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

Bij de omslag voorzijde: De molen van Maasbommel nadert zijn 
voltooiing. Als hoofdrolspeler in dit nummer verdient hij een plaats op de 
voorkant (foto H. van Steenbergen). 

Bij de omslag achterzijde: Waar in Oost-Vlaanderen de grenzen van 
de dorpen Ursel, Knesselare en Aalter(brug) samenkomen staat op 
de Drieswijk deze Toatse Meuln, (letterlijk: de Molen van Taets) alias 
de Pietendriesmolen, alias Driesmolen, alias Pietenmolen of alias 
Molen ter Piete. Het voorjaar zit in de lucht, vaak gepaard met mooie, 
zware winden: “in de vasten maalt men lasten” zeiden de zuidelijke 
korenmolenaars dan ook. De foto schreeuwt het haast uit (foto Mike 
Ekelschot, maart 2011). 
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Zeker in de afgelopen jaren heeft het restauratiebeleid voor molens 
meerdere malen in dit blad in het middelpunt gestaan, vooral in de 
artikelenserie ‘Status quo? Quo vadis?’ (2008-10, 11 en 2009-2). Die 

artikelenserie krijgt in dit nummer als het ware een praktische toetsing 
aan de hand van de restauratie van de molen van Maasbommel. Het 
is op zich een respect afdwingende prestatie, maar voor velen toch wel 
een met een rare bijsmaak. ‘Molen’ en ‘monument’ staan hier als het 
ware op gespannen voet, doordat er in deze molen een vervlechting is 
ontstaan van molen- en monumentwaarden. Het resultaat is daardoor 
niet meer dan een som der delen, maar minder. Gelukkig is dat meestal 
niet het het geval, maar hier wringt het toch wel heel erg. Het een ‘zon-
digt’ tegen het andere. In het artikel wordt de vermenging uiteengera-
feld en geprobeerd een verklaring te vinden. Daarbij is vermeden op de 
persoon te spelen, maar voor alles getracht het te plaatsen tegen de 
achtergrond van het ‘systeem’. Zo is - bewust - een discussiestuk ontstaan 
dat oproept tot bezinning. Het zal niet door iedereen in dank worden af-
genomen, maar dat hoeft ook niet. Er is nog best veel te winnen, maar 
ook veel te verliezen. Als dit artikel bijdraagt tot het eerste dan beant-
woordt het aan zijn doel. 
Verder in dit nummer een verslag van de jaarvergadering van De 
Hollandsche Molen, de alma mater van het molenbehoud. Daarmee 
was de koek voor dit nummer al weer aardig op.

En Balie Kluiver vreest voor de molenliefde van Alkmaar.
JSB
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Overname Aylvapoldermolen 
te Burgwerd

Het bestuur van de gelijknamige stich-
ting heeft de molen ter overname 
aangeboden aan De Fryske Mole. Het 
bestuur van deze stichting is in principe 
daarmee akkoord gegaan. De molen is 
afkomstig uit Hallum en was daar sinds 
1976 in bezit van De Fryske Mole. Van-
wege de uitbreiding van een industrie-
terrein moest de molen verdwijnen en 
verhuisde naar de plaats van de in 1959 
afgebrande Aylvapoldermolen.
Een ‘verloren zoon’ komt weer thuis. Het 
nodige onderhoud is opgenomen en de 
provincie Fryslân en de gemeente Lit-
tenseradiel hebben ingestemd met het 
verzoek om de molen in de reguliere on-
derhoudsubsidieregeling op te nemen. 
Stichting De Fryske Mole

In Memoriam Ben Hieminga

Op 2 maart is Ben Hieminga, molenaar 
van molen De Kroon te Arnhem, na een 
kort en hevig ziekbed overleden. De 
molen werd uiteraard in de rouw gezet. 
Ben Hieminga is 75 jaar geworden en 
was meer dan dertig jaar vrijwillig mo-
lenaar. Ben vierde in 2005 zijn 25-jarig 
jubileum als molenaar op De Kroon en 
kreeg daarvoor van de burgemeester 
een onderscheiding in de vorm van een 
Arnhems Meisje. Op 1 januari 2010 was 
het dertig jaar geleden, dat Ben aan-
trad als molenaar van de molen die in 
Arnhem beter bekend staat als de Kla-
rendalse molen. De molen waar iedere 
derde woensdagavond van de maand 
de theorielessen worden gegeven aan 
Gelderse molenaars in opleiding. Ben 
kwam in 1980 van de Buitenmolen te Ze-
venaar. Daarvoor had hij ook gedraaid 
op molen De Hoop in Oud-Zevenaar. 
In de jaren op De Kroon heeft hij vele 
leerlingen en examenkandidaten on-
der zijn hoede gehad en was hij tevens 

 De molen van de Tjaerdt van Aylvapolder bij Burgwerd (foto Peter van der 
Drift, 29 september 2001). 
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gedurende zestien jaar bestuurslid van 
de Stichting Vrienden van de Gelderse 
Molen.

Jubileum gevierd op 
Wenninkmolen te Lintelo

Van 3 tot en met 5 maart stond De Wen-
ninkmolen te Lintelo in de vreugd, want 
er werd een feest gevierd. Mevrouw D. 
Nijland-Tichelman werd 75 jaar én draait 
al meer dan 25 jaar met de molen in het 
buurtschap van de gemeente Aalten. 
Mevrouw Nijland is voormalig eigena-
resse van de molen, die sinds 2007 in 
bezit is van de Stichting tot behoud van 
de Wenninkmolen te Lintelo. De vonk 
voor het molenaarschap sloeg over kort 
voordat de molen na de aankoop werd 
beschadigd door een storm in 1972. Dit 
kwam vooral doordat molenaar J. Jan-
sen (van De Prins van Oranje in Brede-
voort) vóór die storm al een paar keer 
was komen draaien met de molen. Het 

duurde uiteindelijk ongeveer 13 jaar 
voordat alles weer was gerestaureerd. 
Van de meer dan 9 miljoen omwentelin-
gen die de molen sinds 1986 heeft ge-
maakt, heeft Mw. Nijland-Tichelman de 
meeste voor haar rekening genomen. 
Dat kan ze redelijk gemakkelijk, want 
ze woont er bijna letterlijk in. Is ze niet te 
vinden in haar huis naast de molen, dan 
veegt, poetst en maait ze wel terwijl de 
molen lustig draait. Moet er geverfd wor-
den, dan doet ze dat met plezier, voor 
zover dat veilig blijft. Om het draaien 
niet al te moeilijk te maken, wordt ze bij-
gestaan door een aantal vrijwillige mo-
lenaars. M. te Brake

Daams’ Molen in Vaassen 
mag worden verhoogd

Op 2 maart heeft de Raad van State 
uitspraak gedaan in het geding tussen 
de Vereniging Vrienden van Daams’ 
molen en de gemeente Epe (Molenwe-

reld 2011-3-85). Bij besluit van 14 januari 
2010 heeft de raad het bestemmings-
plan ‘Daams’ Molen te Vaassen’ vast-
gesteld. Tegen dit besluit heeft de ver-
eniging per brief, bij de Raad van State 
ingekomen op 12 april 2010, beroep in-
gesteld. De gronden van het beroep zijn 
aangevuld per brief van 10 mei 2010. De 
raad heeft daarop een verweerschrift 
ingediend. Daartoe in de gelegenheid 
gesteld, heeft de Stichting ‘Vaassens’ 
Molen’ een schriftelijke uiteenzetting 
gegeven. Op 2 februari 2011 is de zaak 
ter zitting behandeld, waar de vereni-
ging, vertegenwoordigd door H. Koene 
en A. Lauckhart, en de raad, vertegen-
woordigd door mr. A.J. Kisjes, werkzaam 
bij de gemeente, zijn verschenen. Ter 
zitting is voorts verschenen de Stichting 
‘Vaassens’ Molen’, vertegenwoordigd 
door C.W.P. Wittekoek. De Afdeling over-
weegt dat de raad zich in redelijkheid 
op het standpunt heeft kunnen stellen 
dat de belangen bij de ontwikkeling van 
het centrum van Vaassen zwaarder we-
gen dan het belang van de vereniging 
bij behoud van de huidige staat van 
de molen. Daarbij neemt de Afdeling in 
aanmerking dat de raad verschillende 
alternatieven van ophoging van de mo-
len heeft onderzocht, waarna gekozen 
is voor de methode van het opvijzelen 
van de molen met 4,90 meter, waarmee 
volgens de raad de karakteristieke vorm 
en uitstraling van de molen behouden 
blijft. Voorts heeft de raad er terecht op 
gewezen dat sinds de oprichting van de 
molen er verscheidene wijzigingen in het 
karakter van de molen zijn aangebracht 
en dat de molenbiotoop zonder de vrije 
windvang verstoord kan raken. De stel-
ling van de vereniging dat onvoldoende 
is aangegeven dat de voorziene opho-
ging van de molen past binnen het cul-
tuurhistorische karakter van de molen, 
treft daarmee geen doel. Het betoog 
van de vereniging, dat de raad ten on-
rechte de belangen van het handhaven 
van Daams’ Molen in de huidige vorm 
ondergeschikt heeft geacht aan de 
stedenbouwkundige ontwikkelingen in 
het dorp Vaassen, faalt. Het beroep is 
derhalve ongegrond verklaard. Het be-
stemmingsplan is hiermee onherroepe-
lijk geworden. 

Uitstel vervangen roeden 
De Engel Varsseveld

Nadat molen De Engel in Varsseveld 
in 2010 werd stilgezet vanwege haar-
scheurtjes in de roeden (Molenwereld 
2010-5-191), zouden de roeden in maart 
2011 vervangen worden door nieuwe 
roeden. Op 14 maart is Vaags begon-
nen met het kaalzetten van de roeden, 
waarna ze op 15 maart uitgenomen zou-
den worden. De nieuwe roeden hebben 
nummer 243 en 244. Op 14 maart (!) zijn 
de werkzaamheden op de valreep ech-
ter stilgelegd, vanwege het ontbreken 
van de hiervoor vereiste monumenten-
vergunning. 

Versierde Wenninkmolen te Lintelo ter ere van het jubileum van mevrouw Nijland 
(foto M. te Brake, 6 maart 2011).



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

Jubileumactiviteiten Nieuwe Molen te Veenendaal

Actiegroep Be-Houd Molens Bij 
Hoogheemraadschap
 
Hoogheemraadschap Hollands Noor-
derkwartier (HHNK) wil zijn 19 poldermo-
lens, die het nu nog in eigendom, be-
heer en onderhoud heeft, verkopen. Een 
aantal belastingplichtige en stemge-
rechtigde ingelanden (waterburgers) is 
het daar volstrekt mee oneens. Dat mo-
lenonderhoud kost bij HHNK een beetje 
en de resultaten zijn geweldig. Dat sys-
teem werkt tot op de dag van vandaag 
perfect. En wat goed werkt, moet je niet 
afschaffen.

Poldermolens zijn nationale symbolen 
van onze strijd met het water. Het zijn 
internationaal gekende monumenten 
van Hollands watervernuft, iconen van 
het voortdurende waterbeheer. Iconen 
waarmee HHNK zich juist kan afficheren 
om er zijn bestaansrecht in de moderne 
maatschappij duimendik mee te onder-
strepen. Water, watermolens en water-
schap zijn al 600 jaar een onverslaan-
bare eenheid. De actiegroep vindt dat 
HHNK dit middel krachtig zou moeten 
inzetten voor meer begrip van een van 
hun kerntaken. Zich daarmee profileren 
tegen lage kosten en hoog rendement.

Bezuinigen lijkt het belangrijkste argu-
ment van HHNK om de 19 molens af te 
stoten. Volgens de actiegroep dient dit 
argument alleen maar als vehikel voor 
het willen verkopen van die molens. 
Per jaar komt het jaarlijkse molenonder-
houd namelijk neer op een bijdrage van 
slechts 25 eurocent per persoon van 18 
jaar en ouder. Een ‘schijntje’ met uitste-
kend resultaat, want de 19 poldermolens 
zijn nu in prima conditie. Bovendien is 
de organisatie van HHNK op dat beheer 
en onderhoud ingericht en beschikt het 
over voldoende vakmensen. De ac-
tiegroep en de leden van het comité 
van aanbeveling vinden de jaarlijkse 
bijdrage voor de molens binnen de wa-
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 Veenendaal: een bord op de Nieuwe 
Molen attendeert op het jubileum 
(foto J.A.C. de Kroon).

Al hoewel de restauratiewerkzaamheden 
aan de 100-jarige Nieuwe Molen in Veen-
endaal door tegenslag fiks zijn uitgelopen 
en nu nog gaande zijn, wordt er achter 
de schermen druk gewerkt aan de orga-
nisatie van diverse speciale jubileumac-
tiviteiten. Zo wordt door BDU-boeken te 
Barneveld een boek met de titel ‘Zo gaat 
de Nieuwe Molen’ over de Veenendaalse 
molengeschiedenis gepresenteerd. Het is 
op 1 april gepresenteerd in het Viseum te 
Veenendaal en vanaf die datum te koop 
in de molenwinkel en de reguliere boek-
handel. Ook kunnen mensen het boek zo-
wel via www.bduboeken.nl of telefonisch 
op 0342-494318 of via e-mail: boeken@
bdu.nl bestellen.
Van 2 april tot 11 juni is in het historisch 
museum Viseum aan het Kees Stipplein 
de tijdelijke tentoonstelling ‘100 Jaar De 
Nieuwe Molen’ ingericht. Naar verwach-
ting wordt op 23 april De Nieuwe Molen 
officieel in gebruik gesteld. H. de Kroon
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terschapslasten juist goed besteed be-
lastinggeld. De 19 poldermolens blijven 
op deze manier tegen zo laag mogelijke 
maatschappelijke kosten meerjarig in 
een perfecte staat van onderhoud. En 
kunnen ze onze werkende en wervende 
symbolen blijven van duurzaam en inno-
vatief waterbeheer. Daar zijn wij trots op.

De actie richt zich op de besluitvorming 
binnen HHNK. Het gekozen algemeen 
bestuur vergadert 18 mei as. over de ver-
koop van de molens. Daar wil de actie-
groep zo veel mogelijk handtekeningen 
overhandigen om een onzalige verkoop 
te kunnen keren. Het behoud van de 
molens bij HHNK behoedt ze voor een 
onzekere toekomst. Andere keuzes ge-
ven hogere kosten en die komen linksom 
of rechtsom toch weer bij de burgers te-
recht. Daarom: Be-houd de molens bij 
het hoogheemraadschap.

U kunt de actie steunen via www.mo-
lensnh.nl, klik op actiegroep en dan op 
actieformulier. Binnen 1 minuut klaar. Al 
uw huisgenoten kunnen meedoen. Wilt 
u ook anderen in uw directe omgeving 
attent maken om iets wat goed werkt 
(tegen de laagst mogelijke kosten) te 
behouden? De actiegroep kan de steun 
van elke Noord-Hollander gebruiken.

Contact: actiegroep BHMBH: 
gerrit.brienen@hetnet.nl T 072-5150049
Beethovensingel 143, 1817 HR Alkmaar. 

Het betreft de volgende molens: 
 1. L-Q (Burgervlotbrug) 
 2. Hargermolen (Camperduin/Groet) 
 3. Groetermolen (Groet/Schoorl) 
 4. Grebmolen (Schoorldam) 
 5. Groenvelder (Groenveld) 
 6. Westermolen (Nieuwe Niedorp) 
 7. Berkmeermolen (Obdam/Berkmeer) 
 8. Veenhuizermolen (Veenhuizen/

Heerhugowaard) 
 9. Molen D Geestmerambacht (Broek 

op Langedijk) 
10. Geestmolen (Alkmaar) 
11. Sluismolen (Koedijk) 
12. De Viaan (Alkmaar) 
13. Menningweermolen (Grootschermer) 
14. Noordermolen (Akersloot) 
15. De Dog (Uitgeest) 
16. De Woudaap (Krommeniedijk) 
17. Nekkermolen (Neck) 
18. Kathammer (Katwoude)
19. Windmotor Herkules (Zaandam-

Oostzijde).

De actiegroep bestaat uit: Frits Dijks-
hoorn, Gerrit Brienen, Wouter Eecen, Mo-
nique van Peperstraten, Tjalling James, 
André van der Leij, Willem Messchaert 
en Wim van Polanen. Actiegroep BHMBH

Mogelijke overname molens 
door Landschap Noord-Holland

Het Landschap Noord-Holland wil de 19 
molens van Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier overnemen. De 

stichting wil er geen prijs voor betalen, 
maar wil er geld bij krijgen. Het Land-
schap Noord-Holland wil voorkomen 
dat versnippering in de overname op-
treedt, met mogelijk toekomstige na-
delen tot gevolg. Naast het Landschap 
Noord-Holland hebben zich ook drie 
particulieren gemeld met interesse voor 
overname. De Provinciale Molenfedera-
tie adviseert het hoogheemraadschap 
de molens te behouden, dan wel over 
te doen aan een zevental bestaande 
Noord-Hollandse molenorganisaties. In 
mei neemt het bestuur van het hoog-
heemraadschap een beslissing. 

Geen ondergronds museum 
Schermer

Begin maart heeft de Provincie Noord-
Holland bekendgemaakt niet de ge-
wenste 8,1 miljoen euro subsidie te ver-
strekken voor het plan ‘Watericoon Land 
van Leeghwater’. Reeds enkele jaren is 
er achter de schermen gewerkt aan de 
planvorming door vier organisaties in 
de Schermer. Zij wisten zich daarbij ge-
steund door de drie gemeenten uit het 
Land van Leeghwater (Beemster, Graft-
De Rijp en Schermer), het waterschap 
en diverse andere partijen, waaronder 
een Comité van Aanbeveling. Zij allen 
zien het belang in van dit bijzondere 
museum, dat de bezoeker meeneemt in 
de historie van Noord-Holland. Centraal 
in het plan staan een ondergronds mu-
seum, de bestaande Museummolen en 
een nieuw te bouwen schepradmolen. 
Op twee hectare land ziet de bezoe-
ker met eigen ogen hoe Noord-Holland 
door de mens is geschapen. Een staaltje 
vakmanschap dat in de hele wereld nog 
altijd bewondering oogst. Belangrijkste 
punt van kritiek was met name het plan 
met betrekking tot een transparante als 

museum dienstdoende vierde molen. 
Dit zou tegenstrijdig zijn aan de doelstel-
ling van de op 3 april 1964 opgerichte 
Stichting Schermer Molens. Tevens vindt 
de provincie dat de exploitatieopzet ri-
sicovol is.

Sanering bodem rond 
Schermermolens Rustenburg

De verontreinigde bodem rondom de 
molens van de Raaksmaatsboezem bij 
Rustenburg wordt grondig gesaneerd. 
De provincie Noord-Holland stelt 150.000 
euro beschikbaar aan de Stichting 
Schermer Molens voor de sanering. Tij-
dens het herstel van de omgeving van 
de molens bij Rustenburg is de Stichting 
geconfronteerd met een bodemveront-
reiniging. Hoewel deze verontreiniging 
geen directe risico’s voor mens of mi-
lieu met zich meebrengt, levert het wel 
een belemmering op voor het gewenste 
biotoopherstel. De sanering vindt direct 
plaats; tijdens het oorspronkelijke herstel 
van de omgeving van de molen wordt 
de bodem aangepakt.

Opening provinciale themajaar 
Zuid-Holland ‘Leve de Molens’ 

Op 11 maart werd in korenmolen van 
Streefkerk het provinciale themajaar 
‘Leve de molens!’ informeel ten doop 
gehouden; de geboorte van de regio-
nale website ’De molens leven!’ werd 
wereldkundig gemaakt en er was ge-
bak omdat de Simav op de kop af 55 
jaar geleden werd opgericht. ‘Leve de 
molens!’ komt tijdens de fiets- en wan-
delmeerdaagse op 1 juni in Hoornaar 
extra in de schijnwerpers te staan. De 
provincie Zuid-Holland heeft een fors 
bedrag op tafel gelegd om de molens 

 Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomsten in het kader van 
‘Leve de molens’ in het kantoor van de SIMAV; v.l.n.r.: de heer Boonekamp, 
mevr. Boot en de heren De Bruin, Veerman en Zindel (foto H. de Groot).
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in de provincie te promoten. Een schep-
je van dat geld is toebedeeld aan de 
streekorganen Alblasserwaard/ Vijfhee-
renlanden en Drechtsteden, aan de 
VVV, TOON en de Simav. En wie besluit 
samen te werken, legt dat vast in over-
eenkomsten. In Streefkerk kwamen de 
papieren op tafel. Sjoerd Veerman te-
kende namens Drechtsteden, Els Boot 
deed het voor A/V, Erik Zindel voor de 
VVV, Johan Boonekamp voor TOON en 
Kees de Bruin voor de Simav. Voor de re-
gio is de website www.molensleven.nl in 
de maak. Het spreekt voor zich dat er al-
lerlei nieuwe digitale technieken worden 
toegepast om toeristen wandelend, fiet-
send of varend te laten genieten van 
de schoonheid van de Alblasserwaard 
en de Vijfheerenlanden. Het Kunstcen-
trum TOON uit Gorinchem, dat nauw bij 
het opstellen van de projectaanvraag 
betrokken is geweest, is gevraagd om 
het project daadwerkelijk tot realise-
ring te brengen. De nieuwe website is 
gemaakt door Purple Sky uit Sliedrecht. 
De VVV Zuid-Holland Zuid en de Simav 

dragen er zorg voor dat de website de 
komende jaren in de lucht blijft. In zijn 
welkomstwoord schetste Kees de Bruin, 
vice-voorzitter van de Simav, dat zijn or-
ganisatie er naar zal streven om in 2016 
bij het 60-jarige bestaan het Molencom-
plex Streefkerk afgerond te hebben. Hij 
merkte verder op dat de Simav ervan 
doordrongen is dat het culturele erf-
goed nog geslachten lang moet blijven 
bestaan. Namens de regio A/V legde 
burgemeester Els Boot een accent op 
de geschiedenis met haar opmerking 
dat molens het verhaal vertellen van de 
eeuwenlange strijd van het volk tegen 
het water. Wethouder Sjoerd Veerman 
van Alblasserdam wees op het belang 
van de samenwerking van de twee re-
gio’s in dit project. VVV-directeur Erik 
Zindel wees op het belang van molens 
als iconen voor de Holland-promotie. 
Hij refereerde aan de grote molendicht-
heid in de regio, de grootste van het hele 
land, zelfs van Europa en de hele wereld. 
Na de woorden, de daden, de overeen-
komsten werden getekend. Ten slotte 

werd het glas geheven op een succesvol 
vervolg. SIMAV, Streekorganen Alblas-
serwaard/Vijfheerenlanden en Drecht-
steden.

Westlandse Molendag 
op 25 juni 2011

Op zaterdag 25 juni 2011 organiseren de 
Westlandse molenaars van 09.00-17.00 
uur voor de achttiende keer de West-
landse Molendag. Op deze dag is het 
mogelijk zeven koren- en zes poldermo-
lens in werking te zien en te bezichtigen. 
De korenmolens zijn: De Hoop te Maas-
sluis - De Korpershoek te Schipluiden - De 
Roos te Delft (i.v.m. aanleg spoortunnel 
echter gesloten) - Windlust te Waterin-
gen - De Korenaer te Loosduinen - De 
Vier Winden te Monster - De Korenmo-
len te ’s Gravenzande en De Drie Lelies 
te Maasland. De poldermolens zijn: De 
Wippersmolen te Maassluis - De Dijkmo-
len te Maasland - De Nieuwlandsche 
Molen te Hoek van Holland - De Groe-
neveldse Molen te Schipluiden - De 
Schaapweimolen te Rijswijk en De Oude 
Liermolen te De Lier. Evenals voorgaan-
de jaren doet ook de ‘Crossley’ diesel-
motor van de Oude Lierpolder aan de 
Laan van Adrichem 32 te De Lier weer 
mee. Voor de geïnteresseerden in oude 
motoren een unieke kans. Ter hoogte 
van de ‘Oostgaag’ nummer 23 is het 
mogelijk om de fundering van de Kleine 
Kralingermolen te bezichtigen. U kunt 
starten bij elke deelnemende molen en 
een aanbevolen fietsroute met stempel-
kaart kopen voor 5 euro. De hele tocht 
is ongeveer 60 kilometer lang en bij het 
behalen van minimaal vijf stempels (mo-
lens) komt u in aanmerking voor een leuk 
aandenken aan die dag. Meer info op 
de website: www.westlandsemolens.nl. 
De Westlandse Molenaars.

Beroep aangetekend 
besluit rechtbank inzake 
Goejanverwelledijk

Het bouwplan tegenover molen van de 
polder Beneden Haastrecht gaat door 
naar de volgende ronde bij de Raad 
van State. In december 2010 heeft de 
rechter Jan Noorlander deels gelijk ge-
geven, waarmee het besluit van de 
gemeente is vernietigd (Molenwereld 
2011-3-85/86). Projectontwikkelaar Burg-
land heeft nu geen bouwvergunning 
meer en gaat in hoger beroep. Ook de 
gemeente Gouda is in beroep gegaan 
tegen de beslissing van de rechter. Mo-
gelijk dat Burgland zich nu ook tegen 
‘het werk’ van de gemeente gaat rich-
ten. Het zou mooi zijn als bij de Raad van 
State ook het alternatieve bouwperceel 
een rol kan gaan spelen. Want daar-
mee zou de zaak mogelijk tot tevreden-
heid van alle partijen kunnen worden 
afgerond. Werkgroep Gouda Krimpe-
nerwaard
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Restauratie Nederwaard 
nummer 5 Kinderdijk

Op 13 januari heeft de Stichting Werel-
derfgoed Kinderdijk een subsidiebe-
schikking ontvangen van de RCE voor 
het restaureren van molen 5 van de Ne-
derwaard; een zeer bijzondere molen in 
het complex van Kinderdijk. Het betreft 
namelijk de zogenaamde ‘scheve mo-
len’ met twee achterwaterlopen. Ook 
qua interieur is deze molen nog zeer 
authentiek. De restauratie bestaat in 
grote lijnen uit 4 hoofdonderdelen (fun-
dering, rechtzetten, kap en interieur). 
Na het droogzetten bleek al gauw dat 
restauratie van de fundering hoog no-
dig was; de vloer onder het scheprad 
bleek gescheurd. Door het malen is ver-
volgens de grond onder de vloer weg-
gespoeld, waardoor er een groot gat 
onder de molen is ontstaan. Een aantal 
bedrijven is offerte gevraagd voor het 
rechtzetten van de romp. Ten behoeve 
van het rechtzetten zal onder het maai-
veld een betonnen ring worden aange-
bracht rondom de romp van de molen. 

De molen wordt onder de ring aan de 
scheefgezakte zijde losgemaakt en na 
het opvijzelen weer dichtgemetseld. De 
kap is onder grote belangstelling op 23 
februari met behulp van een 140 tons 
kraan van de molen gelicht. Iets wat in 
Kinderdijk nog nooit eerder is gebeurd. 
De keuze voor het lichten van de kap 
is gemaakt uit oogpunt van kostenbe-
sparing en verbetering van de kwaliteit 
van het restauratiewerk van de kuip en 
de kruivloer na het rechtzetten. De kap 
wordt ook weer voorzien van nieuw riet 
en zal waarschijnlijk na de zomer weer 
teruggeplaatst worden. Door de huidi-
ge molenaar A. Hoek is veel aandacht 
en tijd besteed aan het interieur van de 
molen. De familiegeschiedenis speelt 
daarbij een belangrijke rol. Het is van 
groot belang dat de historische details 
van het interieur gespaard blijven en on-
geschonden uit de restauratie komen. 
Dat geldt overigens ook voor de naar 
schatting meer dan 120 jaar oude es-
senboom naast het stookhok. Stichting 
Werelderfgoed Kinderdijk

Feestelijke opening korenmolen 
De Regt in Nieuw-Lekkerland 

Na een restauratie van twee jaar door 
bouwbedrijf Den Toom Heikoop B.V. uit 
Gorinchem wordt molen De Regt op 
zaterdag16 april a.s. feestelijk geopend. 
De opening zal om 10.00 uur worden 
verricht door gedeputeerde Martin van 
Engelshoven-Huls. 
Er is voor de restauratie zo min mogelijk 
gebruik gemaakt van nieuwe materia-
len. Zo zijn de meeste balkkoppen aan-
gescherft in plaats van aangegoten met 
kunsthars om het unieke karakter van 
deze molen zoveel mogelijk te behou-
den. En waar zaken vernieuwd moesten 
worden is er gebruik gemaakt van een 
partij Amerikaans grenen van 150 jaar 
oud. Het zaagwerk hiervoor is verricht 
door houtzaagmolen De Salamander in 
Leidschendam. Het molenmakerswerk is 
met buitengewoon veel zorg uitgevoerd 
door molenmaker Wim van der Wal uit 
Oud-Alblas.
Vanaf 23 april is de molen iedere zater-
dag te bezichtigen van 10.00 tot 16.00 
uur. Er zal dan weer gemalen kunnen 
worden op de elektromotor, zoals dit 
ooit door de voorlaatste molenaar Wil-
lem de Regt is ontworpen. Fantastisch 
om te zien hoe hij er alles aan heeft 
gedaan om een zo hoog mogelijke pro-
ductie te behalen en zo gemakkelijk mo-
gelijk te werken. Hiervan getuigt onder 
andere de jakobsladder die het koren 
tot boven in de molen brengt. En wat te 
denken van zelfs koeling gedurende het 
maalproces door een ventilator boven 
op de stenen! (aspiratie) 

De romp van de Nieuw-Lekkerlandse 
molen is weer ‘regt’en sterk (foto 
A. Boer, 8 maart 2011). 

Afnemen van de kap Nederwaard nummer 5 (foto J. de Vries, 23 februari 2011). 

 Restauratiewerk aan de in slechte 
staat verkerende romp van de molen 
van De Regt in Nieuw-Lekkerland 
(foto 15 november 2007). 



14e jaargang 2011 nr. 4 |129 Molenwereld

Op dit moment wordt de laatste hand 
gelegd aan de ontvangstruimte onder 
de balie en de toiletgroep.
De Stichting Korenmolen De Regt, die 
dertien jaar geleden werd opgericht, 
kan terugkijken op een zeer lange, maar 
geslaagde missie! Stichting Korenmolen 
De Regt

Meningen verdeeld over 
completering molen Sassenheim

Begin maart werd gedurende een twee-
tal avonden voor een in totaal circa 45 
aanwezige belangstellenden op de eer-
ste etage van de onderbouw van de ge-
wezen korenmolen van Speelman te Sas-

senheim het plan voor de herbouw van 
de molen gepresenteerd. Na uitleg over 
het plan van aanpak volgde een kort 
verhaal van molenmaker Luc Verbij over 
de mogelijke opbouw die niet bij de mo-
len wordt gedaan maar op een andere 
plek en dan op een dag in elkaar gezet 
zou kunnen worden dit om te voorkomen 
dat de mensen gaan denken dat er een 
bouwterrein wordt gecreëerd. 
Het plan werd door een deel van de 
aanwezigen omarmd, door anderen 
niet. Bij het vaststellen van het bestem-
mingsplan is een fout gemaakt, waar-
door de maximum bouwhoogte van de 
gecompleteerde molen op maximaal 
13 m gesteld, terwijl dit 23 m zou moeten 
zijn! Aan de andere kant waren de initia-
tiefnemers verplicht de molen voor 2023 
te completeren; iets wat alleen maar 
mogelijk was met een bouwhoogte van 
23 m. 
Vanaf 21 maart ligt het voorontwerp van 
het bestemmingsplan (Molenwereld 2011-
3-85) ter inzage voor een complete mo-
len. 
In de molen worden alleen kleinschalige 
functies toegestaan en is horeca ver-
boden. Als het bestemmingsplan wordt 
goedgekeurd en de bouwvergunning 
er is, gaat de stichting geld inzamelen. 
Enkele buurtbewoners deelden het en-
thousiasme niet en gaven op voorhand 
aan te zullen gaan procederen. 

 Artist impression hoe de situatie met de gecompleteerde molen in Sassenheim 
er komt uit te zien. 



Molenwereld 130  | 14e jaargang 2011 nr. 4

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

Kap molen Ovezande 
teruggeplaatst

Met het op 2 maart terugplaatsen van 
de gerestaureerde kap opde molen in 
Ovezande, is de korenmolen bijna weer 
zo goed als nieuw. Eigenaar Stichting 
Monumenten Goes (SMG) hoopt dat de 
molen deze zomer weer draai- en maal-
vaardig is. Al zo’n drie jaar is de stichting 
in de weer met het herstelproject, waar-
voor ze onder meer subsidie ontving van 
het rijk, de provincie en gemeente Bor-
sele. Naast het opknappen van de kap, 
moest het riet van de romp en de bin-
nenkant van de molen aangepakt wor-
den. De molen in Blazekop was al in juni 
2010 ontdaan van de kap (Molenwereld 
2010-9-308). Over enkele weken komen 
de wieken terug, die weer zijn voorzien 
van het Bilau-systeem. Het rietdek van 
de molen is hersteld, evenals het groot-
ste deel van het interieur van de molen. 

Afscheid molenaars Martinus 
te Beugen

Molenaars Frits Harteman en Hans Heijs 
hebben 1 maart, met een afscheidsbij-
eenkomst bij burgemeester Van Soest 
en wethouder Hendriks-van Haren, hun 
periode als vrijwillig molenaar op de 
Martinus in Beugen formeel beëindigd. 
Vanaf 1986 is Frits Harteman actief als 
vrijwillig molenaar op de Martinus in 
Beugen. Hij is daar al die jaren vast bij 
ondersteund door vrijwilliger Hans Heijs. 
Vijfentwintig jaar lang hebben zij twee 
middagen per week de molen laten 
draaien en al het onderhoud op de 
molen verricht. Vijfentwintig jaar lang 
hebben zij bezoekers en basisschool-
leerlingen rondgeleid. Voor beide man-
nen gaat echter de leeftijd tellen en 
met ingang van 1 maart stoppen zij met 
hun werkzaamheden op de Martinus. 
In 2008 hebben Frits Harteman en Hans 
Heijs beiden de gemeentelijk Speld van 
Verdienste ontvangen tijdens de viering 
van het 140-jarig bestaan van de molen. 

Het beëindigen van het contract als vrij-
willig molenaar na een periode van 25 
jaar was voor het college aanleiding om 
de molenaars nog een keer in het zon-
netje te zetten en hen uit te nodigen voor 
een feestelijk afscheid. Het college heeft 
de heer B.H.M. Verheijen als nieuwe mo-
lenaar benoemd. Gemeente Boxmeer

Halsterse molenaar 
Frans Moerland overleden

Op 1 maart is volkomen onverwacht 
molenaar Frans Moerland uit Halste-
ren overleden. Diverse molens hebben 
in de rouw gestaan als eerbetoon aan 
een van de laatste beroepsmolenaars 
uit West-Brabant. Moerland is 77 jaar 
geworden en heeft altijd de kost heeft 
verdiend met de molen en de daar aan 
verwante veevoerhandel. Frans Moer-
land is op 5 maart begraven op de pro-
testantse begraafplaats in Halsteren. De 
Sancto Antonio is reeds sinds begin 1900 
in het bezit van de familie en ging Frans 
zeer nauw aan het hart. De molen maal-
de zelfs enkele jaren met een roede, na 
roedebreuk in 2004. Met het heengaan 
van Frans verliest de (Brabantse) mo-
lenwereld weer een vakmulder van de 
oude stempel. 

In Memoriam Sjef van Lith

Op 25 februari is op 88-jarige leeftijd 
Sjef van Lith overleden. De heer van Lith 
was de laatste actieve molenaar op de 
achtkante bergkorenmolen De Hoop in 
Keldonk. Al enige tijd was de gezondheid 
van Sjef erg broos. Na het overlijden van 
zijn vrouw Annie in 2009 ging het met zijn 
gezondheid snel minder. Sinds kort ver-
bleef hij in het zorghotel van BrabantZorg 
te Veghel. Op 3 maart vond de crema-
tieplechtigheid plaats in Uden. Als mole-
naarszoon zette de heer Sjef van Lith het 
werk van zijn vader voort. Vader Van Lith 
kocht in 1908 de molen van Christiaan 
Raaijmakers die op zijn beurt de molen 

in 1903 aan de Aschstraat (nu De Roost) 
in Keldonk had laten bouwen. Mede 
omdat de techniek bij de productie van 
voeders en het benodigde volume die 
de veehouderij vroeg het ambachtelijke 
van de molen had ingehaald werd de 
molen uiteindelijk verkocht. Na de ver-
koop van de molen in de zestiger jaren 
van de vorige eeuw raakte de molen 
snel in verval, wat in 1972 leidde tot sloop 
van de bovenbouw. Vol belangstelling 
volgde de heer Van Lith de resultaten 
en van de in 2006 opgerichte Stichting 
korenmolen De Hoop Keldonk, die zich 
de herbouw en restauratie van ‘zijn’ 
molen tot doel heeft gesteld. Enthousi-
ast was hij over de vorderingen die de 
stichting maakte bij de ontwikkeling van 
de plannen en de steun die het project 
in de omgeving geniet. Hij zag er naar 
uit aanwezig te zijn bij de formele start 
van de bouwactiviteiten die op zeer 
korte termijn gepland zijn. Helaas zal hij 
dit moment niet meer mee kunnen ma-
ken. De stichting is blij met de wens van 
de familie om bij de verdere ontwikkelin-
gen betrokken te willen blijven. Stichting 
korenmolen De Hoop Keldonk wenst de 
kinderen en verdere familie van Sjef van 
Lith veel sterkte bij het verwerken van het 
verlies van hun dierbare. Stichting koren-
molen De Hoop Keldonk 

Molenstenen Nispen 12 jaar 
niet van hun plaats geweest

Op dit moment wordt de molen van Nis-
pen na een uitvoerige restauratie 12 jaar 
geleden opnieuw gerestaureerd. De 
tand des tijds heeft mede ten gevolge 
van weinig draaien flink geknaagd aan 
de molen. Destijds werden 2 koppels 
kunststenen geleverd door Hans Titulaer. 
Een koppel 16-ers en een koppel 17-ers, 
beiden met zacht bodemsel. Nadat de 
vervoerder de stenen op pallets onder in 

 Oud molenaar Sjef van Lith van de 
Keldonkse molen (foto H. van Hees). 

 De molenaars van Beugen en hun partners tijdens de off iciële afscheidsbij-
eenkomst in gezelschap van burgemeester Van Soest en wethouder Hendriks 
(foto gemeente Boxmeer, 1 maart 2011).
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de belt had afgeleverd, werden de res-
tauratiewerkzaamheden stilgelegd (Mo-
lenwereld 2002-2-38/39). Na 12 jaar la-
gen de stenen beneden in de vochtige 
belt nog geduldig te wachten. Helaas 
waren de metalen onderdelen van de 
stenen nog niet allemaal van RVS. Het 
waren de laatste stenen met gewone 
stalen banden. Deze waren dan ook be-
hoorlijk geroest en moesten vervangen 
worden. Omdat dat ter plekke onhandig 
was, zijn ze naar de werkplaats in Plas-
molen vervoerd. De stenen bleken bijna 
vastgegroeid aan de pallets waarop ze 
12 jaar geleden in de molen afgeleverd 
waren. Ook waren ze vervuild door het 
lange liggen en waren deels wit uitge-
slagen door inwerking van vocht en wa-
ter. Echter van scheuren was geen spoor 
te ontdekken, ondanks dat de stenen 
(evenals de molen) geen omwentelin-
gen hebben gemaakt. De banden zijn 
nu vervangen door RVS banden en de 
stenen opgefrist. Ze liggen ondertussen 
al weer in de molen, maar nu waar ze 
moeten zijn: op de steenzolder. 

Start herstel d’Onvermoeide 
te Raamsdonksveer

De gemeente Geertruidenberg heeft een 
bedrag van 66.000 euro beschikbaar ge-
steld voor restauratie van d’Onvermoeide 
in Raamsdonksveer. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd door Coppes uit Berg-
haren. Het bedrag komt boven op de 
80.000 euro van RCE, waarvoor de voor-
waarde geldt dat de renovatie eind dit 
jaar wordt afgerond. Zo moet een van 
de roeden vernieuwd worden en heb-
ben de kozijnen en deuren een opknap-
beurt nodig. 

Vlaanderen stapt mee in 
Europese Molenmaand 

Net zoals Nederland, Frankrijk en Groot-
Brittannië houdt ook Vlaanderen zijn 
Molendag in de maand mei. Dit jaar 
vindt het evenement plaats op zondag 
22 mei (van 10-18 uur). Het Molenforum 
Vlaanderen waar vrijwel alle Vlaamse 
molenverenigingen bij zijn aangesloten, 
schaart zich achter de Europese Molen-
maand mei. De bedoeling is om in de 
meimaand in de verschillende Europese 
landen initiatieven te nemen, om de 
historische wind- en watermolens in de 
schijnwerpers te zetten. Het is een goed 
idee om onze molens in een Europese 
context te plaatsen. Het kan enkel maar 
de internationale uitstraling van ons 
gevarieerd molenerfgoed bevorderen. 
Meer info op: 
www.molenforumvlaanderen.be.

De stenen van Nispen met pallet-
afdruk na twaalf jaar ‘rust roest’ 
(foto H. Titulaer, 1 februari 2011). 
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In ’t kort

- Op 10 maart is de tjasker bij molen De 
Dellen in Nieuw- Scheemda weer te-
rug geplaatst en heeft ook al weer ge-
draaid. 
- In februari zijn de nieuwe roeden van 
molen De Star te Balkbrug gestoken. 
- De Molen van Frans te Mander bestaat 
dit jaar 300 jaar en dat wordt in augustus 
gevierd. 
- De Stichting Cultuurbehoud Milsbeek 
voert actie voor eerherstel van de te 
koop staande onttakelde molen aan de 
Rijksweg in het dorp.
- Het College van B en W van Oude IJs-
selstreek wil molen De Engel te Varsse-
veld met een bruidschat van 158.850 
euro overdragen aan Stichting ‘t Hofs-
huus. 
- In maart is molenmaker Verbij uit Hoog-
made gestart met het vervangen van 
de korte en de lange spruit van De Eer-
steling te Hoofddorp.  
- Op 9 maart heeft ook de provincie toe-
stemming verleend om de Nachtegaal 
te Middenbeemster te verplaatsen.
- De stomp van de vijzelmolen van de 
Bieslandse polder bij Delft heeft een 
nieuw rietdek gekregen.
- Vrijdag 18 maart is Molen 6 bij Haastrecht 
opgeleverd. De ingebruikstelling, zij het 
nog zonder binnenwerk, is voorzien voor 
14 mei tussen 11 en 15 uur.
- De stomp van de Westabtsmolen in 
Schiedam staat voor een bedrag van 
449.000 euro te koop.
- Op 23 februari is het circa 800.000 euro 
kostende plan om molen de Zwaan in 
Vinkel te herbouwen gepresenteerd 
door de Stichting de Vinkelse Molen. 
- Ten behoeve van herstel van De Volmo-
len te Vaals heeft Gedeputeerde Staten 
een bedrag van 250.000 euro beschik-
baar gesteld. 

 De stomp van de Bieslandse vijzelmolen bij Delft met zijn 
nieuwe rietdek. Op de voorgrond de centrifugaalpomp uit de 
gemaalperiode (foto E.G.M. Esselink, 20 maart 2011). 

Molen No.6 bij Haastrecht 
gedurende de oplevering op 18 
maart 2011 (foto D. Kenbeek).

 De te koop staande romp van de Westabtsmolen te 
Schiedam (foto E. Esselink, 6 maart 2011).
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Molenliefde 
onder druk

Het heeft de landelijke kranten gehaald: 
de val van het College van B&W van Alk-
maar. De oorzaak, zo heb ik begrepen, 
was de verplaatsing van het Medisch 
Centrum Alkmaar naar Heerhogowaard. 
Het MCA wilde best in Alkmaar blijven, 
maar een beoogde bouwlocatie in 
deze stad viel af omdat men vreesde 
dat de vereiste procedure wel eens 
heel slepend kon worden en daardoor 
bouw binnen de gestelde termijn niet 
haalbaar zou zijn. Om die reden wil het 
MCA uitwijken naar Heerhugowaard. 
Dat schoot de Alkmaarse gemeente-
raad in het verkeerde keelgat. Die stond 
niet te juichen dat een zo belangrijke en 
elementaire voorziening zou verhuizen 
naar een buurgemeente. Bovendien is 
het MCA de grootste werkgever van Alk-
maar. Die zomaar uitvlaggen?
Uit andere bronnen weet ik dat de be-
oogde locatie in Alkmaar zich bevond 
binnen het gezichtsveld van de beken-
de strijkmolens aan De Zes Wielen en dat 
de bouw van het ziekenhuis een aan-

tasting van de molenbiotoop zou bete-
kenen. Dat wil ik best geloven. Natuurlijk 
schoten molenliefhebbers dan ook gelijk 
in de proteststand. Voor hen was Leiden 
in last, maar bij Alkmaar begint de victo-
rie. De bouw van het ziekenhuis op die 
plek gaat niet door en de molenbiotoop 
blijft ongeschonden, voor zover je zoiets 
in deze tijd zeggen kan. 
Ik weet niet of er binnen Alkmaar beter 
geschikte locaties voor het ziekenhuis in 
beeld zijn geweest. Dat zal wel niet, want 
anders had men die gelegenheid wel 
met beide handen aangegrepen. 
Ik ben molenliefhebber genoeg om een 
goede molenbiotoop en het handha-
ven ervan belangrijk te vinden. Maar 
hier geraakte ik toch wel in tweestrijd, de 
beruchte twee Seelen in meinem Brust 
om het maar eens met Goethe te zeg-
gen. Het zal toch niet zo zijn dat je wan-
neer je voor het ziekenhuis kiest tegen 
de molens bent of omgekeerd voor de 
molens tegen het ziekenhuis? Mijn ge-
weten begon zelfs zo te knagen dat ik er 

een kaart bij heb gepakt en de afstand 
Alkmaar-Heerhugowaard heb geme-
ten. Die afstand viel gelukkig mee: een 
paar kilometer, zeker gerekend vanaf de 
oorspronkelijk beoogde bouwlocatie bij 
Oudorp.
Maar stel je voor in een spoedeisende, 
levensbedreigende situatie. Het is toch 
mooi een paar kilometer verder en hoe 
je het ook wendt of keert: het kost toch 
maar tijd. En dan heb ik het nog niet 
over vertraging door files of wat dan 
ook. Daarom kan ik mij toch wel voor-
stellen dat er mensen in Alkmaar zijn die 
het een geruststellend idee vinden dat 
er in Alkmaar een ziekenhuis is; je weet 
maar nooit. Als dan blijkt dat het zieken-
huis verhuist naar een buurgemeente 
omdat een bezwaarschriftenprocedure 
van molenliefhebbers er voor zorgt dat 
het ziekenhuis niet op tijd in de eigen 
gemeente kan worden gerealiseerd dan 
zou ik dit als Alkmaarder geen leuk idee 
vinden en die molens net zo als die Am-
sterdamse gemeentesecretaris op de 
pleziertrein naar Brussel willen zetten. 
Of onderschat ik de molenliefde van de 
Alkmaarders?

 Balie Kluiver

- A D V E R T E N T I E -
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 De buitenroede werd op 
dezelfde manier vevoerd. 
Het transport van bovenaf 
gezien vanaf de molen De 
Palmboom (foto Garrit 
Hendriks). 

 De roeden voor De Kameel werden op een buitenis-
sige manier van de werkplaats naar de molen vervoerd. 
Die vereist wel vakmanschap van de machinisten. Links 
molenmaker Rob Batenburg, rechts, het witte pand, de 
gewezen stoommolen De Draak (foto Garrit Hendriks). 

 Het steken van de 
binnenroede in De 
Kameel te Schiedam, een 
karwei van hoog niveau 
(foto Paul Sporken).

Het ophekken van 
de buitenroede 
(foto Gerard Barendse, 
15 maart 2011).

Het steken van 
de roeden trok veel 
belangstelling (foto 
Paul Sporken). 

Op 14 maart zijn de roeden gestoken in molen 
De Kameel te Schiedam. De molen is daar-
mee uiterlijk compleet. De komende maan-
den wordt er in de molen hard gewerkt om 
alles op tijd af te hebben voor de officiële 
opening. Vorig jaar werd in juni het hoogste 
punt van de molenromp bereikt. Na de plaat-
sing van de kap in december 2010, is met het 
steken van de roeden het hoogste punt de-

Wiekenkruis 
erbij in 

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

finitief op iets meer dan 42 meter uitgekomen; nog steeds de 
kleinste van alle Schiedamse molenreuzen. Het spoorwiel is af en 
aan de steenspillen en molenstenen wordt gewerkt. Op de on-
derste zolders worden de kantoorruimtes afgebouwd. Hiervoor 
zijn onlangs de vloeren gestort. De tussenwanden, het sanitair en 
elektra zijn de komende weken aan de beurt. Tijdens Nationale 
Molendag op 14 mei zal molen De Kameel officieel in gebruik 
worden genomen. De opening krijgt een feestelijk tintje met een 
spectaculaire openingsact, optredens en activiteiten. Stichting 
de Schiedamse Molens.

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

Houthandel
Zagerij
Import

Voor molenrestauraties

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

Verder: 
Iepen • Bolletrie • Steenbeuk • Douglas

Larix  • Azobé • Noord Noors Grenen

A L M E N U M
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Molenkalender 2011

14 en 15 mei 2011: Nationale Molendag

11 en 12 juni 2011: Groninger Molenweekend

25 juni 2011: Westlandse Molendag

Molenkalender buitenland 2011

14 en 15 mei 2011: Franse Molendag

22 mei 2011: Vlaamse Molendag (B)

13 juni 2011: Duitse Molendag

De Kameel beheerst het stadsbeeld bij een van de 
invalswegen van oud Schiedam. Op 17 maart heeft de molen 
voor het eerst gedraaid, op enkele dagen na precies 146 jaar 
nadat de oude Kameel voor het laatst maalde: 20 maart 1865 
(foto Gerard Barendse, 15 maart 2011).



Groot Wesseldijk

In de afgelopen periode is er weer een 
grote verscheidenheid van werkzaam-
heden aan wind- en watermolens door 
ons bedrijf uitgevoerd.
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N V V M - m o l e n m a k e r s 

A C T I E F

 De Volharding Zeddam: 
Met zo’n staart valt niet te 
kruien (foto Groot Wesseldijk, 
19 november 2010). 

Zachte landing 
van de kap van 
De Hoop in Elspeet 
(foto Groot Wesseldijk, 
3 november 2010). 

Aan korenmolen De Hoop te Elspeet 
wordt gewerkt aan een volledige restau-
ratie, momenteel ligt het zwaartepunt 
op kuip, het Engels kruiwerk en de kap. 
In watermolen Den Haller te Diepenheim 
is het tweede koppel stenen - blauwe 

stenen - opnieuw gelegd en werden 
herstelwerkzaamheden aan vloer-balk-
lagen en een balk in de zijwand verricht. 
Korenmolen De Volharding in Zeddam 
kreeg een nieuwe staart. Bij de molen 
van Oude Hengel te Ootmarsum is be-
gonnen aan het staartwerk en het ge-
vlucht. Voor korenmolen De Leeuw te 
Lettele is de nieuwe Ten Have klep na-
genoeg gereed. Ook de Zwiepse Molen, 
de Warkense Molen, de Hackforter Wa-
termolen en de Hackforter Windmolen 
te Vorden, Korenmolen De Tijd te Elburg 
en korenmolen De Ster te Geesteren kre-
gen bezoek van onze molenmakers. 
Molenaar Mark den Boer heeft onze 
werkplaats aangedaan om omze me-
dewerkers zijn smeedkunsten te demon-
streren. 
In Duitsland is het gevlucht geleverd en 
gemonteerd voor de Holländermühle 
in openluchtmuseum Molfsee bij Kiel 
en werd de binnenroede van molen 
Auguste weer gestoken na herstel van 
stormschade aan de zelfzwichting. Voor 
de Gerritzen Mühle te Elten werd een 
nieuwe houten wagen voor het Engels 
kruiwerk gemaakt en is de oude motor-
steen weer werkend gemaakt. Momen-
teel wordt gewerkt aan een gevlucht 
met zelfzwichting voor molen Aurora in 
Weddingstedt (Schleswig-Holstein) en 
wordt begonnen in Gildehaus met ver-
nieuwing van het gehele staartwerk.

Mark den Boer, bij veel 
lezers bekend als olieslager 

op De Passiebloem, aan 
het smeden (foto Groot 

Wesseldijk, 12 maart 2011). 
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 Het klaar maken van de kleppenroede voor 
De Leeuw in de werkplaats in Lochem 
(foto Groot Wesseldijk, 17 maart 2010). 

Het steken van 
de buitenroede 
in de molen van 
Waldfeucht. De 
roeden zijn wit-rood 
geverfd; de kleuren 
van de Westfaalse vlag 
(foto Vaags, 3 maart 
2011). 

 De kap van de Horner Mühle van 
dichtbij. Allerlei details zijn goed 
zichtbaar, zoals de zelzwichting 
en het Duits borstroedensysteem 
met open borststukken waarop de 
lassen zijn gemonteerd (foto Vaags, 
25 februari 2011).

Vaags

Deze keer een overzichtje van wat Duitse 
klusjes van de laatste tijd.
De Horner Mühle in Bremen-Horn is wel 
kompleet, maar kan niet draaien. Di-
verse kleine en wat grotere problemen in 
het kruiwerk en het gevlucht moeten hier 
worden opgelost.
Ook in Duitsland zien ze inmiddels de 
voordelen van de thermisch verzinkte 
roeden in. Van de molen in Waldfeucht 
wordt het gevlucht vervangen. De mo-
len staat praktisch op de grens met Ne-
derland en dat is aan de invloeden in de 
constructie ook te zien. De bestaande 
roeden en neuzen worden door ons 
vervangen door verzinkte (deelbare) 
roeden en aluminium neuzen. Ook voor 
de molen in Lechtingen zijn we 4 nieuwe 
aluminium neuzen aan het maken.
In Baerl bij Duisburg werken we al een 
tijdje samen met de opdrachtgever aan 
de restauratie van de Lohmühle. De 
opdrachtgever doet veel werk in eigen 
beheer en wij staan ze bij met de wat 
lastigere werkzaamheden. Binnenkort is 
de kap en het kruiwerk gereed en zal het 
werk binnen in de molen verder gaan.

 

De molen van Oude Hengel staat nu 
tijdelijk frank en vrij in zijn omgeving. 
Dat heeft ook zijn voordelen voor het 
restauratiewerk (foto Groot Wesseldijk, 
10 maart 2011). 

Het betimmeren 
van de kap van 

de Lohmühle in 
Baerl met schaliën 

(foto Vaags, 17 januari 
2011).

 Nogmaals de Horner Mühle, zo 
Noord-Duits als het maar zijn kan 
(foto Vaags, 15 april 2010).
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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

*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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De ‘Zoeker’ uit het maartnummer 
wordt door de heer Posthumus 
uit Huins thuisgebracht. Hij schrijft: 

‘De afgebeelde molen stond te Rijper-
kerk te zuiden van het park Vijversburg 
te Zwartewegsend, in de provincie Fries-
land. De molen is nog uitgerust met zelf-
zwichting en werd in 1958 buiten gebruik 
gesteld. 
De molen had ernstige windbelemme-
ring van het vele geboomte in de om-
geving. De zelfzwichting maakte plaats 
voor zeilroeden en de roeden werden 
later zelfs ingekort zodat de jeugd er niet 
meer makkelijk in kon klimmen. 
Na verval is de molen afgebroken en 
verplaatst naar een plek te noorden van 
de autoweg. 
De molen is daar maalvaardig opgele-
verd en kan de Rijperkerkerpolder be-
malen. Dit gebeurde in de jaren1981-82 
en de molen heet nu de Ypey molen. 

Onder inventarisatienummer 60 is in de 
Friese molenboeken meer te vinden.
Ook de heer Esselink uit Delft brengt de 
molen als zodanig thuis en schrijft: ‘Tot 
aan de roedebreuk in 1958 had de mo-
len zelfzwichting, zoals op de foto te zien. 
Bij het herstel in 1959 werden de roeden 
Oudhollands opgehekt. In 1981 werd de 
molen verplaatst naar Rijperkerk. Op 
zijn oude standplaats kreeg de molen 
steeds meer last van de bomen van het 
park, ook het bos van Ypey genoemd. 
Dat is op de foto al een beetje te zien 
aan de struiken links en rechts van de 
molen.’
We danken beide inzenders hartelijk 
voor de oplossing.

De nieuwe ‘Zoeker’ is gegarandeerd een Friese molen, zoals ook de tekst op de kaart 
aangeeft; maar om welke spinnenkopmolen gaat het? Keus genoeg... 
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.

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

MOLENSTEENMAKERIJ

Voor de beste kunstmaalstenen als ook blauwe basaltlavamaalstenen.
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
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Asbreuk Oostbroekmolen
schrijft: ‘Ik heb met grote interesse de 
laatst verschenen Molenwereld gelezen, 
met name het artikel van de Oost en 
Westbroekerpolder onder Zoeterwoude 
had mijn aandacht. De twee foto’s van 

de crash heb ik aandachtig bekeken 
en hier wil ik toch wat over kwijt. Ik twij-
fel heel sterk aan het verhaal van het 
vastlopend lager; ik kan mij niet voor-
stellen dat deze kracht groot genoeg is 
om een wiekenkruis te lanceren. Als je 
op de foto kijkt lijkt het wel of de zaak in 
één keer geblokkeerd is en bekruipt mij 
het gevoel dat hier toch de vang in het 
spel is, of wat te denken van roebreuk of 
een scheur in de as van het te vast slaan 
van de roewiggen? Het zal allemaal wel 
in duister gehuld blijven, vrees ik. Dat 
neemt niet weg dat ik mijn bewondering 
voor Dekker wil uitspreken, jammer dat 
er over zijn prachtige innovaties zo bitter 
weinig gepubliceerd is. (In De Molenaar, 
jaargang 1993 heeft een uitvoerige ar-
tikelenserie over hem gestaan van de 
hand van Carl Doeke Eisma. jsb.) Ik heb 
(samen met mijn broer) al een paar keer 
in de molen van Waardenburg bij zijn 
pompen gestaan en wat een prachtige 
vinding! Juist in tijd waarin de molen het 
onderspit delfde heeft hij toch nog met 
moed geprobeerd het rendement van 
onze Oudhollandse molen op te krikken 
(ik denk ook aan de bovenmolen van 
Benthuizen), jammer dat de tijd hem zo 
tegen zat!’

De verklaring van het breken van 
de as van de Oostbroekmolen, 

zoals beschreven in het maartnummer 
van Molenwereld wil er bij de Kinder-
dijkse molenaar Arie Hoek niet in. Hij 

Nogmaals de verongelukte Oostbroekmolen (foto coll. L. Witteman).

Zelfzwichting molen Haamstede

Naar aanleiding van de mededeling 
in het maartnummer van Molenwe-

reld dat molenaar Dijkman geen zelf-
zwichting liet aanbrengen op de molen 
van Haamstede schrijft de Goudse mo-
lenaar Willem Roose: 

‘In het laatste nummer van Molenwereld 
vertelt de heer Mans dat Dijkman nooit 
zelfzwichting op de molen van Haamste-
de heeft laten aanbrengen. Dat gege-
ven is op zich juist, maar vrij onbekend 
is dat deze molen ooit zelfzwichting 
heeft gehad op beide roeden voor de 
aankoop door Dijkman. Om onduide-
lijke reden schakelde men echter alweer 
heel snel terug op zeilen. Ton Meesters 
heeft hierover een paar jaar geleden 
gepubliceerd in Molinologie en daarbij 
zelfs een unieke foto van De Graanhalm 
met zelfzwichting afgedrukt. Wellicht is 
het aardig om ook de lezers van Molen-
wereld kennis te laten maken met deze 
onbekende episode uit het bestaan van 
deze molen.’

Dat doen we dan ook graag en dankzij 
de medewerking van de heer Meesters 
kunnen we er de bewuste foto ook bij 
plaatsen.

De molen van Haamstede met zelfzwichting, niet op beide roeden, maar alleen 
op de buitenroede. De kaart is uitgegeven na 1905; uitgave van P. Romeijn, 
Burgh (foto coll. A.F.M. Meesters).
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Naar aanleiding van het artikel in 
het vorige nummer over het molen-

model van Klaas van Vliet Wz met acht 
wieken ontvingen we een reactie van 
de heer E.G.M. Esselink uit Delft die er in 
geslaagd is om meer gegevens boven 
water te krijgen. Hij vond in het Leidsch 
Dagblad van zaterdag 3 juli 1920 het on-
derstaande artikel: 

Nieuwe verbeterde 
water- en korenmolen
In Augustus 1917 bevatte „De Rotterdam-
mer” een ingezonden stuk van den heer 
K. van Vliet Wzn., bouwkundige te Rot-
terdam, over polderbemaling, waarin 
hij zijn overtuiging uitsprak, dat het de 
moeite waard zou zijn een geheel nieu-
wen molen met wind als drijfkracht te 
construeeren.
Sedert dien heeft de heer Van Vliet, 
thans wonende Jacob-Cats-straat 53, 
Rotterdam, niet stil gezeten, maar met 
de hem eigen voortvarendheid gewerkt 
aan de realiseering zijner denkbeelden.
Zoon uit een voormalig molenmakersge-
slacht, heeft hij als het ware een aange-
boren belangstelling voor molenbouw. 
Leidden de omstandigheden hem niet 
rechtstreeks in de richting van het mo-
lenmakersbedrijf, de heer Van Vliet bleef 
daadwerkelijk belang stellende.
Wij werden in de gelegenheid gesteld 
de beproeving bij te wonen van een 
nieuwen molen, geheel aanpassende 
aan de verbeteringen, in constructie de 
laatste jaren bereikt. Deze molen is door 
den heer Van Vliet geheel zelf vervaar-
digd. Bepaalde onderdeelen zijn onder 
zijn toezicht en op zijn aanwijzingen in 
elkaar gezet.
Op mechanisch gebied is de molen van 
bijzondere verbeteringen voorzien. De 
onderbouw is geheel gewijzigd, biedt 
een keurige woning voor den molenaar 
en uitnemende bergruimte voor materi-
aal. Wie de bekrompen, hokkerige wo-
ningen gezien heeft in onze oude wind-
molens, ziet hier dadelijk den enormen 
vooruitgang.
Het eigenaardige bij dezen molen is, 
dat hij zoowel bij veel minder wind dan 
voorheen als bij veel wind krachtig ma-
len kan.
Door diverse in- en uitschakelingen kan 
de molen met dubbele kracht werken, 
wat evenzeer een groot voordeel te 
achten is.
De wind is nog steeds goedkoope kracht 
en noch staking, noch oorlog, noch 
loonsverhooging werken belemmerend, 
waar wind beweegkracht is.
De laatste jaren verrijzen in vele polders 
kleine watermolentjes van het bekende 
type. De groote, verdwijnen en worden 
afgebroken. Dat behoeft niet. Alles 
wordt verbeterd, profiteert van de enor-
me ontwikkeling der techniek en van 
verbeterde materialen.
Zouden dan de molens niet verbeterd 
kunnen worden?

Waar de kosten van bemaling van kleine 
polders door de steeds stijgende prijzen 
van steenkolen, olie en electriciteit, vier- 
tot zesmaal zoo hoog zijn als voorheen, 
daar betalen de kleine polders aan mo-
lenschaps-, polder- en grondlasten niet 
minder dan 40 tot 70 gulden per H.A. Wij 
meenen, dat de molen, die de heer Van 
Vliet zoo keurig in elkaar zette, onder die 
omstandigheden een goede toekomst 
tegengaat. Bezuiniging staat op ieders 
program! Ook op dat van den boer en 
den tuinder. Wanneer hij dan op de pol-
derlasten belangrijk bezuinigen kan zal 
hij deze gelegenheid toch met beide 
handen aangrijpen? Welnu, hier is een 
prachtkans geboden.
Van belang is hierbij vooral, dat diverse 
reeds bestaande molens volgens het 
door den heer Van Vliet uitgevonden 
systeem gemakklijk en zonder al te 
hooge kosten verbeterd kunnen worden.
De molen maakte een uiterlijk zeer pret-
tigen indruk en de werking was in alle 
opzichten prima. Ook voor korenmolens 
lijken ons de aangebrachte belangrijke 

Nogmaals de molen 
met acht wieken

Nogmaals de molen met de acht wieken.

verbeteringen in toepassing gebracht.
Uiteraard laten wij ons over technische 
bijzonderheden niet uit; die zijn en blij-
ven het geheim van den bouwer.
Wij willen door dit artikel alleen de aan-
dacht vestigen op het resultaat van des 
heeren Van Vliet’s arbeid, waarvan wij 
voor ons water- en molenrijke land wel 
wat goeds verwachten.’

Een foto stond er niet bij, maar het moet 
toch wel heel raar lopen als de in het ar-
tikel beschreven molen niet het molen-
model uit het vorige nummer is, ook al 
staat er niets bij over het aantal wieken. 
De beschrijving van de onderbouw van 
de molen wijst heel duidelijk weer wel in 
die richting. Het blijkt inderdaad te gaan 
om een molenmodel met een serieus 
doel. Afgaande op de beschrijving was 
het ook voorzien van binnenwerk, maar 
daar blijven we helemaal over in het on-
gewisse steken. In ieder geval zijn we wel 
weer iets wijzer geworden en daarom 
danken we de heer Esselink voor zijn re-
actie. 
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J.S. BakkerGerommel 
in Maasbommel?

Behouden 
molen,
verloren 
monument

 De laatste beroepsmolenaar van Maasbommel, 
Jo Coppens. Boven de deur het afdak, en 
aanbouwen tegen de molenromp. 

In de jaarboeken en -boekjes van de Vereniging 
De Hollandsche Molen was hij waarschijnlijk de 
meest en best gelezen rubriek: ‘Behouden molens’. 
Het was de rubriek waarin mededeling werd 
gedaan van het herstel aan molens, uitgevoerde 
verbeteringen, zelfs herbouw en wat daarmee aan 
inspanningen gepaard ging. Het waren de triomfen 
van de vereniging. In sommige gevallen was zelfs 
dreigende sloop omgekeerd in het tegendeel. 

 De Maasbommelse molen in zijn nadagen als 
in bedrijf zijnde molen. De zeilen zitten nog 
op de roeden. De molen zal overhek zijn gezet 
omdat een staande roe niet bevorderlijk is voor 
de toegankelijkheid, vooral bij het laden en 
lossen. Om de molen een ijzeren, wit geverfd 
veiligheidshek om te voorkomen dat passanten 
te dicht bij de draaiende wieken komen. Links 
van de molen het kolossale molenhuis met het 
platte dak. Veel molenliefhebbers kunnen zich 
niet voorstellen dat een molenaar zoiets bij zijn 
molen laat bouwen. Toch is het de historische 
werkelijkheid... 

 Het bedrijf groeide na de onttakeling door tot een f link 
molenaarsbedrijf naar de begrippen van die tijd. De molenromp zonk 
haast in het niet. Om droog te kunnen laden en te lossen werd boven 
de deur een afdak aangebracht. Bovenop de molenromp een houten 
hok, vermoedelijk bestemd voor de kop van de elevator.
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Het hoeft geen betoog dat de recent 
gerestaureerde molen van Maasbom-
mel nu een welverdiende plaats in deze 
rubriek zou krijgen, met ere zelfs. Van de 
windmolen van weleer was immers niet 
meer dan een uitgesloopte, bouwval-
lige en scheefgezakte romp overgeble-
ven, waarvan het einde zich liet raden 
en zeker niet in de richting van herstel.

Geschiedenis

De bestaande molen op de Maasdijk 
heeft een eeuwenlange voorgeschie-
denis. Hij wordt al in 1403 vermeld. Onge-
twijfeld was de eerste molen ter plaatse 
een standerdmolen, die vermoedelijk in 
de 18e eeuw werd vervangen door een 
stenen grondzeiler. Die molen was niet 
alleen korenmolen, maar ook pelmolen, 
een combinatie die in het rivierenge-
bied wel meer voor kwam.
Zoals zoveel molen in het Gelderse was 
hij oorspronkelijk oorspronkelijk adellijk 
bezit en werd verpacht. Dat verandert 
in 1865 met Henricus Herckenrath die de 
molen voor 3500 gulden koopt. Hij was 
in 1864 getrouwd met Anna Maria Mels-
sen (1837-1926) Na diens overlijden her-
trouwt zij met molenaarsknecht Johan-
nes Cornelis Coppens (1845-1928) uit de 
bekende Brabantse molenaarsfamilie; 
een vaker voorkomende oplossing voor 
een continuïteitsprobleem in een mole-
naarsbedrijf. De vader van Jo Coppens 
was Antonius Coppens (1816-1888) in 
Helvoirt. Die was getrouwd met Hendri-
na van Beekvelt. Uit dit huwelijk werden 
maar liefst acht zoons geboren die alle 
molenaar werden!
Anna Melssen is volgens een bidprentje 
ruim 55 jaar getrouwd geweest met Jo-
annes Coppens, zodat dit huwelijk in of 
rond 1871 werd voltrokken. Herckenrath 
is zodoende niet lang eigenaar geweest. 
Coppens ging als molenaar wel met zijn 
tijd mee. In 1873 wordt er voor de molen 
een ijzeren askop besteld bij Merckx in 
Tilburg, merkwaardigerwijs zou dit ge-
leverd zijn aan A. Coppens. Had vader 
Toon soms een stevige vinger in de pap 
in Maasbommel? Of was het makkelijk 
om de askop door pa vanuit Helvoirt te 
laten bestellen. 

In 1902 worden de pelstenen uit de mo-
len verkocht. Tegelijkertijd wordt ook een 
houten as te koop aangeboden. Werd 
toen de houten as met de ijzeren kop 
vervangen door een doorgaande ijze-
ren as? De houten roeden werden ook 
vervangen door ijzeren. Zo leverde Pot in 
1905 een nieuwe roe voor de molen.
Naast de molen wordt omstreeks 1920 
een kolossaal pand gebouwd, zo groot, 
dat het waarschijnlijk ook voor een hore-
cafunctie was bestemd (nu brasserie ‘In 
de korenmolen’). Het komt in de ogen 
van een molenliefhebber van nu onvoor-
stelbaar dicht bij de molen te staan en is 
maar liefst twee verdiepingen hoog. Een 
man van het vak als Coppens zou toch 
beter moeten weten! Waarschijnlijk was 

het voor hem een kiezen uit twee kwa-
den. Dat kiezen deed hij wel met beleid: 
het pand kreeg een plat dak en de po-
sitie van het pand werd zo gekozen dat 
er bij de heersende windrichtingen de 
minste windbelemmering was. De molen 
kreeg nu de meeste windbelemmering 
uit het oosten.
Toen het pand klaar was, maalde de 
molen nog, maar dat zou niet lang meer 
duren. 
Met wieken alleen is het voor veel mole-
naars later niet meer te verdienen. Cop-
pens laat, zoals de meeste van zijn col-
lega’s een motor plaatsen, om precies 
te zijn een petroleummotor, fabrikaat 
Sanders. 
Coppens had veel last van het verkeer 
op de dijk. De molen stond niet ver van 
de weg, maar er was vrij veel verkeer, 
veelal nog met paard-en-wagen. Dat 
betekende dat bijna iedere keer weer 
de molen moest worden aangehouden 
om een gerij te laten passeren, omdat 
schrikachtige paarden niet langs de 
molen durfden. Dat waren even zo vele 
onderbrekingen van het werk. Cop-
pens besloot de molen te onttakelen en 
voortaan alleen op de motor te malen. 
De kap ging er in 1925 af en de roeden 
(of een van beide) werd verkocht naar 
de watermolen van Wadenoijen. De 
oude Sanders petroleummotor werd ver-
vangen door een moderne Thomassen 
neodieselmotor waarbij de oude motor 
in 1930 de deur uit ging (Zou de molen 
soms toen onttakeld zijn, in plaats van 
eerder?).
De molen is een grondzeiler en dat be-
tekent dat het laden en lossen van wa-
gens buiten moet gebeuren. Dat is in de 
stromende regen geen pretje. Daarom 
wordt aan de molenromp een groot af-
dak gemaakt, zodat men in ieder geval 
droog kan werken.
Inmiddels had de volgende generatie 
Coppens zich als molenaar aange-
diend. Een zoon uit het eerste huwelijk 
van Anna Maria Melssen, Jan Hercken-
rath, bleef niet in Maasbommel maar 
vestigde zich in Nistelrode, waar zijn na-
zaten nog steeds handelen in diervoe-
ders. Het bedrijf in Maasbommel werd 
voortgezet door de enige zoon van Jo-
annes Coppens, Henri Coppens (1882-
1964), die op zijn beurt werd opgevolgd 
door zijn oudste zoon Marcelis Johannes 
Coppens (1910-1973). Omstreeks 1969 
stopt Jo Coppens met het molenaars-
bedrijf in de tijd waarin veel kleine mo-
lenaarsbedrijven het loodje leggen. Hij 
verhuist naar Oss en is daar nog een 
aantal jaren koster.
Wel wordt de molen al snel daarna op de 
rijksmonumentenlijst gezet, om precies 
te zijn op 1 december 1971. Dat is voor 
een kale en lege molenromp uitzonder-
lijk vroeg, mogelijk zelfs een der eersten. 
Koesterde men soms toen al herstelplan-
nen? Als ze er al waren, het komt er de 
eerste tientallen jaren niet van.
De leegstaande molen krijgt nog diverse 
malen een andere eigenaar en wordt 
als opslagruimte gebruikt. De staat van 

de molenromp wordt er niet beter op, 
ondanks de plaatsing op de rijkslijst.

Nieuwe toekomst

In de tijd dat het molenaarsbedrijf aan 
de Bovendijk een afgaande activiteit is 
komt er een andere op. Tussen 1960 en 
1980 vindt op grote schaal zandwinning 
plaats in de uiterwaard achter de molen. 
Daarna wordt daar het recreatiegebied 
De Gouden Ham ontwikkeld met cam-
pings, stranden en jachthavens. In 2006 
koopt de recreatieondernemer Adri van 
Ooijen, eigenaar is van camping Het 
Groene Eiland, een jachthaven en 36 
drijvende woningen in De Gouden Ham 
de molen. Zijn eerste bedoeling is om in 
de molen drie appartementen voor va-
kantieverhuur in te bouwen. Dat zou na-
tuurlijk uitstekend passen in de visie van 
minister Plasterk op Moderne Monumen-
tenzorg. Maar er blijkt meer mogelijk. 
Van Ooijen komt ter ore dat het rijk tien 
miljoen euro beschikbaar stelt voor het 
wegwerken van de restauratieachter-
stand bij monumenten. Als doortastend 
ondernemer is van Ooijen daar als de 
kippen bij. Als het zou lukken om in de 
prijzen te vallen dan wil Van Ooijen de 
molen weer laten restaureren tot een 
echte, complete windmolen. Hij laat een 
een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. 
Het restauratieplan voorziet in een ver-
hoging van de molen en het compleet 
maalvaardig maken. Behalve als ko-
renmolen gaat het gebouw ook dienst 
doen als bezoekers- en infocentrum van 
het Regionaal Bureau voor Toerisme en 
komt er een ruimte voor exposities. De 
kosten worden geraamd op 450.000 
euro, waarvoor buiten de Nederlandse 
overheden ook de Europese Unie om 
subsidie wordt gevraagd. 
In juni 2008 dreigt er alsnog een kink in 
de kabel te komen. De gemeente West 
Maas en Waal zit krap bij kas en het Col-
lege van B&W besluit de gevraagde 
subsidie van 37.500 euro niet toe te ken-

- F O R U M -

 Het gezin van Harrie Coppens. 
De familie Coppens is waarschijnlijk 
de meest verbreide molenaarsfamilie 
van Noord-Brabant geweest met 
vertakkingen daarbuiten zoals in 
Maasbommel. 
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nen. Omdat die gekoppeld is aan de 
subsidie van de provincie ter hoogte 
van hetzelfde bedrag dreigt ook die 
weg te vallen. Op zijn beurt brengt dat 
nog weer een Europese subsidie van 
225.000 euro in de gevarenzone, waar-
door het hele plan op losse schroeven 
komt te staan. Nu heeft de gemeente-
raad het laatste woord en die besluit op 
25 juni 2008 om het bedrag wel toe te 
staan, waardoor de negatieve dreigen-
de spiraal is doorbroken. 
De week erop is het weer feest! Op 30 
juni 2008 wordt Van Ooijen in Zeist als 
een der beide gelukkige Gelderse mo-
leneigenaren die in de prijzen vallen 
150.000 euro toegekend (zie Molenwe-
reld 2008-9-370). Daarmee zijn niet alle 
kosten gedekt, want ook Van Ooijen zelf 
moet met een fors bedrag over de brug 
komen. 
Op Hemelvaartsdag 2009 wordt officieel 
gestart met de wederopbouw. De romp 
wordt op 23 november 2009 45 cm op-
gevijzeld en rechtgezet, vervolgens ho-
ger opgemetseld en van een balie voor-
zien. Het eigenlijke molenmakerswerk 
wordt toevertrouwd aan molenmaker 
Coppes uit Bergharen die in zijn werk-
plaats een nieuwe kap voor de molen 
klaar maakt die op 28 juli op de molen 
wordt gezet. Tevens worden de roeden 
gestoken. Het lijdt geen twijfel de molen 
van Maasbommel is een behouden mo-
len, door Van Ooijen weggekaapt van 
voor de poorten van een vrijwel zekere 
ondergang; een schitterend voorbeeld 
van een behouden molen die een goed 
figuur zou slaan in de jaarverslagen van 
De Hollandsche Molen.
Eind goed, al goed! 

Is daarmee alles gezegd?

Behouden monument

Volgens de Monumentenwet zijn monu-
menten: ‘alle vóór tenminste vijftig jaar 
vervaardigde zaken welke van alge-
meen belang zijn wegens hun schoon-
heid, hun betekenis voor de wetenschap 
of hun cultuurhistorische waarde’. Het 
enige concrete, objectieve, is de ouder-
domsclausule. De rest is subjectief en 
daarmee vatbaar voor discussie. Die dis-
cussie kan achterwege blijven wanneer 
er een scheidslijn wordt getrokken tussen 
beschermde en onbeschermde monu-
menten. De molen van Maasbommel 
staat onder nummer 8204 ingeschreven 
in het van rijkswege bijgehouden register 
van beschermde monumenten en is dus 
de jure een monument; punt uit. 
Betekent dat nu dat verder met zo’n mo-
nument alles kan en alles mag? Zo lang 
de molen op de lijst staat en de papie-
ren (monumentenvergunning) in orde 
zijn: ja. De molen van Maasbommel 
staat op de rijkslijst en de monumenten-
vergunning is in orde. Zodoende blijft 
hij van algemeen belang zijn wegens 
zijn schoonheid, zijn betekenis voor de 

wetenschap of zijn cultuurhistorische 
waarde. Dat zegt de wet. 
Van een verloren monument zoals de 
titel van dit artikel suggereert kan dus 
geen sprake zijn. Door zijn plaatsing op 
de rijkslijst en de restauratie is hij een be-
houden monument. 
Eind goed, al goed!

Is daarmee alles gezegd? 

Nu is er behalve de letter van de wet 
ook nog zoiets als de geest van de wet. 
Die geest van de wet huist uiteraard in 
de schoonheid, de betekenis voor de 
wetenschap of de cultuurhistorische 
waarde. Het zijn alle drie kapstokbegrip-
pen en in hoge mate subjectief. Juist-
heid in de besluitvorming hangt dan 
ook in hoge mate af van kennis en in-
tegriteit. Als die ontbreekt ontstaan ge-
garandeerd ontsporingen. Is de molen 
van Maasbommel zo’n ontsporing, door 
welke oorzaak dan ook? 

Maatstaf

De kans op zo’n ontsporing is groot bij 
ingrepen aan het monument zoals ver-
bouwingen en restauraties. In de arti-
kelenserie ‘Status quo? Quo vadis?’ in 
dit blad (2008-10, 11 en 2009-2, ook te 
raadplegen via internet: http://www.
cultureelerfgoed.nl/node/663 de hoofd-
stukken 21, 23 en 25) is hierop dieper 
ingegaan. Daarin werd benadrukt dat 

monumentenzorg per definitie conser-
verend is (MW 2008-10-4100), gewezen 
op verschillende inzichten en invalshoe-
ken die op zich volledig legitiem en te 
verdedigen zijn, maar in strijd kunnen 
zijn met uitgangspunten voor erfgoed-
behoud zoals die in diverse documenten 
als het Charter van Venetië en andere 
zijn vastgelegd. Er ontstaat een niet te ig-
noreren spanningsveld aan inzichten en 
belangen. In dit tijdschrift is daar eerder 
uitvoerig in het artikel ‘Molenherstel en 
monumentenzorg’ op ingegaan (2007-1-
22 e.v.). Als vrij vage, maar wel werkbare 
maatstaf wordt in dit artikel ‘het recht 
doen aan het verleden’ van het monu-
ment bepleit. Als die grens bij een restau-
ratie wordt overschreden dan zou men 
van restauratieschade, in het ergste ge-
val zelf van ‘verpestauratie’ kunnen spre-
ken. Aan de andere kant geeft dit recht 
doen aan het verleden ook een zekere 
vrijheid. Het is dit ‘recht doen aan het ver-
leden’ dat als het ware een ‘toetssteen 
van ware en valse monumenten’ is. Bij 
het eerste is er niets aan de hand, bij het 
tweede is men, zoals de term (als bij vals 
geld, valsheid in geschrifte) aangeeft, 
het boekje ernstig te buiten gegaan. 

Spanningsveld

Bij molenrestauraties is het spanningsveld 
aan inzichten vaak gerelateerd aan de 
molenbiotoop. Om der wille van de mo-
lenbiotoop ‘moeten’ molens verplaatst, 
verhoogd, verbeterd en wat niet al wor-
den. Dat staat veelal haaks op de gang-

Na het opheffen van het molenaarsbedrijf van Coppens werden de aanbouwen 
gesloopt en bleef de romp staan. Veel ramen en deuren waren dichtgemetseld. 
De staat van het metselwerk was erbarmelijk en de molen, ondanks dat die die al 
tientallen jaren een erkend rijksmonument was, leek onstuitbaar op de ondergang 
af te koersen, zoals deze foto duidelijk maakt. Achter de molen, met het platte 
dak, het vroegere molenhuis (foto H. Noot, 5 oktober 2005).
 

- F O R U M -
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bare monumenteninzichten. Nu is dat 
helemaal niet erg. Het echte probleem 
in het vereenzelvigen van molenbelan-
gen en monumentenbelangen, waarbij 
molenkringen de monumentwaarden 
ondergeschikt maken aan de molenbe-
langen, zelfs in kringen waar men eer-
der het tegenovergestelde verwachten 
zou. Voor (met een knipoog naar een 
bekend vermoord politicus) de ‘molen-
kerk’* is het ‘molens moeten malen’ een 
dogma, een onopgeefbaar credo. Dat 
mag natuurlijk, waarom niet? Een ver-
eniging als De Hollandsche Molen of het 
Gilde van Vrijwillige Molenaars mag voor 
zichzelf uitmaken hoe zij de toekomst 
van molens ziet en waar de accenten 
op gelegd moeten worden. De vrijheid 
van deze verenigingen is dus buiten-
gewoon groot. Men mag de bouw van 
nieuwe korenmolens in de IJsselmeer-
polders bepleiten zoals De Hollandsche 
Molen heeft gedaan, hoe irreëel ook. 
Verhogen, verbouwen, verplaatsen; het 
mag allemaal, waarom niet, als de mo-
lens maar draaien. 
Bij Monumentenzorg (de Rijksdienst en 
haar opvolgers) ligt het wel even anders. 
Qualitate qua heeft die voor alles de na-
druk te leggen op het in stand houden 
van het historisch gegevene. Als zij dat, 
om welke reden dan ook, achterwege 
laat dan gaat zij moreel haar boekje 
ernstig te buiten en handelt in strijd met 
haar doelstellingen. Of die molens draai-
en komt pas op het tweede plan; voor 
alles telt de instandhouding, gebaseerd 
op maatstaven van en inzichten voor 
monumentenbehoud (zie hierover ook 
het hierboven genoemde artikel in Mo-
lenwereld 2007-1). 
Er is nog een opvallend verschil. De mo-
lenwereld is voor het bereiken van haar 
doelstellingen voor alles afhankelijk van 
goede wil, daadwerkelijk macht heeft zij 
niet. De sleutel is overtuigingskracht. Bij 
Monumentenzorg ligt dat heel anders, 
die heeft via de vergunningverlening 
(althans in het verleden) zelfs beslissen-
de macht. Voeg daar de subsidiëring bij 
en de rijksdienst kan zeer veel naar eigen 
hand zetten. Die macht wordt nog ver-
groot doordat echte controle ontbreekt; 
zoals wel gezegd is: de rijksdienst is een 
bakker die zijn eigen deeg keurt. Het is 
dus altijd goed.
De vervagende grenzen tussen monu-
mentenzorg en molenbehoud kunnen 
gemakkelijk tot ontsporingen leiden, ze-
ker wanneer men in elkaars schoenen 
gaat staan. Monumentenzorg neemt 
dan de idealen van het molenwereldje 
over en het molenbehoud gaat in zijn 
idealen officiële eisen zien. Het is beide 

gebeurd. De Hollandsche Molen heeft 
formeel gedurende een periode de be-
voegdheid van de Rijksdienst voor mo-
lens uitgeoefend. En de Rijksdienst nam 
de uitgangspunten van De Hollandsche 
Molen over voor het molenbehoud. Dit 
heeft zeker ook positieve gevolgen ge-
had, maar ook zeer negatieve. Niet 
de historie van de molen wordt het uit-
gangspunt, maar het stereotiepe beeld 
van de molen, wat natuurlijk vanuit mo-
numentenmores werkelijk uit den boze 
is. In de hierboven genoemde artikelen 
worden een groot aantal voorbeelden 
van ontsporingen gegeven. Geconfron-
teerd met uitwassen heb ik wel eens te-
gen iemand gezegd: “Ik heb geleerd 
op school dat de Olympus een berg in 
Griekenland is, maar dat is fout. Die ligt in 
Zeist en heeft zelfs een postadres: Broe-
derplein 2.” Dat doet niets af aan de per-
soonlijke inzet van de ambtenaren. Die is 
als regel boven alle lof verheven; dat wil 
ik maar al te graag benadrukken. Het re-
sultaat was dat de koers voor het molen-
behoud voor alles ontleend was aan de 
maatstaven van de ‘molenkerk’ en ook 
van kracht werd geacht voor als monu-
ment geregistreerde molens, terwijl daar 
eigenlijk andere maatstaven prioriteit 
zouden moeten hebben. 
De biotoopkwestie vergroot de proble-
men alleen maar. Niet minder dan tien 
procent van het totale windmolenbe-
stand wordt voor verplaatsing losge-
sneden van zijn historische wortels (Zie 
Molenwereld 2009-12). ‘Molens moeten 
malen’.
Het is prof.dr. Jos Bazelmans die de knup-
pel in het hoenderhok gooit: ‘Moeten 
molens altijd malen?’ (Zie o.a het tijd-
schrift Vitruvius 2008, 1e jg. no. 2). In feite 
doet hij niets anders dan in de eerste 

plaats het terugroepen van de Rijks-
dienst (RACM) bij de soms schandelijk 
verwaarloosde les: prioriteit bij historie, 
c.q. authenticiteit. De hierboven ge-
noemde artikelenserie ‘Status quo? Quo 
vadis?’ is er een reactie op. 

Molens moeten malen

Dat was en is voor velen het credo bij het 
molenbehoud, zelfs bij de rijksdienst ‘want 
daar zijn ze voor gebouwd’ (zie Visiedo-
cument De Hollandsche Molen, pag. 4). 
Dit is als argument te zot voor woorden, 
want zo lust ik er nog wel een paar.
Kunnen we bijvoorbeeld binnenkort 
vanuit de RCE een evangelisatiecam-
pagne ter bevordering van het kerkbe-
zoek of het kloosterleven verwachten, 
want daar zijn kerken en kloosters voor 
gebouwd. Dit ter bevordering van het 
behoud van het kerkelijk erfgoed. De 
problemen bij het behoud hiervan over-
stijgen op dit moment die van molens 
en nemen nauwelijks beheersbare pro-
porties aan, met name bij de jongere 
bouwkunst. Even goed als ik overtuigd 
ben dat het malen met de molen het 
behoud ervan bevordert ben ik er van 
overtuigd dat kerk en klooster gebruikt 
voor het doel waarvoor ze gebouwd zijn 
- evenals de molen - niet alleen de oor-
spronkelijke bedoeling van het gebouw 
het best vertolkt, maar ook het beste 
draagvlak biedt voor behoud. Toch ver-
moed ik als een ambtenaar van RCE 
dergelijke campagnes binnen de dienst 
bepleit hij in het beste geval meewarig 
wordt aangekeken, het advies krijgt om 
zich onder psychiatrische behandeling 
te stellen, omdat hij met molentjes (kerk-
jes?) loopt of dolgedraaid is. 

- F O R U M -

* In dit artikel wordt deze variant op de uitdrukking 

‘linkse kerk’ van Pim Fortuyn herhaalde malen gehan-

teerd. Dit is geen politieke keuze, ook geen keuze om 

tegen personen of instanties aan te trappen, zelfs niet 

denigrerend bedoeld, verre van dat, maar om een 

beweging aan te duiden die specifieke eigen normen 

en waarden uitdraagt. Helaas kon ik, ondanks veel 

peinzen, niet op een term komen die dit beter uitdrukt. 

 De romp verzakt; stenen vallen uit het muurwerk; het lijkt een reddeloze 
situatie (foto H. Noot, 5 oktober 2005).
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Terug naar Maasbommel

Er zijn nauwelijks betere (ergere?) voor-
beelden te vinden van de vereen-
zelviging van molenbehoud en mo-
numentenzorg dan in de molen van 
Maasbommel met als resultaat mis-
schien wel een echte molen, maar een 
verloren monument. We volgen de ont-
wikkeling nog eens, maar nu met een 
andere bril op. 
De kiem voor de nu grotendeels voltooi-
de restauratie ligt in het beschermings-

besluit van 1 december 1971. Dat was op 
een tijdstip dat de bescherming van mo-
lenrompen nauwelijks aan de orde was. 
Als het al gebeurde dan was dat met het 
oog op verwachte completering en res-
tauratie en zeker niet het behoud van de 
romp op zich. Vandaar dat ik nieuwsgie-
rig was naar de redengevende omschrij-
ving, c.q. waardestelling van dit besluit 
en die heb opgevraagd bij RCE, de rijks-
dienst die de opvolger van de toenma-
lige RDMZ.
Tot mijn grote verbazing bestond de re-
dengevende omschrijving slechts uit 
zegge en schrijve één zin: ‘Ronde, ge-
metselde KORENMOLEN, 1871, waarvan 
de roeden en het binnenwerk verwijderd 
zijn.’ Dit is moeilijk redengevend te noe-
men, maar het is vermoedelijk toch die 
uiterste vage en gebrekkige omschrij-

ving die de weg opent naar de ‘vlees-
potten van Egypte’, de onmisbare rijks-
subsidie.
Het eerste, hierboven genoemde plan 
van Van Ooijen was om de romp te 
restaureren en in te richten met vakan-
tieappartementen. Dat zou uitstekend 
passen in minister Plasterks visie op Mo-
dernisering Monumentenzorg en in de vi-
sie van prof. Bazelmans. Het is een amb-
tenaar van de gemeente West Maas en 
Waal die Van Ooijen er op wijst dat er 
waarschijnlijk meer uit te halen is, omdat 
zijns inziens de molen niet volgens de 
letter, maar wel naar de geest van het 
beschermingsbesluit een incomplete 
molen is. Formeel kan de term incom-
plete molen nooit van toepassing zijn 
omdat die pas geïntroduceerd werd bij 
het Monumenten Inventarisatie Project 
voor molens in 2004. Toen stond de mo-
len al meer dan dertig jaar op de rijkslijst. 
De molen van Maasbommel was dus zijn 
tijd ver vooruit. Zo rijst dan toch het plan 
om de molen weer te restaureren tot een 
echte molen met wieken. 

IJkpunt 

Het is gebruikelijk om bij restauraties een 
situatie als uitgangspunt te nemen. Dat 
kan natuurlijk de situatie zijn direct voor-
afgaand aan de restauratie, maar ook 
een eerder moment. Bij molens wordt 
dan nogal eens gepleit voor de laatste 
situatie waarin de molen in bedrijf was. 
Daarvoor is veel te zeggen, want dan 
is de molen als molen ‘uitontwikkeld’. In 
het geval van de molen van Maasbom-
mel zou dat de situatie van omstreeks 
1969 zijn. Dat is geen reële optie omdat 
alle machinerie uit de molen verdwenen 
was en alleen een lege huls over was.
Dan was de laatste toestand waarin 
de molen als windmolen in bedrijf was 
een betere optie omdat die niet alleen 
ook ‘recht deed aan het verleden van 
de molen’ maar ook inspeelde aan de 
waarde die de eigenaar, de plaatselijke 
bevolking en ook het gemeentebestuur 
toekende aan de molen. Anders gezegd 
voor deze optie was een breed draag-
vlak, voor de eerstgenoemde waar-
schijnlijk nauwelijks.
Daar komt bij dat de gebouwde omge-
ving van de molen in grote lijnen nog de-
zelfde was als toen de molen laatstelijk 
nog in bedrijf was. Anders gezegd: het 
beeld van 1925 kon zonder al te grote in-
grepen volledig worden hersteld.

De biotoop 

In de afgelopen decennia zijn er ver-
scheidene richtlijnen in het leven geroe-
pen voor de molenbiotoop, waaronder 
de bekende ‘1 op honderd-regel’, waar-
bij de maximum obstakelhoogte op 
100 m afstand van de molen 1 m mag 
zijn, 200 m 2 m enz. Het grote pand naast 
de molen dat er al stond toen de molen 
nog in bedrijf was spot natuurlijk met ie-

dere biotoopregel. Dat vindt de ‘molen-
kerk’ ontoelaatbaar en in strijd met haar 
dogma’s. Restauratie naar de situatie 
van 1925 is op grond van die dogma’s 
te gek om los te lopen. Molens moeten 
malen en dat kan zo nooit goed gaan, 
ook al zag Jo Coppens misschien in die 
tijd wel kans om drie ton of zelfs meer op 
een dag op de wind te malen (In de toe-
komstige situatie mag je al blij zijn als de 
molen ondanks zijn ‘aangepaste’ vorm 
dat in een jaar haalt). 
De biotooprichtlijnen zijn sacrosanct. 
Dus moet er wat gebeuren. Verhogen, 
dat is de oplossing! Dat is historisch ver-
antwoord, ‘want dat deden ze vroeger 
ook’. Dat is zeker waar: vroeger sloopten 
ze ook molens, bliezen ze op, staken ze in 
de brand, lieten ze omver vallen, maar 
dit soort ‘historisch verantwoorde oplos-
singen’ hoor je zeker onder molenlief-
hebbers nooit bepleiten.
De ‘molenkerkenraad’ dwingt verhoging 
af en creëert zo een situatie die absoluut 
geen recht doet aan het verleden van 
de molen en er eerder haaks op staat, 
waardoor de monumentwaarde van de 
molen wordt gereduceerd, zo niet ver-
nietigd, omdat de molen door de verho-
ging totaal van karakter, zelfs van type 
veranderd. De vastgelegde uitgangs-
punten voor historisch verantwoord erf-
goedbehoud blijken van ondergeschikt 
belang terwijl men door de registratie als 
rijksmonument juist het omgekeerde zou 
verwachten.
Overigens vraag ik mij wel af of de nu 
gekozen oplossing wel voldoet aan de 
biotooprichtlijnen, zeker ten opzichte van 
de brasserie. 

Verkeer

Een ander argument voor de verhoging 
was de verkeersveiligheid. De molen 
zou te dicht bij de openbare weg staan. 
Dat kan uiteraard gevaarlijk zijn. Dat wist 
men vroeger ook wel. Er stond niet voor 
niets een wit ijzeren hek aan de wegkant 
van de molen. Toch zijn er molens die 
minstens net zo dicht langs de weg staan 
als de molen van Maasbommel, zoals de 
in restauratie zijnde korenmolen van De 
Regt in Nieuw-Lekkerland, waar het zon-
der verhoging met het drukke verkeer op 
de Lekdijk wel gaat. Zou de ontwerper 
van de nieuwe Maasbommelse molen 
dat niet weten? (Zie Molenwereld 2006-
1-26 e.v.). De molen van Piershil is een an-
der voorbeeld.

Schoonheid

Het woord is dan aan de ontwerper. De 
keuze valt op het aanbrengen van een 
balie en het verhogen van de romp met 
een cilindrisch ‘opzetstuk’. Zo’n ‘kachel-
pijp’ komt meer voor, maar wanneer 
dit bij een bestaand monument wordt 
toegepast dan betekent het toch een 
schenden van het oorspronkelijke mo-
nument, ook al handhaaft men de oor-

 De molen van Piershil staat evenals 
de molen van Maasbommel aan een 
dijk en pal langs de weg, aanzienlijk 
dichter zelfs dan in Maasbommel. 
Toch is de molen veelvuldig draaiend 
te zien, al zijn soms maatregelen 
noodzakelijk. 
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spronkelijke gemetselde kraag onder de 
kuip als een soort sigarenbandje om de 
verhoging te onderstrepen. Dat klinkt 
mooi en lijkt historisch verantwoord, 
maar het laat de molen een verminkt 
monument, omdat de verhoging op 
geen enkele manier recht doet aan het 
verleden van de molen. Bij verhoogde 
molens die als zodanig op de monumen-
tenlijst zijn geplaatst speelt dit uiteraard 
niet.
Het nieuwe uiterlijk heeft in het molenwe-
reldje veel commentaar opgeroepen. 
Lovend is men veelal niet. De beheerder 
van de Molendatabase op internet voel-
de er weinig voor om de molen in het be-
stand op te nemen. Zijn commentaar (25 
juli 2010): ‘Wat een lelijk ding! Moet ik dat 
echt in mijn database zetten? Had nie-
mand deze plannen eerst kunnen voor-
leggen aan een schoonheidscommissie 
(of iets dergelijks)? Ik had in dat geval 
negatief geadviseerd. Molens die ooit 
omhoog zijn gemetseld om economi-
sche redenen (Wolphaartsdijk, Vorsten-
bosch bijvoorbeeld) hebben in ieder ge-
val bestaansrecht. Dit omhooggevallen 
restant heeft dat nauwelijks. Hoogstens 
van belang voor de werkgelegenheid’.
“Het is maar hoe je het bekijkt”, zei het 
wrattenzwijn tegen de schoonheidsko-
ningin.
Nu heeft men om de verhoging te legiti-
meren een beroep gedaan op het ver-
leden (‘deed men vroeger ook’). Maar 
waarom heeft heeft men dan geen be-
roep gedaan op datzelfde verleden om 
het mooi te doen (‘dat deed men vroe-
ger ook’). Er zijn namelijk voorbeelden 
van verhoogde molens die zo zijn uit-
gevoerd, dat je het niet eens ziet dat ze 
verhoogd zijn als je het niet weet. Het is 
aan de molen De Hoop in Princenhage 
niet of nauwelijks te zien dat dit een ver-
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 De verhoging van de korenmolen 
van Wolphaartsdijk is welhaast 
roemrucht te noemen. Toch lijkt op 
deze foto van omstreeks 1895, kort na 
de verhoging, dat men toch ook hier 
eerst het bovenste deel van de oude 
romp heeft afgebroken. Men zal dat 
wel constructief noodzakelijk hebben 
geacht, want mooier werd hij door de 
verhoging niet. De betrekkelijk smalle 
diameter van de romp en de mate 
van verhoging maakten een mooiere 
oplossing onmogelijk. Uiteraard hoort 
een verhoging als deze integraal bij 
de geschiedenis van de molen als 
monument en is er geen toevoeging 
achteraf van. 

 De molen Nooit Volmaakt 
in Gorinchem werd in 1718 als 
grondzeiler gebouwd welke in 1763 
fors werd verhoogd tot baliemolen. 
Die verhoging is niet te zien en 
resulteerde in een model dat eerder 
in tegenspraak met de molennaam 
lijkt te zijn dan een bevestiging ervan 
(foto jsb, 10 maart 1995). 

 De Noord op het Oostplein 
in Rotterdam is zeker drie keer 
verhoogd. Het is hem niet aan te 
zien. Qua model is hij in zijn hoogte 
een der mooiste stadsmolens van 
Nederland geweest. 

 De Babbersmolen bij Kethel werd verhoogd in verband met de spoorlijn naar 
Hoek van Holland. Door het gedeeltelijk afbreken van de romp en opnieuw 
opmetselen is eigenlijk niet te zien dat het om een verhoogde grondzeiler gaat 
(foto coll. Gerard Barendse).
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hoogde beltmolen is, idem De Witte Mo-
len in Nijmegen. En niet alleen dat: er zijn 
ook voorbeelden van verhogingen die 
zo goed en mooi zijn uitgevoerd dat ze 
de molen eerder een zeer sierlijk model 
geven dan er afbreuk aan deden. Een 
verhoogde molen Nooit Volmaakt (!) in 
Gorinchem is van een buitengewoon 
schitterend model. De molen De Noord 
op het Oostplein was drie keer verhoogd 
(een artikel over deze drie verhoging ligt 
vrijwel gereed), maar toen de molen op 
28 juli 1954 afbrandde ging er wel een 
zeer sierlijke molen ten onder waaraan 
die verhogingen niet te zien waren of 
men moest het weten. 
Uiteraard worden deze ‘onzichtbare’ 
verhogingen zo uitgevoerd omdat men 
juist het ‘kachelpijpidee’ wil vermijden. 
Als in 1888 de Babbersmolen bij Kethel 
wordt verhoogd dan sloopt men eerst 
zo’n 3 meter van de romp af om een 
vloeiender overgang te verkrijgen.
Als de manier van verhogen in Maas-
bommel zo is uitgevoerd om de ‘histori-
sche continuïteit’ duidelijk te maken dan 
is dat tegenover de totale wijziging niets 
meer en niets minder dan een schaam-
lap van twijfelachtig allooi. De eigen-
schappen waaraan de molen de status 
van geregistreerd monument ontleende 
zijn de nek om gedraaid. De molen van 
Maasbommel is een behouden molen, 
maar een verloren monument. Het is de 
‘molenkerk’ die daarvoor in hoge mate 
verantwoordelijk voor is; of niet soms?
Dat men het nu ook nog mooi kan is te 

zien aan de molen van Spijkenisse. Daar 
staat na de verhoging een prachtig mo-
del molen waar niets mee mis is. Het kan 
dus blijkbaar wel. 
Wel is het merkwaardig dat de RCE in 
het geval van de molen van Spijkenisse 
gedreigd heeft de molen vanwege de 
verhoging af te voeren van de rijksmonu-
mentenlijst, terwijl men ten aanzien van 
het restauratieplan van de Maasbom-
melse molen een positief advies gege-
ven zou hebben. Over meten met twee 
maten gesproken! (Zou er een aardbe-
ving zijn geweest en de Olympus ver-
schoven zijn van Zeist naar Amersfoort?).

Is daarmee alles gezegd? 

Nu is het wel heel erg simpel om de schuld 
van de verwording van deze molen zo af 
te schuiven op de ‘molenkerk’. Het is ook 
niet waar ook, althans niet helemaal. 
Misschien treft iets anders nog veel meer 
blaam. Hierboven is er al op gewezen 
dat ‘de molenwereld voor het bereiken 
van haar doelstellingen voor alles af-
hankelijk is van goede wil; daadwerkelijk 
macht heeft zij niet.’ Dit ontbreken van 
macht betekent ook dat de ‘molenkerk’ 
geen daadwerkelijke verantwoordelijk-
heid heeft voor dit ‘valse monument’. 
Die verantwoordelijkheid is immers ge-
koppeld aan het besluitvormingsproces 
en daar staat de ‘molenkerk’ buiten, 
hooguit kan men van beïnvloeding spre-

ken. Ondanks dat zijn de directe actors 
in het totale proces verantwoordelijk én 
aansprakelijk. Laten we daarom dit pro-
ces eens onder de loep nemen, te be-
ginnen bij de eigenaar.

a. de eigenaar
Voorop gesteld dient te worden dat het 
behoud van deze molen in de eerste 
plaats is te danken aan de eigenaar. 
Hij ziet kansen en mogelijkheden en 
buit die op een sublieme manier uit. In 
eerste instantie gaan, zoals hierboven 
beschreven, zijn plannen uit naar een 
vorm van restauratie die volledig pas-
sen in het raam van het ‘recht doen 
aan de geschiedenis van de molen’. Er 
is veel kritiek geweest op het gebruiken 
(misbruiken?) van de restauratieachter-
standsregeling voor het completeren 
van onttakelde molens. In het verleden 
stelde de Rijksdienst zich op het stand-
punt dat geen subsidie verstrekt zou 
worden voor reconstructiedoeleinden. 
Met dit argument heeft men zelfs het 
plaatsen van rompen en stompen op 
de rijksmonumentenlijst daadwerkelijk 
willen tegenhouden, zoals bij de molen 
van Sassenheim voor de rechtbank in 
Den Haag. Desalniettemin komen in de 
lijst van 85 molens die in het kader van 
de achterstandsregeling bedeeld wor-
den 6 molens voor (waaronder de molen 
van Maasbommel) die al sedert tiental-
len jaren onttakeld zijn en mede dankzij 
deze regeling worden gecompleteerd 
(zie Molenwereld 2008-9-370). Dat Van 

 In juni 2009 wordt de romp hersteld (foto Gerard Barendse, 
23 juni 2009).

De molen wordt ook recht gezet en krijgt een nieuwe fundering. 
Op de foto is een balk van de eerste zolder zichtbaar. De indeling 
blijft zoals in het grondzeilertijdperk, zodat de eerste zolder de 
steenzolder blijft. Die komt dan wel een eind beneden de balie te 
liggen. Er zijn verhoogde stenen molens, waar men met een trap van 
de maalzolder naar de balie moet (foto Gerard Barendse, 20 oktober 
2009). 

Vervolgens wordt de romp hoger opgemetseld (foto Gerard 
Barendse, 19 januari 2010). 
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Ooijen van deze regeling gebruik maakt 
kan hem niet worden verweten, eerder 
het tegendeel. Het is de geïnstitutiona-
liseerde ‘molenkerk’ die Van Ooijen de 
vorm van de nu uitgevoerde restauratie 
oplegt. 

b. de ontwerper
Uiteraard is de ontwerper in hoge mate 
verantwoordelijk voor zijn ontwerp, niet 
alleen technisch, maar zeker ook esthe-
tisch. In hoeverre de opvattingen van de 
‘molenkerk’ zijn ontwerp beïnvloed heb-
ben weet ik niet en hoef ik niet eens te 
weten. Daar gaat het mij niet om. Ook 
de ontwerper is niet meer dan een scha-
kel in het totale proces.
De hierboven genoemde vereiste in-
tegriteit en kennis is bij hem van het 
grootste belang; anders valt hij vroeg 
of laat door de mand. Dit klemt des te 
meer omdat hij een grote vrijheid van 
handelen heeft, zij het ingeperkt door 
invloeden en voorschriften van buitenaf 
die zijn werk dwingend beïnvloeden. 
Het nieuwe uiterlijk van de molen van 
Maasbommel zal bijvoorbeeld mede 
bepaald zijn door biotoopvoorschriften. 
Ook kan de ontwerper niet om de ver-
eiste monumentenvergunning heen die 
immers goedkeuring eist en verleent. Het 
is dus te kort door de bocht om alle lof 
of blaam toe te kennen aan de ontwer-
per, ook al is hij in hoge mate, mogelijk 
het meest van alle verantwoordelijk. Die 
verantwoordelijkheid van de ontwerper 
wordt voor een groot deel overgenomen 

door de instanties die de vereiste ver-
gunningen verlenen. Zij stellen hun eisen 
en dwingen de ontwerper tot zelfcen-
suur of aanpassingen. De verantwoor-
delijkheid van de instanties is daardoor 
bijzonder groot. Zij sanctioneren het ont-
werp. Daarom mag van het verwacht 
worden dat zij een restauratieontwerp 
toetsen en zo nodig de ontwerper tot de 
orde roepen, wanneer die zijn boekje te 
buiten gaat. Ook dat vereist integriteit 
en kennis. Daarover straks meer.

c. De aannemer
De aannemers behoren ook tot de direc-
te actors. Hun vrijheid is beperkt omdat 
zij strak zijn gebonden aan hun bestek. 
Hooguit kunnen zij proberen om in goed 
overleg minder gewenste zaken recht 
te breien, maar daarin zijn zij afhankelijk 
van de welwillendheid van opdracht-
gever of ontwerper. Als de aannemer 
het been stijf houdt creëert hij snel een 
probleem, waarin hij alleen al op puur 
formele gronden al vlug in het ongelijk 
wordt gesteld. Daar zijn zelfs zeer pijnlijke 
gevallen van bekend zoals bij de grote 
restauratie van de molen De Haas in 
Benthuizen in 1985.
Als hij iets niet wil maken zoals voorge-
schreven dan had hij het werk maar 
niet moeten aannemen. Dan redeneert 
een molenmaker al snel dat bij hem de 
schoorsteen ook moet blijven roken. Voor 
de ontwerper geldt tegenover instanties 
eigenlijk hetzelfde: ‘zaken zijn zaken’ te 
zeggen. Anders gezegd: het papier be-

 In de eerste helft van 2010 wordt 
de romp hersteld. De vlag staat op de 
molen: de romp is klaar! (foto H. van 
Steenbergen, 17 april 2010). 
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slist. Als alles op papier in orde is, is alles 
rond; op papier dan, wel te verstaan.

Is daarmee alles gezegd?
 

Behalve de dadelijke verantwoordelijk-
heid is er ook iets als een formele ver-
antwoordelijkheid of bestuurlijke verant-
woordelijkheid, die uiteraard gekoppeld 
is aan vergunningen. Voor de restauratie 
van de Maasbommelse molen is uiter-
aard de monumentenvergunning van 
het grootste belang. 
Onder de oude Monumentenwet lag het 
simpel: de bestuurlijke verantwoordelijk-
heid lag volledig bij Monumentenzorg. 
Alhoewel de opvolger, de RCE, zich op-
werpt als kennisinstituut, hoeft dat nog 
niet te garanderen, dat alle restauraties 
werden voorbereid en uitgevoerd vol-
gens door de historie van de molen be-
paalde maatstaven. In de hierboven 
genoemde artikelenserie zijn heel wat 
restauratie opgevoerd, waar het ‘recht 
doen aan het verleden van de molen’ 
flink is geschonden. 
Onder de huidige Monumentenwet 
(1988) is het de gemeente die belast en 

 Van dichtbij komt het bijzondere karakter van de 
molen goed tot uiting (foto Rob Pols, 3 maart 2011). 

 De kap (foto Gerard Barendse, 3 maart 2011). 

 De ‘sigarenband’, de oude maar vernieuwde band onder 
de vroegere kuip die de verhoging van de molen accentueert 
(foto Rob Pols, 3 maart 2011). 

Als de romp klaar is wordt de balie aangebracht. Deze balie is nogal breed en 
zit vrij laag (3,80 m); niet erg bevorderlijk voor het mooi van de molen. De 
brede balie is noodzakelijk door de door de bank genomen rechte romp. De 
hellingshoek van de as zorgt ervoor dat de onderste roetop verhoudingsgewijs 
vrij ver naar buiten komt. Tenslotte wordt op 28 juli 2010 de kap geplaats en 
daarna de roeden gestoken (foto H. van Steenbergen, 8 juli 2010). 
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daarmee verantwoordelijk is voor het 
afgeven van een monumentenvergun-
ning. Deze ingrijpende wijziging werd 
vooral ingegeven door de wens om de 
lagere overheden meer te betrekken bij 
het monumentenbehoud. De bedoeling 
was dat die overheden zoals gemeenten 
meer bij het monumentenbeleid zouden 
betrokken worden. Dat zal ongetwijfeld 
gebeurd zijn, maar de medaille kreeg 
duidelijk ook een keerzijde. Gemeenten 
en provincies vonden dat het rijk maar 
voor zijn eigen monumenten moest zor-
gen en dat op dit terrein voor hen geen 
taak was weggelegd, ook financieel 
niet. Zo zijn er gemeenten en provincies 
die op grond hiervan geweigerd heb-
ben om te subsidiëren in de restauratie 
van rijksmonumenten. Recent nog be-
sloot de provincie Zuid-Holland de pro-
vinciale monumentenlijst af te schaffen. 
Maar dat is niet het enige minpunt. Vol-
gens de Monumentenwet 1988 moet 
elke gemeente met één of meer rijksmo-
numenten een monumentencommissie 
hebben. Zo’n commissie, bestaande uit 
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 Staartaanzicht (foto Gerard Barendse, 3 maart 2011).  Het is in ieder geval beter 
zichtbaar dan in Gorinchem dat de 
Maasbommelse molen een verhoogde 
grondzeiler is (foto Gerard Barendse, 
3 maart 2011). 

De molen is inmiddels uiterlijk gereed en heeft op 2 februari voor het eerst 
gedraaid. De molen mag een bijzondere eigenheimer zijn en een monument van 
twijfelachtig allooi, maar een verrijking van het landschap is hij zo zeker! En al 
helemaal wanneer hij draait (foto Rob Pols, 3 maart 2011).
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deskundigen, speelt een sleutelrol bij het 
afgeven van een monumentenvergun-
ning. Daarnaast heeft een gemeente 
ook ambtenaren in dienst die met monu-
mentenzorg zijn belast. Als derde partner 
komt voor de RCE in beeld voor advie-
zen. 
De rol van de commissies en zelfs de 
ambtenaren is niet onomstreden. Er 
heerst onvrede over de kwaliteit. De 
commissies zouden in specifieke zaken 

niet over voldoende deskundigheid be-
zitten en zelfs van monumentenambte-
naren wordt dit gezegd. Het resultaat is 
dan dat de advisering niet die kwaliteit 
heeft die men verwachten zou of nodig 
heeft, terwijl een college ook nog kan 
besluit een advies geheel of gedeeltelijk 
naast zich neer te leggen, al zal men dit 
niet snel doen.
Als bijvoorbeeld een commissie of en 
ambtenaar niet de vereiste molenken-

nis heeft dan zal dat doorwerken in de 
kwaliteit. Die kwaliteit wordt ook nog 
eens beïnvloed door factoren van bui-
tenaf, die des te ruimer baan krijgen 
wanneer noodzakelijk tegenwicht ont-
breekt. Lobbyen als vanuit de ‘molen-
kerk’ kan leiden tot historisch absoluut 
onverantwoord resultaat. De molen van 
Maasbommel doet zodoende nauwe-
lijks meer ‘recht aan het verleden’ van 
de molen en is eigenlijk, zeker als monu-
ment een absurditeit, terwijl op papier 
alles in orde is, althans dat neem ik aan. 
Het is natuurlijk mogelijk om bij die absur-
diteit namen van personen in te vullen, 
maar in feite is het het systeem wat heeft 
gefaald. 
Is het daarom:
- Gerommel in Maasbommel?
- Gerommel in Amersfoort (met inbegrip 

van de voorgangers)?
- Gerommel in Den Haag? 

De lotgevallen rond de molen van Maas-
bommel zijn wel een heel extreem, maar 
daardoor ook een zeer duidelijk voor-
beeld. Het is niet het enige geval, sterker 
nog de karavaan trekt gewoon verder, 
alle blaffende honden te spijt - it ürür, 
kervan yürür. In Molenwereld 2010-9 wor-
den maar liefst twee nieuwe gevallen 
genoemd, waarbij ‘recht doen aan het 
verleden’ als toetssteen voor ‘ware’ en 
‘valse monumenten’ een verkeerde uit-
komst geeft. Recent is de Cannenburger 
Molen in Vaassen voorzien van een wa-
terrad. De bestaande, in 1942 gebouwde 
molen heeft nooit een waterrad gehad, 
terwijl het waterrad bij de op 14 februari 
1940 verbrande voorganger was omtim-
merd, zodat het aan de buitenzijde ei-
genlijk niet te zien was. 

Ontegenzeggelijk komt de verhoging de windvang ten goede, maar het is wel een heel erg drastische ingreep die op 
gespannen voet staat met de monumentstatus (foto Gerard Barendse, 3 maart 2011). 

Het nieuwe bovenslag van de Cannenburger molen in Vaassen. De bestaande 
molen heeft nooit een waterrad gehad; een staaltje van geschiedvervalsing aan 
een rijksmonument! (foto M.E. van Doornik, 4 september 2010).

- F O R U M -
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Het tweede geval is de korenmolen van 
’t Zand. Die wordt verplaatst. Daar blijft 
het niet bij. De verplaatste molen wordt 
ook nog eens op een drie meter hoge 
betonnen onderbouw geplaatst, zodat 
het karakter van de molen ingrijpend 
verandert. Zo erg als in Maasbommel 
zal het niet worden, maar toch... Het zal 
duidelijk zijn dat deze oplossingen vooral 
worden ingegeven door de ‘molenkerk’ 
en niet zozeer vanuit het echte monu-
mentenbehoud dat voor alles respect 
eist voor het historisch gegevene.

Afvoeren

Zelfs in het molenwereldje staat bepaald 
niet iedereen te juichen over de manier 
waarop het molenbehoud in sommige 
gevallen gestalte heeft gekregen. Frank 
Terpstra, de Voorzitter van het Gild Fryske 
Mounders, zegt in de Leeuwarder Cou-
rant van 24 mei 2010: “Aan de onderkant 
van het molenbestand zijn er ook wel 
honderd objecten (molens-jsb) die his-
torisch zo zijn verprutst, dat ze wel van 
de lijst (rijksmonumentenlijst) kunnen.” 
Waarschijnlijk zal Terpstra de molen van 
Maasbommel met stip bij de af te voe-
ren molens zetten. Alhoewel ik mij zijn ge-
dachtegang kan voorstellen vind ik het 
toch tegenover de moleneigenaar een 
immoreel voorstel. Immers de verant-
woordelijkheid, ja zelfs het initiatief voor 

wat Terpstra verprutsen noemt ligt in het 
gros van de gevallen bij de rijksdienst. 
Het zou toch te dol voor woorden zijn als 
de rijksdienst nu de verantwoordelijkheid 
van zich afschuift en de eigenaar met 
de gebakken peren laat zitten. 

Toetssteen

De hoofdoorzaak van het uit de hand 
lopen van de molenrestauratie in Maas-
bommel is het ontbreken van een toets-
steen, beter gezegd het niet hanteren 
ervan (als ‘recht doen aan het verle-
den’). De kromme situatie doet zich voor 
dat er gereconstrueerde molens zijn die 
geen officieel monument zijn waar bij de 
oorspronkelijke werkelijkheid met uiterste 
acribie is hersteld zoals in Woudrichem 
om maar één voorbeeld te noemen, 
terwijl er gerestaureerde molens op de 
lijst staan waar er welhaast een loopje 
mee is genomen zoals in Maasbom-
mel. Restaureren is mensenwerk. Dat zal 
het blijven ook. Mensen kunnen te kort 
schieten. Nu is er juist een heel systeem, 
gekaderd in de Monumentenwet, in het 
leven geroepen, om dat tekortschieten 
te ondervangen. Mijns inziens heeft dat 
in Maasbommel gefaald. Het is maar 
zeer de vraag of de Modernisering Mo-
numentenzorg daarin voorziet; naar mijn 
idee niet. 
Het ware daarom te wensen dat de RCE 

voor rijksmonumenten zijn controlerende 
bevoegdheid herkreeg om uitwassen als 
in Maasbommel te voorkomen. Dat lijkt 
in strijd met de geconstateerde vereen-
zelviging van de ‘molenkerk’ en molen-
behoud. Die is niet noodzakelijk en zou 
daarom doorbroken moeten worden. 
Mijns inziens kan dat vrij simpel. Omge-
keerd hoeft het molenbehoud zich niet 
te conformeren met het officiële monu-
mentenbehoud; waarom zou het, ook al 
blijft synergie mogelijk. Waarom zou men 
niet meewerken aan het herstel van een 
molen die geen rijksmonument is? Of 
aan de bouw van een nieuwe molen 
volgens ‘the state of the art’. Ziet men 
door daar de neus voor op te halen lie-
ver een misbaksel doordat men zich af-
zijdig houdt? 
In Vitruvius 2010-11 constateren Maarten 
Mesman en Charlotte van Emstede in 
een om andere reden zeer lezenswaar-
dig artikel (‘Bescherming cultuurhistorie 
op losse schroeven’) dat RCE de ‘ambi-
tie heeft om steeds meer als kenniscen-
trum te fungeren’. Daar is op zich niets 
mis mee. Misschien zou het juist daarom 
zinvol zijn om de RCE te splitsen en de 
‘kennispoot’ onder te brengen bij een 
universiteit en daarnaast een dienst die 
voor alles een controlerende en hand-
havende functie heeft opdat ons ‘valse 
monumenten’ als de molen van Maas-
bommel bespaard blijven. Dan komt er 
in ieder geval iets goeds uit voort.

- F O R U M -

 De korenmolen van Woudrichem is een reconstructie van een in de oorlog verwoeste molen. De reconstructie is 
dankzij Jan den Besten en Ivo Versteeg met ongeloof lijke nauwgezetheid uitgevoerd. Omdat het nieuwbouw betreft is de 
molen uiteraard geen monument. De molen in Maasbommel die totaal niet meer lijkt op de oorspronkelijke molen is het 
wel (foto H. Viveen, 20 november 2010). 



Als gebruikelijk kwamen ‘s morgens 
de huishoudelijke zaken van de 
vereniging aan de orde. In de al-

gemene vergadering van 3 juni 2010 leg-
de de penningmeester drs. Th.W.C. Brok 
zijn functie neer. Nu werd de heer J.A.G. 
Stallinga in het bestuur gekozen die de 
rol van penningmeester op zich neemt.
Er wordt vervolgens een kort jaarverslag 
voorgelezen, waarna de penningmees-
ter opening van zaken geeft over het af-
gelopen jaar. 
De herziening van het rijksmonumen-
tenbeleid had sterk de aandacht. In het 
kader van de modernisering van de mo-
numentenzorg kondigde staatssecreta-
ris Marja van Bijsterveldt een herziening 
van de instandhoudingsregeling Brim 
aan. Voor de molens worden de maxi-
male subsidiabele kosten verhoogd van 
Ⓤ 50.000 naar Ⓤ 100.000. Verder publi-
ceerde de rijksoverheid een restauratie-
subsidieregeling voor de verdeling van 
twee maal 23 miljoen euro in de jaren 
2010 en 2011. Zes molenorganisaties ont-
vingen toezeggingen voor restauratie-
subsidies tot een totaal van 3,2 miljoen 
euro. 

De vereniging adviseert diverse fond-
sen bij aanvragen om bijdragen van 
molenrestauraties. In 2010 is een record-
aantal adviezen voor de fondsen uitge-
bracht. Uit de gelden van de BankGiro 
Loterij zijn 15 restauraties ondersteund. 
Het hoogste bedrag in 2010 (Ⓤ 90.000) 
is toegekend aan de Stichting Mo-
lens Binnenmaas voor de restauratie 
van de Oostmolen in Mijnsheerenland.  
Net als in 2009 hebben zes molenrestau-
raties een bijdrage ontvangen uit het 
molenbudget van de Gravin van Bylandt 
Stichting. Aan het Prins Bernhard Cultuur-
fonds zijn 16 adviezen uitgebracht. En 
aan het Bouwcultuurfonds Zuid Neder-
land in totaal 8.

Jaarvergadering 
van 

De Hollandsche Molen

De bestuurstafel, met (v.l.n.r.): de 
heren Braay, Stallinga, Endedijk, 
mevrouw Verver-Aartsen, de heren 
Rijnders en Van Term. 

De nieuwe beheerder van de 
f inanciën, de heer J.A.G. Stallinga. 

Afscheid van de heer Van Lambalgen 
als redactielid van Molens: De 
voorzitter van de redactie de heer 
Van Term bedankt hem voor het vele 
werk.

Afscheid van de heer Kloosterman. 
Het mag best vermeld worden dat 
er een rode draad loopt, inmiddels 
al een veertig jaar oud, tussen de 
beide redacteuren van Molens en de 
redacteur van Molenwereld. Op grond 
daarvan is de vraag gewettigd of 
zonder die draad Molenwereld wel zou 
hebben bestaan.

Zaterdag 5 maart werd 
de jaarlijkse Algemene 

Vergadering van de 
Vereniging De Hollandsche 

Molen gehouden in het 
Koninklijk Instituut voor de 

Tropen te Amsterdam.

J.S. Bakker
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Het grootschalige digitaliseringsproject 
Allemolens.nl vorderde gestaag en een 
groot aantal werkzaamheden werd uit-
gevoerd. Het digitaliseren van de archie-
ven en collecties molendocumentatie 
werd in het verslagjaar voltooid; zo wer-
den maar liefst 70.000 prentbriefkaarten 
gescand. Daarnaast werd begonnen 
met de inrichting van de website voor 
de ontsluiting van de collecties De be-
doeling is dat hierop alle beschikbare 
molenkennis en historische bronnen over 
molens in digitale vorm te vinden zal zijn.
Het beheer van het archief, de biblio-
theek en collecties molendocumentatie 
van De Hollandsche Molen was ook in 
het verslagjaar in handen van de Stich-
ting Molendocumentatie (SMD). De col-
lecties werden in 2010 uitgebreid met 64 
boeken en circa 200 artikelen. Verder 
werden acht nalatenschappen en gif-
ten ontvangen, bevattende afbeeldin-
gen, boeken, knipsels en geschreven 
documentatie.
Wekelijks wordt in het documentatie-
centrum door 8 vrijwilligers van de SMD 
een groot aantal werkzaamheden uit-
gevoerd. Naast het reguliere werk – het 
verwerken van aanwezig materiaal en 
aanwinsten – werd ondersteuning gebo-
den aan het project Allemolens.nl., het 
opzetten en digitaliseren van een mo-
lenwoordenboek, het uitwerken van een 
genealogische database n.a.v. adver-
tenties in De Molenaar en een database 
van molenbranden vanaf 1300.

Aan Nationale Molendag 2010 namen 
niet minder dan 720 molens geregistreer-
de molens deel (2009: 576). Op basis 
van de ingezonden enquêteformulieren 
kan geconstateerd worden dat er zo’n 
40.000 bezoekers zijn geweest.
Alle goede bedoelingen en inspannin-
gen ten spijt liep het ledenaantal weer 
terug: het daalde weer, weliswaar licht, 
van 5180 per 1 januari 2010 tot 5096 aan 
het begin van 2011. Deze ontwikkeling 
blijft een zorgelijk zaak. Vandaar dat het 
bestuur de leden- en fondsenwerving 
gaat intensiveren.
Gelukkig weet de vereniging zich in 
haar streven gesteund door tal van or-
ganisaties en personen, financieel en 
daadwerkelijk. Zonder die hulp zou het 

onmogelijk zijn om alles in goede banen 
te leiden. 

Redactie Molens

In de morgenvergadering werd ook af-
scheid genomen van de heren Klooster-
man en Van Lambalgen als redacteuren 
van het verenigingsorgaan Molens. Hun 
‘papieren’ samenwerking gaat heeel 
ver terug. Ben Kloosterman was tot aan 
zijn pensionering tientallen jaren re-
dacteur van het vakblad De Molenaar. 
Dankzij hem kreeg het molengebeuren 
in dit blad ruimhartig grote aandacht 
in goede verstandhouding met De Hol-
landsche Molen. Leo van Lambalgen 
verzorgde de rubriek ‘Molennieuwtjes’ 
voor dit blad en schreef ook andere arti-
kelen. Door hun kennis en ervaring waren 
ze als het ware aangewezen personen 
voor de redactie van Molens, een func-
tie die ze lange tijd hebben vervuld en 
waaraan dus nu een einde is gekomen. 

Jaarrede

In haar jaarrede blikte de voorzitter, me-
vrouw Verver, terug naar gebeurtenissen 
in het afgelopen molenjaar, maar keek 
ook vooruit, want er spelen belangrijke 
ontwikkelingen voor de toekomst van 
het Nederlandse molenbestand; mo-
lenbehoud is niet vanzelfsprekend. Ge-
lukkig wordt het werk van de vereniging 
breed gewaardeerd en is er steun van 
allerlei kanten op allerlei niveau. Die 
steun is al evenmin vanzelfsprekend. Ze 
moet verworven worden. De Nationale 
Molendagen spelen daarin een grote 
rol. De organisatie ervan kost niet alleen 
inspanning maar er is ook geld mee ge-
moeid. Vandaar, dat de Vereniging bij-
zonder blij met de toekenning van 1 mil-
joen euro door de BankGiro Loterij voor 
wat in de toekomst heet de BankGiro Lo-
terij Molendagen en zichtbaar gemaakt 
in een presentatie deze middag.
Allerlei onderwerpen eisten de aan-
dacht van de Vereniging zoals het verze-
keren van molens, de molendagen, het 
inspelen op de nieuwe media, (o.a. met 
het digitaliseringsproject Allemolens.nl) 

molenrestauraties, de molenbiotoop; 
te veel om op te noemen. Een hoog-
tepunt was de viering van het 25-jarig 
ambtsjubileum van directeur Leo Ende-
dijk evenals het honderdste nummer 
van het verenigingstijdschrift Molens. In 
het licht van de doelstellingen van de 
vereniging is wellicht nog belangrijker 
dat dankzij extra subsidies 200 molens 
hersteld zijn; een record aantal. In 2011 
rondt de Rijksdienst voor Cultureel Erf-
goed de herziening van het molenbe-
leid af. De Hollandsche Molen zal dit ze-
ker toetsen aan de eigen doelstellingen: 
“Uitgangspunt voor ons blijft dat molens 
historische werktuigen zijn, waar op een 
zorgvuldige en verantwoorde manier 
mee omgegaan wordt”, zo zei mevrouw 
Verver (zie de restauratie van de molen 
van Maasbommel elders in dit blad - 
jsb). Ondanks dat het huidige kabinet de 
erfgoedzorg financieel ontziet - voor mo-
numenten geldt alleen een procentuele 
korting van 5% - baart de terugtredende 
overheid wel zorgen. Vaak is het zo dat 
de overheden met subsidies komen dan 
volgen particulieren met de rest. Nu lijkt 
het omgekeerde te gaan gebeuren: als 
particulier initiatief de kar in beweging 
brengt volgen de subsidies. Deze ombui-
ging eist een veel grotere betrokkenheid 
en een veel breder en sterker draag-
vlak dat zelf de handen uit de mouwen 
steekt. Molens hebben voor Nederland 
een grote symboolwaarde. Dat blijkt op 
allerlei manieren. Het gestaag dalend le-
denaantal van de vereniging staat daar 
in schrille tegenstelling mee. Mevrouw 
Verver wees daarbij op het artikel van 
Willem Roose in het maartnummer vorig 
jaar van dit blad. Ze gaf hem gelijk “met 
de stelling dat we last hebben van ener-
zijds een oubollig imago en anderzijds 
een teveel naar binnen gekeerde blik. 
Voor de komende jaren staat voor mij 
dan ook centraal het op een moderne 
manier laten zien wat molens betekenen 
en de Nederlander gastvrij ontvangen 
en rondleiden op die prachtige monu-
menten.” Een doeltreffende opleiding 
van vrijwillige molenaars is dan ook van 
groot belang. Het verbreden van het 
draagvlak voor de molens is van levens-
groot belang. Aan het slot van haar toe-
spraak riep mevrouw Verver dan ook de 
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hulp in van de leden om de steun aan 
De Hollandsche Molen te verbreden. 

Certificaten van verdienste

Tijdens de jaarvergadering werden vier 
Certificaten van Verdienste uitgereikt 
aan personen die zich op bijzondere 
manier onderscheiden hebben bij de 
zorg voor molens, te weten aan de heren 
Roele, Varkevisser en Van Woezik.

Pieter Nicolaas Roele is oud-voorzitter 
van Stichting De Westfriese Molens. 
Hij is in 1931 geboren in het West-Friese 
Benningbroek en een op en top wa-
terschapsman. Roele heeft veel voor 
het maatschappelijk leven in West-
Friesland betekend: als waterschaps-
bestuurder, als directeur van de land-
bouwcoöperatie, als voorzitter van de 
Landbouwdag Opmeer en niet in de 
minste plaats als voorvechter van de 
West-Friese molens. Hij was sinds 1980 
bestuurslid van de Stichting De West-
friese Molens, waarvan de laatste jaren 
als voorzitter. Hij is degene geweest die 
in West-Friesland het molenbiotoop-
netwerk jaren heeft gecoördineerd en 
geleid en die een vooraanstaande rol 
speelde in Molenpost, het gemeen-
schappelijk orgaan van de molenor-
ganisaties in Hollands Noorderkwartier. 

Mede dankzij hem zijn belangrijke res-
tauraties tot stand gekomen zoals die 
van de Ceres te Broekerhaven en van 
de Koggemolen Westuit No. 7 te Aarts-
woud, alsmede de overdracht van de 
watermolens van het toenmalige Water-
schap Westfriesland aan de Stichting. 
Hierbij speelde vooral zijn innemende 
persoonlijkheid en nimmer aflatende 
ijver om een eenmaal begonnen zaak 
tot een goed einde te brengen, een 
belangrijke rol. Verleden jaar vond hij 
de leeftijd gekomen om zich uit het 
actieve molenleven terug te trekken.  

Nico Varkevisser is vrijwillig molenaar 
op De Rooie Wip te Hazerswoude. Nico 
Varkevisser was al jong gefascineerd 
door fotografie. Zo fotografeerde hij ook 
molens en daaruit ontstond zijn interesse 
voor molens, de molentechniek en his-
torie. Hij volgde de opleiding tot vrijwil-
lige molenaar, behaalde het diploma 
in 1983 en werd in 1985 molenaar op 
de Rooie Wip. Deze molen is eigendom 
van de Stichting Molen de Rooie Wip die 
zorgde voor een grondige restauratie. 
De Rooie Wip ligt direct langs een door-
gaande weg die Hazerswoude-Rijndijk 

- A C T I V I T E I T E N -

De voorzitter, mevrouw Verver, aan 
het woord. 

De directeur van de vereniging, 
de heer Endedijk, overhandigt het 
Certif icaat van Verdienste aan de heer 
Varkevisser, midden de heer Roelse, 
rechts de heer Van Woezik.

De gelauwerden van de Stichting 
Molenfonds voor Vernuft en 
Volharding (v.l.n.r.): mevrouw 
Sonneveld-Riper en de heren Van 
Driel en Van Herpt.  

Het aantal geslaagden was zo groot 
dat er in twee groepen geposeerd 
werd voor het diploma; hier de eerste 
groep. 
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verbindt met Hazerswoude-Dorp. Het 
is daarom een opvallende verschijning 
in het Groene Hart. Nico Varkevisser 
spreekt altijd liefdevol over ‘de Oude 
Dame’ (met hoofdletters) als hij het over 
de Rooie Wip heeft. Al ruim 25 jaar is hij 
op veel zaterdagen actief om de mo-
len draaiend te houden, en vaak komt 
Nico’s echtgenote Joyce met hem mee. 
Ze ontvangen bezoekers met koffie, koek 
en mooie verhalen over de molen. Nico 
heeft veel historisch onderzoek gedaan 
en bij zijn jubileumviering verraste hij alle 
aanwezigen met een prachtig boek 
over ‘zijn’ ‘Rooie Wip’. Al vele jaren ver-
zorgt hij een Nieuwsbrief met informatie 
over de molen, uitgebreide analyses van 
het weer en persoonlijke bespiegelingen 
die betrekking hebben op molens in de 
actualiteit. Nico woont in Wassenaar en 
werkt bij de Haagse Duinwaterleiding. 
Jan van Woezik uit Helenaveen is vrijwil-
lig molenaar op Holten’s Molen te Deur-
ne. Hij krijgt de onderscheiding vanwege 
zijn grote verdiensten voor de Brabantse 

molenwereld. Hij begon zijn mulderscar-
rière in 1975. De ambachtelijke molenaar 
bij uitstek stond onder meer aan de wieg 
van de Peellandse Molenstichting. Ook 
was hij een van de mensen die zich inzet-
te om de Holtensmolen in volle glorie te 
restaureren. In 1998 werd deze koren- en 
oliemolen officieel in gebruik genomen. 
Van Woezik was verder een van de initia-
tiefnemers om ook de derde (zaag)func-
tie van deze molen in ere te herstellen. 
Ook dat is hem na veel volharding sa-
men met vele vrijwilligers gelukt. Dit gold 
eveneens voor het ‘olievaardig’ maken 
van de wateroliemolen in het Leudal.  
Van Woezik is voorts op ‘zijn molen’ Sint 
Petrus te Roggel instructeur voor het 
Gilde van Vrijwillige Molenaars en hij 
geeft theorielessen aan molenaars in 
opleiding in Brabant en Limburg. Hierbij 
wordt het accent gelegd op houtsoor-
ten. Daarnaast is hij op vrijwillige basis 
op vele andere (molen)terreinen actief.

‘Een vierde certificaat was toegekend 
aan Ben Hieminga, maar dat kon van-
wege trieste omstandigheden nu niet uit-
gereikt worden. Ben Hieminga overleed 
namelijk op woensdagavond 2 maart 
75-jarige leeftijd. Hij draaide al dertig 
jaar op molen De Kroon in de wijk Klaren-
dal te Arnhem. Als technisch medewer-
ker in dienst bij AKZO te Arnhem begon 
in het begin van de zeventiger jaren van 
de vorige eeuw zijn belangstelling voor 
molens te groeien. Dat mondde uit in 
het zich aanmelden als vrijwillige mole-
naar. Zijn molenaarsdiploma werd in de 
zomer van 1974 gehaald. Daarna werd 
er gedraaid op De Buitenmolen te Zeve-
naar. Toen er plaats vrijkwam op molen 
De Kroon werd in het begin van de tach-
tiger jaren overgestapt naar Arnhem. 
In zijn langjarig molenaarschap heeft 
hij veel vrijwillige molenaars op de mo-
len De Kroon les gegeven en opgeleid 

voor het behalen van het molenaarsdi-
ploma. Eén van zijn leerlingen was Erica 
Peters waarmee Ben huwde. Erica heeft 
zich inmiddels ontplooid tot activitei-
ten- en molenmanager op De Kroon.  
Niet alleen als molenaar heeft Ben zich 
maatschappelijk verdienstelijk gemaakt. 
Ook zijn 16-jarig lidmaatschap van het 
bestuur van de Stichting Vrienden van 
de Gelderse Molendwingt veel waarde-
ring af vanwege zijn grote bijdrage aan 
het in stand houden van het molenerf-
goed in Gelderland. In de tachtiger en 
negentiger jaren heeft betrokkene sa-
men met collega-bestuurders veel mo-
leninspecties gedaan en advies uitge-
bracht voor molenrestauraties. 
Het certificaat wordt later - postuum - uit-
gereikt aan zijn echtgenote.De tweede groep geslaagde 

vrijwilligers. 

Getuigschriften

Het uitreiken van de diploma’s aan 
de in het afgelopen jaar geslaagde 
vrijwillige molenaars is altijd weer een 
hoogtepunt van de vergadering. Het 
is dan ook een belangrijk moment, 
niet alleen voor de betrokkenen, maar 
eigenlijk voor iedereen die het wel en 
wee van de molens ter harte gaat: 
zonder molenaars geen draaiende 
molens! 
In 2009 schreven 84 kandidaten (2009: 
65) zich in voor het windmolenaars-
examen. Van deze groep legden 78 
(2009: 60)  personen het examen met 
goed gevolg af. Het examen voor wa-
tergedreven molens werd met goed 
gevolg afgelegd door 2 kandidaten 
(2009: 5). De diploma’s werden op de 
gebruikelijke manier uitgereikt en zo 
stond het podium van de zaal vol met 
gediplomeerde vrijwillige molenaars 
die de verworven vaardigheden ho-
pelijk lang en met veel plezier tot toe-
passing brengen. 
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Vernuft en volharding

De Stichting Molengiftenfonds voor Ver-
nuft en Volharding ontstond uit de wens 
om mensen of instellingen te onder-
scheiden die op een bijzondere wijze 
vernuft en volharding getoond hebben 
ten behoeve van molens. Daarom wor-
den eens per jaar tijdens de jaarverga-
dering van De Hollandsche Molen enige 
jaarprijzen door deze stichting uitgereikt. 
Dit jaar zijn die toegekend aan mevrouw 
Sonneveld-Riper en de heren Van Herpt 
en Van Driel.
Mevrouw Nelly Sonneveld-Riper woont in 
Zwijndrecht. Toen haar zoon stopte met 
zijn verzameling molenansichtkaarten, 
nam Nelly het over. Ze wilde het graag 
compleet maken. Via ruilbeurzen kwam 
ze in contact met de heer Grund, die 
ook veel kaarten van verdwenen molens 
had. Na zijn overlijden in 1997 kreeg Nelly 
zijn complete verzameling. Een enorme 
hoeveelheid, waarvan Nelly vond dat 
ook anderen ervan zouden moeten kun-
nen genieten. Daarom ontstond er een 
inventarisatie van de molenrestanten en 
de verdwenen molens in Nederland. In 
april 1998 verscheen de eerste papieren 

versie van Het Nederlands Molenrestan-
tenbestand. Maar door de vele aanvul-
lingen verscheen zo’n anderhalf jaar 
later al de tweede uitgave. Om dit alle-
maal bij te houden is een enorme klus. 
De computer was daarbij een goede 
hulp; zeker toen in 2001 de database op 
internet kwam. Nu was alles voor ieder-
een bereikbaar. De database groeit nog 
steeds, dagelijks worden er wijzigingen 
en aanvullingen verwerkt. Momenteel 
telt de database gegevens meer dan 
15.112 molens (met 9.600 foto’s)!
Carel van Herpt uit Goirle (NB)is al meer 
dan 25 jaar vrijwillig molenaar in Goirle 
met zijn twee molens; molen De Wilde 
en molen De Visscher. Hij heeft zich inge-
zet om een goed beheer van de molens 
zeker te stellen. Sinds 1997 is de Stich-
ting Akkermolens Goirle eigenaar van 
de molens. Het resultaat mag er wezen. 
Beide molens worden goed onderhou-
den en zijn regelmatig draaiend te zien. 
Tot voor kort was Carel voorzitter van de 
Goirlese molenstichting. Zijn bestuurlijke 
kwaliteiten heeft hij ook een aantal jaren 
ten dienste gesteld van Het Gilde van 
Vrijwillige Molenaars. In het afdelings-
bestuur was hij bestuurslidvoorzitter. Zijn 
naam is ook nauw verbonden aan de 
Molenstichting Noord-Brabant. Hij heeft 
begin 1993 het initiatief daartoe geno-
men met een brief aan de Commissa-
ris van de koningin, de Heer J. Houben. 
Voorts maakte Carel deel uit van een 
werkgroep die aan de wieg stond van 
de Molenstichting Noord-Brabant en 
die leidde tot de formele oprichtings-
vergadering op in 1994 (die heeft plaats 
gevonden in Goirle; niet voor niets de 
woonplaats van Carel). Tijdens het woe-
lige bestaan van de stichting is de hulp 
van Carel steeds weer ingeroepen. Op 
dit moment is Carel nog steeds actief 
voor de Molenstichting Noord-Brabant; 
nu als lid van de Adviesraad.
Jaap van Driel uit Groningen is een be-
zige bij in de molenwereld. In de jaren 
zeventig van de vorige eeuw raakte hij 
door zijn betrokkenheid bij de gerestau-
reerde houtzaagmolen in Woudsend in 
de ban van het molenvirus. In het molen-
huis ter plaatse was de zeilschool gehuis-

vest en via die activiteit sloeg zijn liefde 
voor windgedreven energie over op de 
molenwieken en het bijbehorende am-
bacht van houtzager. Wekelijks verruilde 
hij het Groningse Oldekerk voor het lief-
lijke toeristendorp Woudsend om daar 
samen met Jan Coppens de bezoekers 
kennis te laten maken met het op wind-
kracht zagen van boomstammen. Maar 
daar bleef het niet bij. Zijn onderwijsach-
tergrond maakte hem tot een geschikt 
leermeester, hij trad toe tot het bestuur 
van het Gild Fryske Mounders, nam zit-
ting in de redactie van De Utskoat, het 
molenkwartaalblad van De Fryske Mole 
en het Gild Fryske Mounders, en deelde 
zo zijn vergaarde kennis met velen. Maar 
zijn actieradius verbreedde zich nog ver-
der. TIMS Nederland/Vlaanderen kwam 
in 1998 om de hoek kijken en vond in 
hem een gepassioneerd bestuurslid. 
Later trad hij ook toe tot de redactie. 
Hij organiseerde samen met deze orga-
nisaties het houtzaagsymposium “Een 
Besonder Creckwerk” dat in Woudsend 
in 1993 werd gehouden ter gelegenheid 
van de vierhonderdste verjaardag van 
het octrooi van Cornelis Corneliszoon 
van Uitgeest. Hij werkte mee aan het 
boek “Vierhonderd jaar houtzagen met 
wind” dat ter gelegenheid van dat ge-
denkjaar het licht zag. In 1998 werd Jaap 
van Driel redacteur van De Nieuwe Zelf-
zwichter, het Groninger molenorgaan 
dat nu als De Zelfzwichter de uitgave is 
van het Groninger Molenhuis. Kortom 
een molenman in hart en nieren die z’n 
brede molenkennis ook nog eens deelt 
met de vele bezoekers op het bekende 
molenprikbord op internet.

Alle foto’s zijn van J.L.J. Tersteeg.

Allerlei molenorganisaties geven 
acte de présence, zoals hier TIMS. 

- A C T I V I T E I T E N -

 Jos van Schooten toont met zijn 
model van paltrok Het Amsterdam-
sche Wapen in aanbouw molenmodel-
bouw van de allerhoogste perfectie. 

De molenmarkt tijdens de vergadering is letterlijk een trefpunkt. 



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

BON

gaat voor u OPEN!!!!

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

Meer dan 140 nummers en DERTIEN JAAR MOLENWERELD dat vieren we! 
Als u nog nooit abonnee bent geweest en zich nu opgeeft dan krijgt u eenmalig bij uw abonnement het boek Molenaarsverleden 
ter waarde van € 12,50 cadeau! Molenaarsverleden is een bundel van veertig interessante artikelen over molens en telt 96 pagina’s. 

Bovendien kost u een abonnement over 2011 geen € 47,50 maar € 38,50 indien u alle elf nummers van die jaargang wenst te ontvangen. 
Wilt u er minder dan kunt u voor ieder nummer dat u niet wenst € 3,50 aftrekken.
Als u bijvoorbeeld alleen de laatste drie nummers wenst, dan is de prijs € 38,50 - 8 x € 3,50 = € 10,50. 

MOLENWERELD  iedere maand per post thuis kan op drie manieren:

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

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

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

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

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

B O N
“JA1, ik meld mij aan als abonnee op de ‘MOLENWE RELD’ .
“volgens bovenstaande aanbieding van € 38,50 voor alle nummers van 2011 en ontvang het boek Molenaarsverleden gratis. 
“volgens bovenstaande aanbieding en ontvang het boek Molenaarsverleden gratis, maar wens van 2011 alleen de nummers ...................... te ontvangen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

❑
❑

❑

❑

✂

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




