondte. Een boer in de Weipoort 
zanikte regelmatig over het peil. Hij kon 
de molen vanuit zijn staldeur goed zien 
staan en dacht: ”ik hou hem goed in de 
gaten”.
Is die gore klaphengst van een boer de 
hele nacht niet naar z’n nest geweest 
om de molenaar in de gaten te houden. 
s’Morgens toog die klaphengst naar de 
molen met de aanhef: ”Jaap, ik heb je 
de hele nacht gadegeslagen, ‘t ging 
best in de rondte , maar je bent maar 
2 streep gezakt”. Hij zei toen: ”Zet jij die 
molen maar effe stil en geef me een ha-
mer en een draadnagel.”Hij sloeg die 
spijker in de kop van een verbreedsel-
lat en zei: ”En nu langzaam laten gaan 
tot ik ho zeg”. Zo gezegd zo gedaan. 
De draadnagel bleef recht tot aan de 
wachtdeur. De spijker werd eruit ge-
trokken en de molenmaker moest erbij 
komen. Het scheprad moest zakken. Zo 
gek was die klaphengst dus nog niet”.

De Groote molen achter de N11 (foto D. Kenbeek, 13 februari 2007).
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De molen van VAN HAL       
 uit het dal
André Nibbelink

1868 terug op de boerderij in Voorst, 
waar hij molenaar werd op de nieuwe 
molen. Bernard Stapelbroek trouwde op 
9 november 1876 met Elisabeth Brus en 
samen betrokken ze al vrij snel de zojuist 
nieuw gebouwde boerderij bij de mo-
len. (Nu restaurant van Hal)
Op 7 april 1899 trouwde Bernard’s doch-
ter Theodora Johanna Stapelbroek met 
Johannes Hubertus van Hal van boerde-
rij ‘de Krieger’. Haar broer Bernardus Ge-
rardus Stapelbroek bleef als molenaars-
knecht en reed ook de molenkar. Op 
een dag kreeg hij hiermee een ongeluk 
en verloor daardoor een been. 

InIn augustus 1866 vroeg Willem Stapel-
broek, wonend op ‘Klein Immink’ een 
vergunning aan om voor zijn zoon Ber-
nard een molen te mogen bouwen op 
een stuk land in Voorst, niet ver van de 
boerderij. De vergunning werd hem op 
19 september verleend met als voor-
waarde dat de molen voor 1 augustus 
1867 in werking zou zijn. De bouw van 
de molen is blijkbaar spoedig verlopen, 
want al in mei 1867 komt Frans Ketels uit 
Didam als molenaarsknecht naar Voorst.
Ondertussen was Bernardus Stapelbroek 
enige tijd als knecht werkzaam bij mo-
lenaar en winkelier Winterink te ‘s Hee-
renberg, maar keerde op 14 november 
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De molen van VAN HAL       
 uit het dal

Van Hal

‘Jannes’ van Hal, die oorspronkelijk tim-
merman was, werd nu molenaar en 
boer.
Later begon hij in het woonhuis ook een 
bierlokaal. Op 5 september 1905 kreeg 
hij een vergunning ‘tot verkoop van ster-
ken drank in een klein vertrek’. Op 7 Juli 
1908 kreeg Jannes van Hal de vergun-
ning voor het bouwen van een schuur, 

Geheel links: malend in de sneeuw 
(foto: 5 januari 2011). 

De molen van Van Hal in 1911. 
De as is nog van hout.

Een meer dan een eeuw oude 
ansichtkaart met de molen in de 
zeilen.

en op 7 Januari van het volgend jaar 
voor een korenmaalderij met een daar-
voor te plaatsen een benzinemotor van 
18 pk, zodat hij ook kon malen in wind-
stille tijden. Toen zijn zoons volwassen 
werden kwam er ook een bakkerij.
In de dertiger jaren van de vorige eeuw 
kwam er op het bedrijf te staan: ’Café, 
Maalderij Bakkerij en Luxe Autoverhuur’, 
terwijl ook de boerderij nog in gebruik 
was. Het café werd geleidelijk een klei-

ne eetgelegenheid. Veel later zou dit 
uitgroeien tot het huidige restaurant Van 
Hal.
Knechten bij Van Hal waren o.a. Herman 
Belterman, Johan Kemper en Johan 
Spöler. De eerste twee hadden later een 
eigen molen: resp. de Polsemolen in Ulft 
en de molen in Breedenbroek. Spöler 
reed ook de molenkar met het gema-
len meel naar de boeren, waarvoor hij 
aan loon ƒ 100,- per jaar ontving. Op 
de vraag aan z’n baas of hij niet wat 
meer loon kon krijgen kreeg hij te horen 
dat hij dan ook maar melk moest gaan 
rijden. Hij hielp bij Van Hal met allerlei 
werkzaamheden, o.a. ook bij metsel- en 
timmerwerkzaamheden aan de gebou-
wen.
Spöler hielp ook bij het brood bakken, 
wat op maandag, woensdag en zater-
dag gebeurde.
De oven werd gestookt met takkenbos-
sen welke werden ‘geoogst’ uit de hout-
wal achter de molen. 

Herstel van het metselwerk.
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Oorlog en verval 

De windmolen werd in 1945 door oor-
logshandelingen zwaar beschadigd 
en hierdoor buiten gebruik gesteld. Het 
maalbedrijf werd voortgezet in de naast-
gelegen korenmaalderij, waar de ben-
zinemotor midden jaren ’20 had plaats-
gemaakt voor elektrische aandrijving. 
In deze maalderij stonden ook andere 
machines opgesteld zoals een kneed-
machine en een buil. 
De inmiddels vervallen molen werd in 
augustus 1947 getroffen door bliksem-
inslag waarbij de roe en de kap flinke 
schade opliepen. Hierdoor ontstond ook 
brand boven in de molen, maar de in-
middels gearriveerde brandweer kon 
met de weinige hulpmiddelen van toen 
niet veel uitrichten. Het vuur ging vanzelf 
uit. De zwaar beschadigde molen is zo 
jaren blijven staan, zodat wind en regen 
vrij spel hadden. Bertus van Hal: “Het 
was levensgevaarlijk boven in de molen, 
je moest over de balken lopen anders 
zakte je door de vloer.” 
Op 21 maart 1950 overleed molenaar 
Jannes van Hal, waarna zijn zoon Frans 
het bedrijf voortzette. Omstreeks 1953 is 
het maalderijbedrijf stilgelegd. Nadat 
de molen buiten gebruik was geraakt 
heeft de begane grond ook nog enige 
tijd dienst gedaan als kippenhok: de 
voorzijde was dichtgemaakt met gaas!
In mei 1957 werden uit veiligheidsover-
wegingen de restanten van de kap en 
de wieken verwijderd. Aanvankelijk zou-
den de as en gaandewerken worden 
opgeslagen met het oog op restauratie 
op een later tijdstip, maar uiteindelijk 
is alles verdwenen. Bij de sloop in is het 
wiekenkruis samen met de as uit de mo-
len gegooid, waardoor het gemetselde 
gewelf van de inrit werd vernield. De as 
bleef overigens in tact maar is ‘voor oud 
ijzer weggegaan.’
Men heeft toen een nieuw dak op de 
romp gemaakt rondom voorzien van 
glasruiten. Vanaf die tijd heeft de molen 
enige jaren dienst gedaan als woning.

Inrichting

Van de oorspronkelijke inrichting van de 
molen is niet veel meer bekend. Tijdens 
de sloopwerkzaamheden in 1957 is de 
molen op enkele balklagen na geheel 
leeg gesloopt. 
Molenaar Johan Spöler vertelde iets 
over de inrichting van de molen, maar 
veel kon hij zich niet meer herinneren. 
Vroeger lagen er twee koppels blauwe 
stenen, maar er werd meestal maar met 
één koppel gemalen. Dit was voorna-

De molen in januari 1993.

Het voegwerk gereed (25 augustus 
2009).

Het begin is er: september 2009.
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melijk veevoergraan, maar soms ook 
tarwe waarvan men zelf brood bakte. 
Een enkele keer werd er met de andere 
steen ook wel wat boekweit gemalen. 
Deze boekweit werd op het land aan de 
overzijde van de Stakenborgseweg ver-
bouwd.
De molen was voorzien van houten roe-
den, waarvan de binnenroede bestond 
uit een borststuk met twee laseinden. De 
buitenroede was een doorgaande roe 
en was in de askop versterkt met zware 
stalen hoekijzers.
De kap stond op een Engels kruiwerk be-
staande uit zeer licht uitgevoerde rails 
en kleine rollen. Sporen van een houten 
rollen kruiwerk of neuten zijn niet gevon-
den, wat doet vermoeden dat de molen 
vanaf de bouwtijd altijd een Engels krui-
werk heeft gehad. Oorspronkelijk had 
de molen een kruirad, maar dat is later 
gewijzigd in een lier.
De molen had een kapzolder die be-
stond uit een balklaag met daarop en-
kele losliggende planken. Een luizolder 
was er niet, men liep vanaf de steenzol-
der met een lange ladder rechtstreeks 
naar de kap. Opmerkelijk zijn de gietij-
zeren ramen, waarin een naar binnen 
draaiend raampje is aangebracht. Der-
gelijke ramen zijn ook terug te vinden in 
het woonhuis.
Volgens molenaar Spöler was de molen 
zowel qua inrichting als afwerking sober 
en eenvoudig uitgevoerd. 
Het vermoeden bestaat dat de molen is 
gebouwd door een Duitse molenmaker. 
Op enkele punten wijkt de toegepaste 
constructie namelijk wat af van de in de 
streek gebruikelijke bouwwijze. Zo heeft 
de molen slechts één inrit in de belt en is 
het metselwerk van de romp vanaf belt-
niveau over de gehele hoogte slechts 
tweesteens dik.
De kap was vrij hoog en spits en de 
lange spruit lag midden in de kap waar 
deze tevens dienst deed als ijzerbalk. De 
molen was oorspronkelijk niet geschil-

derd of geteerd. Men liet het houtwerk 
gewoon verweren. Een ander aankno-
pingspunt is dat familie Stapelbroek die 
de molen liet bouwen ook in Anholt een 
molen bezat.

Uit het dal

Eind 1998 zijn door enkele molenliefheb-
bers plannen gemaakt om de molen 
weer te herstellen. Dit resulteerde eind 
1999 in de oprichting van de Stichting 

Korenmolen Voorst. Het creëren van 
draagvlak onder de Voorstse bevolking 
viel aanvankelijk niet mee.
Velen waren vertrouwd geraakt met de 
wiekenloze molenromp naast het restau-
rant, en zagen herstel niet zo zitten.
Naarmate de plannen vorm kregen 
werd menigeen enthousiast en melden 
zich gaandeweg vrijwilligers die later 
zouden helpen bij diverse klussen.
Het maken van het restauratieplan werd 
bemoeilijkt door de summiere beschik-
bare technische informatie. Het door 
Andre Nibbelink gemaakte bestek en 
tekeningen zijn grotendeels gebaseerd 
op de aangetroffen bouwsporen, de 
mededelingen van molenaar Spöler en 
door de kleinzoon van de laatste mo-
lenaar Bertus van Hal. Er waren van de 
molen slechts 3 oude foto’s bekend!
Doordat het subsidie- en vergunningen 
traject in het begin moeizaam verliep, 
en het bestuur van de stichting toch 
voortgang wilde maken, werd de res-
tauratie is in twee fasen opgedeeld. 
Hiervan was de eerste (2003) met de op 
dat moment beschikbare gelden uitge-
voerd. Het betrof het aanbrengen van 
een nieuwe vloerbalk en het herstel aan 
het metselwerk van de inrit. Tevens zijn 
toen de nieuwe deuren onder in de mo-
len aangebracht.
In 2009 werd uit de RRWR-regeling (voor 
het wegwerken van restauratieachter-
standen) een bedrag beschikbaar ge-
steld van 175.000 euro. Met de subsidies 
van gemeente en provincie en het eigen 
aandeel van de stichting mee kwam de 
begroting sluitend. 

De nieuwe bonkelaar met zijn maker, tevens de auteur van dit artikel 
(foto 14 september 2010).

Het in elkaar zetten van de nieuwe kap bij de molen (foto: 8 december 2010).
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Zo kon in de zomer van 2009 de aanne-
mer beginnen met het metsel,- en voeg-
werk aan de molenromp. Door aantas-
ting van plantenwortels in het muurwerk 
moesten aan de weerzijde ca. 5500 stuks 
nieuwe stenen worden ingeboet. Deze 
zijn evenals het oorspronkelijke metsel-
werk vermetseld met schelpkalk. Nadien 
is de molen geheel nieuw gevoegd.
Van de in de molen aanwezige vloerbal-
ken waren een aantal koppen ernstig 
aangetast, zodat deze moesten worden 
hersteld met kunsthars.
Deze oude balken zijn in de bewonings-
periode donkerbruin gebeitst. Dit is ook 
zo gebleven, het vormt immers een stuk-
je geschiedenis van de molen. Dit geld 
ook voor de in het buitenmetselwerk 
aanwezige oorlogsschade die op ver-
schillende plekken nog duidelijk zicht-
baar is. 
Terwijl binnen de nieuwe vloeren werden 
aangebracht, zijn in de werkplaats van 
molenmaker Vaags uit Aalten de kap, 
het kruiwerk, en de gaandewerken ge-
maakt.
Begin september werd bij een lekker 
najaarszonnetje de kap bij de molen in 
elkaar gebouwd, en werden aanslui-
tend binnen de diverse onderdelen ge-
monteerd. De Voorstenaren die in eerste 
instantie het herstel niet zo zagen zitten 
stonden nu geïnteresseerd te kijken naar 
het werk van de molenmakers. 
Er kwam op een middag een voorbij-
ganger met de vraag:
‘Moar èh…..a’k vroagen mag. As dat 
dakje d’r boaven op steet, komt d’r dan 
ook nog wieken an?’ 
Op de 28e oktober zou het aanzien 
van de molen aanzienlijk veranderen. 
Vele tientallen belangstellenden waren 
’s morgens vroeg naar de molen geto-
gen om getuige te zijn van het plaatsen 
van de kap en het aanbrengen van de 
staart en de roeden. 
Er waren nog enkele weken te gaan, 
maar twee weken later maakten de wie-
ken al hun eerste rondjes. Een maand la-
ter, op zaterdag 27 november, stond de 
opening van de molen al gepland. Op 
deze dag werd de molen officieel in ge-
bruik gesteld door Trees van Hal-Knaven 
en Bertus van Hal door samen de vang 
te lichten. Na de nodige officiële han-
delingen en sprekers werd in de naast-
gelegen zaal van restaurant van Hal het 
feest voortgezet. 
Op zondag was het open dag bij de 
molen met daarbij allerlei activiteiten. 
Ook nu was de belangstelling groot. Dat 
weekend hebben naar schatting 1500 
mensen het molenfeest bezocht, waar-
bij de stichting Korenmolen Voorst met 
recht terug mag kijken op een geslaag-
de afsluiting van vele jaren werk. Hans te 
Kaat een oudere inwoner van Voorst zei 
onlangs treffend: “Voorst is weer com-
pleet”.

Onder grote belangstelling worden de roeden gestoken op 20 oktober 2010.

In de kap. 

27 november 2010: Bertus en 
Trees van Hal lichten de vang van 
de gerestaureerde molen.
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Monument van wat?
Pas was ik op familiebezoek. Niet 
ver van het huis van mijn neef staat 
een kale molenromp. Neef vertelde 
- ik meende zelfs enige trots te horen - 
dat de peperbus sinds enige jaren een 
‘erkend rijksmonument’ was. Ik vroeg 
hem of het de bedoeling was om de 
molen weer te restaureren tot een echte 
molen met wieken. Nee, dat was niet zo. 
Door de molen te laten zoals hij nu was 
zou hij de ontwikkeling van de molen la-
ten zien; de loop der geschiedenis, die 
blijkbaar ook zijn recht moet hebben. 
Ik vroeg hem wat er in de molen te zien 
was: nou niks; spinnenwebben en rag-
gen en zo. De molen was helemaal leeg-
gehaald. Niets was er meer, noch van 
het oude binnenwerk, noch van latere 
machines.
Ik vroeg hem ”Als er nu eens brand uit-
brak en de romp uitbrandde, mocht de 
schade dan hersteld worden?” Natuurlijk 
vond hij, want was toch maar mooi een 
monument. Toen ik hem zei dat ik herstel 
toch wel een drastische ingreep vond, 
een regelrechte aanval op de loop van 
de geschiedenis, keek hij mij zeer ver-

wonderd aan. Ik legde het hem 
nog eens duidelijk uit. “Kijk die 
brand, hoe erg ook, behoort tot 
de loop van    de geschiedenis 

van de molen. Met herstel poets je dus 
een wezenlijk bestanddeel van de mo-
lengeschiedenis uit. Als je consequent 
bent dan ga je na een brand niet verder 
dan conserverend behoud in de staat 
na de brand.” Neef keek mij aan of ik 
gek geworden was. 
Toen meende hij mij te pakken kunnen 
nemen: “Stel dat de molen nu eens 
ingestort was, dan viel er niet veel te 
conserveren, want een puinhoop kun 
je moeilijk een monument noemen”. 
“Waarom niet”, zei ik, “die puinhoop is 
toch een voortzetting van de geschie-
denis. Hoe kun je beter de ontwikkeling 
van de molen aflezen?”. 
Langzamerhand begon ik op stoom te 
komen. “Open Monumentendag: de 
molen wordt opengesteld voor bezich-
tiging. Ik neem aan dat veel dorpsge-
noten van je die kans niet laten ontglip-
pen. Ze komen in de molen en wat zien 
ze behalve die spinnen en raggen: niks! 
Kale muren, kale balken kale zolders! Als 
je de mensen mag rondleiden dan kun 

je hooguit een verhaal vertellen: hier 
stond... hier draaide .... hier lag; maar te 
zien is er niets: lucht en leegte.”
Dat was toch wel iets om over na te 
denken. Neef liet zich niet vangen. “Dat 
moeten we dan anders oplossen. Wat 
zou je denken van een expositie; patch-
work of zoiets. We hebben op het dorp 
hier iemand met een enorme verzame-
ling koektrommels. We zouden ook ac-
tiviteiten op touw kunnen zetten: een 
springkussen voor de jeugd, koekhap-
pen echte ouderwetse spelletjes. We 
zouden het zelfs structureel vorm kun-
nen geven: expositieruimte, een thee-
huis of...” Ik onderbrak hem en zei tegen 
hem: “Ben je nou zo dom of lijkt het maar 
zo. Wat je hier staat op te lepelen is toch 
net zo goed een kniek in de geschiede-
nis van de molen. Want alles wat je op-
noemt heeft niets maar dan ook niets 
wezenlijks met de loop van de geschie-
denis van de molen te maken. Dan weet 
ik nog iets veel beters en veel mooiers: 
kap en wieken. Dan pas heeft die molen 
weer echt een verhaal. Natuurlijk is dat 
een ommekeer in de geschiedenis van 
de molen, maar in ieder geval meer op 
zijn plaats dan jouw koektrommels en de 
tearoom. Herbestemming mag dan heel 
mooi klinken, maar in feite is het niets an-
ders dan het onttrekken van het gebouw 
aan zijn oorspronkelijke bedoeling.” 

Balie Kluiver

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



   De molens van de 
OOST- EN WESTBROEKPOLDER 
   onder Zoeterwoude (3)

Jan van Gent

In Molenwereld 2010-12 werd de geschiedenis van de 

Oostbroekmolen behandeld met een ogenschijnlijk happy end bij 

de verdekkering in 1929. ‘En hij leefde nog lang en gelukkig...’ 

Helaas; niets is minder waar...

molen was hersteld ging de wind liggen. 
Verzopen land........ woedende boeren! 
Plaaggeesten van buiten de polder zei-
den dan: “’t is niet te begrijpen... jullie 
hadden bij het proefmalen de molen 
toch goed gesmeerd”. De azijnhouten 
kammen bleven een probleem, regel-
matig braken zij toch af en molenmaker 
Jan Rodewijk zocht zijn heil in andere 
houtsoorten, zoals pokhout. Een bijna 
onverwoestbare houtsoort die zo zwaar 
is dat het zinkt in water en zo hard dat 
het veel energie kost om dit te bewer-
ken. Maar het bleef een probleem en 
Adriaan Dekker werd een gedesillusi-
oneerd mens en hield zich verder af-
zijdig van de Oostbroekmolen. Er was 
nog een technisch probleem, hier was 

Adriaan Dekker iets te ver gegaan. De 
ijzeren bonkelaar met zijn rollende as-
jes, die meedraaide met de kammen 
van het bovenwiel, was voorzien van 
zogenaamde smeerpotjes die gevuld 
werden met consistentvet. Ondanks de 
rollende aanraking met de kammen van 
het bovenwiel bleef de wrijving zo groot, 
dat door de warmte het smeervet smolt 
en er onophoudelijk werd uitgeslingerd. 
De bovenkap van de molen was één 
smerige vette rommel. Gevolg: de vet-
potjes leeg; dus geen smering! Het was 
polderopzichter Knelis de Boer van de 
Groenendijk (Hazerswoude) die verder 
ging en met het plan kwam voor een 
nieuwe bonkelaar en houten bovenwiel 
waarop een gietijzeren plaat werd be-
vestigd met uitsparingen voor de kam-
men. Men hoopte hiermee dat de kam-
men niet meer afbraken en inderdaad 
de kammen bleven heel! 

Asbreuk

Totdat op een stormachtige vrijdag-
avond, 14 november 1930, de molen 
‘de nek om werd gedraaid’! Wat was er 
gebeurd? Molenaar Arie van Leeuwen 
wist dat de overbrenging ‘van boven 
naar beneden’, van het wiekenkruis tot 
de beide pompen nu sterk genoeg was 
en liet de molen ‘lekker’ lopen. De snel-
heid werd te groot en dit veroorzaakte 
een breuk in de bovenas van de molen. 
Met een donderend geweld vielen de 
24 meter lange wieken naar beneden 
op de molenerf, geheel verwrongen en 
totaal vernield. Boze tongen beweer-
den, dat de molenaar de molen te stug 
had aangehouden (de vang te snel had 
laten vallen), maar het was gebeurd 
punt uit. Wel mag gezegd worden dat 
de verhoogde snelheid van een ‘ver-
dekkerde’ molen andere maalvaardig-
heid vereiste dan men gewend was, 
dus is het niet terecht om de schuld bij 

NNauwelijks was de molen bedrijfsklaar 
toen een geweldige regenval het wa-
terpeil in de polder onheilspellend liet 
stijgen. De proeve van bekwaamheid 
werd door de molen niet gehaald. Men 
was ervan uitgegaan dat de molen het 
werk alleen zou kunnen uitvoeren tegen 
drie molens voorheen. De berekeningen 
van molenbouwer Adriaan Dekker wa-
ren gebaseerd op een verplaatsbare 
watercapaciteit van 60 m3 per minuut, 
maar ook een verdekkerde molen blijft 
een molen en is van de wind afhankelijk. 
Zou in plaats van de molen een gemaal 
zijn geplaatst met energiekracht van 
elektriciteit of een dieselmotor, dan was 
de berekende capaciteit voldoende 
geweest. Met het verdekkerde wieken-
kruis werd een grote verbetering bereikt, 
omdat dat door de gestroomlijnde wie-
ken meer windkracht kon opvangen en 
omzetten in snelheid. Met de overbren-
ging van de snelheid ging het mis. Toen 
de molenaar Arie van Leeuwen bij een 
straffe wind eruit moest halen wat er in 
zat, braken de azijnhouten kammen van 
het bovenwiel als luciferhoutjes. Molen-
maker Jan Rodewijk was toen dag en 
nacht in de weer om een nieuwe gang 
kammen te maken en te steken. Dat was 
een moeilijk en nauwkeurig werk want 
vooral bij deze snel lopende bonkelaar 
stond er veel meer kracht op elke kam. 
Ook Adriaan Dekker hielp mee om de 
molen weer bedrijfswaardig te maken. 
Maar het ergste van alles was: toen de 
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Nogmaals de gerampoeneerde Oostbroekmolen, maar nu van de andere kant 
bezien. Op beide foto’s is goed te zien hoe niet alleen de kap maar het gehele 
bovenhuis van de molen is bekleed met zinken ‘leien’ ofwel losanges 
(zie Molenwereld 2010-12). Op de plaats van de dubbele ramen draaide het 
verwijderde scheprad (foto coll. L. Witteman). 

De ravage na het verongelukken van de Oostbroekmolen op 14 november 1930. 
Rechts het molenaarshuis met ervoor de plee (foto coll. L. Witteman).

de molenaar te leggen. Ook kan de oor-
zaak van de breuk worden gezocht in 
de toegepaste techniek van de kogel-
lagers rond de molenas. De druk op de 
kogellager rond de hals, de voorste ko-
gellager, was vergroot door het gewicht 
van de pokhouten kammen en de zware 
gietijzeren plaat met uitsparingen. Dat 
kan te zwaar zijn geweest voor de kogel-
lager! Door de wrijvende oververhitting 
kon de kogellager vastlopen en als één 
blokkerende rem werken. Het is daarom 
niet zo verwonderlijk dat de kogellagers 
in de poldermolen van Waardenburg 
zijn vervangen door de eeuwenlang 

beproefde halsstenen met een smering 
van reuzel! 
Daar stond de molen nu geruïneerd op 
het molenerf; de hoop van het polder-
bestuur om een goede bemaling te heb-
ben voor hun polder. De boeren staken 
hun mening niet onder stoelen en tafels 
en slaakten een zucht van verlichting 
en zeiden onomwonden: “wat ’n geluk 
dat die rotmolen den nek is gedraaid” 
of “as het bestuur het nou maar niet in 
d’r gekke hoofd krijgen om die rotmolen 
weer opnieuw te laten repareren...., dat 
zal om de verdommenis niet gebeuren!” 
Maar gelukkig werd ook nog anders ge-

dacht door de voorzitter: ‘’t is misschien 
maar an de ene kant gelukkig dat het 
gebeurd is”, waarbij zijn vrouw er aan 
toevoegde: “laten we maar blij wezen, 
dat er geen ongelukken gebeurd zijn; 
stel je voor, dat die wieken op het mo-
lenaarshuisje terecht waren gekomen... 
met dat hele huisgezin dat daarin was... 
er hadden wel doden kunnen vallen”. 
Het was een moeilijk geval, maar het 
was gelukkig al gauw staltijd, waardoor 
de koeien op stal geen last van de wa-
teroverlast op het land zouden hebben. 
Op de andere molens konden ook niet 
voor volle honderd procent worden ge-
rekend. De Steenen Beer en de West-
broekmolen waren zover in verval ge-
raakt dat deze beperkt inzetbaar waren. 
Drie dagen na de totale vernieling van 
de molen was de jaarlijkse gelddag uit-
geschreven. De periodieke omslag werd 
dan door de boeren en ingelanden tus-
sen tien en twaalf uur in morgen betaald 
in de huiskamer van café Dolle. Er was 
natuurlijk het nodige commentaar over 
de molen; een van de verbolgen boeren 
wou daar eens lang over praten en zei: 
“Hoor ‘ns Jaap van Leeuwen, van achter 
bekeken…” Verder kwam hij niet want hij 
kreeg te horen: “och man kles toch niet, 
jij met je van achteren bekeken. Wil ik 
jou ‘ns wat zeggen van achteren bekijk 
ie ’n koe in z’n kont. Als je raad had ge-
geven vóór we begonnen daar hadden 
wij meer an gehad en dan je hebt toch 
voorgestemd, as ik het wel heb”. De boer 
stond op en begon te lachen en zei: ‘’t 
is waar: ik heb vóór gestemd’. Toen zei 
Ouwe Jaap: “Waarschuw de volgende 
klant even”. Toen kwam er een erg zure 
boer die voor hij ging zitten zei: “Nou jul-

Sic transit gloria mundi: het 
verlaten gemaal en rechts ervan de 
ruïne van het molenhuis.
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Plattegrond van de molen met de Dekkerpompen. 

Plattegrond van het gemaal op de fundering van de molen. Verklaring van de cijfers: 1. de fundering voor de 
dieselmotor, 2. de schroefpompen van 30 en 40 m3 per minuut, 3. de spanrollen, 4. de koelpomp, 5. het koelwaterreservoir, 
6. knalpot of uitlaat, 7. drukluchtreservoir (werd bij het opstarten van motor gebruikt) en 8. de brandstoftank.

lie hebben het knap mis gehad met al 
die plannen van die Dekker!” Droogweg 
zei toen de aangevallen voorzitter; “en jij 
heb het net zo goed mis gehad om vóór 
te stemmen! Ik wou je even herinneren, 
dat je wat blij was met de verbeterde 
molen, anders zou je niet zoveel wijn ge-
zopen hebben, dat je zo lazarusdronken 
thuis kwam, dat je vrouw buiten de deur 
hield en je roes in het hoekgat van de 
hooiberg heb uitgeslapen”. “Dat heb-
ben ze allemaal gedaan”, was het sim-
pele antwoord. Het hele bestuur schoot 
in de lach en poldermeester Arie Berg 
zei smuilend: “en daar bennen we nou 

in het bestuur juist zo blij om.” De meeste 
boeren en ingelanden hadden Ouwe 
Jaap al gesproken en kwamen lachend 
binnen en zij hadden door het houten 
schot, wat de huiskamer van het café 
scheidde, al gehoord hoe de kankeraars 
afgepoeierd werden. Na het ontvangen 
geld werden de ambachtslieden één 
voor één binnen geroepen om het geld 
van hun jaarrekeningen in ontvangst te 
nemen. Tot grote schrik kwamen toen 
twee grote nota’s op tafel, één van de 
machinefabriek Overrijn uit Leiden voor 

de levering van de gietijzeren plaat met 
uitsparingen voor het bovenwiel en een 
nieuwe ijzeren bonkelaar. Van molen-
maker Jan Rodewijk was ook een pittige 
nota voor het maken van een nieuw bo-
venwiel van eiken- en iepenhout en nu 
met kammen van groenharthout. Verder 
was er regelmatig onderhoud verricht 
door onze molenmaker, met onder an-
der het maken van de gebroken kam-
men van het bovenwiel. De extra kosten 
die aan het licht kwamen na de catas-
trofale nacht van de Oostbroekmolen 

Situatie met het gemaal op de 
fundering van de molen. Rechts van 
de molen het molenaarshuis.

Situatie volgens de kadastrale 
minuutkaart van omstreeks 1830, toen 
de molen uiteraard nog een scheprad 
had. N.B. 
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had een totaal bedrag van ongeveer 
5.000 gulden. Ouwe Jaap, de voorzit-
ter, zei onomwonden: “allemaal wegge-
gooid geld!” In de avond werd een be-
stuursvergadering gehouden en boeren 
kunnen soms onbarmhartig zijn. “Laat 
Knelis de Boer maar thuis” waarop de 
polderopzichter vreemd opkeek. “Voort-
aan wordt het woord molen niet meer 
uitgesproken, dus hebben we ook geen 
opzichter meer nodig!”. Verder ging het 
over de molen, waarop de voorzitter zei: 
“Ja, er zal wat motten gebeuren. Laten 
we nou eerst maar eens beginnen met 
de rotmolen te slopen en geheel op te 
ruimen”. Jan Rodewijk die op korte af-
stand van het café Dolle woonde werd 
ontboden. Toen de jonge timmermans-

baas ‘nederig’ binnen kwam werd hem 
gezegd: “Kan je zorgen, dat de hele rot-
zooi binnen acht dagen weg is?” “Dat 
zal wel gaan voorzitter”, was het ant-
woord. Toen hem de vraag werd gesteld: 
“Wat krijgen we voor die hele rotzooi ?”, 
moest de man, quasi, even nadenken 
en we kregen te horen: “Ik kan er echt 
niet meer voor geven als ƒ 150,00”. En 
toen de voorzitter: “doen maar, op voor-
waarde, dat vandaag over acht dagen 
alles weg is.” 

Noodhulp

Er moest een nieuwe aandrijving ko-
men! De vorige plannen werden op-

gezocht en bekeken welke hiervan het 
meest geschikt waren voor de geampu-
teerde Oostbroekmolen. De elektrische 
aandrijving viel op economische reden 
af en vooral ook om de starre houding 
van ‘de Lichtfabrieken’ in 1928. Dus ging 
men verder met de keuze van de aan-
drijving door een dieselmotor. Hierbij 
werd contact gezocht met de technicus 
Jo Elderhorst om het te begeleiden. On-
dertussen was het land te nat om iets te 
doen en daarom werd er méér gebruik 
gemaakt de Westbroekmolen en de 
Steenen Beer. De beide molens waren 
al ingezet als hulpkrachten bij de niet 
goed functionerende Oostbroekmolen. 
Met de oude molenaars Leen Onder-
water en Wout van Leeuwen en met 
hulpkrachten werd er ruim 890 maaluren 
in rekening gebracht à ƒ 0,50 per uur. 
Maar er was meer nodig en de oplossing 
kwam door een tractor te plaatsen voor 
de aandrijving van de schroefpompen. 
In goed vertrouwen werden het aantal 
uren verrekend met de firma waarvan 
de tractor met bediening was gehuurd. 
Al vlug bleek dat de hulpmachinist met 
een te laag toerental meer uren kon ma-
ken en kon berekenen. Gevolg weer een 
grote uitgave voor niets. Het kostte het 
polderbestuur ruim ƒ 1.270,00 en ƒ 96,00 
aan kostgeld voor de hulpmachinisten 
aan de molenaar Arie van Leeuwen. Er 
kwam een ook persoonlijk initiatief van 
Klaas van Diemen, die in het lager ge-
deelte van de Oostbroekpolder een 
bollenland en tuingrond had. Zijn voor-
stel was om een gedeelte af te dammen 
en door middel van een motorpomp 
het water op peil te houden. De onkos-
ten werden in rekening gebracht bij het 
polderbestuur, met uitzondering van 
het slaan van de 2 damwanden en 90 
maaluren van Van Diemen zelf, dat was 
gratis!
Dat op de extra belegde polderverga-
deringen kritiek werd geleverd op het 
bestuur, is begrijpelijk. De hele moder-
nisering met de technische mankemen-
ten van de Oostbroekmolen had ruim 
ƒ 20.000,00 gekost en de kas was leeg! 
Er werd hard gespeeld door de inge-
landen, met woordspelingen als; “Het 

Groepsfoto ter gelegenheid van 
de ingebruikname van het nieuwe 
gemaal in april 1931. De mensen 
die verantwoordelijk waren voor de 
realisering van het machinegemaal; 
v.l.n.r.: Jo Elderhorst, adviseur; 
Wim Turk, machinist; Cor 
Paardekooper, secretaris-
penningmeester; Jaap van Leeuwen 
Az. ( Jaap van Marietje), Jaap van 
Leeuwen, voorzitter (Ouwe Jaap); 
Van der Wetering, leverancier van 
de Crossley motor; Herman 
Noordman, lid Commissie van 
Bijstand; Arie Berg, bestuurlid.

De opstandtekening van het gemaal.
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spijt mijn wel, maar ik geloof niet meer, 
dat wij in het bestuur de rechte man-
nen op de rechte plaats hebben. Zeker 
niet in de omstandigheden waarin de 
polder zich nu bevindt”. Er dreigde een 
bestuurscrisis, maar door een tactische 
manoeuvre werd een commissie van bij-
stand ingesteld die het bestuur zou be-
geleiden naar de realisering van de ma-
chinale bemaling van de polder. Men 
kon nu voortvarend aan het werk om 
de juiste keuze te maken voor de aan-
drijving en het nieuwe machinegebouw. 
Op een van de vergaderingen gaf heer 
W. van der Wetering van Crossley Moto-
ren een toelichting over de Crossley mo-
tor, het type F.0.3., een 3 cilinder com-
pressorloze dieselmotor van 66 tot 72 pk, 
voldoende voor de aandrijving van de 
schroefpompen. Zijn toelichting werd 
gunstig ontvangen en was een stap in 
de goede richting, zo ver dat de bestel-
ling werd geplaatst bij dit Haagse bedrijf 
ter waarde van ƒ 9.075,00. Voor de ruim 
4000 kilo zware machine moesten extra 
voorzieningen worden getroffen, zoals 
een zware betonnen fundering, naast 
de bestaande fundering van de afge-
broken wipmolen die werd benut voor 
het vierkanten stenen machinegebouw. 
Voor de koeling van de motor werd het 
polderwater gebruikt wat werd gefilterd 
door een filterkist van grof en fijn grind. 
En weer waren de ambachtslieden Arie 
van Bennekom en Jan Rodewijk geza-
menlijk actief. Rond 5 januari arriveerde 
op een platte dekschuit de in een kist 
verpakte Crossley motor en die werd 
in het gedeeltelijk opgebouwd machi-

negebouw met vereende krachten op 
de fundering geplaatst. De motor werd 
goed waterdicht afgedekt en het ma-
chinegebouw verder afgewerkt. Op een 
stille dag in april 1931 werd de Crossley 
dieselmotor in werking gesteld en had 
de polder zijn machinale bemaling. Hier-
bij had elke pomp zijn eigen drijfriem en 
werd de aandrijving door instelling van 
de motor bediend. Weer werd een le-

ning afgesloten bij de Boerenleenbank 
om de veranderingen te financieren van 
±13.000 gulden. De molenaar Arie van 
Leeuwen had na de rampzalige jaren 
met zijn molen geen zin in dat moderne 
gedoe en hij werd opgevolgd door de 
machinist Wim Turk die dat bleef tot 1968. 
De molenaars van de drie windmolens 
werden eigenlijk op non-actief gesteld, 
zeg maar ontslagen, zonder enige vorm 
van pensioenregelingen of financiële 
tegemoetkomingen in hun nieuwe werk-
loze situatie. Typisch een staaltje van 
de polderbesturen uit die tijdsperiode. 
De waterverplaatsingcapaciteit werd 
gehaald met de rustig draaiende die-
selmotor, al bleef de overbrenging van 
de drijfriemen naar de beide schroef-
pompen een probleem. Dit kwam vooral 
door die de draaiing die de drijfriemen 
moesten maken van de verticale schij-
ven van de Crossley motor naar de hori-
zontale schijven van de schroefpompen. 
Er ging te veel energie verloren door het 
slippen op de schijven of er was te veel 
speling ontstaan in lengte van de drijf-
riemen. Het was constant de drijfriemen 
bijstellen of vernieuwen, met andere 
woorden het bleef een kostbare zaak de 
door de riemen aangedreven schroef-
pompen naar het idee van Dekker!
De Westbroekmolen en de Steen Beer 
waren nu overbodig geworden en wer-
den onttakeld en gesloopt. Waarbij de 
molenromp van de Westbroekmolen 
voor ƒ 1.000,00 werd verkocht aan Huib 
van Teijlingen. Eeuwenlang werd er het-
zelfde huurbedrag betaald aan de ei-
genaren van de molenwerven. Dat was 
voor de Westbroekmolen een bedrag 
van ƒ 0,50 aan Van Teijlingen en voor 
de Oostbroekmolen aan Van der Poel 
zelfs ƒ 3,00 per jaar, waarschijnlijk ook als 
compensatie voor de lange molenwete-
ring!

Rond 1947 is deze familiefoto gemaakt van het gezin Turk, hier nog met tien 
kinderen, met op de achtergrond het kleine woonhuis met de (in steenkleur 
herkenbare) dakopbouw uit 1934.

De Crossley F.O.3 dieselmotor met het grote vliegwiel die ruim vijftig jaar met 
een rustige slag de polder heeft droog gehouden. 
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De sloop van de Oostbroek-
molen kreeg nog een staartje!

Dat de sloop in een opwelling van on-
vermogen is gebeurd is heel duidelijk op 
te maken uit de rampzalige geschiede-
nis van de verbeterde molen. Allereerst 
werd op 26 november 1930 door De Hol-
landsche Molen met ‘leedwezen’ ge-
reageerd op de breuk van de molenas 
(wat een hoogdravende aanhef voor 

een molen!) Gelukkig werd er gevraagd 
of de breuk was veroorzaakt door een 
technisch probleem aan het verbe-
terde wieksysteem of groter weerstand 
van de pompen boven de scheprade-
ren. Eventuele problemen konden van 
belang zijn bij nieuwe verbeteringen bij 
andere molens. Maar dan komt het wijs-
vingertje richting de molenaar; ‘In 95% 
van de gevallen waarin de as breekt 
is dit het gevolg van onoordeelkundig 

vangen en het zal wel nooit bewezen 
kunnen worden of dit hier het geval is’. 
De brief gaat nog verder over de wijze 
waarop de molenaar hoort te werken, 
maar niet over de vele problemen die 
zich hiervoor afspeelden! De connectie 
van De Hollandsche Molen met de ho-
gere instanties in ons land werkte verder 
en dit bracht de voorzitter ‘ouwe’ Jaap 
van Leeuwen danig in de war. Op een 
zondagmiddag onder melktijd bracht hij 
een bezoek aan de poldersecretaris Cor 
Paardekooper - dat was al vreemd want 
de ‘secretaris’ werd altijd ontboden bij 
de ‘voorzitter’ - en viel gelijk met de deur 
in huis: “Ik heb een brief gehad, ’t zit me 
niet erg goed, lees maar”. Het was een 
officieel stuk op geschept papier van 
de Commissaris van de Koningin van 
Provincie van Zuid Holland, die door de 
altijd stoere boerenman met een be-
vende hand werd aangereikt. Nadat de 
secretaris de brief had gelezen, keek hij 
vreemd op en zei: “Je neemt het geloof 
ik, nogal makkelijk op, daar sta ik eigen-
lijk van te kijken, eerlijk gezegd ik heb 
er niet van kunnen slapen, je mag het 
gerust weten ik zie er geweldig tegen-
op om naar die mijnheer toe te gaan”. 
Hierbij werd de voorzitter uitgenodigd 
voor een gesprek in het restaurant ‘De 
Vergulden Turk’ op de Breestraat in Lei-
den met de Ingenieur-Directeur van de 
Provinciale Waterstaat om inlichtingen 
te verstrekken over de sloop van de mo-
len, waarvoor geen toestemming was 
gevraagd bij de provincie. De secretaris 
stelde hem gerust. “Van Leeuwen maak 
je over deze zaak maar geen verder 
zorgen, ik ga met u mee en het zal niet 
nodig dat u maar één woord zal behoe-
ven te zeggen”. Zo gingen ze beide op 
de gestelde dag en het genoemde uur 
naar ‘De Vergulden Turk’ en dronken 
alvast ‘op kosten van ongelijk’ een kop 
koffie. Het gesprek werd met veel al-
lure gevoerd door poldersecretaris, die 
vooral inging op moderne ideeën van 
Dekker in eeuwenoude molenbouw en 
die bleken niet samen te gaan in de 
verbeteringen tot een grotere waterver-
plaatsing van de molen, die hierdoor 
voor drie molens het werk moest doen. 
Het bleek een volkomen mislukking, wat 
leidde tot de asbreuk op 14 november 
1930. Op de brutale vraag aan de verte-
genwoordiger van de Waterstaat: “wat 
gaat er nu met de polder gebeuren?”, 
was het antwoord: “het bestuur zal zeker 
van de Gedeputeerde Staten een beris-
ping krijgen, dat er niet volgens de voor-
schriften van het Provinciaal Bestuur is 
gehandeld”. Er werd afscheid genomen 
en buiten op de Breestraat grinnikte de 
oude boerenman en zei: “Nou, dat is met 
een sisser afgelopen en als die brief van 
de provincie krijgt hang hem dan maar 
in de plé”. De brief verscheen enige tijd 
later met de slotzin, ‘Wij verzoeken Uw 
Bestuur in den vervolge de voorschriften 
gesteld in deze brief beter na te leven’ 
en hier werd de periode van de niet vol-
gens de regels gesloopte Oostbroekmo-
len afgesloten.

Timmerman Jan Rodewijk met zijn dochter Agnes in zijn werkplaats aan de 
Weipoortseweg.

Molen De Stenen Beer van de Oude Gelderswoudschepolder, een vrij kleine 
molen met een vlucht van 18,10 m werd gebouwd in 1764 en gedeeltelijk gesloopt 
in 1932, nadat hij eerst nog een tijd, samen met de Westbroekmolen, de taak van 
de verongelukte Oostbroekmolen had overgenomen. Het restant van de molen 
werd omstreeks 1941 gesloopt.
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Het gemaal

In 1942 was de levering en toewijzing van 
oliebrandstof niet toereikend voor een 
normale aandrijving van de dieselmotor 
en was men genoodzaakt om toch over 
te stappen op een elektrische aandrij-
ving. Door de Firma Elderhorst werd een 
bovengrondse leiding vanaf de transfor-
matorzuil naar het gemaal aangelegd. 
Het is een keer gebeurd dat tijdens een 
hevige onweersbui de bliksem op deze 
leiding is in ingeslagen, dit natuurlijk pre-
cies bij de passage van de Weipoortse 
Vliet. De verticaal geplaatste elektromo-
tor met een kleine schijf was niet sterk ge-
noeg om de schroefpompen voldoende 
capaciteit te geven. Het was weer het 
slippen met de lederen drijfriemen! Er 
was ook een afspraak gemaakt in deze 
periode van sporadische stroomlevering 
om niet gelijktijdig de machine voor het 
graanmalen bij Graanhandel Van der 
Poel en het watergemaal te gebruiken. 
Natuurlijk is het toch één keer verkeerd 
gegaan, transformator doorgebrand, 
geen stroom in de buurtschap de Wei-
poort en een schadepost van ƒ 500,00! 
In 1944 werd in een klap de schuld van 
de polder van ruim ƒ 16.000,00 verwerkt 
door eenmalige verhoging van de om-
slag van ƒ 36,00 per ha in plaats van het 
gemiddelde rond ƒ 10,00 per ha. Niet 
elke boer en ingeland was het eens met 
deze regeling vanwege de kwetsbare 
handelingen in deze zwarte periode.
Na de Bevrijding werd de dieselmotor 
door monteurs van ‘Indumij’ weer in 
werking gesteld. ‘Indumij’ was de nieu-
we naam van de Crossley-importeur, 
ontstaan in de Bezettingsjaren vanwege 
de Engelse makelij! Maar de drijfriemen 
bleven onderhoud vragen en de pom-
pen begonnen tekenen van slijtage te 
tonen, zo ver dat de kleine pomp hele-
maal stil viel. Met de komst in 1952 van 
de nieuwe jonge voorzitter Arie de Jong, 
werden de laatste ideeën van Adriaan 
Dekker verwijderd, de schroefpompen 
met hun geldverslindende drijfriemen! 
Door de Machinefabriek Spaans uit 
Hoofddorp werd een vijzel geleverd met 
een capaciteit van 60 m3 per minuut bij 
een opvoerhoogte van 2,07 meter. De 
vijzel werd in de aangepaste waterloop 
geplaatst en werd aangedreven door 
de trouwe Crossley motor. Deze was wel 
helemaal gereviseerd, door het uitboren 
van de cilinders met levering van nieuwe 
zuigers. Voor de aandrijving van de vijzel 
werd de motor een kwart slag gedraaid 
en door een gesloten tandwielkast ont-
stond een probleemloze aandrijving. Het 
was voor het polderbestuur weer een 
grote investering van ruim 25.000 gul-
den. Ondertussen hadden de boeren 
in het lage gedeelte van de Westbroek-
polder een eigen onderbemaling in wer-
king gesteld met een Bosman-molentje, 
de bekende ijzeren windmolentjes, om 
zo hun probleem zelf op te lossen. 
Adriaan Dekker heeft naast de misluk-
kingen aan deze molen, toch zijn stem-
pel gedrukt op de verbeteringen aan de 

bestaande molens. Zo is zijn idee voor de 
verbetering aan de wieken op vele mo-
lens toegepast, ondanks het klepperen 
van de molenzeilen. Bij de scheprad-
molens werd een gemakkelijke aanloop 
verkregen door de verplaatsing van 
de wachtdeur, wat ook een typische 
ingeving was van de uitvinder Adriaan 
Dekker. Voor de groep van uitvinders is 
het moeilijk om zakelijk te blijven en dat 
was ook met Adriaan Dekker het geval. 
Hij had een grote schuld opgebouwd 
en werd heel hard aangepakt door zijn 
schuldeisers die een faillissement heb-
ben aangevraagd en toegewezen heb-
ben gekregen. Het gewoon jammer dat 
een zo sympathieke man die veel heeft 
betekend voor de molenwereld eindig-

de in een gebroken gedesillusioneerde 
persoon.
Achteraf bleek het niet mogelijk om van 
een Hollandse molen een snelwerkend 
werktuig te maken. De schroefpompen 
vereisten een hoger toerental. De tradi-
tionele houten versnellingen in de oor-
spronkelijke molens hadden een trage 
gang op te wekken om het langzaam 
lopende scheprad voort te bewegen. 
Ook kan men van een werkpaard geen 
raspaard maken, want dat vereist een 
andere stuurmanskunst. Met andere 
woorden een molenaar was gewend 
aan de trage gang van de molen en 
moest van het ene moment overschake-
len naar het opgevoerd molenritme van 
de verbeterde molen. 

Na het verongelukken van de Oostbroekmolen bewees de Westbroekmolen 
voor het laatst zijn diensten voor de bemaling. Daarna kwam de sloper en was dit 
juweel als molen verloren (foto coll. Willem Waltman).
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Wim Turk

De jonge Wim Turk ging in 1931 het 
moderne dieselgemaal bedienen. Hij 
woonde eerst alleen bij het machine-
gemaal, maar al snel trouwde hij met 
Wilhelmina Akerboom en samen kregen 
zij 14 kinderen (9 dochters en 5 jongens). 
Het polderbestuur begreep dat het 
uitbreidende gezin slecht was gehuis-
vest en zo werd in 1934 op het platte 
dak extra woonruimte gemaakt onder 
een schuin dak met dakpannen, ver-
bonden door een trap met het huisje. 
In 1948 kreeg het de uiteindelijke vorm, 
er werd aan de zuidzijde een stuk aan-
gebouwd en dit zowel op de begane 
grond als op de zolderverdieping. Hier 
werd eerst het buitentoilet, zeg maar de 
‘plee’, gesloopt en deze werd opnieuw 
aan de andere zijde van het woonhuis 
gebouwd met de ingang van binnenuit. 
Men hoefde niet meer naar buiten voor 
de ‘plee’, maar het bleef wel een hou-
ten zitvlak met een gat waar af en toe 
een emmer water doorheen werd gego-
ten voor de spoeling. 
Wim Turk was zuinig op zijn machine 
die hij met veel liefde koesterde, het 
ging zelfs zo ver dat hij speciale klom-
pen gebruikte voor de machinekamer. 
De dieselolie werd in drums van 100 li-
ter afgeleverd door beurtschipper Van 
Aalst uit Benthuizen. Door de machinist 
Wim Turk werd met een zwengelpomp 
de dieselolie vanuit de drums in de 
brandstoftank in het machinegebouw 
gepompt. Toen Van Aalst zich steeds 
meer ging toeleggen op de levering van 
vloeibare brandstoffen, werd vanuit de 
voorraadtank op het schip de nieuwe 
ondergrondse brandstoftank gevuld. Zo 
werd eenvoudig in een korte tijd 10.000 
liter dieselolie door hem geleverd en van 
hieruit was een directe verbinding met 
de dieselmotor. Ook Wim Turk had ook 
een aanvullende baan op zijn werk als 
machinist. Hij heeft onder ander gewerkt 
op de boerderij van Goof van der Poel 
en later bij de betonverwerkende bedrij-
ven als Durisol en Oosthoek. In de peri-
ode dat hij als boerenarbeider werkte 
bij Van der Poel, werd de hoge nood bij 

een aankomende gezinsuitbreiding ken-
baar gemaakt met een ‘rooie zakdoek’ 
aan een lange stok! Dan wist vader Wim 
genoeg en snelde met buurvrouw Alie 
Hoogeveen naar huis om moeder Turk 
bij te staan bij de geboorte van de nieu-
we telg. Steeds was buurvrouw Hoog-
eveen de baker of vroedvrouw bij de 
gezinsuitbreidingen van het gezin Turk. 
Één keer viel Opoe Turk in omdat een 
paar dagen te voren een van de kinde-
ren van de buurvrouw was verdronken. 
Verder was Wim Turk altijd te vinden in 
zijn moestuinen rond de molen en had 
hij zelfs een extra tuin in de Weipoort. Dit 
was ook wel nodig om de vele monden 
te vullen en het tuinen zat bij hem in de 
genen als afstammeling van de Veense 
tuinders die als halftelers in Zoeterwoude 
aan de slag waren gegaan. Zo midden 
in het polderlandschap was het tijdens 
de bezettingsjaren een toevluchtsoord 
voor onderduikers. Natuurlijk met de 
nodige spanningen. Zo ook met een 
van de laatste razzia’s toen de Duitse 
soldaten zowel op de Broekweg als in 
de Weipoort de vluchtende mannen 
opspoorden. Er waren rond het gemaal 
ook onderduikers uit de Weipoort die al 
kruipend het machinegemaal invlucht-
ten. In het woonhuis zat iedereen bid-
dend bij elkaar voor een voorspoedige 
afloop. Gelukkig werden de onderdui-
kers niet ontdekt en zeker voor de fami-
lie Turk was het een grote opluchting. 
Deze periode heeft bij de kinderen veel 
indruk achtergelaten, de spanning met 
het bidden en de waardering voor hun 
ouders die ondanks het gevaar klaar 
stonden voor de onderduikers. Het lan-
ge pad langs de molenboezem moest 
elke dag lopend of fietsend worden 
afgelegd op weg naar het werk of de 
school. Bij het huwelijk van dochter Toos 
werd eerst door haar dit pad afgelegd 
om bij de boerderij van buurman Klaas 
Hoogeveen haar witte trouwjurk aan te 
trekken en klaar te staan voor haar toe-
komstige man. Moeilijker werd het voor 
moeder Turk na een heupoperatie, over 
het land ging het niet vanwege de vele 
hobbels en zij werd daarom met een ge-
leende vletschouw zittende in een mak-

kelijke stoel naar de molen gevaren. 
Na bijna veertig dienstjaren verliet Wim 
Turk met zijn gezin het machinegemaal 
en genoot verder van zijn pensioen in de 
Weipoort. Hij werd opgevolgd door de 
rustende boer Nick Berg, die vanuit zijn 
woonplek in de Weipoort de dieselmo-
tor draaiende hield. In de tegen het ma-
chinegebouw gebouwde schuur stond 
een piano waarop hij oefende voor zijn 
spel op het kerkorgel in de Sint Jan in de 
Zuidbuurt, waarvan hij de organist was. 
Voor een beetje warmte had hij de koel-
leiding van de Crossley motor verlengd 
door deze schuur en deze gaf genoeg 
warmte af tijdens de oefensessie. 

Met de grote ruilverkaveling Rijnstreek 
Zuid in midden jaren tachtig werd een 
nieuw elektrisch bemalingsysteem in 
gebruik genomen door het bouwen van 
twee gemalen aan weerszijden van de 
Weipoortse Vliet. Zo werd het hoofd-
stuk Oostbroekmolen/machinewater-
gemaal met vele problemen definitief 
afgesloten, de lange molenboezem 
werd gedempt en opgenomen in vlak 
gemaakt weiland. (Er waren hier grote 
kreekruggen!) Wat overbleef is de bos-
sage met de restanten van het woon-
huis, dat door een brand was verwoest, 
en de machinekamer met de waterlo-
pen.
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De ‘Zoeker’ uit het februarinummer 
wordt door de heer Esselink uit 
Delft thuisgebracht als de molen 

van Theeuwes te Ulicoten, een dorp in 
de gemeente Baarle-Nassau tegen de 
Belgische grens. Hij schrijft: ‘De molen 
wordt in 1882 gebouwd even ten zui-
den van het dorp aan de tegenwoor-
dige Molenstraat in opdracht van Jaak 
Meeuwesen. Naast de Heimolen is dit 
de tweede molen in de gemeente. Tot 
dan waren de inwoners van Ulicoten 
aangewezen op de molens van Baarle, 
Alphen of Chaam. Na het overlijden van 
Jaak in 1895 wordt het molenaarsbedrijf 
voortgezet door zijn zoon Jef. Jef blijft 
ongetrouwd en woont met zijn zus bij de 
molen. In 1909 worden ze het slachtoffer 
van een gewelddadige overval, die ze 
ternauwernood overleven. In 1912 wordt 
een zuiggasmotor geplaatst als hulp-
kracht. Door gebrek aan een opvolger 
verkoopt Jef de molen in 1917 aan Jo-
hannes Leonardus (Jan) Theeuwes, mo-
lenaar op de Heimolen te Baarle en telg 
uit een bekend Brabants molenaars-
geslacht. Hij heeft drie zonen, voor wie 
hij alledrie een eigen molen zoekt. De 
molen in Ulicoten is bestemd voor zoon 
Hubertus Johannes (Bart) Theeuwes. 
Diens naam wordt op de baard aange-
bracht met het jaartal 1917. In 1918 laat 
Bart een nieuwe woning bij de molen 
bouwen en in 1925 vervangt hij de zuig-
gasmotor door een ruwoliemotor, maar 
de windmolen blijft gewoon in bedrijf. In 
het voorjaar van 1931 breekt onder het 
malen de as en valt het gevlucht van 
de molen, zonder verdere schade aan 
te richten. De molen wordt niet meer 
als windmolen hersteld, maar de romp 
blijft wel staan. Wel is later de kap ver-
wijderd. De ruwoliemotor wordt in 1934 
vervangen door een sterkere Deutz die-
selmotor. Het bedrijf groeit verder en in 
1937 wordt de eerste vrachtwagen aan-
geschaft. In de Tweede Wereldoorlog 
biedt de molenromp een goede schuil-
plaats tegen het oorlogsgeweld. In 1949 
wordt het bedrijf overgenomen door 
zoon Jos en in 1957 wordt de eerste ha-
mermolen geïnstalleerd. Tegenwoordig 
wordt het sterk gegroeide familiebedrijf 
gerund door drie zonen van Jos, die in 
1993 een nieuwe mengvoederfabriek 
lieten bouwen. Al die jaren stak de mo-
lenromp, die als silo ingericht was, nog 

boven het dak van een loods uit, maar 
uiteindelijk is deze in 1994 gesloopt.
De foto in Molenwereld is dus genomen 
in of na 1931. De personen op de foto 
ken ik niet, maar de man in lichte kleding 
op de achtergrond zou heel goed ‘Bart 
de Mulder’ kunnen zijn. De molen had 
een vangstok. Dat mag ongebruikelijk 
lijken voor Noord-Brabant, maar in het 
westelijk deel was het eerder regel dan 
uitzondering.’

De heer Meesters uit Breda gaat dieper 
in op de ‘Zoeker’ uit het januarinummer, 
waarschijnlijk een molen in de omgeving 
van Emden. Hij schrijft: ‘Het is duidelijk 
dat dit molentje gezocht moet worden in 
Oost-Friesland, maar er hebben daar zo 
veel van deze molentjes gestaan. In een 
boek uit 1973, getiteld ‘Die Mündungs- 
und Unterschöpfwerke im I. Entwässe-
rungsverband Emden - Sitz Pewsum’, dat 
de toen nog bestaande poldergemalen 
en haar voorganger beschrijft zijn er 
zeker twintig opgenomen. Maar er wa-
ren er veel meer. Toen Willem Roose en 

ik eind jaren tachtig molenvriend W.O. 
Bakker bezochten, beschreef W.O.B. 
nog zijn bezoek aan diverse watermo-
lens in Oost-Friesland in de jaren vijftig. 
Zo stonden er rond Riepe ook een aan-
tal, waarvan hij er ook één had bezocht, 
die zowel als koren- en als poldermolen 
was uitgerust. Ook in het zojuist beschre-
ven boek staat zo’n molen. Beide molens 
bestaan niet meer. In Oost-Friesland zijn 
nog wel een wipmolen en een herbouw-
de achtkante molen aanwezig, tevens 
zijn er nog een paar onderstukken, die 
uitgerust zijn als poldergemaal. Ook zijn 
enkele tjaskers, al dan niet vakkundig 
gereconstrueerd.
De afbeelding die in Molenwereld stond, 
is uitgegeven circa 1905. De kaart die ik 
heb is in 1909 verstuurd, maar al met de 
kenmerkende dubbele verdeling op de 
achterzijde (dus na 1905). De kaart is uit-
gegeven door W. Schwalbe uit Emden, 
die nog vele prentbriefkaarten uitgaf. 
Deze kaart is uitgegeven in de serie 
“Motiv aus Ostfriesland”, Mühle im Moor. 
Verder is er geen nadere aanduiding. 
Ook heeft hij nog een tweede polder-
molen uitgegeven. Deze kaart draagt 
‘Nr. 9’ met als omschrijving ‘Farbige ma-
lerische Motive aus Ostfriesland. I. Serie 
Wasserschöpfmühle in den Wolden Ge-
gend under Flutnull’. Dus kennelijk onder 
het nulpunt, zoals er ook in Ostfriesland 
enkele diepste aanduidinge zijn.
 
De nieuwe ‘Zoeker’ is ook weer 
een watermolen uit het noorden, 
vermoedelijk Groningen; maar waar? 
Wie helpt? Reacties a.u.b. te richten aan 
de redactie van de Molenwereld
Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle 
fax: 079-5931303 
e-mail: redactie@molenwereld.nl
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Naam: .................................................................................................................................................................................................................................................. 

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