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

Bij de omslag voorzijde: De Rotterdamse moutmolens zijn alle verleden 
tijd. Ze zijn zelfs in vergetelheid geraakt. In Schiedam heeft de afgelopen 
halve eeuw een ware revival van deze kolossale molen plaatsgevonden 
met als laatste hoogtepunt de reconstructie van De Kameel, die afgelo-
pen maand voor het eerste draaide (foto E.G.M. Esselink, 12 april 2011). 

Bij de omslag achterzijde: Feestelijk voorjaar in Marssum; molen Terpzigt 
(foto H. Noot, 10 mei 2008).  
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Er zijn eerder in dit blad artikelen geplaatst over de molen De Arend 
in Rotterdam; wellicht de grootste klassieke molen die ooit heeft be-
staan. Zo passeerden de ‘papieren’ reconstructie en de lotgevallen 

van de molen eerder de revue. Nu in een derde aflevering komt opnieuw 
de geschiedenis van de molen, maar dan voor wat betreft de bedrijfsui-
toefening. Hoe was die op zo’n grote moutmolen georganiseerd. Dat is 
iets waar nauwelijks iets over is gepubliceerd. Verder wordt de complete 
eigendomsontwikkeling gegeven. Misschien niet echt opwindend, maar 
dit is toch ook iets wat men als compleet overzicht eigenlijk nooit aantreft. 
Al met al ontstaat zo een goed overzichtsbeeld over het reilen en zeilen 
van deze bijzondere molen.
In het januarinummer werd met verbazing geconstateerd hoe de vlucht 
van de gecompleteerde boezemmolen bij Haastrecht fors afweek van de 
oorspronkelijke. Hoe was dat nu mogelijk? Bas Koster en ondergetekende 
hebben er de tanden in gezet en komen in dit nummer met een uitvoerige 
verklaring.
Met deze twee artikelen naast de gebruikelijke artikelen was de koek voor 
het meinummer weer op; zij het dat er nog het nodige in de trommel zit, 
eigenlijk meer dan ons lief is.

En Balie Kluiver filosofeert over patat en ijs.
JSB

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

Naar aanleiding van het ontstane con-
flict binnen het bestuur van Stichting 
Molen de Hoop te Haren heeft de ge-
meente aangegeven geen voorwaar-
den te hebben gesteld bij het verstrek-
ken van een bedrag van 31.000 euro 
subsidie. Partij Gezond Verstand Haren 
was benieuwd of de gemeente hierbij 
heeft geëist dat de molen voor het pu-
bliek zou moeten worden opengesteld. 
De gemeente heeft wel aangegeven 
op korte termijn met het bestuur van de 
stichting te gaan praten om uit de im-
passe te geraken. 

Eendrachtspreng mist alleen 
nog water

Op korte termijn zal er water stromen 
door het vernieuwde gedeelte van de 
Eendrachtspreng aan de Ugchelseweg. 
Enkele honderden meters lang is het 
nieuwe tracé van de Eendrachtspreng, 
die eerder ondergronds was gebracht. 
De bedoeling is om er op termijn een 
verblijfplek in te richten. Belangrijkste 
onderdeel van het herstel van de Een-
drachtspreng is de vernieuwde mo-
lenplaats, ongeveer op de plek waar 
vroeger molen De Eendracht stond. De 
gemeente Apeldoorn wil op elke oude 
molenplek een andere verwijzing naar 
een molenplaats laten ontwerpen. Op 
de voormalige locatie van De Eendracht 
is uitgegaan van het verval van water, 
dat indertijd werd gebruikt om energie 
op te wekken. Als verwijzing naar de fa-
bricage van papier zijn drie bakstenen 

Haren; een feestelijk versierde molen 
waar al spoedig onverkwikkelijke 
schaduwen over vielen (foto H. Noot, 
6 juli 2010).
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bakken ontworpen, waarin het water 
stapsgewijs naar beneden stroomt. Op 
de bodem van de bakken zijn als extra 
verwijzing drie uit roestvrij staal geperste 
watermerken geplaatst, eveneens ge-
stileerde versies van watermerken zoals 
die door De Eendracht werden gebruikt. 
Er is ook een vistrap gebouwd, zodat 
vis het hoogteverschil van twee meter 
stapsgewijs kan overbruggen, om uitein-
delijk bij de sprengkoppen van de Een-
drachtspreng in Ugchelen uit te komen.

Roeden Sara Catharina te 
Kerkdriel uitgenomen

Begin april zijn de roeden uitgenomen 
van de Sara Catharina te Kerkdriel, in het 
kader van een grootscheepse restaura-
tie die in 2012 moet worden afgerond. 
Met de restauratie komt een einde aan 
een tien jaar durend proces (Molenwe-
reld 2010-3-91). De restauratie wordt ge-
financierd door eigenaar Van Korlaar, 
de gemeente Maasdriel, de provincie 
Gelderland en de RCE. In de loop van 
2011 zal de kap worden gedemonteerd 
en wordt de molen voorzien van een 
noodkap. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd door Coppes uit Bergha-
ren. De molen wordt vooralsnog alleen 
draaivaardig gerestaureerd. 

Corporatie koopt molen 
De Kroon te Arnhem 

Aangezien de Stichting Vrienden van de 
Gelderse Molen onvoldoende middelen 
heeft om het toekomstige onderhoud 
aan molen de Kroon in de wijk Klaren-

dal te Arnhem te bekostigen, wordt de 
molen verkocht aan de woningcorpo-
ratie Volkshuisvesting. De gemeente wil 
niet langer bijdragen in het onderhoud, 
waardoor ook de provinciale bijdrage 
van de gemeente Gelderland vervalt. 
De corporatie verkrijgt de molen voor 
de symbolische prijs van 1 euro, met als 
doel behoud van het symbool van en 
voor de wijk. Een nieuwe stichting zal de 
molen gaan beheren, waarbij de molen 
een belangrijke rol in de wijk zal spelen. 
De overdracht is voorzien op 1 mei te zijn 
afgerond. 

De gemeente Berkelland 
verkoopt laatste twee molens

De gemeente Berkelland wil de monu-
mentale panden, kerktorens en molens 
die nu nog in gemeentelijk bezit zijn, zo 
snel mogelijk verkopen. In 2010 heeft het 
College van B en W uit laten zoeken of 

De molen van Kerkdriel; eindelijk 
komt het herstel daadwerkelijk op 
gang (foto H. van Steenbergen, 
8 september 2004).

Arnhem, korenmolen De Kroon 
omstreeks 1935.
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en zo ja welke gemeentelijke eigendom-
men in de vrije verkoop mogen. Uitkomst 
van het onderzoek is dat in principe alle 
objecten die geen openbare functie 
(meer) hebben aan derden kunnen wor-
den overgedragen. Van de zes molens 
binnen de gemeente Berkelland zijn er 
al vier in particulier bezit (De Piepermo-
len in Rekken, de Mallumsche Molen te 
Eibergen, de watermolen in Borculo en 
de Agneta in Ruurlo). Een constructie 
die de gemeente ook graag ziet voor de 
twee overgebleven gemeentelijke mo-
lens, De Hollandsche Molen in Neede en 
De Ster in Geesteren. In de loop van 2012 
wordt duidelijk welke gemeentelijke mo-
numenten in de verkoop gaan. 

Waterval en watermolen 
voor Putten?

Nu de gemeente een vergunning heeft 
afgegeven hoopt Het Puttens Historisch 
Genootschap deze zomer te beginnen 
met de restauratie van het waterval-
letje op de hoek van de Cleenhorster-
weg (Molenwereld 2011-2-49). Op deze 
plek werd vroeger een papiermolen 
aangedreven, die tot ongeveer 1850 in 
gebruik is geweest en toen afgebroken. 
Het watervalletje zelf bleef in gebruik ten 
behoeve van opwekking van elektrici-
teit tot 1918. Nu verkeert het waterval-
letje nog een in vervallen staat, maar 
het metselwerk van de stenen trapjes is 
nog duidelijk zichtbaar. De gemeente 
Putten en de provincie Gelderland heb-
ben toegezegd mee te betalen aan de 
restauratie, die ongeveer 10.000 euro 

kost. Tegelijkertijd werkt de Watermolen-
werkgroep Putten verder aan de plan-
nen voor de bouw van een watermolen 
bij de Engersteeg (Molenwereld 2010-4-
132). 

De Ooievaar in Terwolde roept 
om herstel

Het gevlucht van De Ooievaar aan de 
Twelloseweg in Terwolde verkeert in zo’n 
slechte staat dat er onderdelen af kun-
nen vliegen wanneer de molen draait. 
Het moment dat de molen aan de ket-
ting gaat komt snel dichterbij. De Stich-
ting Herbouw Terwoldse Molen die eige-
naar is van de molen, die door Bökkers 
wordt bemalen, is verantwoordelijk voor 
het onderhoud. De staat van onderhoud 
werd onderstreept bij de laatste inspec-
tie van de Monumentenwacht. Ook de 
stelling is in zeer slechte staat, alsmede 
de staartconstructie. De stichting heeft 
laten weten er alles aan te doen om De 
Ooievaar aan de praat te houden. De 
opdracht om de meest noodzakelijke re-
paraties uit te laten voeren, volgt zo snel 
mogelijk.

Nieuwe Molen te Veenendaal 
heropend

Op 23 april is de Nieuwe Molen in Veen-
endaal feestelijk heropend. Na een in-
tensieve restauratie is de molen weer 
in optimale conditie. Daarbij heeft de 
Nieuwe molen dit jaar de respectabele 
leeftijd van 100 jaar bereikt. In het boek 

‘Zo gaat de Nieuwe Molen’ wordt het 
verhaal vertelt van de molen, de mo-
lenaar en het ambacht. Burgemeester 
T. Elzenga van Veenendaal en Marco 
Glastra, directeur-rentmeester van Het 
Utrechts Landschap (beheerder van de 
molen), hebben gezamenlijk de feeste-
lijke opening verricht. Zij lichtten de vang 
samen met molenaar Hans de Kroon. De 
molenromp was verzakt en vertoonde 
nogal grote scheuren met als gevolg lek-
kage. De gehele molen is opnieuw ge-
voegd. Een intensief karwei omdat alle 
voegen zijn uitgeslepen. Het uitslijpen 
van de voegen zorgde helaas wel voor 
geluidsoverlast bij de omwonenden. De 
binnenzijde van de molen is van nieuw 
stucwerk voorzien. Er is een nieuwe fun-
dering aangebracht. De balkkoppen 
van de luizolder en kapzolder zijn her-
steld. De restauratie is mogelijk gemaakt 
door bijdragen van Provincie Utrecht en 
het Ministerie van OC &W. Het Utrechts 
Landschap.

Verplaatsing De Hoop in ‘t Zand

Op 11 mei zal molen De Hoop in ’t Zand 
naar zijn nieuwe locatie verhuizen. In-
middels zijn de werkzaamheden in de 
molen gestaag doorgegaan. Nadat de 
achtkantstijlen van nieuwe onderstukken 
zijn voorzien, worden nu de veldkruisen 
aangepakt. Ook de twee ontbrekende 
korbelen zijn opnieuw gemaakt en met 
hardhouten doken op hun oorspronke-
lijke plaats bevestigd. Bij Poland zijn de 
hardhouten vulstukken gemaakt om het 
bovenwiel op de as vast te zetten.

De molen De Hoop in ‘t Zand wordt gereed gemaakt voor de verplaatsing. De ondereinden van de achtkantstijlen 
verkeerden in slechte staat en werden aangescherfd waarbij ze tevens veertig centimeter langer werden gemaakt 
(foto Gerard Barendse, 6 april 2011).

De nieuwe fundering voor de molen van ‘t Zand. De molern komt nu op poeren van 60 cm hoog te staan, zodat de 
molen een meter rijst ten opzicht van zijn oude plek. In de vorige Molenwereld werd melding gemaakt van een betonnen 
voet van drie meter. Dit was gebaseerd op een kennelijk abusievelijk of achterhaald krantenbericht. Het is dus minder erg 
dan vermeld (foto Gerard Barendse, 6 april 2011).



    De molens bij 
                RUSTENBURG
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De molens bij Rustenburg vanuit het westen gezien in bedrijf, omstreeks 1935. Van rechts naar links 
de molens L, K, I en H. Molen H werd onttakeld na asbreuk in 1919 en later, in 1936, geheel gesloopt. 
Op de voorgrond de Raaksmaatsboezem, tevens ringsloot van de Heerhugowaard die door de molens 
werd afgemalen op de Schermerboezem. 

Kadastrale minuutkaart van omstreeks 1830 met de situatie bij Rustenburg met de vier 
molens; v.l.n.r. L - H. Boven de molens de ringsloot van de Heerhugowaard en onder de molen de 
Schermerboezem, die - niet getekend - voor bij de molens in westelijke richting verloopt. 

Kaart van omstreeks 1850 met de ringsloot van de Heerhugowaard tussen Oterleek en 
Rustenburg. Rechtsonder de vier strijkmolens. Bij de uitvoering van het Westfries kanalenplan is de 
Ringvaart verlegd. Deze sluit nu bij Rustenburg rechtstreeks aan op de ringvaart van de Schermer. 

De nieuwe situatie met rechts het weer uitgegraven deel van de Schermerboezem; voor 
molen K; achter molen I (foto Gerard Barendse, 6 april 2011). 

Grote foto: de situatie zoals die tot voor kort was. De Schermerboezem, waar de molens op 
uitmaalden, is geheel verland. Uiterst links de ringdijk van de Schermer; van voor naar achter de 
molens I, K en L (foto Gerard Barendse, 6 februari 2009). 

    De molens bij 
                RUSTENBURG
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Rechtzaak de Otter Amsterdam 
voortgezet

Na uitputtende vertragingstactieken 
van het stadsdeel, onder meer bestaan-
de uit mediation-overleg (vertraging 
1 jaar) en windonderzoek ter plaatse 
(vertraging 1 jaar), kon het bestuur van 
Stichting houtzaagmolen De Otter ein-
delijk naar de Amsterdamse rechtbank 
stappen die er vervolgens ook weer bij-
na een jaar over deed om de behande-
ling ter hand te nemen.

Op vrijdag 8 april 2011 heeft de zaak 
van De Otter tegen het stadsdeel Wes-
terpark van Amsterdam gediend, met 
als doel het stadsdeel te dwingen om 
nu onverwijld een monumentenvergun-
ning te verstrekken voor het verplaatsen 
van De Otter naar de cultuurhistorisch 
verantwoorde en windrijke locatie in 
Uitgeest. Na jaren gestreden te hebben 
voor het behoud van een overlevings-
mogelijkheid voor De Otter in zijn histori-
sche biotoop, moet nu onder ogen wor-
den gezien dat verplaatsing naar het 
industrieel erfgoedpark De Hoop even 
ten noorden van Amsterdam de enige 
realistische reddingsmogelijkheid is voor 
een zieltogende Otter. De uitspraak 
wordt in mei verwacht. Vereniging Vrien-
den van De Otter.

Korenmolen De Regt te Nieuw-
Lekkerland officieel geopend

Gedeputeerde Van Engelshoven-Huls 
van de provincie Zuid-Holland heeft op 
zaterdag 16 april de officiële opening 
verricht van Korenmolen de Regt in 
Nieuw-Lekkerland. Alle vrijwilligers, do-
nateurs, sponsoren en iedereen die een 
bijdrage heeft geleverd aan dit mooie 
resultaat waren voor deze dag uitgeno-
digd om de officiële openingshandeling 
bij te wonen en een kijkje te nemen in 
de molen. De Stichting Herstel Korenmo-
len de Regt ontvingt bijzonder veel posi-
tieve reacties op de tot nu toe bereikte 
resultaten. Na jaren van voorbereiding 
en de feitelijke restauratie die ander-
half jaar geleden is gestart, is de molen 
vanaf 23 april geopend voor bezoekers. 
De molen zal in de zomerperiode vrij-
wel iedere zaterdag geopend zijn voor 
publiek. Kijk voor de openingstijden en 
overige bijzonderheden op de website 
van de molen: www.molenderegt.nl

Eerste Molenpaspoort voor Erica 
Terpstra

Erica Terpstra ontving op 5 april op het 
Werelderfgoed Kinderdijk het eerste 
Molenpaspoort van de provincie Zuid-
Holland. Het Molenpaspoort is ontwik-
keld in het kader van het provinciale 

themajaar ‘Leve de Molens!’, dat offici-
eel op 23 april van start is gegaan. Het 
Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft in op-
dracht van de provincie een Molen-
paspoort ontwikkeld. Dit gratis paspoort 
van 46 pagina’s geeft informatie over 29 
zeer interessante en te bezoeken Zuid-
Hollandse molens. Wie een molen uit 
het Molenpaspoort bezoekt krijgt een 
stempel in zijn of haar paspoort en komt 
in aanmerking voor een van de vele 
verrassingen! Door middel van het pas-
poort wordt iedereen aangemoedigd 
om zoveel mogelijk molens in dit thema-
jaar te bezoeken. Ook zijn er speciale 
wandel- en fietsroutes langs de molens 
ontwikkeld. Omdat Erica Terpstra zich 
enorm inzet voor Nederlanders om meer 
te bewegen, werd het eerste Molenpas-
poort haar overhandigd door Herman 
van Santen, Statenlid van de provincie 
Zuid-Holland. Erica Terpstra verstrekte op 
haar beurt de deelnemende molenaars 
daarna de Molenpaspoorten. 
De Molenpaspoorten zijn gratis te ver-
krijgen bij de 29 deelnemende molens, 
VVV’s, bibliotheken (via Probiblio) en Erf-
goedhuis Zuid-Holland. 

De Vier Winden te Sint-Annaland 
heropend

Op 29 april is molen De Vier Winden, 
na een grote restauratie (Molenwereld 

Gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Martin 
van Engelshoven-Huls opent Korenmolen De Regt 
(foto: Therry Dölle, 16 april 2011).

Een prachtig ensemble in Nieuw-Lekkerland staat weer op 
de molenkaart (foto: Therry Dölle, 16 april 2011). 
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2011-1-8), opnieuw geopend. De Stich-
ting Molen de Vier Winden St. Annaland 
heeft ervoor gekozen de festiviteiten 
bescheiden te houden, mede vanwege 
het ontstane tekort op de restauratiebe-
groting. Om de inspanningen van velen 
echter niet onopgemerkt voorbij laten 
gaan, heeft men belangstellenden uit-
genodigd de opening bij te wonen. Om 
10.00 uur vond de officiële handeling 
plaats, waarna er voor de eerste maal 
de gelegenheid was de molen ook van 
binnen te bekijken.

Gemeente Best zit met een 
molen die niet mag draaien

De eigenaresse van café De Mulder is 
niet bereid in te stemmen met een ver-
goeding voor de erfdienstbaarheid be-
staande uit het over haar pand draaien 
van de wieken van De Volharding te 
Best (Molenwereld 2011-1-6). De eige-
naar vreest dat de draaiende wieken 
tot overlast (lawaai, beweging leidt tot 
scheuren in pand) kunnen leiden. On-
derhandelingen hierover met de ge-
meente Best zijn op niets uitgelopen. De 

enige mogelijkheid om de molen te la-
ten draaien, is de aankoop van het café 
waarmee een bedrag van 550.000 euro 
gemoeid is.

Restauratie Heimolen Sint Hubert 
afgerond

Op 7 april is de laatste fase van de her-
stelwerkzaamheden aan de Heimolen 
te Sint Hubert van start gegaan. In de 
kap van de molen worden in de bo-
venschijfloop nieuwe staven geplaatst 
en wordt het kruiwerk hersteld. Daarna 
zal de roede die altijd voor de molen 
lag, en die inmiddels is gerestaureerd, 
gestoken worden. De roede zal vervol-
gens opnieuw worden opgehekt. Ook 
wordt een nieuwe bliksemafleider aan-
gebracht, die onlangs is afgeknipt door 
onverlaten. 

Herstel aanstaande voor 
De Arend in Terheyden

Korenmolen De Arend te Terheyden 
zal op korte termijn in de steigers staan 

voor een grote onderhoudsbeurt. De 
gemeente Drimmelen, eigenaar van 
de molen, heeft 40.000 euro uitgetrok-
ken voor herstel van de molen. De mo-
len wordt nog dagelijks beroepsmatig 
bemalen door Herman Schippers, die 
tijdens het afgelopen West-Brabants 
Molenweekend zijn 25-jarig jubileum 
vierde. De kap zal worden gerestaureerd 
en er worden een aantal rotte balken en 
luiken vervangen. Ook krijgt de molen 
een schilderbeurt en worden een paar 
ruiten vervangen. De werkzaamheden 
zullen zo’n anderhalve maand in beslag 
nemen en worden uitgevoerd door de 
Gebr. Straver uit Almkerk. 

Start bouw van ontmoetings-
ruimte De Hoop te Keldonk

Begin 2011 zijn de oude bijgebouwen 
van De Hoop te Keldonk gesloopt om 
plaats te maken voor een opslagruimte 
en de nieuwe ontmoetingsruimte van 
Stichting korenmolen De Hoop die later, 
als het project volledig is afgerond dienst 
zal doen als educatief centrum. Op 19 
maart was een selecte groep van direct 

Feestelijke overhandiging van het eerste Molenpaspoort aan E. Terpstra (foto: Stichting Werelderfgoed, 5 april 2011).
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betrokkenen aanwezig op de bouw-
plaats. Gelijktijdig heeft bouwcoör-
dinator J. Verbrugge de activiteiten voor 
de komende periode met de vrijwilligers 
afgestemd. Wanneer de werkzaamhe-
den aan het nieuwe bijgebouw wat ver-
der gevorderd zijn, komt er een moment 
waarop iedereen die daarin geïnteres-
seerd is de gelegenheid krijgt de bouw-
activiteiten te komen bekijken.

Weerterland heropent vier 
gerestaureerde molens

De Nationale Molendagen op 14 en 15 
mei worden voor Molenstichting Weer-
terland extra feestelijke dagen. De Mo-
lenstichting Weerterland neemt vier 
gerestaureerde molens (de Sint Anna in 
Keent de Sint Anna in Tungelroy, de Sint 
Jansmolen en De Nijverheid in Stramp-
roy) opnieuw in gebruik. Daarmee wordt 
een groot en geslaagd bijna tien jaar 
durend restauratieproject feestelijk af-
gerond. Het motto van de Nationale 
Molendagen “Kom naar de molen” sluit 
naadloos aan bij alle plannen van Mo-
lenstichting Weerterland voor 2011; het 
jaar dat door de Weerter molenstichting 
is uitgeroepen tot “Jaar van de Weerter 
molens.” Op vrijdag 13 mei worden de 
vier molens tijdens een feestelijke rit met 

Onder een stralend voorjaarszonnetje namen buurtbewoners en vrijwilligers een kijkje op de bouwplaats bij De Hoop te 
Keldonk (foto: T. Vissers, 19 maart 2011).

Ingepakte molen De Twee Gebroeders 
in Wijk en Aalburg ten behoeve van 
rompherstel. (foto A.J. Hak).
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aangespannen wagens een voor een 
heropend. Deze molenrit start om 14.00 
uur bij de Sint Anna in Keent en voert ver-
volgens langs molen De Nijverheid en de 
Sint Jansmolen in Stramproy verder naar 
de Sint Anna in Tungelroy. Bij iedere mo-
len stopt het gezelschap voor een korte 
pauze met fotomoment en de feestelijke 
handeling. Zaterdag 14 en zondag 15 
mei zijn de vier gerestaureerde molens 
geopend en voor iedereen te bezich-
tigen. Langs de zes windmolens van 
Weert is een fietsroute uitgestippeld en 
ook bij de molens in Stramproy kan men 
starten voor een fietsroute langs vier 
windmolens en twee watermolens in 

Stramproy, Haler en het Belgische Mo-
lenbeersel. Beide fietsroutes zijn zo’n 30 
km lang en zijn te koop bij de vier molens 
van Molenstichting Weerterland. 

Verschillende heropeningen
tijdens Nationale Molendag

De negenendertigste editie van de Nati-
onale Molendag, in het weekend van 14 
en 15 mei aanstaande, wordt met meer 
molens dan ooit gevierd. Dankzij diverse 
afgeronde restauraties en een compleet 
herbouwde molen kan het publiek meer 
dan 700 molens in werking zien. In Schie-
dam wordt op de Nationale Molendag 
de herbouwde molen De Kameel weer 
in gebruik genomen en voor het pu-
bliek opengesteld. In Limburg neemt de 
Molenstichting Weerterland vier geres-
taureerde molens opnieuw in gebruik 
(zie elders in dit nummer). Deze en heel 
veel andere molens zijn op 14 en/of 15 
mei voor het publiek toegankelijk. Mole-
naars leiden de bezoekers rond en er zijn 
talrijke feestelijke activiteiten. Op www.
nationalemolendag.nl is een overzicht 
te zien van alle molens en activiteiten. 
Vereniging De Hollandsche Molen.

Nieuwe molenkaart Van 
Steenbergen
  
De heer H. van Steenbergen uit Raams-
donksveer heeft weer een molenkaart 
uitgegeven. Deze keer van: korenmolen 

Werklust in Oene. De kaart kost 0,50 euro 
per stuk, te vermeerderen met portokos-
ten (0,46 euro bij maximaal vijf stuks). Ze 
zijn te bestellen door het bedrag over te 
maken op Postbankrekening 747404 van 
H. van Steenbergen, Kardeel 133, 4741 LR 
Raamsdonks veer onder vermelding van 
het gewenste (en bij overschrijving via 
een bankrekening het adres vermelden). 
Voor nadere informatie: tel. 0162-516602.

In ‘t kort

-Voor het opknappen van de directe 
omgeving van molen Wilhelmina in 
Noorderhoogebrug heeft de gemeente 
Groningen 20.000 euro beschikbaar ge-
steld.
-De Stichting Ommer Molens heeft in 
een brief haar afkeuring laten weten 
over deplannen met betrekking tot de 
bouwplannen in het centrum van Om-
men. 
-Op 23 maart is de roede van korenmo-
len De Leeuw in Oude Molen weer ge-
stoken, nadat deze op 8 maart werd uit-
genomen voor herstel. 
-Nadat op 14 maart de werkzaamheden 
aan De Engel te Varsseveld werden stil-
gelegd, is toestemming ontvangen de 
restauratie voort te zetten. Hiertoe zijn 
op 21 april de roeden uit de molen ge-
haald. 
-In april zijn uit voorzorg de roeden uit de 
Viaanse molen te Alkmaar gehaald. 
-De Stichting De Zijper Molens ontvangt 
van de gemeente Zijpe ruim 8.000 euro 
subsidie als bijdrage in de onderhouds-
kosten van het afgelopen jaar. 
-In april is het herstel van onder andere 
de schaliën op de romp van de Maria-
molen te Haps gestart. 
-Op 29 mei organiseren de molenaars 
van De Hamse Molen te Wanroy het 
200-jarig bestaan van de molen met di-
verse activiteiten. 

Molenkalender 2011

14 en 15 mei 2011: Nationale Molendag.
11 en 12 juni 2011: Groninger Molenweek-
end.
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.

Molen De Viaan te Alkmaar na 
het uithalen van de roeden 
(foto: R. Bakker, 7 april 2011).

Een nieuwe windpeluw in de molen van de Vervoornepolder (foto A.J. Hak). 

Herstel van het metselwerk van de romp van molen De Hoop te Veen 
(foto A.J. Hak).

Verschillende manieren om 
aangetast hout te herstellen bij elkaar 
in de Zandwijkse molen bij Almkerk 
(foto A.J. Hak). 
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D U I T S L A N D
Nedersaksen
Vrijwillige molenaars voor stan-
derdmolen Dornum

De recent gerestaureerde standerdmo-
len van Dornum (zie Molenwereld 2010-
12-433) gaat ook weer draaien. Wilhelm 
Broekschmid, Fred Hoppen en Meene 
Schmidt zijn bij de Volkshochschüle in 
Leer begonnen aan de eenjarige oplei-
ding vrijwillig molenaar. De molenvereni-
ging, die veel gelegen is aan het weer 
laten draaien van de molen, draagt de 
kosten. 
In het januarinummer van het Ostfries-
land Magazin is een artikel van vijf blad-
zijden opgenomen over de restauratie 
van deze molen. Het is het eerste artikel 
in een serie over de molens van Oost-
Friesland. Het volgende artikel, in het fe-
bruarinummer, ‘Viel Wind und keine Flü-
gel - Denkmäler ohne Markenzeichen’ is 
gewijd aan molenstompen en restanten. 
Voor geïnteresseerden:

SKN Druck und Verlag GmbH & Co. KG
Stellmacherstr. 14
26506 Norden
Postfach: 10 04 50
26494 Norden
Verlag: verlag@skn.info

Maatschappelijke stage aan 
molens in Ihlow

De Deutsche Stiftung Denkmalpflege or-
ganiseert via de Jugendbauhütte Stade 
een stagejaar in monumentenzorg. Dat 
jaar is bedoeld voor de overgang van 
school naar beroep om op die manier 
kennis te maken met andere leef- en 
arbeidsmilieus. Daardoor kwam gitarist 
Sönke Meinen - en molenliefhebber - uit 
Ihlow op het idee van een molensemi-
nar. Dat werd met open armen ontvan-
gen en de gemeente Ihlow was bereid 
dit praktisch te ondersteunen. Als eerste 
werd de tjaskermolen in Riepe maal-
vaardig gemaakt en ook werden werk-
zaamheden van de korenmolen van 

Ihlowe uitgevoerd. Nu wordt er gewerkt 
aan een wipmolen, de watermolen van 
Riepster Hammrich. Alle betrokkenen zijn 
zeer tevreden over het verloop en de 
leidster van de Jugendbauhütte Stade 
wil het zelfs verder toepassen in de Ems-
Dollardregio en zelfs met Nederlandse 
partners samenwerken.

Nordrhein-Westfalen
Tentoonstelling ‘200 jaar 
algemeen molenrecht in 
Vreden’

In het Hamalandmuseum in Vreden, niet 
ver over de grens bij Winterswijk, is op 
3 april een nieuwe tentoonstelling van 
start gegaan: ‘200 jaar algemeen mo-
lenrecht in Vreden’. In deze tentoonstel-
ling staat de molengeschiedenis van de 
streek centraal. Ze maakt het leven van 
de molenaarsfamilies duidelijk en biedt 
inzicht in de complexe techniek van 
verschillende molentypen. De tentoon-
stelling is tot 13 juni in het Hamalandmu-
seum/kreismuseum Borken te zien. Mo-
delbouwer Peter Stromeyer uit Büchen in 
Noord-Duitsland heeft voor de tentoon-
stelling werkelijk filigreine molenmodel-
len beschikbaar gesteld. Uitvoerige toe-
lichtingen en talrijke foto’s komen van de 
historische vereniging Ressa uit Rees. 
Adres: Kreismuseum Borken, Butenwall 4, 
D-48691 Vreden.
Meer informatie is ook te vinden op het 
internet: www.hamaland-museum.de

De wipmolen van Riepe in de 
gemeente Ihlow.

Model van een slijpmolen.
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Van de drie belangrijke molentypen in 
de wereld, de standerdmolen, de ste-
nen molen en de kantige houten molen, 
heeft de laatste zijn bakermat in de lage 
landen. In Nederland, Noordwest Duits-
land, Denemarken en Zuid Zweden is het 
de dominante windmolen. Wie het boek 
Molenbouw van Sipman heeft gelezen, 
weet dat er in Nederland vele verschil-
lende typen achtkanten voorkomen. 
Het Noord-Hollandse type kenmerkt zich 
door een houten onderbouw en door-
lopen stijlen, het Zuid-Hollandse acht-
kant heeft een stenen onderbouw en 
kromme stijlen. Verder kennen we het 
typische Zeeuwse achtkantje op stiepen 
en de kenmerkende Friese achtkanten, 
vaak ook met schuin geplaatste bintbal-
ken. 

In het buitenland zijn vooral de Engelse 
(en in New England, USA) achtkanten 
afwijkend met hun vloerbalken in plaats 
van bintbalken. In bijvoorbeeld Illinois 
daarentegen hebben de achtkanten 
weer normale bintbalken als in West-
Europa. In Midden Zweden en Finland 
vindt je vooral kleine achtkantjes, be-
halve rond Örebrö en Stockholm. Rond 
die laatste plaats staan veel grote acht- 
twaalf of zestienkantige molens. Ook in 
België en Frankrijk (Citerne) komen weer 
afwijkende typen voor. 

In Nederland ten zuiden van de rivieren 
zijn de meeste kantige molen verplaats-
te molens. Er zijn echter enkele uitzonde-
ringen. In Noord-Brabant zijn de zeskante 
molen van Haps en de achtkante molen 

van Gassel originele Brabantse molens. 
De naar Budel-Schoot verplaatste mo-
len van Venlo is een originele Limburgse 
molen. Deze molens zijn allemaal ge-
bouwd tijdens de Bataafse Republiek. 

 Net over de grens in westelijk Nieder-
rhein staan achtkanten, welke duide-
lijk vergelijkbaar zijn met die van Venlo 
(Budel-Schoot). Het betreft hier de acht-
kanten van Donsbrüggen, Achterhoek, 
Straelen en de onderbouw van de wip-
molen van Walbeck. De bijzonderheid 
van deze achtkanten is dat de kruisen 
in de velden niet verbonden zijn met de 
achtkantstijlen, maar met de regels tus-
sen de stijlen. De molen van Venlo vormt 
hierop een lichte uitzondering, omdat bij 
deze molen de kruizen op de hoek van 
de stijlen en de regels aangrijpen. Sip-
man beschrijft in zijn boek deze molens 
niet. 

De Brabantse molens zijn weer kompleet 
anders. Een kenmerk van Brabantse 
achtkanten is het geringe aantal krui-
zen. De zo’n 20 jaar geleden afgebroken 
molenromp van Haaren bij ’s-Hertogen-
bosch had alleen bovenin het achtkant 
een rij kruizen. Bij deze molen maakte de 
bintbalken onderling geen contact. De 
zeskante molen “Mariamolen” van Haps 
heeft ook maar 1 set kruizen. Of dit komt 
door de Brabantse gebruiken of om-
dat het zeskant niet al te hoog is, is niet 
duidelijk. De bintbalken liggen bij deze 
molen in een vlak, en ze zijn dus wel met 
elkaar verbonden. Het betreft hier het 
vrij bijzonderen gebroken gebint, waar-

bij de derde bintbalk onderbroken wordt 
en al twee losse balken tussen de ande-
re bintbalken loopt. Hierbij doet 1 vaste 
bintbalk en de beide onderbroken stuk-
ken alle drie dienst als ijzerbalk. De mo-
len is in 1859 verhoogd tot beltmolen en 
daarbij uitgebreid van 1 naar 3 koppels 
stenen (waarvan er nu nog 2 over zijn). 
Vele kenmerken van de oude grondzei-
ler zijn nog herkenbaar in deze molen. 

De achtkante molen “Bergzicht” te Gas-
sel is helemaal een bijzonder geval. Had 
Haaren nog 1 rij kruizen bovenin het 
achtkant, in Gassel ontbreken de kruizen 
volledig. Er is ook hier niet veel contact 
tussen de bintbalken, maar helemaal los 
liggen ze ook niet. De molen is de afge-
lopen 60 jaar wel steeds meer gewijzigd, 
zodat van buitenaf de Brabantse her-
komst niet te zien is. Zo kreeg de molen in 
de jaren 50 een rietdek en werd daarom 
aan het eind van de vorige eeuw ook 
nog een wipstok aangelegd. 

Al met al is deze regio zeer interessant om 
te kijken naar de oorspronkelijke kantige 
molens. Alhoewel de exacte route nog 
niet vastgelegd is, is het zeker dat er 4 
molens bezocht gaan worden op 28 mei 
tijdens de excursie van TIMS-NL/VL. Zoals 
gebruikelijk zal de dag begonnen wor-
den met een korte presentatie over het 
onderwerp. De tocht zal per bus worden 
afgelegd en kan indien gewenst worden 
afgesloten met een diner in Cuijk. 

Voor de aanmeldingen en het definitie-
ve programma dient U de website van 
TIMS-NL/VL, 
w w w. m o l e n k u n d e . e u 
te volgen. Daar zal alle info in April op 
verschijnen. 

ir. Robbert Verkerk; TIMS-NL/VL

Kantige molens in Oost 
Brabant en Niederrhein 
Excursie TIMS-NL/VL 
op 28 mei 2011

De molen van Donsbrüggen.

Hoekverbinding korenmolen Haps.
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Nogmaals de asbreuk
   van de 

Oostbroekmolen
 en meer
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In tegenstelling tot de verwachting 
in 1956 is de Vlietmolen weer geheel 
maalvaardig. (foto D. Kenbeek, 
2 november 2006). 

erg toeneemt. Een pompmolen maalt 
dan ook constanter dan een vijzelmo-
len; hoe harder hij gaat, des te meer 
gaat de pomp er aan trekken. De 
pomp heeft als het ware de molen in 
de macht, tot het moment dat het toch 
te hard gaat en men wil gaan remmen. 
Bij lagere snelheden blijven scheprad 
en vijzel de molen evenveel tegen-
houden, maar bij de pomp valt deze 
kracht weg en moet de vang het alleen 
doen. Bij de ondermolen van Zeven-
huizen heeft dit wel eens spannende 
momenten gegeven en als ik me niet 
vergis had de molen op Texel ook ge-
regeld wat stuk.
In denk dat asbreuk vooral op molens 
voorkomt die uitgerust zijn met een 
kneppel. Overigens een geweldige 
uitvinding, veel beter dan een pal, 
maar ook erg gevaarlijk bij onoordeel-
kundig gebruik. Omdat ik toevallig in 
‘kneppelland’ werkzaam ben, weet ik 
van veel gevallen van asbreuk daar 
en is me niet bekend of het daarbuiten 
ook zo veel voorkwam.’

Op woensdagavond 27 september 
1956 brak tijdens het malen de as van 
de Vlietmolen in Hoogmade, waarna 
het wiekenkruis neerstortte. Het Leidsch 
Dagblad volstond de dag erop met een 
kort bericht en een foto van de geha-
vende molen, maar kwam er een dag 
later uitvoerig op terug. In het Leidsch 
Dagblad van 29 September 1956 was 
het volgende te lezen:

Molenaarsgezin aan groot 
gevaar ontsnapt

“Veertien dagen geleden heb ik nog 
gewaarschuwd, dat de molen het bij 
een beetje wind niet houden zal”, zei 
de molenaar S.C. Elsgeest, toen wij hem 
gistermorgen spraken naar aanleiding 
van de ramp, die de Vlietmolen aan de 
Hoogmadeseweg te Hoogmade getrof-
fen heeft en waarover wij gisteren reeds 
het een en ander meldden”.

Ook de heren A.C. van Santen, voor-
zitter van de Vlietpolder, alsmede het 
bestuurslid N.J. van Vliet waren van oor-
deel, dat dit ongeluk, het afbreken van 
de vier wieken, eens moest gebeuren.
De heer Elsgeest vertelde ons, dat hij 
donderdagavond, zoals gewoonlijk bij 
een te hoge waterstand in de 200 h.a. 
grote Vlietpolder de molen in bedrijf 
had gesteld. Wel was er een stevige 
zuid/zuidwesten wind, maar deze was 
toch ook weer niet bovenmatig sterk, 
waardoor een ongeluk, als gebeurd, 
gevreesd kon worden.
“Ik bevond mij omstreeks 10 uur juist ach-
ter de molen in de omgeving van het 
staartstuk en de trap en had mijn broer 
de molenbouwer Van Elstgeest, die nog 
even was komen kijken hoe de molen 
draaide na de door hem aangebrach-
te verbeteringen, uitgeleide gedaan, 
toen ik een geweldig gekraak hoorde. 
Onmiddellijk begaf ik mij naar binnen, 
wat mijn geluk is geweest, want het vol-
gende ogenblik sloeg met een harde 
klap de tientallen centimeters dikke ijze-
ren spil met de daaraan bevestigde vier 
wieken aan de westkant van de molen 
tegen de grond. Een gedeelte van een 
der 25 m lange assen waaraan de wie-
ken bevestigd waren kwam op een nabij 
de molen staand schuurtje te recht.”
Een ware ravage was hierdoor op het 
terrein rond de molen ontstaan, waar-
bij de stukken hout en ijzer meters in het 
rond verspreid lagen. In de molen slie-
pen op dat moment van de ramp de vijf 
kinderen van de molenaar, terwijl diens 
vrouw in de woonkamer bezig was. Be-
grijpelijk, dat allen danig geschrokken 
waren. Ieder is aan een groot gevaar 
ontsnapt. Had bijvoorbeeld de slee, niet 

NNaar aanleiding van hetgeen Arie 
Hoek schrijft in Molenwereld 2011-4-140 
reageert de heer Jan Hofstra uit Aals-
meer. Hij schrijft:
 
‘Naar aanleiding van de reactie van 
Arie Hoek op de asbreuk van de Oost-
broekmolen hier een artikel (onder-
staand) over de asbreuk bij de Vliet-
molen. Toch wel opmerkelijk dat beide 
molens door Dekker onder handen 
zijn genomen. Ik ben het wel eens met 
Dekker en Hoek dat het zeer onwaar-
schijnlijk is dat de as breekt door het 
vastlopen van een lager of door de 
weerstand van de pomp. Toch heeft 
het wel iets met de pomp te maken, 
denk ik. Bij een vijzel en scheprad is het 
zo dat de kamdruk, bij toenemende 
snelheid nagenoeg gelijk blijft. Als de 
molen twee maal zo snel gaat draaien 
komt er gewoon twee keer zo veel wa-
ter uit. Bij een pomp is dat anders; bij 
verdubbeling van het toerental kan er 
wel vier keer zoveel water uit komen, 
met als gevolg dat de kamdruk ook 
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onder de staart van de molen gestaan, 
dan was het zeker niet denkbeeldig ge-
weest, dat de hele bovenbouw achter-
over in de richting van de Kromme Does 
was gevallen, waardoor zeker ook een 
deel van het woongedeelte vernield zou 
zijn.

Oorzaak

Als oorzaak van het ongeluk noemden 
de molenaar en de bestuursleden van 
de polder, de veel te grote weerstand 
die de spil met het draaibare gedeelte 
in de kop van de molen te verwerking 
krijgt voor het in beweging brengen van 
de grote schroefpomp waardoor uitein-
delijk het water vanuit de polder om-
hoog wordt gehaald in de watergang 
naar de Kromme Does. Enkele jaren ge-
leden is door dezelfde oorzaak een der 
vier wieken van de as afgeslingerd, toen 
was de ravage niet zo groot als thans. De 
molen die in 1913 in bedrijf is gesteld ter 
vervanging van een toen afgebrande 
molen is een z.g. Wipmolen.
De heren Van Santen en Van Vliet we-
zen er ons op, dat de molen niet meer 
zal worden opgebouwd, daar de her-
stellingskosten thans in de duizenden 
guldens zullen lopen en het onderhoud 
van een dergelijke molen het bestuur 
en met hen de ingelanden grijze haren 

bezorgt. Weliswaar wordt voor het on-
derhoud subsidie ontvangen van ‘De 
Hollandsche Molen’, maar nog altijd is 
elektrische bemaling voordeliger en ook 
efficienter.
Natuurlijk zal met de meeste spoed een 
noodbemaling moeten worden aan-
gebracht, die in de overbruggingstijd 
dienst zal moeten doen.
Burgemeester J.C. van Wageningen liet 
zich gistermorgen uitvoering omtrent 
het ongeluk en de oorzaak inlichten en 
overtuigde zich bovendien in de molen 
van de stand van zaken en verdere mo-
gelijke gevaren voor het gezin Elsgeest. 
Het wil ons voorkomen dat in de eerst-
volgende bestuursvergadering alsmede 
de ledenvergadering van de ingelan-
den van de Vlietpolder kostbareen be-
langrijke besluiten inzake de bemaling 
van hun polder genomen zullen moeten 
worden.’

Een week later, op 5 oktober, reageert 
de bekende A.J. Dekker in diezelfde 
krant hierop; nogal verbolgen:

Ongeval Vlietmolen Hoogmade
Belasting van molen was niet 
te zwaar

Zeer geachte redactie,
Uw merkwaardige berichtgeving om-
trent het ongeval met de Vlietmolen te 

Hoogmade, in uw nummers van vrijdag 
en zaterdag vond mijn intense belang-
stelling, wijl ik als molen-expert het be-
stuur van de Vlietpolder van 1928-‘50 ad-
viseerde en in 1929 de scheprad-molen 
onder mijn leiding tot pomp-molen is 
omgebouwd. (Wegens gewijzigde werk-
kring heb ik in 1950 ontslag gevraagd, 
wat mij op de meest eervolle wijze werd 
verleend).
De inlichtingen, die uw verslaggever 
van de molenaar Elsgeest ontving om-
trent de oorzaak van het ongeval, zijn 
evenwel dermate met de werkelijkheid 
in strijd, dat ik mij genoodzaakt zie U te 
verzoeken het volgende onder de aan-
dacht uwer lezers te brengen:
Volgens de heer Elsgeest zou de oorzaak 
van het ongeval gelegen zijn in de te 
zware belasting van de molen door de 
aandrijving van de schroefpomp; na de 
restauratie van de molen in 1929 en talrij-
ke jaren daarna was de Vlietmolen een 
der lichtst-lopende molens in de omge-
ving en daardoor was de gelegenheid 
tot produktief malen in vergelijking tot de 
oude schepradmolen meer dan verdub-
beld en dank zij het gunstige rendement 
van de pomp het waterverzet aanzienlijk 
verbeterd zonder de belasting voor de 
molen te verzwaren.
Na een voorbeeldige bedrijfstijd van 27 
jaren is het dus zeer misplaatst de pomp-
weerstand als oorzaak van het huidige 

De malende Vlietmolen kort voor het ongeluk. De molen is, gezien de stangen aan de einden, al uitgerust met 
remkleppen. 
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ongeval aan te duiden. Van overheids-
wege zijn talrijke metingen uitgevoerd 
aan diverse molens met oude en mo-
derne wateropvoerwerktuigen, waarbij 
de laatste zeer gunstig uitblinken.
De bewering van de heer Elsgeest dat in 
1949 één molenroede van de Vlietmolen 
brak door dezelfde oorzaak, is eveneens 
geheel buiten de waarheid; deze roede 
had reeds een werktijd van 36 jaren en 
was niet vervaardigd van het gewenste 
materiaal (staal ‘37’). De fa Pot aan de 
Kinderdijk verleende daarom slechts 2 
jaar garantie, terwijl voor de originele 
Potroeden steeds 12 jaren werd inge-
staan. Niettemin is de roede door de 
firma Waasdorp te Rijpwetering weer 
gerepareerd en nu weer 7 jaren aan zijn 

leeftijd toegevoegd. In mijn bijna 50-ja-
rige praktijk heb ik talrijke molen-s-breu-
ken meegemaakt, doch nimmer waren 
die te wijten aan te hoog opgevoerde 
bedrijfsbelasting, en gezien de kolossale 
sterkte dezer assen Is dit ook praktisch 
onmogelijk.
Alle voorgekomen as-breuken waren 
steeds gevolg van onhandig afremmen 
bij grote wiekensnelheid of losraken en 
doorschieten van een der molenroe-
den. Persoonlijk ben ik mij te Hoogmade 
wezen overtuigen, en de resten aan de 
voet van de molen, zowel als de be-
schadigingen aan het bovenbuis wijzen 
duidelijk in de richting van één dezer 
twee mogelijkheden.
Er woei donderdagavond wel een ste-

vige bries. maar het malen was volko-
men verantwoord; bovendien was de 
Vlietmolen met automatische remklep-
pen uitgevoerd, en ik vraag mij af hoe 
de heer Elsgeest dit feit rijmt met zijn be-
wering over zijn te zwaar belaste molen? 
Een zwaarlopende molen heeft wind no-
dig en kan het zonder remkleppen wel 
klaren!
Het spijt mij dat het polderbestuur na 
mijn ontslag in handen van leken op 
molenbouwkundig gebied is gevallen, 
die grote bedragen aan de molen heb-
ben besteed zonder enige verbetering 
te bereiken, terwijl tijdens mijn 22-ja-
rige dienst-periode de bernalingskosten 
voor de Vlietpolder uiterst laag waren 
en belangrijk voordeliger dan die van 
elektrische bemalingsinstallaties, nu de 
stroomprijzen verdrievoudigd zijn.
Dank zij de effectieve schroefpomp 
behoeft ook de tijdelijke stagnatie het 
polderbestuur geen grijze haren te be-
zorgen, want met elke landbouw-tractor 
van 18-20 pk. is dit wateropvoerwerktuig 
met een riem eenvoudig aan te drijven 
en ook mag het huidige ongeval geen 
motief inhouden om de kapitale molen 
te verwaarlozen, evenmin als men een 
goede auto opruimt wanneer die een 
stel nieuwe banden vereist.
Met de huidige subsidie-verlening, die 
de respectieve overheidsinstanties mo-
menteel verschaffen ts het vakkundig 
herstel van de molen alleszins gewettigd 
en kan de ontwatering van de polder 
technisch en economisch worden veilig 
gesteld.
Met beleefde dank voor de te verlenen 
plaatsruimte,

Hoogachtend,
A. J. DEKKER, Roodborststraat 54, Leiden’

De Vlietmolen was in 1929 naar de 
ideeën van Dekker verbouwd. Het 
scheprad werd vervangen door een 
schroefpomp en het wiekenkruis werd 
half verdekkerd. In 1954, kort voor het 
ongeluk, kreeg de molen fokwieken 
met remkleppen. Na het ongeluk werd 
de schroefpomp vervangen door een 
elektrisch aangedreven vijzel. Herstel 
van de windmolen bleef achterwege, 
conform de verwachting direct na het 
ongeluk. Tot sloop kwam het gelukkig 
ook niet omdat het provinciaal bestuur 
van Zuid-Holland een sloopvergunning 
weigerde. Zo bleef de molen staan 
en dat werd zijn behoud. Want in 1964 
werd het beheer en onderhoud van 
het bovenhuis overgenomen door de 
Rijnlandse Molenstichting en in 1968 werd 
de Vlietmolen uitwendig gerestaureerd. 
Later werd de stichting volledig eige-
naar en in 2001-2002 werd de molen 
compleet maalvaardig gemaakt, in die 
zin dat het mogelijk werd gemaakt om 
de vijzel ook met windkracht te kunnen 
aandrijven. 

De gehavende Vlietmolen, maar de eerste stap voor het herstel is gezet 
(foto D. Kenbeek). 

- ' T  B E T E R E  W E R K -
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‘De molen in de Zoeker van afgelopen 
nummer van maart staat is volgens ons 
de molen van het landgoed Touten-
burg te Zwartewegsend (Rijperkerk) in 
de gemeente Tytsjeksteradiel (Tietjerk-
steradeel). Hij bemaalde daar het park 
Vijversburg met aanliggend bos, waar-
van hij overigens uit noordelijke richtin-
gen veel windbelemmering ondervond. 
Deze molen staat nu niet veel verder 
maar qua biotoop veel mooier als Epey 
Mole te Ryptsjerk (Rijperkerk) eveneens 
gemeente Tytsjerksteradiel (Tietjerkstera-

deel). Hij bemaalt daar twee zomerpol-
ders van it Fryske Gea (het Friese Land-
schap), genaamd Rijperkerkerpolder/
Koekoekspetten. Een zomerpolder is een 
polder die alleen in de zomer wordt be-
malen. Nu moet je zomer wat ruim ne-
men, want zodra het groeiseizoen begint 
en zolang het vee buiten kan, wordt de 
polder bemalen. Veel zomerpolders zijn 
er niet meer en die er zijn, zijn meestal 
natuurgebied. We hebben een paar 
foto’s uit de verzameling van wijlen Jan 
van Egmond uit Noordbeemster vergele-
ken met deze en vele details kloppen,tot 
aan het aantal zelfzwichtingskleppen 
toe.’
We danken beide heren hartelijk voor 
hun reactie.

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’; geen Neder-
landse deze keer, maar één die vermoe-
delijk toch wel thuisgebracht kan wor-
den. Het bijschrift op de foto helpt in de 
richting: ‘Ostfriesland. Kanal in der Feh-
hlandschaft’. Dat wijst op de omgeving 
van Aurich. 

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

DDe ‘Zoeker’ uit het vorige nummer, de 
Friese spinnenkopmolen, heeft geen 
oplossing opgeleverd en blijft voorlopig 
nog anoniem. 

De heren Slooten uit Koedijk en Veening 
uit Boyl hebben in de ‘Zoeker’ uit het 
maartnummer de molen in Rijperkerk 
herkend. Helaas was het niet meer mo-
gelijk om hun reactie in het aprilnummer 
mee te nemen, maar vanwege de aan-
vullende gegevens doen we het graag 
nu:
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Molennamen
Molenmaker Herrewijnen uit Spijkenisse 
lost het raadsel op. Hij schrijft: 

‘In de jaren negentig hebben we de 
molen gerestaureerd voor de heer Len-
ningh welke de eigenaar toen was. De 
molen werd in de volksmond Zeezicht 
genoemd. Dit is ook in de database 
overgenomen.
Wat echter een heleboel mensen niet 
weten is dat de naam is ontstaan om-
dat op een ijzeren hek wat toegang 

gaf tot het molenterrein de naam ‘Zee-
zicht’stond. Echter dit hek is door de vo-
rige eigenaar gekocht bij een lorreboer 
in Scheveningen waar het tevoren voor 
een huis heeft gestaan dat ‘zee-zicht’ 
heette!’

De molen heeft zo wel op een vreemde 
manier een oneigenlijke naam gekre-
gen. ‘Waarom moeten per se alle mo-
lens eigennamen hebben?’ zo vraagt 
de heer Herrewijnen zich af.

De korenmolen van Nieuwenhoorn omstreeks 1930 in de tijd van molenaar Haverkamp naar een oude ansichtkaart.

OOnlangs werd op het fameuze molen-
prikbord op internet een discussie ge-
voerd over molennamen.
Ik heb mij altijd verbaasd over de naam 
Zeezicht voor de molen van Nieuwen-
hoorn. Hij wordt zo genoemd in de laat-
ste editie van het provinciale molen-
boek, maar ontbreekt in de eerdere. Je 
moet wel hoog vliegen, dromen of een 
stevige slok op hebben om in Nieuwen-
hoorn de zee te zien.



*Gecertificeerde Molenmakersbedrijven

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

kwaliteit en deskundigheid.

Beijk B.V.  
Afferden 0485-531910

*Doornbosch B.V. 
Adorp 050-3061724

Agricola-Bouw ‘75  
Warns 0514-681413

Coppes 
Bergharen 0487-531239

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

Molema V.O.F.
Heiligerlee 0597-591660

*De Gelder
Sliedrecht 

0184-425040

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

*Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-421568

*Molenmakerij 
Herrewijnen B.V.
*Molenadvies

Herrewijnen B.V.
Spijkenisse

0181-634558

Jellema CV 
Birdaard 0519-332357

Molenmakersbedrijf Kistemaker Edam
Edam 0299-683743

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

Anbo B.V.  
Alkmaar 072-5110025

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

Bertus Dijkstra  
Sloten 0514-531230

Saendijck B.V.
Zaandijk 075-6285602

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

*Vaags
Aalten 0543-473359

*Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478

Wintels 
Denekamp 0541-351210

Nederlandse Vereniging 
Van Molenmakers
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Gebr. Straver
v/h M. Straver

De afgelopen maanden hebben wij ge-
werkt aan de molen van de Vervoorne-
polder bij Werkendam. Onder andere is 
de windpeluw en het voorkeuvelens (ge-
deeltelijk) vernieuwd. Verder liggen een 
nieuwe korte spruit twee nieuwe lange 
schoren en een nieuwe staartbalk klaar 
om aangebracht te worden. Ondertus-
sen hebben wij de vloerbalken gestut 
in korenmolen De Twee Gebroeders te 
Wijk en Aalburg. Daar zijn acht balkkop-
pen hersteld door de firma Renofors met 
kunsthars en glasfiberstaven. Tevens is 
er een nieuwe kantbalk onder luizolder 
aangebracht waarna de zolders ter 
plaatse weer zijn hersteld. Aan molen De 
Hoop te Veen zijn op dezelfde manier 
drie onderslagbalken hersteld.
 

W. Herrewijnen
Afgelopen tijd hebben we - buiten het 
normale onderhoudswerk - gewerkt aan 
de molen van ‘s-Gravendeel. De restau-
ratie loopt lekker al was er aan de balie 
veel meer te vernieuwen dan gedacht. 
In Brielle hebben we een nieuwe trap 
aan de standerdmolen gehangen. Dat 
was wel nodig want één trapboom was 
al voor 80 % weggerot. De karnmolen in 
Wassenaar staat weer op zijn plek. Hier 
is zo min mogelijk aan vernieuwd. Het 
binnenwerk is gerestaureerd en terugge-
plaatst. De aandrijving van de karnton 
moet er nog in dan is het geheel klaar.

Het inhijsen van delen 
van het kruiwerk aan de 
molen ‘t Vliegend Hert 
in ‘s-Gravendeel 
(foto Herrewijnen, 
4 april 2011). 

Demontage van de 
oude trap aan de 
standerdmolen van 
Brielle, ook een 
Vliegend Hert 
(foto Herrewijnen, 
22 maart 2011).
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De Arend: 
van hoogste 
vlucht tot 
diepste val

J.S. BAKKER (3)

Zijn eigenaren
en de 
bedrijfsvoering

De doorsnede van De Arend in de eerste 
af levering (2001-11) blijkt nu gedateerd. 
‘Voortschrijdend inzicht’ in combinatie 
met verbeterde mogelijkheden dankzij de 
computer stelden Bas Koster in staat tot 
een verbeterde tekening, waarin wij 
u uiteraard graag laten delen.

IIn eerdere nummers van Molenwereld 

hebben we al stilgestaan bij de lotgevallen 

van de Rotterdamse moutmolen De Arend 

aan de Schiedamsesingel. In de eerste 

af levering (2001-11) draaide het om een 

‘papieren’ reconstructie van de molen 

waarbij bleek dat de molen een baliehoogte 

van 25,50 m had bij een vlucht van 27,50 

m. In de tweede af levering (2007-6) 

stond de bouw en de ondergang van de 

molen centraal. In dit deel gaat het om de 

geschiedenis van deze molen ‘tussen wieg 

en graf ’. Wie zijn de eigenaren van deze 

molen geweest en hoe was het bedrijf van 

zo’n brandersmolen georganiseerd?
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baskoster

Wind-moutmolen De Arend te Rotterdam 1798 - 1891
Vlucht: 27,46 meter Baliehoogte: 25,90 meter

15,70m
0

5

10

15

20

25

30

35

40
meter

41,11 meter totaal

0 5 10 meter

FUNDERING OP PUI N

1 STEL PELSTEENEN
(VOOR HAVER
EN GERST)

LIE R O P MOT OR

ELECTROMO TO R

HANDLIER

HIJ
SC
HE

N
OP

M
OT

OR

2 S TE L
MOLENSTEENE N
OP WIND

LIER OP WIND

KO
KE

RS
VO

O
R

JA
C
O
BS

LA
D
D
ER

S

BALLAST

VANG

GLIJBAAN

WINDPELU W

KAPVLOE R

STEIGER -
GATE N

VOORMALIG E
BALIEDEUR

TROTT OIR

1,00

EXPEDITI E
en WINKEL

KANT OOR

TROTT OIR

0,
66

Molen De Noord 1711 - 1954
11,98 meter

De bouwers

Wie zijn toch die twee broers De Kuyper 
van De Arend? Hun wortels liggen in het 
Limburgse Horst, waar Petrus de Kuyper 
op 22 juni trouwt met Anna Custers. Hun 
afstammelingen hanteren die datum 
als de begindatum van het familiebe-
drijf dat nog steeds bestaat. De derde 
zoon van Petrus en Anna de Kuyper, Jan, 
vertrekt naar Rotterdam waar hij in 1729 
als poorter wordt ingeschreven. In 1752 
neemt hij in Schiedam een branderij 

Op deze foto van circa lijkt De 
Arend kleiner dan hij in werkelijkheid 
was. Dat wordt veroorzaakt door 
de standplaats van de fotograaf 
betrekkelijk dicht bij de molen. 
Daardoor lijkt de molen ‘achterover te 
vallen’ en lijkt het bovendeel kleiner. 

De Noord op het Oostplein in Rotterdam was bepaald geen kleine molen (zie 
Molenwereld 2004-10-338 e.v.) met een baliehoogte van 16,20 m. Wel won hij 
het in vlucht van De Arend. De laatstgenoemde had een vlucht van 27,46 m; 
De Noord 28,24 m. Toch lijkt De Noord een dwerg naast De Arend; iets wat hij 
beslist niet was (tekening Bas Koster). 

over, maar die wordt na twee jaar weer 
verkocht. Zijn zonen zijn Johannes, gebo-
ren op 24 december 1733, en Pieter, ge-
boren op 28 november 1735 zijn de bou-
wers van De Arend. Zij zijn koopman van 
beroep en handelen in gedistilleerd. In 
1769 kopen zij een bestaande branderij 
en richten daartoe de firma Joh. en P. de 
Kuyper op. Het is trouwens typisch voor 
de Rotterdamse branders, dat het koop-
man voorop staat en dan volgt als regel 
het brandersvak. Eerst het ondernemer-
schap en dan het ambacht: ‘koopman 
en koornwijnbrander’. Vanaf 1769 brei-
den de zaken zich gestadig uit. Beide 
broers kopen er in de loop der jaren 
nog twee branderijen bij en laten er vier 
nieuwe bijbouwen. Niet voor niets zijn zij 
de grootste branders van Rotterdam.
Op 6 maart 1798 zou de eerste steen 
voor de nieuwe molen zijn gelegd door 
P.C. de Kuyper. Deze gegevens zijn waar-
schijnlijk ontleend aan de stichtings-
steen van de molen. Helaas is het ons 

niet gelukt het bestaan van deze steen 
te achterhalen. Dat hij heeft bestaan is 
zo klaar als een klontje, want hij is op de 
foto van de molen zichtbaar. Toch is het 
mogelijk dat er (door overlevering?) een 
fout is ingeslopen. P.C. de Kuyper moet 
waarschijnlijk C.P. de Kuyper zijn. Cor-
nelis Petrus de Kuyper (1768-1836) is een 
zoon van Johannes de Kuyper en ge-
boren op 11 maart 1768. In de week dat 
hij de eerste steen van de molen heeft 
gelegd heeft hij zijn dertigste verjaardag 
gevierd. Het feit dat die verjaardag op 
een zondag valt heeft wellicht een rol 
gespeeld om de eerste steenlegging 
een paar dagen naar voren te halen. 
Een dergelijk plechtigheid op zondag 
kon in die tijd echt niet.
Van de beide broers die de molen la-
ten bouwen overlijdt Johannes, gehuwd 
met Maria Vernoy, het eerst; op 23 sep-
tember 1804. Zij laten acht kinderen na. 
Broer Pieter, getrouwd met Catharina 
Gendrien, overlijdt op 17 mei 1819. Enige 
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Close-up van het onderste gedeelte van De Arend. Rechts, bij de gaslantaarn, 
is een grote stichtingssteen zichtbaar die na de sloop waarschijnlijk verloren is 
gegaan. 

jaren voor zijn overlijden had hij in com-
binatie met branderijen en pakhuizen op 
1 oktober 1811 het 7/24 deel in De Arend 
wat nog van hem was verkocht aan zijn 
neefs, oomzeggers, Johannes en Cor-
nelis Petrus de Kuyper. Oom haalde zijn 
neefjes het vel niet van de neus, want zij 
betaalden hiervoor maar 700 gulden.

Het bedrijf 

Ondanks het feit dat Johannes en Pieter 
de Kuyper zelf brander zijn en uiteraard 
voor hun eigen branderij op hun eigen 
molens laten malen heeft men de mo-
len als een zelfstandig bedrijf georga-
niseerd, zodat men ook probleemloos 

1798-1799 1799 1802 1807 1814 1817 1824 1825 1829 1834 1835 1845 1857 1858 1865 1874 1874 1880 1882 1885 1887
H.A.W. Duijs H.A.W. Duijs H.A.W. Duijs

Catharina de Kuyper e.v. Catharina de Kuyper e.v. 21%
Cornelis Swaanenburg Cornelis Swaanenburg J.G.J. Siepker J.G.J. Siepker J.G.J. Siepker H. Siepker H. Siepker H. Siepker

A.M. Duijs A.M. Duijs A.M. Duijs
Joh. de Kuyper jr Joh. de Kuyper jr Hendrik Duijs Hendrik Duijs H.A. Lieuwens C.Lenterman

Joh. de Kuyper jr C.P. de Kuyper 9/18 - 9/20 9/18 - 9/20 9/18 - 9/20 10%
Cornelis P de Kuyper J.C.J Duijs J.C.J Duijs J.C.J Duijs C.Lenterman

W. van Hattem J.J. van Elsen
Johannis de Kuyper Sr Joh. de Kuyper Sr 16%

5/18 - 5/20 A. Broekhus J.J. van Elsen
J.J. van Elsen 15%

Blankenheym Blankenheym A. Broekhus
Jan Barend Spin Jan Barend Spin J.J. van Elsen 3/20 3/20 3/20

Willem Deutz Willem Deutz Eugenius H. de Kuyper C.H. Looijaard
J.C.Th. Pex J.C.Th. Pex C.H. Looijaard 16% C.H. Looijaard
J.C.Th. Pex J.C.Th. Pex 2/18 - 2/20 2/18 - 2/20 2/18 - 2/20 2/18 - 2/20 16%

P.A.M. Looijaard P.A.M. Looijaard
Pieter de Kuyper Pieter de Kuyper Eugenius H. de Kuyper 2/20 2/20 2/20 2/20

M. Celestina de Kuyper C.J. Crillaerts C.J. Crillaerts H.F. Crillaerts M.F. Crillaerts A. van Kranenburg A. van Kranenburg H.J.Egelie 6%
Jacobus Fr. de Kuyper 2/18 - 2/20 2/18 - 2/20 2/18 - 2/20 2/18 - 2/20 H.J.Egelie
Angelique M. de Kuyper
Constantia M. de Kuyper
M. Theresia de Kuyper

Jan van den Polder Martinus  v.d. Polder Roelof van Schaick Roelof van Schaick Cornelis Fr. de Kuyper

Diagram van de eigendom van de molen in de eeuw van zijn bestaan; tot 1874 in 1/24ste delen; daarna op 1/20ste delen 
tenzij anders vermeld.

voor derden kan werken. Dat is op 9 mei 
1799 allemaal keurig netjes vastgelegd 
in een contract verleden ten overstaan 
van notaris Jacob Pieter Beyerman.
Dit contract geeft een goed inzicht in 
de bedrijfsvoering en de eigendomsver-
houdingen in de molen. Die bedrijfsvoe-
ring heeft veel weg van die zoals die op 
de Schiedamse moutmolens gebruikelijk 
geweest. Dat is op zich verre van ver-
wonderlijk
Jan (Johannes sr.) en Pieter de Kuyper 
met Johannes (jr) en Cornelis de Kuyper 
worden aangemerkt als stichters van 
de molen. Als het contract wordt opge-
maakt, dan zijn Johannes de Kuyper (sr), 
Johannes de Kuyper (jr) en Cornelis de 
Kuyper samen plus Cornelis Swanenburg 

elk eigenaar voor vier 'porties of ketels'.
Pieter de Kuijper heeft elf porties en Jan 
van den Polder één portie.
Cornelis de Kuyper wordt aangesteld 
als 'boekhouder', de manager in de taal 
van vandaag. Hij wordt bijgestaan door 
drie commissarissen, te weten Johannes 
de Kuyper, Cornelis Swanenburg en Jan 
van den Polder. Elk jaar treedt er één 
commissaris af en vindt een verkiezing 
plaats. De vierhoofdige directie be-
noemt het personeel, maar de meester-
knecht wordt door alle aandeelhouders 
benoemd.
De boekhouder moet kunnen beschik-
ken over een ‘beurs van 700 gulden’ en 
hij moet ieder kwartaal, op de tweede 
woensdag rekening en verantwoording 
afleggen, waarbij hij van iedere beste-
ding van meer dan zes gulden een bon 
moet laten zien. Op basis van deze reke-
ning vindt ieder kwartaal een ‘uitdeling’ 
plaats naar rato van het aantal ketels.
De houders zijn verplicht om alles voor 
hun deelgenomen ketels op De Arend te 
laten malen. Als zij dit niet doen dan mo-
gen zij niet meedoen met de uitdeling, 
of ze moeten het ontbrekende maal-
geld alsnog betalen. Die uitdeling vindt 
plaats over maximaal 70 gulden maal-
geld per ketel. Het maalgeld moet per 
kwartaal worden uitbetaald ten huize 
van de boekhouder.
Deelnemers die geen werk aanbrengen 
doen niet mee met de uitdeling. Daarbij 
wordt een uitzondering gemaakt voor 
de directe verwanten van de stichters 
van de molen, mits die tien stuivers per 
week betalen. Er wordt gemalen tegen 
vast loon. Voor rogge, tarwe, mout en 
boekweit geldt drie stuivers per zak, voor 
mout (?) en spelt 2½ stuiver en haver 6 
stuiver per zak. De gedroogde en Franse 
rogge moet geharpt worden, dat wil 
zeggen gereinigd over een harp, een 
schuin staande zeef. Als dat niet ge-
daan is, dan wordt het maalgoed te-
ruggestuurd, terwijl de aanbrenger toch 
het volle maalgeld is verschuldigd. Voor 
rekening van de molen wordt er een 
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1798-1799 1799 1802 1807 1814 1817 1824 1825 1829 1834 1835 1845 1857 1858 1865 1874 1874 1880 1882 1885 1887
H.A.W. Duijs H.A.W. Duijs H.A.W. Duijs

Catharina de Kuyper e.v. Catharina de Kuyper e.v. 21%
Cornelis Swaanenburg Cornelis Swaanenburg J.G.J. Siepker J.G.J. Siepker J.G.J. Siepker H. Siepker H. Siepker H. Siepker

A.M. Duijs A.M. Duijs A.M. Duijs
Joh. de Kuyper jr Joh. de Kuyper jr Hendrik Duijs Hendrik Duijs H.A. Lieuwens C.Lenterman

Joh. de Kuyper jr C.P. de Kuyper 9/18 - 9/20 9/18 - 9/20 9/18 - 9/20 10%
Cornelis P de Kuyper J.C.J Duijs J.C.J Duijs J.C.J Duijs C.Lenterman

W. van Hattem J.J. van Elsen
Johannis de Kuyper Sr Joh. de Kuyper Sr 16%

5/18 - 5/20 A. Broekhus J.J. van Elsen
J.J. van Elsen 15%

Blankenheym Blankenheym A. Broekhus
Jan Barend Spin Jan Barend Spin J.J. van Elsen 3/20 3/20 3/20

Willem Deutz Willem Deutz Eugenius H. de Kuyper C.H. Looijaard
J.C.Th. Pex J.C.Th. Pex C.H. Looijaard 16% C.H. Looijaard
J.C.Th. Pex J.C.Th. Pex 2/18 - 2/20 2/18 - 2/20 2/18 - 2/20 2/18 - 2/20 16%

P.A.M. Looijaard P.A.M. Looijaard
Pieter de Kuyper Pieter de Kuyper Eugenius H. de Kuyper 2/20 2/20 2/20 2/20

M. Celestina de Kuyper C.J. Crillaerts C.J. Crillaerts H.F. Crillaerts M.F. Crillaerts A. van Kranenburg A. van Kranenburg H.J.Egelie 6%
Jacobus Fr. de Kuyper 2/18 - 2/20 2/18 - 2/20 2/18 - 2/20 2/18 - 2/20 H.J.Egelie
Angelique M. de Kuyper
Constantia M. de Kuyper
M. Theresia de Kuyper

Jan van den Polder Martinus  v.d. Polder Roelof van Schaick Roelof van Schaick Cornelis Fr. de Kuyper

zakton gemaakt van drie agtendelen, 
waarnaar de zaktonnen van de deelne-
mer geijkt moeten worden. Dit betreft in-
houdsmaten: blijkbaar gaat men uit van 
een zak van drie achtendelen. De Delft-
se achtendeel of achel, de belangrijkste 
graanmaat in het verleden is 34,6 liter, 
zodat men het heeft over maten, zak-
ken, van ruim 100 liter. Er wordt dus niet 
met gewogen hoeveelheden gewerkt, 

maar alles wordt 'getond'. Wie de zaak 
flest verbeurt dubbel maalloon.
Met de molenwagen wordt geen graan 
of anders opgehaald verder dan de 
punt van de Wijnhaven of een daarmee 
overeenstemmende afstand. Mocht het 
anders zijn, dan is de toestemming van 
de boekhouder noodzakelijk. 
Als een der deelnemers problemen 
krijgt met de belasting op het gemaal, 
dan moet hij de anderen vrijwaren. 
Mochten er klachten zijn, dan is de drie-
maandelijkse afhoring van de rekening 
het geschikte moment om die te uiten. 
Kan dat die tijd niet lijden dan kan de di-
rectie een vergadering uitschrijven. Als 
de klachten ongegrond zijn dan zijn de 
kosten voor de aanvrager. Bij conflicten 
mag men ‘nimmer in regte treden’, maar 
is arbitrage de aangewezen weg, waar-
bij nog eens uitdrukkelijk staat ‘zonder 
figuur van proces’. Waardeverloop van De Arend, gebaseerd op taxaties en daadwerkelijke verkopen. 

De Graankorrel aan de Mathenesser-
dijk in Delfshaven werd in 1716 als 
De Rouwketel gebouwd. Die naam 
maakte zijn functie overduidelijk: 
moutmolen voor de branderijen. Tot 
omstreeks 1845 was de molen lange 
tijd voor bijna de helft eigendom van 
de familie De Kuyper. Hij werd toen 
als De Liefdadigheid verkocht en 
ingericht tot koren- en pelmolen. De 
molen is technisch gezien een soort 
oer-moutmolen, zoals we die uit 
Schiedam kennen; iets wat nog steeds 
herkeenbaar is. De romp bestaat 
nog steeds (foto Gemeentearchief 
Rotterdam).
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Als een der deelnemers zijn portie ver-
koopt, dan moet hij de boekhouder van 
de molen hiervan in kennis stellen. De 
anderen mogen dan gezamenlijk de 
aangeboden portie of portiën kopen, 
desnoods een afzonderlijke deelnemer. 
Hierbij geldt een termijn van 4 x 24 uur.
Andere branders kunnen alleen via 
een notariële acte toetreden tot het 
contract, mits zij de voorwaarden on-
derschrijven en zich met hun goederen 
borg stellen voor de molen.
Natuurlijk is het verleidelijk om ondanks 
het verbod toch clandestien voor de 
bakkerij te malen, is het niet door zijn 
eigenaars dan is het wel door zijn mo-
lenaars. Nu kan de fiscus fraude wel 
verhalen op de eigenaars, maar bij het 
molenpersoneel ligt dat moeilijker; pluk 
maar eens veren van een kikvors. De 
verzorger van de overheidsfinanciën is 
niet voor een gat te vangen. In dat ge-
val is de moleneigenaar aansprakelijk 
en zo moet op 10 september 1814 Cor-
nelis Petrus de Kuyper zich bij de notaris 
borg stellen tot een maximum van dui-
zend gulden voor zijn moutmolenaar 
Pieter Maaskamp. 
Toen De Arend gebouwd werd was het 
trouwens verboden om op een mout-
molen bakgoed te malen, want dat zou 
vragen om fraude zijn. Toen Willem Over-
gaauw, de eigenaar van De Gouds-
blom, de bouw van De Arend niet tegen 
kon houden, vroeg hij zelf toestemming 
aan het stadsbestuur om ‘bakgoed’ te 
mogen gaan malen. Dat wordt hem ge-
weigerd met een beroep op het boven-
staande verbod.

Eigenaren

Kort nadat De Arend is begonnen te ma-
len gaat het fout met de branderij. De 
oorlogen in de Franse tijd zorgen ervoor 
dat de export in een soort vrije val raakt, 
terwijl de import van grondstoffen moei-
lijk en kostbaar is. Rotterdam telt in 1810 
nog maar 20 branderijen met 90 à 100 
arbeiders, 5 à 6 likeurstokerijen met on-
geveer 20 arbeiders en in 11 mouterijen 
werken nog maar 35 arbeiders. De heren 
De Kuyper hebben ongetwijfeld ook van 
de moeilijke tijden te lijden gehad. 
Dat is ook enigszins af te leiden uit de 
gang van zaken rond De Arend. In het 
hartje van de beroerde tijd, omstreeks 
1808, blijken andere branders toch aan-
delen te hebben in De Arend. Die delen 
blijken zonder uitzondering overgeno-
men te zijn van De Kuyper. Het feit dat 
deze porties vrij snel na de Franse tijd 
weer eigendom worden van De Kuyper 

versterkt het vermoeden. Anderzijds kan 
op die manier ook alleen maar voldaan 
zijn aan de bepalingen ten gunste van 
de bouw uit 1797. Branders die op De 
Arend willen laten malen moeten er ook 
aandelen in hebben.
Dat geldt blijkbaar ook voor de zonen 
van De Kuyper. 
Op 12 april 1799 geeft Johannis de Kuij-
per ‘bij Donatie intenvivos ofte onweder-
roepelijke gifte onder de Levenden aen 
zijn zoonen Johannis de Kuijper Junior en 
Cornelis Petrus de Kuijper vier vierentwin-
tigste parten in een steene windmout-
molen genaamd de arend in den voor-
leden jare 1798 door hem Comparant en 
zijn broeder Pieter de Kuijper nieuw ge-
bouwd’. Diezelfde dag schenkt hij ook 
4/24 parten aan zijn dochter Catharina, 
‘huisvrouw van Cornelis Swaanenburg’. 
Op 23 augustus 1799 schenkt Johannis 
de Kuyper nogmaals 4/24 parten aan 
zijn beide zoons, zodat Johannis de Kuy-
per daarmee zijn aandeel in de molen 
waarschijnlijk geheel had afgestaan. 

Wel naar de letter, maar niet in 
de geest

Zijn broer Pieter de Kuijper verkoopt af en 
toe delen in de molen. Op 17 april 1799 
verkoopt hij 1/24 part aan wijnkoper en 
brander Jan van den Polder voor 2100 
gulden. Betaald wordt er niet, want de 
hele koopsom blijft als hypotheek geves-
tigd. Deze Jan van den Polder is wellicht 
familie van de gebroeders De Kuyper, 

want hun moeder heette Catharina van 
den Polder. Na het overlijden van Jan 
van den Polder op 28 december 1808 
neemt zijn zoon Martinus het deel van 
zijn vader over.
Op 29 mei 1799 verkoopt Pieter de Kuy-
per 1/24 deel aan collega Jan Barend 
Spin voor eenzelfde bedrag. Spin was 
een der branders die het verzoek van 
de gebroeders De Kuyper voor de bouw 
van een molen met een attest onder-
steunde. Op 30 oktober 1802 verkoopt 
Pieter 1/24 deel aan aan collega Wil-
lem Deutz, ook iemand die in december 
1796 de bouw van de latere Arend in-
dringend had onderschreven: ‘dat hij uit 
hoofde van gebrek aan meel niet heeft 
kunnen beslaan, alles te zijnen grooten 
nadeele en van de veruitziende gevol-
gen om met zulke zware en kostbare 
panden ten koste van Land en Stad en 
ter verarming van een talrijke menigte 
arbeidslieden werkeloos te blijven’. 
Met zijn aandeel in De Arend waren die 
zorgen hopelijk voor hem achter de rug. 
Deutz betaalt ook 2100 gulden die even-
eens als hypotheek gevestigd blijft. 
Dit is een heel slimme constructie. De 
Arend mocht toch niet om loon voor 
derden malen? Die derden moesten vol-
gens de voorwaarden uit 1799 mede-ei-
genaar zijn. Lang niet iedere brander zal 
hebben staan trappelen om aandelen 
te kopen in zo’n peperdure molen. De 
hypotheekconstructie bood uitkomst. 
Door de kopers volledige hypotheek te 
geven over het aandeel betaalden die 
geen cent, maar konden wel laten ma-

Ook was de familie De Kuyper 
mede-eigenaar in de moutmolen 
De Hoekmolen te Delfshaven. Het 
is opmerkelijk dat de witte sierlijst 
boven de ramen identiek is met 
die van De Arend; toeval? (foto 
Gemeentearchief Rotterdam). 
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len op De Arend!. Het was ongetwijfeld 
in strijd met de bedoelingen van de be-
palingen uit 1799, maar op papier klopte 
het uitstekend!

Waarde

Ondanks de slechte tijd is de waarde 
van De Arend enorm. Als 1/24 deel 2100 
gulden waard is dan is dat voor de hele 
molen 50.400 gulden. Dat is een enorm 
bedrag voor een molen; een 10.000 
meer dan De Goudsbloem die in die 
tijd op 40.000 gulden wordt getaxeerd. 
In diezelfde tijd wordt bijvoorbeeld de 
papiermolen De Koekoek in Koog a/d 
Zaan geveild voor 1650 gulden en de 
pelmolen De Tol in Zaandam voor 2700 
gulden. Anders gezegd De Arend was 
zo’n twintig Zaanse molens waard... Het 
onderstreept het kolossale karakter van 
deze Rotterdamse molen. 
Op 19 oktober 1807 verschijnt koopman 
en brander Johannes Cornelis Theo-
dorus Pex bij notaris Oosterhout, want 
aan hem zijn '2 portieën of ketels' in De 
Arend 'afgestaan' door mede-eigenaar 
Pieter de Kuyper. Na voorlezing van het 
contract van 9 mei 1799 en de onderte-
kening van de acte is ook hij medepar-
ticipant.
Later koopt de familie De Kuyper de ver-
kochte aandelen terug. Al op 9 decem-

ber 1807 kopen Johannes en Cornelis de 
Kuyper ieder voor de helft het 1/24 deel 
in De Arend dat van Jan Barend Spin 
was voor 900 gulden. Nog geen tien jaar 
eerder was zo’n aandeel meer dan het 
dubbele waard! 
Willem Deutz wordt op een minder pretti-
ge manier van zijn portie in De Arend af-
geholpen. De rechtbank verklaart hem 
op 7 mei 1814 failliet. In verband hiermee 
worden zijn onroerende goederen op 
8 september 1814 getaxeerd, waarbij 
Deutz’ 1/24 deel in De Arend wordt ge-
schat op 1100 gulden. Op 20 oktober 
1814 vindt de veiling plaats. Tijdens het 
branden van het eerste ‘waslicht’ wordt 
er geen bod uitgebracht. Bij het tweede 
waslicht wordt het deel Arend ingesteld 
op 1100 gulden en op 1200 gulden ge-
mijnd door collega brander Johannes 
Anthonius Mensing. Op 3 november 
vindt dan de ‘opveiling’ plaats, waar 
metselaar Andries Voorendonk mijnt 
voor 1225 gulden. Hij blijkt geboden te 
hebben voor Cornelis Petrus de Kuyper, 
anders gezegd de firma Joh. & Cornelis 
de Kuyper.
Op 19 december 1817 kopen beide 
broers 2/24 parten van Johannes Corne-
lis Theodorus Pex voor 2250 gulden.
Inmiddels was Jan van den Polder op 10 
november 1808 overleden. Hij laat zijn 
1/24 deel na aan zijn vrouw, Jacoba Wil-
helmina van den Polder, geboren Carton 

Pelmolen De Tol in Zaandam-O (1716-1899); deze molen werd op 21 mei 1808 geveild voor 2700 gulden. De waarde van 
De Arend was toen - in de Franse tijd - ook al f link gekelderd, maar liep nog altijd tegen de 30.000 gulden; ofwel een 
verhouding van 1 op 10.
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en zijn twee kinderen Martinus en Johan-
na Pieternella. De Erven Van den Polder 
brengen hun deel in De Arend op 23 de-
cember 1824 in veiling voor 100 gulden. 
Mr. molenmaker Roelof van Schaick, 
wonend ‘even buiten de stad aan de 
Rotte’ mijnt als hoogste bieder met 110 
gulden. Een week later, op 30 decem-
ber vindt de afslag plaats waar de inzet 
wordt verhoogd tot 2500 gulden. Toch zit 
Roelof van Schaick aan zijn deel van de 
molen vast, want de prijs zakt tot zijn oor-
spronkelijke 110 gulden! De bijkomende 

kosten zijn hoger dan het bedrag van de 
aankoop, want uiteindelijk zijn de totale 
kosten voor zijn 1/24 Arend ƒ 250,20! Wat 
Van Schaick tot de aankoop bewogen 
heeft is raadselachtig want volgens het 
hierboven beschreven contract uit 1799 
heeft hij er eigenlijk niets aan! Mogelijk is 
speculatie de drijfveer geweest.
Na een paar jaar is voor hem de lol er 
blijkbaar af, want op 2 juli 1829 verkoopt 
deze molenmaker van de ‘Buitenrotte’ 
zijn 1/24 deel aan de firma Johannes de 
Kuyper & Zoonen, gerepresenteerd door 

Cornelis Franciscus Antonius de Kuyper 
voor 500 gulden. De koop in 1824 heeft 
Van Schaick toch geen windeieren ge-
legd. 
Zo zijn in 1829 alle delen in De Arend 
weer van de familie De Kuyper
De volgende generatie die het bedrijf 
leidt bestaat uit Johannes (1766 - 1828) 
en Cornelis Petrus (1768 -1836), waarvan 
laatstgenoemde vermoedelijk de eer-
ste steenlegger van de molen is. Met in-
gang van 1 augustus 1825 splitsten beide 
broers het bedrijf. Op 19 september 1825 

De Goudsbloem op het Slagveld werd in 1781 nieuw gebouwd en deed in waarde niet veel onder voor zijn iets jongere 
kolossale concurrent aan de Baan. Werd voor De Arend een waarde van 50.000 gulden genoemd; De Goudsbloem kostte 
de bouwer Leender Overgaauw 40.000 gulden gulden, terwijl De Witte in Schiedam, een met de nog bestaande Vrijheid 
vergelijkbare molen, ‘maar’ 28.000 gulden had gekost (foto coll. Frans Weemaes). 
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wordt de verdelingsacte ondertekend. 
De kapitaalgoederen van de firma J. & 
C. de Kuyper hebben een waarde van 
maar liefst drie ton. Ze omvatten meer-
dere branderijen en mouterijen, deels in 
Rotterdam en deels in Delfshaven. Maar 
er is ook sprake van een tweetal kofsche-
pen, de Onverwacht en de Onderne-
ming en aandelen in de straatweg van 
Rotterdam naar Delfshaven. Een interes-
sant gegeven is, dat de aandelen van 
De Arend, weliswaar als eigendom van 
de gebroeders De Kuyper, toch gekop-
peld zijn aan branderijen. Zo horen bij 
de twee branderijen en de mouterij Bo-
schhoek 4/24 ‘portieën’ in De Arend. Bij 
de branderijen in Delfshaven horen ook 
porties in Delfshavense molens. Om die 
reden zijn de gebroeders De Kuyper bij-
na voor de helft eigenaar van de molen 
De Rouwketel. De romp van deze molen 
bestaat nog aan de Mathenesserdijk, 
maar is nu beter bekend als De Graan-
korrel. Bij de Delfshavense branderijen 
behoort ook 3/17 in De Hoekmolen.
Bij deze splitsing neemt Cornelis de Delfs-
havense loot over, terwijl Johannes de 
zaken in Rotterdam overneemt, samen 
met zijn zoon Cornelis Franciscus Anto-
nius(1796 - 1828). Zij handelen onder de 
naam firma Johannes de Kuyper & Zoon, 
een naam die nu nog wordt gevoerd). 
Johannes de Kuyper is in 1825 de groot-
ste aandeelhouder in De Arend die voor 
19/24 op zijn naam staat. Hij is getrouwd 
met Isabella Maria Anna Jacoba Aerts. 
Johannes de Kuyper overlijdt op 25 
september 1828, zijn vrouw op 2 januari 
�bevorens�. De totale nalatenschap blijkt 
een waarde te hebben van 322.570,37½, 
evenwel te verminderen met een hypo-
theekschuld van 6000 gulden, maar dat 

maakt op het totaal niet veel uit. Het is 
voor die tijd een enorm bedrag.
Er zijn elf kinderen die delen in de nala-
tenschap. Ze hebben alle elf niet alleen 
de achternaam gemeen, maar ook een 
voornaam. In alle elf doopnamen komt 
de naam Antonius of Antonia voor! Het is 
niet onmogelijk dat er een link is met het 
Rotterdamse brandersgilde ofwel het 
Sint Antonisgilde, dat op grond van de 
naam ooit ongetwijfeld Sint Antonius als 
schutspatroon had.

Rad van Avontuur

Johannes de Kuyper blijkt zich niet al-
leen met de branderij en aanverwante 
zaken bezig gehouden te hebben. Hij 
blijkt ook eigenaar te zijn van de wind-
snuifmolen ‘t Rad van Avontuur aan het 
Jaffa bij Kralingen. Bij deze molen hoort 
ook een ‘plijsterbranderij’. De snufmo-
len, om het op z’n Rotterdams te zeg-
gen, wordt gewaardeerd op 6000 gul-
den, maar er zit ook een hypotheek voor 
hetzelfde bedrag op. Deze molen was in 
Rotterdam min of meer spreekwoorde-
lijk. Als iemand zich bij de maaltijd aan 
specerijgebruik te buiten ging dan werd 
er gezegd: ‘Hé, je bent hier niet in ‘t pe-
permolentje aan ‘t Jaffa!’
Bij het ‘inmalen’ van de Molenwereld 
op 15 januari 1998 is die uitdrukking nog 
enigszins politiek gebruikt tegenover mi-
nister Jorritsma. Alleen vonden we het 
niet op zijn plaats om in dat verband de 
echte naam van de molen, ‘t Rad van 
Avontuur, te noemen. Als we dat ge-
daan zouden hebben had de minister 
mogelijk later daar toch wel aan terug-
gedacht! 

‘t Rad van Avontuur is niet meer onder 
ons. Volgens de Dordrechtsche Cou-
rant van zaterdag 29 februari 1868 was 
de molen ‘s daags tevoren afgebrand. 
Eigenaar was toen ene Van der Velden 
(med. E.G.M. Esselink).

Einde tijdperk De Kuyper

Bij de boedelscheiding op 1 mei 1829 
wordt 1/24 deel in De Arend getaxeerd 
op 600 gulden. Johannes heeft er ne-
gentien, zodat de totale waarde daar-
van 11.400 bedraagt. Zeven van zijn 
kinderen, Cornelis Franciscus Antonius, 
Jacobus Franciscus Antonius, Angelique 
Maria Antonia, Constantia Maria Anto-
nia, Maria Theresia Catharina Antonia, 
Maria Celestina Antonia en Eugenius 
Henricus Cornelis Antonius erven elk 1/7 
deel in 19/24 deel van De Arend en ook 
elk 1/7 in ‘t Rad van Avontuur.
Vijf jaar later, op 27 oktober 1834 ver-
kopen zes van hen hun aandeel in De 
Arend aan Eugenius Henricus Cornelis 
Antonius voor 7.000 gulden, die dus nu 
voor 19/24 eigenaar wordt
Cornelis de Kuyper voelt meer voor de 
handel en laat het brandersbedrijf en de 
molen in 1834 over aan zijn tien jaar jon-
gere broer Eugène. Op 29 oktober 1834 
verkoopt Cornelis de Kuyper van de firma 
Johannes de Kuyper & Zoon, �voorheen 
branders, thans commissionairs� 1/24 
deel in De Arend (het deel dat hij in 1829 
van Van Schaick gekocht had) aan Eu-
gène, die zodoende voor 20/24 deel 
eigenaar is geworden. De overige 4/24 
parten behoren dan nog aan Cornelis 
Swaanenburg.
Eugène heeft niet lang genoten van zijn 
vrijwel ongedeelde eigendom van De 
Arend, want hij overlijdt op 11 september 
1835.
Voor notaris Van Looij verschijnen dan 
op 21 december 1835:
1. Josephine Elisabeth Marie de Kuyper, 

weduwe van Eugenius Henricus de 
Kuyper en moeder van de minderja-
rige Marie 

 Angelicque de Kuyper;
2. Remigius Johannes de Kuyper, koop-

man en toeziend voogd over Marie 
Angelicque;

3. Cornelis Swaanenburg, brander van 
beroep;

4. Cornelis Franciscus de Kuyper, ook 
brander.

Allen zijn betrokken bij de molen en/
of de branderij van de overledene en 
om de zaak goed op de rails te zetten 
wil men de zaak door een veiling uit el-
kaar halen. Zo is Cornelis Swaanenburg, 
gehuwd met de op 17 september 1809 
overleden Catharina de Kuyper eige-
naar van de 4/24 delen die (nog) niet 
van Eugène waren.

Crillaerts & Duijs

Op 23 december 1835 worden De 
Arend, de branderijen enz. in veiling 

In 1911 verhuisde het bedrijf van De Kuyper naar de Buitenhavenweg in 
Schiedam waar al in 1893 de gewezen stoomrijstpellerij De Rijsthalm met de 
pakhuizen Ahyab en Rangoon was gekocht. Die gebouwen werden gesloopt en 
vervangen door nieuwbouw. Daar is het bedrijf nog steeds gevestigd.
(foto jsb, 23 december 2000).
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gebracht in het Verkooplokaal aan de 
Geldersekade. Bij de dan gehouden in-
zet mijnt mr. metselaar Petrus Leonardus 
Wels De Arend voor 14.000 gulden. Blijk-
baar vindt men dit te laag, want vooraf-
gaande aan de afslag een week later, 
op 30 december, wordt ‘een nadere 
veiling’ gehouden, waarbij zelfs weer 
het vooruitzicht op trekgeld wordt gebo-
den. Het helpt iets, want de molen wordt 
nu gemijnd voor 17.000 gulden door een 
oude bekende: mr. molenmaker Roelof 
van Schaick! Vervolgens wordt de inzet 
verhoogd met 20.000 gulden. Bij het 
afslaan zakt de prijs lager en lager. Bij 
18.000 gulden geeft de familie De Kuy-
per er de brui aan: de verkoop wordt 
opgehouden. Dan reageert Cornelis 
Jacobus Crillaerts, ‘brander in de Goud-
schewagenstraat’. Hij is bereid De Arend 

te kopen voor 18.000 gulden, niet alleen 
voor zichzelf, maar ook voor brander 
Hendrik Duijs (fa. Erven Duijs en Zurhorst, 
eigenaar van de mouterij De Bril en het 
pakhuis De Kleine Bril). 
Het is niet bekend waarom de familie De 
Kuyper nu wel akkoord gaat. Misschien 
zag men de molen liever niet in handen 
van een molenmaker die er van alles en 
nog wat mee kon doen. De familie De 
Kuyper had nog wel zoveel belangen in 
het branderijbedrijf dat het hen mogelijk 
verstandig leek om De Arend voor het 
brandersbedrijf veilig te stellen.
Crillaerts en Duijs besluiten de molen 
voort te zetten in een zelfstandig com-
pagnieschap onder de naam Crillaerts 
en Duijs en zich ‘alleen te bepalen tot 
het op loon malen van rogge en ver-
der graanspecien tot meel ten dienste 

van trafikanten of anderen volgens een 
daarvoor gemaakt tarief’. De molen 
blijft dus werken voor de branderijen. Op 
9 juni 1836 worden bij de notaris de fines-
ses geregeld. De zakelijke leiding zal be-
rusten bij Duijs met, zonodig, Crillaerts als 
plaatsvervanger. Beide heren hebben 
klaarblijkelijk een even grote afschuw 
van procederen als hun voorgangers in 
1799 (wie pleit om een koe...), want dat 
mag nooit gebeuren. Als er een conflict 
is dan moeten beide partijen elk een 
arbiter aanwijzen die vervolgens samen 
een derde man opzoeken.
Het afscheid van De Arend door de fa-
milie De Kuyper betekent voor hen nog 
geen afscheid van hun eigenlijke be-
roep. Tot 1911 blijft het bedrijf in Rotter-
dam gevestigd. Dan verhuist De Kuyper 
naar een terrein aan de Buitenhaven-
weg in Schiedam en daar is het bedrijf 
van De Kuyper nog steeds gevestigd.
Op 3 maart 1836 vragen Crillaerts en 
Duijs vergunning om in de molen een 
paardenstal en hooizolder te mogen 
maken. Die toestemming wordt al op 14 
maart verleend, mits ‘de urine der paar-
den wordt geloosd door een riool onder 
de grond in den groote vest’ (Schiedam-
sevest). Verder moet men de hooizolder 
behoorlijk afscheiden en mag men die 
alleen betreden met ‘een besloten lan-
taarn’. Dit laatste uiteraard in verband 
met brandgevaar.

Blankenheym, Crillaerts en Duijs

Op 17 januari 1845 verkopen Crillaerts en 
Duijs elk een zesde deel aan de brander 
Gerardus Arnoldus Blankenheijm zodat 
ieder voor een derde eigenaar in De 
Arend is.
Hendrikus (Henricus) Duijs overlijdt op 13 
november 1850. Pas op 11 augustus 1857 
vindt een boedelscheiding plaats. Het 
derde deel in De Arend, eigendom van 
de erven Duijs wordt dan getaxeerd op 
6000 gulden en verdeeld over Hendrikus 
Arnoldus Wilhelmus Duijs, Arnoldus Mar-
tinus Duijs en Jacobus Christophorus Jo-
sephus Duijs, elk voor 1/9 deel.
Een jaar later, op 18 oktober 1858 vindt 

In Rotterdam waren veel 
branderijen en aanverwante bedrijven 
te vinden aan de Schiedamsesingel. 
De voorzijde ervan was als regel 
gekeerd naar de Baan en de 
achterzijde naar de singel. De Arend 
stond als het ware bij zijn afnemers 
om de hoek (ets van E. Maaskamp 
uit 1790). 

Niets, maar dan ook niets meer 
herinnert in Rotterdam op de plaats 
waar ooit de hoogste klassieke molen 
van Nederland heeft gestaan. De 
Arend stond voor het gebouw met de 
rode voorgevel links (foto jsb, 9 april 
2001).
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er weer een boedelscheiding plaats, 
nu van de erfgenamen van Cornelis 
Jacobus Crillaerts. Diens derde deel in 
De Arend wordt dan getaxeerd op 7000 
gulden. Dat wordt dan toebedeeld aan 
zoon Hendricus Franciscus Crillaerts, 
waarna in november 1865 zijn zus Maria 
Francisca Crillaerts eigenaar wordt. 

J.G.J. Siepker & Comp

Op 31 augustus 1874 wordt De Arend ver-
kocht aan een nieuwe combinatie van 
‘koornwijnbranders’, te weten Johannes 
Gerardus Josephus Siepker (9/18 deel), 
Johannes Jacobus van Elsen (5/18), Cor-
nelis Hendrik Looijaard (2/18) en Adria-
nus van Kranenburg (2/18). De prijs die 
voor De Arend wordt betaald bedraagt 
13.500 gulden. Dat is ongeveer een 
kwart van wat de molen bij de bouw 
in 1798 heeft gekost en ongeveer 2/3 
van de waarde 15 jaar eerder. De zaak 
zal worden gedreven onder de naam 
firma J.G.J. Siepker en Compagnie. De 
molen zal beheerd worden door twee 
commissarissen waarvan er een als 
boekhouder/kassier zal optreden. Bij het 
aangaan van de firma op 25 september 
1874 blijkt er nog een vijfde vennoot toe-
getreden te zijn: Petrus Alphonsus Marie 
Looijaard voor 2/20 deel.

Van Elsen brengt op 23 en 30 juli 1872 3 
van zijn 5/20 aandeel in veiling, waar-
door Arnoldus Broekhus eigenaar wordt 
van 3/20 deel in De Arend.
Door veiling verkoopt ook Van Kranen-
burg in november 1880 zijn 2/20 aan-
deel aan Hendrik Johannes Egelie, 
die dit deel snel, op 28 november 1885 
verkoopt aan collega-brander Cornelis 
Lenterman
Na het overlijden van J.G.J. Siepker gaat 
zijn aandeel in april 1882 over aan Hen-
ricus Siepker (3/20), Hillebrand Andreas 
Lieuwens (3/20) en Wouter van Hattem 
Jan Jansenzoon (3/20). Vervolgens ver-
kopen Lieuwens en Van Hattem hun to-
tale 6/20 aan vijf andere firmanten op 22 
februari 1883, waardoor ieders aandeel 
met 3/50 stijgt. Het verdelingsplaatje ziet 
er in 1885 zo uit (in procenten):
  Henricus Siepker       21
  Johannes Jacobus van Elsen     16
  Petrus Alphonsus Marie Looijaard     16
  Cornelis Hendrik Looijaard     16
  Arnoldus Broekhus      15
  Cornelis Lenterman      10
  Hendrik Johannes Egelie        6

Veiling

Op 2 juni 1886 wordt, Arnoldus Broek-
hus, een der deelnemers in De Arend, 

door de Rotterdamse arrondissements-
rechtbank failliet verklaard. Dit is waar-
schijnlijk (mede) de aanleiding voor een 
openbare verkoping van De Arend die 
op 19 januari 1887 in het Notarishuis aan 
de Geldersekade wordt gehouden. Het 
hoogste bod dat dan wordt uitgebracht 
is een dieptepunt in het bestaan van de 
molen: zegge en schrijve 1000 gulden, 
gedaan door de Rotterdamse korenmo-
lenaar Abraham Kloos. Vervolgens wordt 
een week later de toewijzing gedaan. 
Het bod van Kloos wordt verhoogd met 
10.000 gulden en vervolgens afgesla-
gen. Bij 3.000 gulden wordt De Arend 
gemijnd door Henricus Siepker, zodat de 
prijs 1000 plus 3000, 4000 gulden wordt. 
Hij blijkt ook gekocht te hebben namens 
vier collega-branders, te weten Corne-
lis Hendrik Looijaard, Johannes Jacobus 
van Elsen, Petrus Alphonsus Marie Looij-
aard en Cornelis Lenterman zo, dat ze 
elk voor 1/5 eigenaar zijn. Het komt er in 
feite alleen op neer dat het aandeel van 
Egelie en Broekhus bij de anderen is te-
recht gekomen. Het zal allemaal wel niet 
toevallig zijn. Alleen is de waarde van 
De Arend gedaald tot nog geen 10% 
van zijn waarde in 1798: het gaat niet 
zo goed met de molens... Waar dat op 
uitliep zagen we in de vorige aflevering.

Kadastrale minuutkaart van omstreeks 1830 met het het gebied tussen de Leuvehaven en de Schiedamsevest waar vele 
branderijen en aanverwante bedrijven waren gevestigd. De Kuyper had er niet minder dan vijf branderijen. Rechtsonder 
molen De Arend.
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De vlucht van de 
Zesde molen
           het raadsel  opgelost?

J.S. BAKKER

IIn Molenwereld 2011-1-30 verwondert de 

auteur van het artikel over de Zesde Molen 

van het Waterschap de Hooge Boezem achter 

Haastrecht, Dick Kenbeek, zich over de vlucht 

van deze gecompleteerde molen, die nu 30 m 

is, maar bij de bouw 28 m moet zijn geweest. 

In die verwondering stond en staat hij niet 

alleen. Het verschil is onvoorstelbaar groot en 

daardoor een regelrechte uitdaging om allerlei 

zaken nog eens grondig tegen het licht te 

houden.
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De vlucht van de 
Zesde molen
           het raadsel  opgelost?

De foto op dezelfde pagina laat zien dat 
de roeden keurig van lengte zijn en zeker 
niet te lang. Met 28 m zou je een mole-
naar met kangoeroekwaliteiten nodig 
hebben (of een keukentrapje). Aan de 
drempelhoogte van de deur is te zien 
dat met de hoogte van de molenwerf 
niets mis is. Het klopt allemaal en niets 
rechtvaardigt het enorme verschil. Een 
tweede mogelijkheid is en fout in het 
bestek uit 1873. Om niets aan het toeval 
over te laten besloten Bas Koster en ik om 
alles uit de kast te halen. Al tekenend 
kwam Bas Koster op de gekste dingen en 

de molen die nu aan de Vlist staat heeft 
zeker niet het model dat in het bestek is 
voorgeschreven. We hielden er dan ook 
ernstig rekening mee dat het bestek niet 
klopte. 
Aan de andere kant was er één spijker-
hard gegeven: de nieuwe roe die Pot 
in 1882 leverde met een lengte van 103 
voet (29,16 m) - zie factuur Molenwereld 
2011-1-24. Dat kwam beter in de richting, 
maar zowel naar heden als verleden 
ontbreekt er toch een meter en dat is 
per eind toch altijd nog een halve me-
ter. Ook mogelijke andere verklaringen 
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De kap van de molen is nu spitser en hoger dan oorspronkelijk 
(foto D. Kenbeek, 18 maart 2011).

De nieuwe situatie bij de Zesde molen van Haastrecht en de oorspronkelijk 
volgens het bouwbestek. Duidelijk is te zien hoe de grote lengte van de as 
in de combinatie met de hellingshoek de vlucht vergroot en een hogere kap 
noodzakelijk maakt (tekening Bas Koster).

als de hellingshoek van de as of de cor-
rectie van de scheefstand van de romp 
boden geen afdoende oplossing. Toch 
moest er iets zijn: twee meter vlucht laat 
zich niet zomaar wegmoffelen.
Natuurlijk was de exacte hoogte van de 
romp ook een belangrijk gegeven. Op 
dit punt wilde Bas Koster noch ik enig 
risico nemen. Aangezien we enig wan-
trouwen tegen dit bestek koesterden 
durfden we daarop niet blind te varen. 
Dat bleek achteraf heel verstandig. Van 
de projectleider van deze restauratie 
bij Het Zuid-Hollands Landschap, de 

heer Jan van Dijk, ontvingen een opme-
tingstekening van de romp die voor de 
restauratie is gemaakt. Die gaf over de 
hoge (niet of nauwelijks verzakte) kant 
een hoogte aan van 12,990 m, inclusief 
het platte dak. 

De as

In verband met de klokvorm van de 
romp met een in verhouding zeer brede 
basis ten opzichte van een relatief kleine 
kuipdiameter moest de as een helling 
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onder een grotere hoek hebben dan 
normaal. Dan gaan de lengte van de 
as en de hoogte van de penbalk een 
grote rol spelen. Om met het laatste te 
beginnen: Bij een gelijke lengte van de 
as betekent een hogere ligging van de 
pen automatisch een hogere ligging 
van de hals, waardoor de vlucht groter 
moet worden. Andersom geredeneerd, 
wanneer de penbalk krommer zou zijn 
geweest dan zou de pen lager komen te 
liggen waardoor de stapeling onder de 
as ook navenant lager wordt. Toch zet 

dat mijns inziens niet genoeg zoden aan 
de dijk om het grote verschil in vlucht te 
verklaren. Daar is meer voor nodig; je 
kunt de penbalk niet eindeloos krom ma-
ken, om de pen dieper te leggen. 

Men kan het ook door de lengte van de 
as bereiken. Hoe korter de as is, des te 
hoger komt de pen te liggen; denk maar 
eens aan de korte NSBM-assen zoals bij 
de molens in Kinderdijk. De pen ligt daar 
flink hoog, zelfs boven de voeghouten. 
Stel dat men nu zo’n korte as genomen 
had, dan had de hals de normale hoog-
te boven de windpeluw gehad en flink 
lager komen te liggen. Dat tikt wel door. 
Voeg daarbij nog iets met de hellings-
hoek en inderdaad behoort een meter 
vlucht meer of minder tot de mogelijkhe-
den. Het is de enige verklaring die ik, al-
les overziend hebbend, kan bedenken.
Dat de originele as een korte was is ui-
teraard een veronderstelling maar niet 
onwaarschijnlijk omdat die hoogstwaar-
schijnlijk uit de verbrande voorganger 
kwam en dus al wat ouder was, al hoeft 
dit niets te zeggen. De as die er nu in ligt 
heeft volgens het artikel een lengte van 
5,70 m. Als dat de afstand pen waterhol 
is dan is dat niet mis. Op zich kan het na-
tuurlijk geen kwaad tegenover die zeer 
lange en daardoor zware roeden. 
Doordat die as zo lang is en de vorm van 
de romp een grote hellingshoek voor-
schrijft wordt de stapeling onder de as 
op de windpeluw groter met als gevolg 
dat ook de kap hoger moest worden. 
Die wijkt daardoor sterk af van het mo-
del zoals dat op oude foto’s zichtbaar is. 
Mijns inziens is dat nu 50 à 75 cm hoger 
dan voorheen. Het heeft ook gevolgen 
gehad voor de ijzerbalk die nu hoger ligt 
dan normaal en nu boven de voeghou-
ten uitsteekt. 

De oorspronkelijke penbalkconstructie volgens het bestek 
(tekening Bas Koster).

De constructie van de penstoel zal 
die nu is uitgevoerd correspondeert 
bepaald niet met die welke in het 
bestek wordt voorgesteld; zoek de 
verschillen.... (foto D. Kenbeek, 
9 februari 2011).

Penstoel van de Garster molen bij 
Nigtevecht; deze vertoont veel 
overeenkomsten met die van de 
Haastrechtse molen (foto D. Kenbeek, 
18 juli 2007). 
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Bestek

Het bestek voor de bouw van de nieuwe 
molen uit 1873 gaat uit van de normale, 
algemeen bekende situatie: ‘Met de 
achterkant in het hart van de molen val-
lende met sleep pen en lip tusschen de 
voeghouten te werken den ijzerbalk...’ 
Het is de grotere hellingshoek van de 
as die er voor zorgt dat de onderkant 
van het bovenwiel hoger komt te liggen 
waardoor het bovenschijfloop ook naar 
boven moet, maar daardoor zit de ijzer-
balk in de weg die daarom ook een ho-
gere plaats heeft gekregen.
Van de penbalk wordt vereist: ‘Voorts 
nog, verkant naar de stapeling van de 
as met lippen op de voeghouten te leg-

De Zesde molen in oorspronkelijke 
toestand. De kap is veel platter dan 
nu het geval is. De schuur links 
is de timmerschuur bij de molen 
waar de molenmaker die de molens 
in onderhoud had zijn metriaal en 
gereedschap bewaarde. (foto coll. Het 
Zuid-Hollands Landschap).

‘In dezen lap te stellen de keerplaat 
met knol in de poort (...) Voorts een 
oliebak als naar behooren.’ Op deze 
foto, genomen in molen De Lelie in 
Kralingen v.l.n.r: de keerplaat met 
zijn knol, de taats uit de pen van de as 
en het oliebakje. De taats zit met het 
rechter deel in de pen van de as; in 
het linker deel zit het smeerkettinkje. 
Bij iedere asomwenteling valt het 
kettinkje in het oliebakje en wordt 
er weer uit gedraaid. De olie druipt 
dan op de taats en smeert zo het 
aandrukpunt tussen knol en taats 
(foto Jan Bakker, 8 maart 2008).
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gen, den eiken penbalk, zwaar 38 en 45 
cm van voldoende lengteen met enigs-
zins neerhangende zeeg. In het midden 
eene kleine (cursivering van mij, jsb) in-
krozing te maken tot plaatsing van den 
pensteen. Op dezen penbalk te werken 
2 eiken klossen, lang ieder 0,84 meter, 
zwaar 0,30 à 0,38 m, iedere klos beves-
tigd met twee 3 cm. spijbouten, van 
welke de beide bovenste tevens gaan 
door een ijzeren springbeugel, zwaar 3 
bij 7 cm.
Tegen den penbalk te plaatsen een ei-
ken lap of poort , lang 0,90 meter, zwaar 
0,15 bij 0,35 meter, aan den penbalk in 
de klossen opgesloten met 4 stuks ijzeren 
spijbouten, zwaar 2 c.m. In dezen lap te 

stellen de keerplaat met knol in de poort 
tegen den wolfsbalk te stempelen met 
een eiken stempel, lang naar den eisch, 
zwaar 0,24 bij 0,24 meter, den penbalk 
met de wolfsbalk te verbinden met 2 
stuks 22 cm schaarbouten, alles zooda-
nig ingerigt dat de as gemakkelijk voor-
uit te brengen is. 
Voorts een oliebak als naar behooren.’
Dit is inderdaad de constructie zoals die 
bij meer molens, vooral met korte as-
sen, voorkomt. Een verwante construc-
tie is de zien op een interieurtekening 
van de kap van molen De Hoop aan 
de Coolsingel in Rotterdam en recent 
is die ook weer toegepast bij de bouw 
van de molen De Kameel in Schiedam. 

Er is wel een opvallend verschil. Bij ge-
noemde molens ligt de pensteen in een 
soort poort, bestaande uit twee stijlen en 
een bovenkalf, terwijl in het bestek voor 
de Haastrechtse molen de functie van 
deze poort wordt overgenomen door 
twee lange houten klossen, verbonden 
door de springbeugel, die met zijn door-
snedematen van 3 bij 7 cm eerder een 
plaat dan een beugel kan worden ge-
noemd. Blijkbaar hield met er rekening 
mee dat de pen van de as niet alleen 
onder een lager nodig had maar moge-
lijk ook boven. 
Het vermelden van een stempel tussen 
de lap op de penbalk en de wolfsbalk 
is een onmiskenbare verwijzing naar een 
korte as.

Interieurtekening van de kap van molen De Hoop aan de Coolsingel in 
Rotterdam kort voor de sloop van de hand van Eug. Rensburg. De penbalk ligt 
op de voeghouten. De poort met daarin de halssteen is goed herkenbaar. Tegen 
de poort de stempel tussen de lap en - in dit geval - waarschijnlijk de penbalk uit 
het houten assen tijdperk (tekening coll. Gem. Archiefdienst Rotterdam).

Penstoel van De Kameel in Schiedam (foto Rob Pols). 

Opgave van de roede uit 1882 uit de 
registers van Gebr. Pot (coll. Stichting 
Molendocumentatie).
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Tekening

Zo kon Bas Koster aan de slag, die op ba-
sis van de veronderstelling, de tekening 
en foto’s van de molen voor de onttake-
ling een reconstructietekening maakte. 
Daarbij kwam hij in eerste instantie uit 
op een vlucht van 28,86 m. Dat is 86 cm 
meer dan bij de in 1873 voorgeschre-
ven vlucht, maar 30 cm minder dan de 
roe van 1882. Het gemiddelde van de 
maten van 1873 en 1882 is 28,58 m. Dat 
geeft wel aan dat beide maten binnen 
het raam van de mogelijkheden liggen. 
Een kleine wijziging van de stapeling van 
de as lost het probleem afdoende op, 
zodat zowel aan de opgave van 1873 als 
die van 1882 niet getwijfeld hoeft te wor-
den. Het kan allebei, maar 30 m ligt toch 
wel een heel eind uit de buurt. 
Het is wel frappant dat de beide ‘kam-
pioenen’ onder de klassieke Hollandse 
molens hun lauweren te danken heb-
ben aan de interpretatie van oorspron-
kelijke situatie, waardoor molen 2 van 
de Overwaard in Kinderdijk groeide van 
28,60 m voor de brand van april 1981 tot 
29,56 m bij de herbouw, waarmee hij de 
Dijkmolen bij Maasland met een vlucht 
van 29,20 m ‘onttroonde’. Nu is de Twee-
de Molen van de Overwaard op zijn 
beurt ‘onttroond’ door de Haastrecht-
se molen die ‘groeide’ van 29,15 m tot 
29,95/30,05 m! 

Alle gekheid op een molen

Tijdens onze onderzoektocht naar het 
naadje van de kous van de Haastrecht-
se molen hebben Bas Koster en ik op 

een gegeven moment ogen op steeltjes 
gezet. Vervolgens rolden we van de ene 
verbazing in de andere. Maar dat moet 
u nog maar even te goed houden. 

De kap voor de Zesde molen in aanbouww in de werkplaats van de 
molenmaker. De extreem hoge stapeling van de asop de windpeluw is duidelijk 
zichtbaar (foto Het Zuid-Hollands Landschap/J. van Dijk), 17 september 2010).

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

MOLENSTEENMAKERIJ

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

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

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

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

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

HANS
TITULAER

voorheen
HEINRICH VAN HEES
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Foei, foei, de vorige Molenwereld; 
dat was schrikken! Dat lange arti-
kel over die molen in Maasbommel 

bedoel ik. Ik ga er verder niet op in. U 
heeft het zelf ook kunnen lezen. Maar al 
lezend kwam bij mij een herinnering bo-
ven drijven aan een gebeurtenis jaren 
geleden in een patatzaak. Daar stond ik 
op mijn beurt te wachten en was getui-
ge van een fraai tafereel. Een pa vroeg 
aan zijn zoontje van een jaar of vijf of hij 
patat of ijs wilde. “Nee”, zei het jochie: 
“ik wil patat èn ijs”. “Nee”, zei de vader, 
“patat óf ijs”. Het knulletje balde zijn 
vuistjes en riep met luide stem: “patat 
èn ijs!” Pa ging vervolgens in discussie 
met zijn spruit en waarschuwde dat hij 
misschien buikpijn zou krijgen van patat 
en ijs. “Nee”, zij het ventje, “patat èn ijs.” 

“Mischien word je wel misselijk”. “Ik mot 
patat en ijs!”, brulde het knulletje en hij 
stampvoette. Nu weet ik zeker dat wan-
neer ik vroeger zoiets geprobeerd zou 
hebben mij duidelijk gemaakt zou wor-
den: a) dat motten heel lelijke beesten 
waren en b) dat wanneer ik niet binnen 
drie tellen mijn keus gemaakt zou heb-
ben het hele feest over zou gaan.
Waarom moest ik nu in vredesnaam 
onder het lezen aan die gebeurtenis 
denken? Naar mijn idee - of ik moet het 
wel heel erg mis hebben - gaat het in 
het artikel ook over een keuze: je moet 
kiezen voor de molen of voor het monu-
ment. Heel wat molenliefhebbers lijken 
te vinden dat dit lood om oud ijzer is: 
wat goed is voor de molen is goed voor 
het monument en wat goed is voor het 

monument is goed voor de molen. Patat 
en ijs gaan dus samen en dat maakt de 
keus voor patat èn ijs vanzelfsprekend. 
Bij het lezen van het artikel drong het tot 
mij door dat die samenhang helemaal 
niet vanzelfsprekend is. Om het met de 
vader van het jochie te zeggen: je kunt 
er zelfs buikpijn van krijgen.
Moet je dan molen en monument schei-
den als twee niet te verenigen groothe-
den? Dat is het andere uiterste. Sterker 
nog; in negen van de tien gevallen kun-
nen ze heel goed (probleemloos?) sa-
mengaan. Anders gezegd; in misschien 
wel negen van de tien gevallen of zelfs 
meer is het dus ijs èn patat voor de mo-
lenliefhebber. Daar zal ook niemand 
over vallen. De molen komt als werktuig 
tot zijn recht waardoor de beleving van 
de molen als monument ook maximaal 
is; prachtig toch? Iedereen tevreden! De 
vraag of je moet kiezen bestaat zelfs niet 
eens! Gelukkig molenvolk!
De problemen zitten dus niet bij negen 
van de tien, maar bij een van de tien. 
Wordt het dan het eten van twee wal-
letjes? Geen ijs of patat of ijs en patat, 
maar patatijs. Dat lijkt mij het bederf van 
beide. Dan is dus inderdaad kiezen of 
delen beter; patat of ijs!

Balie Kluiver 

Patat      en ijs



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

BON

gaat voor u OPEN!!!!

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

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

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

MOLENWERELD  iedere maand per post thuis kan op drie manieren:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

❑
❑

❑

❑

✂

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




