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

Bij de omslag voorzijde: Een mooie  kleurenfoto van de hoofdrolspeler in 
dit nummer, de molen De Hoop in Waddinxveen, behoort tot de onmo-
gelijkheden. Bas Koster maakte een schitterende tekening van hoe het 
was en hoe het had kunnen zijn, een tekening die dankzij de moderne 
digitale techniek welhaast surrealistische trekken vertoont.

Bij de omslag achterzijde: Op de cover van een Rijnlandnummer ‘hoort’ 
een Rijnlandse watermolen. Gelukkig is er keus genoeg; de een is nog 
mooier dan de ander. En als ze niet gracieus zijn dan zijn ze wel bijzon-
der. De Hondsdijkse molen bij Koudekerk is als binnenkruier een vreemde 
eend in de bijt, maar vertegenwoordigt wel een oertype van de Hol-
landse watermolens. (foto H. van Steenbergen, 9 augustus 2008).
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Dit nummer is weer een Rijnlandnummer dat ook verstuurd wordt aan 
relaties van de Rijnlandse Molenstichting. Als gebruikelijk haalt Andries 

Veloo weer een Rijnlandse molen en zijn molenaar voor het voetlicht; in dit 
geval Jan Pieter Molenaar en de Lageveense molen. Ook is er een ‘Portret’ 
van een korenmolen in Rijnland opgenomen in de vorm van de aflevering 
van de serie ‘De drie levens van één molen’, gewijd aan de korenmolen 
De Hoop aan de Zuidkade in Waddinxveen die daar zijn tweede leven 
beleeft. Dat was met elf jaar niet langdurig, maar begon wel tumulteus. 
Bas Koster zorgde voor indrukwekkend tekenwerk. Niet alleen zijn de teke-
ningen indrukwekkend, maar ook de ervoor vereiste ‘technische recher-
che’. Het heeft geleid tot een in hoge mate betrouwbaar beeld. Jammer 
dat het als een nachtkaarsje is uitgegaan; daarover meer in de volgende 
aflevering. 
‘Grensmolens’ is deze keer zeer uitgebreid. Dat heeft helaas een trieste 
achtergrond. In Vlaanderen waaide een standerdmolen om en in Duits-
land brak de as van een molen. Beide ongelukken behoren tot de erg-
ste die een molen kan overkomen. Dankzij de medewerking van Donald 
Vandenbulcke en Carsten Lucht kunnen we u een uitvoerig beeldverhaal 
tonen; zeker niet tot vermaak, maar wel tot lering.

En Balie Kluiver houdt van pure natuur.                                              JSB
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Het J.B. Scholtenfonds gaat 
structureel bijdragen aan 
Groninger molens

Het Groninger Molenhuis diende in fe-
bruari 2011 bij het J.B. Scholtenfonds een 
plan in om in aansluiting op de Brim voor 
40 (!) molens, die eigendom zijn van een 
vrijwilligersorganisatie en die geen struc-
turele exploitatiesubsidie ontvangen, 
jaarlijks de helft van de aanvullende sub-
sidie te vergoeden. Dat zou neerkomen 
op maximaal 3.333 euro per jaar per mo-
len oftewel maximaal 133.320 euro voor 
de 40 molens samen. De samenwerking 
van molenorganisaties binnen het Gro-
ninger Molenhuis is uniek in Nederland. 
Door deze samenwerking is het mogelijk 
gezamenlijk overheden en fondsen te 
benaderen. Door het naar buiten uit-
dragen van een gemeenschappelijk 
beeld is het mogelijk om meer te reali-
seren dan een molenorganisatie alleen 
had gekund. Een goed voorbeeld is de 
samenwerking vanuit het Molenhuis ten 
behoeve van de Rrwr (Regeling rijkssub-
sidiëring wegwerken restauratieachter-
stand) waardoor afgelopen jaren 15 mo-
lens in Groningen zijn gerestaureerd voor 
een bedrag van bijna 2,5 miljoen euro. 
Zorg voor erfgoed en economische be-
langen gaan vaak hand in hand. Het 
Groninger Molenhuis is dan ook zeer 
verheugd met de toezegging van het 
Scholtenfonds. Het fonds is zich bewust 
van het belang van monumentale mo-
lens en ziet ze, net als kerken en wierden, 
als een onmisbaar element in het land-
schap. Het Groninger Molenhuis.

Hout(en) ijzer(en) vijzel Nieuw 
Scheemda

Een vijzel wordt doorgaans gemaakt van 
hout of ijzer. Zeldzaam is dat er vier vijzels 
in ons land zijn die hier vanaf wijken. Bij 
dit viertal bestaat de vijzelbalk uit hout. 
Daarop zijn ijzeren lubben bevestigd. 

Deze worden met houtdraadbouten op 
de balk gemonteerd. De ontdekking van 
het aantal exemplaren is via molenbla-
den en molenaarscontacten tot stand 
gekomen. De Dog in Uitgeest heeft een 
korte vijzel maar een zeer brede dia-
meter. De Kagermolen in De Kaag is in 
restauratie en de vijzel is hier ook uitge-
nomen voor herstel. (Naast de Hoeker-
molen in Vreeland ligt ook nog dergelijk 
vijzel met een houten balk en een ijze-
ren beschoeping.jsb.) Een meter ijzeren 
lubben, en overige drie meter lubben in 
hout en alles bevestigd op `n houten vij-
zelbalk tref je aan op de Skarrenmolen 

in Scharsterbrug. Deze is aan herstel toe 
dus het is te hopen dat deze construc-
tie gehandhaafd blijft. Ook de Westerse 
molen in Nieuw Scheemda heeft een vij-
zel met zò n constructie. De totale lengte 
is 9,25 meter, diameter 1,25 meter en was 
zestien jaar buiten gebruik. De vijzelbalk 
is uitgevoerd in bilinga, de lubben zijn 
gecoat. Deze coating bestaan uit een 
twee componenten waarschijnlijk van 
fabrikaat Zandleven. In de potbalk is 
het taatslager door middel van een buis 
verbonden met een vetnippel die met 
een vetspuit gevoed wordt. In de vijzel-
bak is het bovenlager van de vijzelbalk 
uitgevoerd met schenen. In de eerste 
week van februari werden de muren van 
de voorwaterloop weggenomen door 
Reer sloopwerken uit Winschoten. Aan-
nemersbedrijf Teeninga uit Sauwerd zal 
nieuwe muren metselen. Geperforeerde 
stenen van steenfabriek Daas uit Zed-
dam worden gebruikt. Dit werk is intus-
sen gereed gekomen. W. van Rheen.

Vijzel met een houten balk en ijzeren beschoeping bij de Hoekermolen in 
Vreeland (foto D. Kenbeek, 31 augustus 2006). 

De vijzel van de Westerse Molen 
te Nieuw-Scheemda (foto: W. van 
Rheen). 
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Restauratie van de molen van 
Fakkert te Hoonhorst vordert

Het herstel van het achtkant van de 
molen van Fakkert te Hoonhorst nadert 
zijn voltooiing, nieuwe veldkruisen zijn 
aangebracht. Heel mooi te zien is hoe 
vallend graan van de voormalige silò s 
in de loop der jaren de balken heeft 
aangetast. Bij de restauratie blijven deze 
details gespaard, met extra steunbalkjes 
worden de vloeren weer aangebracht. 
De herstelde ramen zitten er weer in, het 
metselwerk is hersteld. In de geheel nieu-
we kop, die al klaar staat op het terrein 
en in al het overige timmerwerk is goed 
het vakmanschap te zien! Dé kans om 
al die molendetails, die normaal niet te 
zien zijn nu eens te bekijken. Als de mo-
len af is zit het meeste weer verborgen 
onder het riet! In de bouwkeet hangen 
de bouwtekeningen en zijn de details 
van het lopend werk te bewonderen 
en is goed te zien hoe het eindresultaat 
gaat worden.

Groot onderhoud spinnenkop 
De Wicher te Kalenberg

In april is groot onderhoud gepleegd 
aan spinnenkop De Wicher in Kalenberg. 
Het dak van de molen lekte al een paar 
jaar, en na lang aandringen zijn de mid-
delen gevonden om dit aan te pakken. 
De laatste vier jaar is er niet veel onder-
houd aan de molen gepleegd, behalve 
werkzaamheden die vanaf de grond 
door de molenaar bereikbaar waren. 

Samen met een plaatselijke aannemer 
is het dakbeschot door duurzaam hout 
vervangen. Tevens is het halslager uitge-
nomen en na te zijn bijgeslepen weer te-
rug geplaatst. Vanaf de steiger zijn ook 
de roewiggen vervangen, is de askop 
gerepareerd en samen met het molen-
huis in de verf gezet. Na nog wat repa-
raties aan het gevlucht is het wachten 
op de schilder, die dit in de zomer in de 
verf zal zetten. Dan is de gehele molen 
van vijzel tot wieken nagezien en ge-
schilderd en kan er weer een paar jaar 
tegen. De toekomst van de twee nabij-
gelegen tjaskers is vanwege ontbreken 
van financiële middelen nog onzeker. 
H.H. Elzenaar. 

Grootscheeps project rond 
Lonneker molen

Met het project ‘Alles draait om de Lon-
neker Molen’ wil men de komende drie 
jaar de omgeving van de Lonneker Mo-
len herontwikkelen. In de directe omge-
ving moet de landbouwhistorie van het 
kerkdorp worden uitgebeeld. Bij de mo-
len moet een schuur komen voor onge-
veer vijftig historische landbouwwerktui-
gen en het los hoes Hoog Bavel, dat nu 
nog bij het Rijksmuseum staat. Daarnaast 
wordt het proces van het verbouwen 
van graan tot het bakken van brood ook 
nog eens in de praktijk gebracht. De ge-
meente Enschede staat volledig achter 
het project, echter het zal gefinancierd 
moeten worden met geld dat er (nog) 
niet is. Voor de eerste voorbereidende 

fase, waarvoor drie jaar is uitgetrokken, 
zijn de kosten begroot op bijna 174.000 
euro, waarbij de inzet van vrijwilligers is 
berekend op een bedrag van 24.000 
euro. De rest moet komen van Europese 
subsidies en bijdragen van gemeente, 
provincie en Dorpsraad Lonneker.

Raad stemt in met bouwplannen 
nabij molen van Varik

Na jaren discussie heeft de gemeen-
teraad van Neerijnen heeft ingestemd 
met de bouw van 55 nieuwe woningen 
in Varik (Molenwereld 2010-6-221/222). 
Na enkele heftige discussies stemde de 
meerderheid in met het bestemmings-
plan Molenblok. De tegenstanders we-
zen vooral op aantasting van het open 
landschap, de onverkoopbaarheid van 
zoveel nieuwe huizen en de verkeersaf-
wikkeling. 
 

Luilak op ’t Pink te Koog 
aan de Zaan

In de molen ruikt het naar brandende 
turf en verse olie. Als de wind het niet 
laat afweten lopen de kantstenen rustig 
hun rondjes over het lijnzaad. Dof dreu-
nen de stampers in de met voorslag-
koeken gevulde stamperpotten. Op het 
vuister wordt het meel verwarmd terwijl 
de hei met harde klappen op de slag-

Werkzaamheden aan De Wicher 
te Kalenberg (foto: H.H. Elenaar, 
13 april 2011).
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beitel valt. Langzaam stroomt de schui-
mende olie in de bekkens. De scheme-
ring valt in. Het moleninterieur wordt 
door de laag staande zon bijzonder be-
licht. Traditioneel vierde de Zaanse mo-
lenaars het begin van hun ‘drie dagen 
lange’ Pinkstervakantie met luilakbollen 
en een borreltje op de luilakmorgen. 
Deze luilaktraditie wordt weer nieuw le-
ven ingeblazen in de nacht van vrijdag 
10 juni op zaterdag 11 juni in oliemolen 
het Pink, met molenbitter en poffertjes. 
De molen is vanaf vrijdagavond 19 uur 
geopend en de toegang voor dit eve-
nement is gratis. De molen is in vol bedrijf 
met voorslag, stampers en naslag. De 
bezoekers worden verwelkomd met ou-
derwetse deuntjes op de trekzak. In de 
noorderschuur wordt doorlopend een 
molenfilm vertoond. Op de steiger ach-

ter de molen vindt u natuurlijk weer onze 
enige echte poffertjesbakker-molenaar 
Christiaan. Bij zijn stand is ook een drank-
je te gebruiken. Uiteraard is deze avond 
ook onze raapolie en lijnolie te koop 
evenals diverse artikelen van Vereniging 
De Zaansche Molen. Kom ook ruiken en 
proeven van de unieke oliemolensfeer! 
Je stapt zo maar twee eeuwen terug in 
de tijd. R. Veuger.

Weerstand verplaatsen 
Molenmuseum en De Ooivevaar

Tegen de plannen om het Molenmuse-
um in Koog a/d Zaan en de oliemolen 
De Ooievaar te Zaandam te verplaat-
sen, bestaat de nodige weerstand in de 
wijk Oud-Koog van Zaanstad. Men vindt 
handhaven op de huidige locaties in het 
licht van de Zaanse historie de aange-
wezen weg. De Zaansche Molen heeft 
aangegeven het jaar 2011 te gebruiken 
voor nadere oriëntatie. De argumen-
ten van de wijk Oud-Koog worden door 
een groot deel van de bewoners onder-
schreven. 

Kunstfestival Tik van de Molen 
in Kaag en Braassem

Van 24 tot en met 26 juni vindt Kunstfesti-
val Tik van de Molen plaats bij acht van 
de twintig molens in Kaag en Braassem. 
Voor wie op Tik van de Molen is geweest 
zal een molen nooit meer hetzelfde zijn. 
Jonge, talentvolle makers verbonden 
aan Nederlandse kunstopleidingen zet-
ten de molens in de schijnwerpers met 
speciaal voor het festival gemaakte 
producties. Het festival biedt zo een to-
taalervaring van hedendaagse kunst, 
natuur en cultuurhistorie. De program-
mering van het festival is bekend en de 
kaartverkoop gaat begin mei van start. 
De artiesten laten zich inspireren door 
wind, water, de polders en alles wat zij 
aansprekend vinden aan ‘hun’ molen. 
De voorstellingen bij de molens zijn wan-
delend, fietsend, skatend en varend 

Het is al jaren traditie in de 
Zaanstreek om op 4 mei de molens in 
de rouw te zetten. Op 11 september 
1944 werd er een Amerikaanse 
bommenwerper neer geschoten. 
De 9 vliegers wisten met hulp van 
de ondergrondse te ontkomen. De 
woedende Duitsers eisten de vliegers 
op. Op 13 september 1944 werd als 
represaille 4 onschuldige mensen aan 
de Leeghwaterweg dood geschoten. 
Op de plaats waar dit gebeurde staat 
nu een monumentje, waar bij de 
dodenherdenking de molens naar 
gericht staan. Om 2 minuten over 8 
worden de molens recht gezet en 
de vlag gestreken (foto Martin Bus, 
4 mei 2011).

Luilak op ‘t Pink in Koog aan de 
Zaan (foto: J. van Schooten, 2009).

Oliemolen De Ooievaar en de fabriek van Duyvis: botsing van twee werelden 
of een levend geschiedenisboek? (foto jsb 28 september 2001).
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bezoeken. De 1-, 2- of 3-dagenkaarten 
geven onbeperkt toegang tot de voor-
stellingen, de festivalboten én het cen-
trale festivalterrein bij de Vlietmolen in 
Hoogmade. Op www.tikvandemolen.nl 
is meer informatie te vinden over de pro-
grammering, de locaties en de kaartver-
koop. 

Verweer tegen hoger beroep 
Molen Beneden Haastrecht

Zowel de gemeente Gouda als Burgland 
Projectontwikkeling zijn in hoger be-
roep gegaan tegen de uitspraak die de 
rechtbank op 19 januari 2011 deed om 
de bouwvergunning en vrijstelling van 
het bestemmingsplan te vernietigen. Op 
basis van de hoger beroepschriften en 
de daarin gedane aantijgingen, is door 
Noorlander en de werkgroep Gouda <> 
Krimpenerwaard een verweerschrift op-
gesteld, waarin de aantijgingen worden 
weerlegd, teneinde de Raad van State 
te overtuigen het hoger beroep niet 
ontvankelijk te verklaren en te vernieti-
gen. De uitspraak kan naar verwachting 
nog zo’n 4 tot 5 maanden op zich laten 
wachten. 

Bezoekerscentrum 
Watermanagement Kinderdijk 
geopend

Op 16 mei heeft Minister Schultz het 
nieuwe bezoekerscentrum Waterma-
nagement op Kinderdijk geopend. Het 
nieuwe informatiecentrum is gevestigd 
in het Wisboomgemaal op Werelderf-
goed Kinderdijk. In een bijzondere film 
die op zes doeken tegelijkertijd wordt 
vertoond, wordt het watermanagement 

van Nederland en dat van Kinderdijk in 
het bijzonder, uitgelegd. Tevens laat een 
maquette zien hoe het boezemstelsel 
werkt. Het nieuwe informatiecentrum is 
een nieuw element op het Werelderf-
goed Kinderdijk, dat zich de komende 
jaren verder wil ontwikkelen. Het trekken 
van bezoekers en hen beter kunnen in-
formeren over het watermanagement 
was al langer een wens. Die wens is nu 
uitgekomen. In de komende jaren zullen 
nog nieuwe elementen worden toege-
voegd aan het Werelderfgoed. Zo zal 
Kinderdijk ook in miniatuur worden ge-
bouwd, om bezoekers te laten zien op 
schaalniveau hoe het boezemstelsel 
werkt. De stichting Werelderfgoed Kin-
derdijk werkt aan het verder ontsluiten 
van het Werelderfgoed, waardoor be-
zoekers langer kunnen verblijven.

Jaarverslag Goudse Molenaars

De nog jonge Vereniging van Goudse 
Molenaars heeft haar eerste jaarverslag 
uitgebracht, een goed verzorgd boekje 
van 15 pagina’s. De vereniging is opge-
richt om de gerestaureerde Mallemolen 
te beheren, hoewel men zeker niet uit-
sluit dat in de toekomst ook aan andere 
Goudse molens aandacht geschonken 
zal worden. Eind 2010 telde de vereni-
ging elf leden waarvan zeven mole-
naars en vier leerlingen. Na de opening 
op 18 september 2010 lieten deze de 
Mallemolen op twintig dagen draaien 
waarbij 30.740 omwentelingen gemaakt 
werden. Koploper hierbij was een be-
kende Goudse korenmolenaar die blijk-
baar de geneugten van het water (op)
malen zeer kon waarderen. Ook de bio-
toop kreeg aandacht. Volgens de in op-
dracht van de provincie Zuid-Holland in 
kaart gebrachte molenbiotoop (http://
zuid-holland.molenbiotoop.nl) is deze 
matig wat niet verwonderlijk is gezien de 
nabijheid van onder andere een aantal 
appartementencomplexen. Toch valt 
er wat betreft opschietende beplanting 
het nodige te verbeteren. De vereniging 
is daarom in overleg met de gemeente 
voor het opstellen van een groenbe-
heerplan. Daarbij wordt ook aandacht 
gevraagd voor de nu nog vrij open zicht-
lijnen in noordoostelijke en zuidoostelijke 
richting.
Natuurlijk heeft men plannen voor 2011. 
Men wil zich gaan richten op voorlich-
ting aan scholen met behulp van een te 
ontwikkelen lesprogramma en er wordt 

gedacht aan een website om alle vier 
Goudse molens te promoten. Daarvoor 
zijn financiële middelen noodzakelijk en 
de vereniging wil daarom vorm geven 
aan het donateurschap en bij de belas-
tingdienst de status van Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI) aanvragen. 
Wie de vereniging nu al wil steunen kan 
dat doen door een bedrag te storten op 
rekening 1535.20.299 ten name van ‘Ver-
eniging van Goudse Molenaars’. Men 
zal u dankbaar zijn. Dick Kenbeek.

Feestelijke opening molen 
De Kameel

Na twee en een half jaar bouwen is het 
zover. Op zaterdag 14 mei tijdens de 
Nationale Molendag is molen De Ka-
meel te Schiedam officieel geopend. 
De Kameel is officieel in gebruik ge-
nomen door burgemeester Verver, de 
voorzitter van het bestuur van De Schie-
damse Molens en een vertegenwoordi-
ger van de provincie Zuid-Holland. De 
opening kreeg een feestelijk tintje met 
een spectaculaire openingsact van Fly-

Het Wisboomgemaal in Kinderdijk.
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ing Artwork en optredens van o.a. Rijn-
mondband, Schiedams Mannenkoor 
Orpheus, Apollo Toneel, Het Molenthea-
ter en bigband Barend Hoek Collective. 
Na de openingshandeling konden alle 
Schiedammers en andere bezoekers 
De Kameel van binnen bewonderen. 
Molen De Kameel is met zijn 30,5 meter 
hoogte tot bovenkant kap geen kleine 
jongen, maar toch oogt hij bescheiden 
naast de andere Schiedamse ‘wind-
reuzen’. Dat komt omdat deze nieuwste 
moutmolen oorspronkelijk is gebouwd 
in 1715, tijdens de beginjaren van de je-
neverindustrie. De behoefte aan mout 
was toen nog niet zo groot zodat ook de 
molens konden volstaan met een rank 
postuur en een kleinere hoogte. Met de 
voltooiing van De Kameel is dit deel van 
de jenever- en molengeschiedenis van 
Schiedam weer zichtbaar geworden. 
Opvallend aan De Kameel is ook de 
zogenaamde grot. Via een halfronde 
doorgang konden kleine schepen tot in 
de molen varen om te laden en lossen. 
Na de opening kan men nu echt ervaren 
hoe dat er van binnen heeft uitgezien. 
Stichting De Schiedamse Molens.

nu een Nota van Beantwoording samen-
stellen, waarin de repliek op de zienswij-
zen wordt gegeven. Van de zienswijzen 
waren er overigens drie positief. Slag-
schaduw, verstoring van de privacy en 
geluidsoverlast zijn enkele van de in de 
zienswijzen genoemde bezwaren. 

Feestelijke ingebruikstelling 
Molenviergang Zevenhuizen

Op 12 mei 2011 heeft de feestelijke in-
gebruikstelling plaatsgehad van de 
Molenviergang in Zevenhuizen. De han-
deling tot ingebruikstelling werd verricht 
door de staatssecretaris van Onderwijs, 
drs. Halbe Zijlstra, samen met een ver-
tegenwoordiger van de Provincie Zuid-
Holland, de burgemeesters van Zuidplas 
en Lansingerland en de Dijkgraaf van 
het Hoogheemraadschap van Schie-
land en de Krimpenerwaard. De staats-
secretaris schoot een kanon af wat let-
terlijk het startschot was om de molens 
weer in beweging te brengen. De inge-
bruikstelling vond plaats nu de restaura-
tie en het wegwerken van achterstallig 

onderhouden en behoorden buiten 
twijfel tot de best onderhouden molens 
van Nederland. De heringebruikstelling 
ging gepaard met het in gebruik nemen 
van een nieuw pad langs de molens. 
De naam ervan, Ottevanger Pad werd 
onthuld door burgemeester Kats, samen 
met de heer D.W. Ottevanger van de 
Moerkapelse machinefabriek, begon-
nen als molenmakerij die hier zijn wortels 
vindt. De familie Ottevanger heeeft van 
1818 tot nu toe meerdere molens van de 
Tweemanspolder bemalen. Langs het 
pad staan informatiepanelen opgesteld 
die onthuld werden door de bewoners 
van de molens. Bij de ondermolen, die 
nu weer een scheprad heeft, staat de 
oude schroefpomp uit de molen als 
monument opgesteld. Dit werd onthuld 
door de heren J. Hofstra en G. Ottevan-
ger die als provincieambtenaren nauw 
betrokken waren bij de revitalisering van 
deze viergang. Het is voor de molenaars 
een vreemde gewaarwording dat ze 
door de toegenomen capaciteit van de 
ondermolen voldoende water krijgen en 
zelf goed moeten doormalen ‘anders 
maalt de ondermolen ons er onder’. 
Nu blijkt meer dan ooit dat het vroeger 
goed gefunctioneerd moet hebben 
toen de ondermolen nog water genoeg 
had. Dat is eigenlijk, hoe vreemd het ook 
klinkt nu een nieuw probleem want in 
goed drie uur malen de molens de pol-
der letterlijk droog. Er wordt al bekeken 
of er een inlaat kan worden gemaakt 
zodat de molens kunnen malen zonder 
problemen te veroorzaken in het polder-
peil. Vanaf nu malen de molens weer 
om de veertien dagen.

Vijftien zienswijzen 
bestemmingsplan Sassenheim

Op het voorontwerp van het bestem-
mingsplan dat het mogelijk moet maken 
om molen De Nijverheid te Sassenheim 
tot volledige molen te herbouwen (Mo-
lenwereld 2011-10-30), zijn tijdens de 
tot 1 mei lopende inzagetermijn vijftien 
zienswijzen binnengekomen bij de ge-
meente. Het College van B en W gaat 

onderhoud bij de Molenviergang is af-
gerond. In het voorjaar van 2009 is een 
start gemaakt met de restauratie van 
de Ondermolen. Via subsidies van o.a. 
het Rijk en de Provincie Zuid Holland was 
het mogelijk om deze restauratie uit te 
voeren en tevens bij de andere molens 
een belangrijk deel van het achterstal-
lig onderhoud weg te werken, ook al 
zijn deze molens door de molenstich-
ting altijd op een voorbeeldige manier 

Keldonkse molenromp 
ondergebracht in stichting

Sinds 28 april 2011 is stichting korenmolen 
De Hoop Keldonk eigenaar van de oude 
molenstomp die staat in natuur- en moe-
rasgebied De Roost in Keldonk. Notaris 
mr. Otto Deddens van Actor Notarissen 
uit Veghel maakte donderdagavond de 
hiervoor benodigde akte van levering 
op. Het Keldonkse molenproject is door 
Actor Notarissen uit Veghel geadop-
teerd. Het passeren van de akte van le-
vering was mede om die reden voor mr. 
Otto Deddens van Actor Notarissen uit 
Veghel een bijzondere klus. Omdat het 
kantoor het Keldonkse project een zeer 
warm hart toedraagt adviseert ze de 
stichting korenmolen De Hoop Keldonk al 

De vang van De Kameel wordt 
opgehaald: weer is Schiedam een 
draaiende molen rijker.
(foto E.G.M. Esselink, 14 mei 2011).

Molenfeest in Schiedam: De Kameel 
is na anderhalve eeuw terug. De 
molen is met zijn grot een opvallende 
verschijning. (foto E.G.M. Esselink, 
14 mei 2011).
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sinds de eerste initiatieven belangeloos 
op diverse juridische terreinen. Het geeft 
een extra goed gevoel deze boodschap 
te combineren met een bijdrage aan de 
restauratie van een cultureel erfgoed. 
Met het passeren van de akte komt een 
einde aan een tijd waarbij feitelijk voor 
stichting korenmolen De Hoop Keldonk 
twee processen gelijktijdig liepen. Stich-
ting korenmolen De Hoop Keldonk. 

Johanna Elisabeth in Vlierden 
officieel heropend

Na een grondige restauratie door Adri-
aens molenbouw werd op 30 april 2011 
molen Johanna Elisabeth in Vlierden 
feestelijk heropend en ingezegend door 
pastoor Piet Schellens. De vang werd 
gelicht door Zita van Deursen, weduwe 
van de laatste beroepsmolenaar Lou 
van Deursen en door wethouder Nicole 
Lemlijn met de hulp van molenaar Harrie 
Smits.

De Hollandsche Molen stelt 
molenprijs in van 50.000 euro

Vereniging De Hollandsche Molen stelt 
een jaarlijkse publieksprijs in, de Bank-
GiroLoterij Molenprijs. Publiekstoegan-
kelijke molens, in eigendom van parti-
culieren of molenorganisaties, kunnen 
zich nomineren voor een prijs van 50.000 
euro. Het belangrijkste criterium is een 
restauratie of een vernieuwend plan. Het 
publiek bepaalt vervolgens welke mo-
len 50.000 euro wint. De Molenprijs wordt 

ondersteund (gefinancierd) door de 
BankGiroLoterij. Voor 30 juni 2011 dienen 
de molens te zijn voorgedragen. Eind juli 
wordt een door een jury samengestelde 
shortlist bekend gemaakt. Voorzitter van 
de jury is Wim Eggenkamp, Rijksadviseur 
Cultureel Erfgoed. De publiekscampag-
ne loopt van donderdag 1 september 
tot en met woensdag 28 september. Via 
de website www.molenprijs.nl kan het 
publiek dan stemmen. De molen die de 
meeste stemmen heeft wint de hoofd-
prijs: een oorkonde en een bedrag van 
50.000. De winnaar wordt op donder-
dag 29 september bekend gemaakt. 
Vereniging De Hollandsche Molen.

Verkoop Weerter molens door 
gemeente

De gemeente Weert wil de vier molens 
die nu nog haar eigendom zijn verko-
pen. De gemeente wil zo jaarlijks 38.000 
euro onderhoudskosten besparen. De 
Molenstichting Weerterland maakt zich 
ernstige zorgen over de gevolgen die dit 
voor de molens zal hebben.

Volgorde behandeling 
Brim-aanvragen door loting 
vastgesteld 

Op 20 april 2011 is door loting bepaald 
in welke volgorde de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed de subsidieaanvragen 
voor het Brim 2011 inhoudelijk behandelt. 
Een notaris van Pels Rijcken & Drooglee-
ver Fortuijn N.V. te Den Haag verrichtte 

de loting. Volgens het Brim 2011 wordt 
het beschikbare budget verdeeld in 
volgorde van ontvangst van de aanvra-
gen, gerekend per dag. Dit jaar kwamen 
echter op de eerste dag 15 januari 2011 
al zo veel aanvragen binnen, dat de 
subsidiepot direct overvraagd was. In 
de Regeling rijkssubsi diëring instandhou-
ding monumenten 2011 staat dat in een 
dergelijk geval loting de volgorde van 
behandeling bepaalt. Alle aanvragen 
hebben een rangschikkingsnummer ge-
kregen. Deze rangschikking bepaalt de 
volgorde waarin de Rijksdienst de ko-
mende twee maanden de aanvragen 
inhoudelijk behandelt, zolang er budget 
is. Gelet op ervaringen uit het verleden 
zal de Rijksdienst naar verwachting zo 
400 à 500 aanvragen kunnen honoreren. 
Aanvragen waarbij subsidieverlening 
tot overschrijding van een subsidiepla-
fond zou leiden of waarbij sprake is van 
een andere weigeringsgrond, moeten 
worden afgewezen. Let op: een hoge 
rangschikking wil dus niet zeggen dat de 
aanvraag automatisch voor honorering 
in aanmerking komt. Ook aanvragen 
die om formele of inhoudelijke gronden 
moeten worden afgewezen, zijn immers 
meegeloot.Ondertekening van overname De Hoop te Keldonk (foto: J. van de Vossenberg; 

28 april 2011).

De molen van Lievelde behoorde 
tot de laatste molens in Nederland die 
werden gesloopt. Voordat de molen 
in 1968 ten onder ging was hij al 
zwaar vervallen. De stroomlijnneus 
op de roede herinnert nog aan het 
wieksysteem Ten Have dat in 1943 
werd aangebracht.
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In ‘t kort

-Op 12 mei is de kap van molen Zelden-
rust te Dokkum weer teruggeplaatst, 
waarmee de restauratie die in mei 2010 
startte is afgerond. 
-Het bovenwiel van de voormalige Lie-
veldse molen krijgt een plaats in het Mu-
seum Erve Kots te Lievelde.
-Op 7 mei is met een aantal activiteiten 
het 125 – jarig bestaan van De Duif te 
Nunspeet gevierd. 
-In het beleidsplan 2011-2020 van de 
Stichting Schermer Molens zijn onder an-
dere de bouw van een nieuwe middel-
molen S opgenomen en het maalvaar-
dig restaureren van de drie strijkmolens 
aan de Noordschermerdijk opgenomen.
-De gemeente Woerden ziet molen De 
Windhond bij voorkeur in handen van 
een aparte stichting. 
-Op 29 april is aan Frans Verra, molenaar 
van de middenmolen te Aarlanderveen, 
een koninklijke onderscheiding uitge-
reikt, onder meer voor het actief zijn als 
molenaar en molenmaker en tevens 
voor zijn inzet in het Oranjecomité van 
Aarlanderveen en voor de gereformeer-
de kerk van Leiderdorp. 
-Op 23 mei stond de Lijkermolen 2 te 
Rijpwetering in de vreugd vanwege het 
65-jarig huwelijk van Willem en Greet 
van der Pouw – Kraan. 
-Op 14 mei is de gerestaureerde molen 
De Speelman te Rotterdam-Overschie 
officieel heropend.
-Op 11 mei is de kap van de Korenbloem 
te Kortgene teruggeplaatst.
-Op 14 mei tijdens Nationale Molendag 
heeft Nel van Leyen na 30 jaar afscheid 
genomen van ‘haar’ molen Buiten Ver-
wachting te Nieuw- en Sint Joosland. 
-In april is de problematiek met betrek-
king tot De Volharding te Best in de raad 

besproken (Molenwereld 2011-1-6). Wan-
neer de molen niet draaivaardig wordt 
opgeleverd, wordt de rijkssubsidie in-
getrokken. Aankoop van naastgelegen 
pand lijkt derhalve de beste oplossing. 
-Na 10 jaar inspanning zal de restauratie 
van de Sint Antonius te Eerde op 17 sep-
tember definitief worden afgerond.
-Begin mei is de nieuwe ijzeren staart-
balk van op de molen van de Vervoor-
nepolder te Werkendam aangehangen.

Molenkalender 2011

11 en 12 juni 2011: Groninger Molenweek-
end.
25 juni 2011: Westlandse Molendag.
27 augustus 2011: Drentse Molendag.
 

Molenkalender buitenland 2011

13 juni 2011: Duitse Molendag.
26 juni 2011: Molendag provincie Lim-
burg (B).Willem van der Pouw Kraan bij de ingebruikstelling van de Lijkermolen 1 na 

restauratie op 21 september 1996 (foto jsb). 

Kees Straver werkt aan de ijzeren staartbalk van de Vervoornepolder 
(foto: A. Hak, 6 mei 2011).
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Korenmolen 

‘t Zand 
verplaatst

Toen Arie Zeeman uit ‘t Zand 

in 1913 korenmolen ‘De Hoop’ 

aankocht, had hij niet kunnen 

bedenken dat zijn molen tot 

in lengte van jaren zou 

functioneren, een beschermd 

Rijksmonument werd en 

uiteindelijk met de 

hedendaagse techniek 

anno 2011 verplaatst zou 

worden naar een nieuwe 

locatie. 

1.
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1. Het dak gaat van de 
romp om het achtkant 
op te kunnen hijsen 
(foto Rob Bakker).

2. De molen komt van 
zijn plaats (foto Rob 
Bakker).

3. Op de verhuiswagen 
(foto Rob Bakker).

4. Weg van huis; op 
de voorgrond de oude 
fundering (foto Rob 
Bakker). 

5. Langs de sloot (foto 
Gerard Barendse). 

6. De bocht vanaf het 
Molenpad is genomen; 
over stuurmanskunst 
gesproken (foto Rob 
Bakker).

1.

2. 3.

4.

5.

6.
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7. Over het water; middagpauze op de 
brug. De sloot onder de brug voerde 
vroeger naar de molen; nu dus niet meer 
(foto Gerard Barendse).

8. Over de weg (foto Rob Bakker).

9. Vanuit de diepte (foto Rob Bakker).

10. Bij het nieuwe thuis (foto Gerard 
Barendse).

11. Naar zijn nieuwe plaats (foto Gerard 
Barendse).

12. Landing (foto Rob Bakker). 

13. Thuis (foto Rob Bakker).

14. Weg molen (foto Gerard Barendse).

8.

9.
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Maar op 11 mei 2011 was het zo ver. Door middel van een grote kraan werd de molen 
van zijn voetstuk gelicht aan het Molenpad en via een dieplader verplaatst naar de 
nieuwe locatie aan de Parallelweg in ‘t Zand.

Het weer was gunstig en rond 15.00 uur werd de molen op zijn nieuwe fundamenten 
geplaatst. Na vele jaren van voorbereiding is het Jaap Zeeman gelukt om dit voor 
elkaar te krijgen. Uiteraard heeft hij dat niet alleen gedaan. Het project is onderge-
bracht in de stichting Behoud Korenmolen van Zeeman. Naast het bestuur, zijn er 
zeer veel vrijwilligers en organisaties actief, die hun bijdrage leveren om de molen 
weer in oude glorie te herstellen en te laten werken. Dat duurt nog even want er 
moet nog veel gerestaureerd worden voordat de molen kan functioneren.
Nu kan een molen niet draaien als er geen wind is, maar een dergelijke operatie, die 
inmiddels al zo’n negen jaar duurt, kan niet tot stand worden gebracht als er geen 
geld is. Gelukkig kwam er veel subsidie vrij van diverse overheden (zelf Europese 
steun) en is de stichting enorm gesponsord door het bedrijfsleven. 
Ook al was dit nog niet de officiële in gebruikstelling (dat wordt ongeveer mei 2012), 
toch waren er enkele sprekers die een korte beschouwing gaven over dit project 
zoals Jan Zeeman, die de grote initiator is en Piet Morsch, de verantwoordelijke wet-
houder. 
Voor meer informatie: www.molentzand.nl Gemeente Zijpe.

7. 11.

12.

13.

14.
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Dick (toen nog meneer Abelskamp) 
leerde ik in het voorjaar van 1973 
kennen via zijn broer Jan († 18 de-

cember 1998) die destijds mijn collega 
was op het architectenbureau in Velp. 
Aanleiding was het afbranden van de 
molen in mijn woonplaats Terwolde. Al 
snel werden daar plannen gemaakt 
voor herbouw en zo gaf Jan mij het ad-
vies om eens naar zijn broer te stappen. 
Die maalde toen bij de familie Nijendijk 
op de korenmolen in Warken. Ik wilde 
natuurlijk graag meer weten van allerlei 
instanties rond het molenbehoud maar 
ook wilde ik een idee hebben wat er zou 
komen kijken inzake bouwkundige- en 
inrichtingsaspecten van korenmolens. 
Toen besefte ik nog niet dat ik geen be-
tere had kunnen treffen, zowel in kennis 
als in hulpvaardigheid. Dat zou later nog 
vaak blijken en velen weten daarover 
mee te praten. 
Door het aanstekelijke enthousiasme 
van meneer Abelskamp raakte ik die-
zelfde dag nog besmet met het molen-
virus en dat is nooit meer overgegaan. 
Hij kon zo liefdevol over molens vertel-
len, dat ik er die nacht van droomde. Ik 
mocht net zo vaak terugkomen of bellen 
als ik wilde. Binnen enkele weken was ik 

(onbedoeld) aan het lessen geslagen 
en werd zo zijn eerste leerling. Korte tijd 
later kwam Dick met het heuglijke nieuws 
dat hem ook de molen in Warnsveld was 
toevertrouwd. Ik kreeg les op beide mo-
lens en in Warnsveld voegden Dirk-Jan 
jr., Ada Meurs, Hanna Stolper en haar 
broertje Marnix en ook Jos Timmer bij het 
gezelschap. En reken maar dat we veel 
plezier met elkaar hadden. Daarbij was 
het een genot om te ervaren hoe va-
der en zoon met elkaar omgingen. Dat 
is met de jaren verder gegroeid toen ze 
als volwassen mannen, als echte vrien-
den gingen samenwerken. Bij de familie 
Abelskamp was ik al gauw kind aan huis. 
Ze vingen me op in een moeilijke peri-
ode in mijn leven. Niks was te dol voor 
Willemien en Dick, zelfs niet dat we al-
leen maar over molens praatten. Een 
bord eten en een bed, alles stond klaar. 
Je voelt je thuis waar je begrepen wordt, 
zei iemand eens. De drie dames in huis 
hebben met al die molenverhalen heel 
wat te stellen gehad…. Al was ik on-
geveer tien jaar ouder dan de andere 
cursisten, ik stelde mijn aanmelding voor 
het examen zo lang mogelijk uit. Eén van 
de dingen die ik bijzonder leuk vond in 
huize Abelskamp is dat Dick zo mooi 
kerkorgel kon spelen. Dat mocht ik ook 
wel eens proberen…. Die interesse kon-
den we met veel enthousiasme delen.. 
Ik had dus helemaal geen zin om weg te 
gaan uit Warnsveld, maar dat was wèl 
de bedoeling want er stonden nog veel 
molens stil. Dat ik zijn eerste geslaagde 

cursist was lag meer aan het feit dat de 
anderen nog te jong waren om examen 
te gaan doen. 
Wat hebben we daar veel geleerd. Met 
eindeloos geduld werd alles voorge-
daan en uitgelegd en dat ging altijd op 
een bijzonder leuke manier. We zagen 
elke week naar de zaterdag uit. De mo-
len moest netjes zijn. Goed vegen, goed 
smeren en niet bang zijn voor vuile han-
den. Zo iemand wordt nooit een goede 
mulder, zei Dick. We kregen steeds het 
goede voorbeeld zonder een stortvloed 
van woorden en hij werd nooit kwaad. 
Je leerde met een molen om te gaan 
alsof je het onderhoud uit eigen zak zou 
moeten betalen. Zo lag de meerwaarde 
van zijn instructeurschap ook in het feit 
dat hij als jongen van 15 jaar, midden 
in de oorlog, al aan de maalbak stond. 
Dat was bij de buurman op de Witte-
brink onder Zelhem. Toen waren de mo-
lens nog werkpaarden, een tijdperk dat 
nu voorgoed voorbij lijkt. Voorzichtig met 
de kleppen, nooit opentrekken voordat 
je gaat vangen…. Malen met een flinke 
gang was geen enkel probleem maar je 
moest er wel zeker van zijn dat alle wig-
gen en kammen goed vast zaten. 
Dick Abelskamp had als onderwijzers-
zoon het aangeboren talent om dingen 
goed uit te leggen en hij kon verdraaid 
moeilijke vragen stellen als het om de 
theorie ging. Natuurlijk, want hij wilde 
weten of je echt inzicht had. Met zijn ge-
duldige wijsheid en tact wist hij vele pro-
blemen op te lossen of te voorkomen. 
We wisten dat we bij beroepsmulders 
heel voorzichtig moesten zijn. Die waren 
niet allemaal zo dol op die vrijwilligers. 
Velen moesten eerst nog eens zien of 
dat wel wat zou worden, en sommige 
vrijwilligers waren misschien ook wel een 
beetje vrijpostig, gezien hun beperkte 
inzichten. Toen ik eens vroeg waar die 
ergernis vandaan kwam was het ant-
woord: Sommige mulders zetten zich nu 
tegen de vrijwilligers af en vroeger zaten 
ze te katten op elkaar. 
Een grote belangstelling voor geschie-
denis, zeker ook van molens, bleek uit 
zijn pleidooien om bij restauraties van 
molens de geschiedenis er niet uit weg 
te restaureren. Toen Dick werd gevraagd 
deel te gaan uitmaken van de Gelderse 
Molencommissie, een gezelschap def-
tige heren uit de gevestigde orde, dat 
enkele jaren later werd opgeheven, 
bleek al gauw dat Dick in al zijn vrien-
delijkheid en meegaandheid bepaald 
geen jaknikker was. Toen een zekere 
molen gerestaureerd zou worden achtte 
het gezelschap het vanzelfsprekend dat 
de Ten-Havekleppen en de kruilier zou-
den verdwijnen. Dick vroeg toen of het 
dan niet beter was om ook de gietijze-
ren as door een houten te vervangen. 
Men keek hem aan of men het in Keulen 
hoorde donderen …. Dick haalde zijn 
gelijk, want volharding was één van zijn 
vele goede eigenschappen. 
Toen omstreeks 1990 de molen in Zed-
dam werd gerestaureerd vond de eige-
naar, Stichting Huis Bergh het wenselijk 

- I N  M E M O R I A M -

Dick Abelskamp

Een Achterhoeker met een brede horizon, Dirk Jan Abelskamp, 

geboren in Katwijk op 1 januari 1928 en overleden op zijn geliefde 

molen in Warnsveld, 10 mei 2011. Een zuster van zijn moeder was 

gehuwd met de Zeeuwse molenmaker De Groote. De familie in 

Zeeland werd dikwijls bezocht. In 1956 trouwde Dick met Willemien 

Ooijman uit Zelhem. Het jonge paar vestigde zich in Rotterdam, 

waar Dirk-Jan werd geboren maar keerde een jaar later terug naar 

de Achterhoek. Dick wist dat hij voor de molens bestemd was maar 

zijn ouders zagen hem liever een andere keuze maken. Hij heeft daar 

een goede tussenweg in gevonden en kon zich nadat hij in 1988 in de 

VUT ging volledig aan de molens wijden. Op 22 mei 1971 deed hij 

als een van de eerste vrijwillige molenaars examen in Hattem. In dat 

zelfde jaar trad hij toe tot het bestuur van het Gilde van Vrijwillige 

Molenaars, dat hem later tot erelid benoemde. 

Dick Abelskamp, aan het werk 
voor een zingende steen (foto Margot 
Abelskamp).
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een adviescommissie in het leven te 
roepen om ontsporingen te voorkomen. 
Het was niet denkbeeldig dat er maat-
regelen zouden worden genomen die 
te weinig recht zouden doen aan de 
geschiedenis. Wie konden zij daar beter 
voor vragen dan Dick Abelskamp die 
meteen toestemde. Vele jaren heeft hij 
zijn beste krachten en zijn liefde gege-
ven aan deze bijzondere molen, steeds 
in goede harmonie met iedereen. Toen 

De molen van Warnsveld in de rouw (foto Harmannus Noot, 14 mei 2011). 

Dick slechter ging zien werd de regelma-
tige gang naar Zeddam bezwaarlijk. Zijn 
(latere) leerling Erik Tijman was bereid 
hem op te volgen en hij blijkt de ideale 
opvolger. De Grafelijke Korenmolen van 
Zeddam heeft op de dag van Dick’s cre-
matie in de rouw gestaan. Zo zijn ook alle 
molens in het Arnhemse Openluchtmu-
seum door Ada en Mark in de rouw ge-
zet en dat heeft Erik bij de Havekesmölle 
in Duistervoorde voor Dick gedaan. 

Op Nationale Molendag leek het even 
of de schepping de adem inhield uit 
ontzag voor deze grote man.
Ook aan de restauratie van de molen 
in Sint-Jansklooster heeft Dick een grote 
bijdrage geleverd. De inrichting daar 
bestond uit een vrijwel complete maal-
derij op elektromotoren met silo’s en ele-
vatoren, mengers en toebehoren. Deze 
kon door enkele aanpassingen opera-
tioneel worden gemaakt in combinatie 
met een windaandrijving voor één kop-
pel stenen. Maar hoe moest ik als ont-
werper zoiets voor elkaar krijgen? Dick 
heeft er uren en dagen op zitten stude-
ren en uiteindelijk hebben we samen de 
tekeningen nog eens grondig doorge-
nomen. En zie…, het werkt perfect, als 
een weerspiegeling van zijn ‘Zingende 
stenen’ en ‘Rond zingende stenen’. 
Het is ondoenlijk om al zijn grote kwali-
teiten en activiteiten op te noemen. We 
moeten het ook niet te bont maken met 
loftuitingen want dan zou Dick gezegd 
hebben; nou is het wel mooi geweest.
Zeker heeft iedereen die hem gekend 
heeft ook kennis gemaakt met zijn enor-
me vakkennis, met zijn bescheidenheid 
en integriteit, met zijn grote liefde voor 
molens en voor zijn gezin en ook voor zijn 
vrienden. Met zijn grote bereidheid om 
ieder die dat echt wilde in te wijden in 
de fijne kneepjes van het muldersvak. 
Nooit trad hij op de voorgrond en als een 
echte Achterhoeker wist hij ieder in zijn 
waarde te laten. Zijn altijd rustige over-
tuigingskracht en tact zal ons in lengte 
van dagen bijblijven.
Meer dan verdiend werd Dick op 27 mei 
2005 namens onze koningin geridderd. 
Op die dag was hij 35 jaar molenaar.Ve-
len van zijn vrienden en leerlingen wa-
ren er getuige van dat de burgemeester 
van Zutphen hem de versierselen op-
speldde. 

Een groot mens is van ons 

heengegaan, en met hem 

een van de laatste mulders 

die de molens nog hebben 

gekend als werkpaard. 

Moge de familie Abelskamp 

troost vinden in de warme 

herinneringen die velen 

aan Dick bewaren. 

Hij ruste in vrede bij 

zijn Schepper.

Dick Zweers 

- I N  M E M O R I A M -
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VERONGELUKKEN GROTE MOLEN

De foto’s van de verongelukte Grote Mo-
len maakten bij de heer Mans die in die 
tijd deel uitmaakte van het bestuur van 
de Rijnlandse Molenstichting herinnerin-
gen aan die gebeurtenis los. Hij schrijft:

‘De ochtend van die 2e april 1973 fietste 
ik, zoals gewoonlijk van mijn huis in Lei-
den naar kantoor in den Haag. Tussen 
Leiden en Voorschoten zag ik dan altijd 
zowel de Zelden van Passe als de Grote 
Molen. Die ochtend viel het mij op dat 
de Zelden van Passe iets anders stond 
dan de vorige dag en ik zou niet weten 
wie er aan had kunnen zitten. Toen het 
stormgeweld zo’n beetje op zijn hoog-
tepunt was fietste ik met die wind in de 
rug een paar uur voor sluiten van kan-
toor naar Leiden en pakte de auto om te 
gaan kijken of de molen wel goed vast-
lag. Vanaf mijn route moest ik de Grote 

Molen ook zien maar die was al verdwe-
nen. Dus eerst maar naar de Zelden van 
Passe en met die storm liep het behoor-
lijk ongemakkelijk in de polder. De mo-
len bleek goed vast te staan dus toen zo 
snel mogelijk naar de Grote Molen om 
te kijken waar die was gebleven en ik 
vond wat we nu op de foto zien. Er waren 
toen ook al meteen de boze tongen van 
stuurlui aan de wal die zeiden dat de 
molen niet goed was vastgelegd en dat 
daarom die koker was gebroken; een of 
twee dagen later ben ik met een lange 
ladder gaan kijken bij die gebroken ko-
ker. Daarbij bleek dat die breuk voor 
drie kwart al oud was; er was nog maar 
een kwart van de koker geweest die het 
geheel moest houden en dat was de re-
den van die totale breuk; die breuk zag 
er uiteraard bij dat ‘verse’ hout anders 
uit dan bij de al bestaande breuk van 

driekwart van de koker. Daar kun je ook 
met preventief onderhoud niet tegenop 
want dat kun je nooit inspecteren zon-
der de halve molen te slopen. Geen van 
die ‘boze tongen’ nam de moeite om er 
op die manier eens boven naar te kijken 
alvorens te roepen.
Op 11 november 1972 werden bij een or-
kaan meerdere molens zwaar bescha-
digd of zelfs vernield. Bij die storm ging 
ook de Broekdijkmolen er aan en brand-
de volledig af
Hij was aan de haal gegaan en Verbij 
sr heeft kans gezien hem stil te krijgen. 
Evenwel was er toch misschien iets 
warm gelopen want enkele uren nadien 
brandde hij af.
De Rijnlandse Molenstichting heeft, in 
overleg met het polderbestuur bemid-
deld bij de herbouw. Laten we zeggen 
dat de RMS die op zich nam maar niet 
voor het geld hoefde te zorgen. Wij had-
den, om zo maar eens te zeggen een 
oogje op die molen en maakten daar-
mee ook een goede beurt. Gerrit Keu-
nen van Monumentenzorg wist toen een 
overtollig achtkant in de Waarderpolder 
bij Haarlem te staan van vrijwel dezelfde 
afmetingen; dat werd daarvandaan ge-
haald en op de plaats van de afgebran-
de molen gezet. Het paste wonderwel. 
Nu had de Minister budget vrijgemaakt 
voor herstel van de molenslachtoffers 
van de orkaan van 11 november 1972 en 
al heel snel na deze nieuwe ramp heeft 
hij die regeling uitgebreid voor de nieu-
we slachtoffers van die 2e april. Van de 
oprichting van een gezamenlijke stich-
ting van de RMS met de stichting Oud-
Zoeterwoude herinner ik mij niets en als 
dat al een gat in mijn geheugen is dan 
weet ik wel zeker dat de herbouw alleen 
zo snel kon gebeuren door die maatre-
gel van de Minister; mogelijk hebben we 
wel eens gepraat met die andere stich-
ting maar veel meer is er niet gebeurd; 
misschien een (symbolische?) bijdrage 
van die kant. Het is om die reden dat 
de restauratie zo vlug daarna al gereali-
seerd kon worden (molenmaker Piet van 
Beek). Hij kon toen ook in circuit malen, 
jammer voor zo’n grote molen dat hij niet 
meer kon uitslaan op boezemwater. In-
middels herinnerde ik mij dat de molen 
van Middelharnis een jaar of tien daar-
vóór door Doornbos in Groningen was 
gesloopt. Die heb ik gevonden en, wat 
ik had gehoopt, hij had die as nog; die 
kregen wij voor een prikje. Altijd is nog 
te zien dat centrale gat in de askop af-
komstig van de zelfzwichting die ook in 
Middelharnis er een aantal jaren aan-
gezeten heeft; de as was doorboord 
geweest door molenmaker Beversluis in 
Middelharnis ergens rond 1900.’

We danken de heer Mans Hartelijk voor 
zijn interessante bijdrage.

De ravage na het verongelukken van de Grote molen (foto jsb, 7 april 1973).



5 meter bas koster

63
39

m
m

30
00

m
m

34
00

m
m

20

21m

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Molenwereld 218  | 14e jaargang 2011 nr. 6

Bas Koster



In

14e jaargang 2011 nr. 6 |219 Molenwereld

De DRIE LEVENS van één molen (10)

                  Het tweede leven: Wa d d i n x v e e n  ( b )

J.S. Bakker

Doorsnedetekening door Bas 
Koster van molen De Hoop zoals 
die er tussen 1899 en 1910 heeft 
gestaan. De belangrijkste bronnen 
voor deze tekening bestonden 
uit: het bestek voor de bouw 
van de molen in Bodegraven, de 
situatie in Harderwijk, foto’s en 
archiefmateriaal. Op basis hiervan 
bleek het toch mogelijk een zeer 
betrouwbare reconstructietekening 
te maken. 

Na de brand rest van De Hoop niet veel 
meer dan de onderbouw, maar Leen-
dert van Erk neemt de herbouw energiek 
bij de hand.
De opbouw van de windmolen brengt 
geen bijzondere problemen met zich 
mee. In de vergadering van B& W van 
28 januari 1899 komt de herbouw van 
de molen en de huizen aan de orde. Op 
tafel ligt een kennisgeving van herbouw 
afgebrande huizen door W. de Bas, 
gedateerd 28 december 1898 en een 
kennisgeving van herbouw van de afge-
brande molen door L. van Erk, de dato 
10 januari 1899. Ze worden beide voor 
kennisgeving aangenomen.
Nieuwbouw van een windkorenmolen 
is in die tijd waanzin daar goede sloop-
molens als het ware voor het oprapen 
liggen. Van Erk hoeft er niet eens ver 

voor van huis. Hij kocht een van de 
drie molens van de polder Reeuwijk bij 
Bodegraven en herbouwde deze als 
korenmolen op de onderbouw van de in 
december 1898 afgebrande molen. Op 
basis van eerdere artikelen in deze serie 
kan het niet anders of de molen die van 
Bodegraven naar Waddinxveen verhuist 
is de Derde of Nieuwe Rijnmolen 
In De Rijnbode van woensdag 1 februari 
1899 verschijnt onderstaand bericht: 

‘— Voor rekening van de heeren gebr. 
van Erk te Waddingsveen is aan den 
heer J. Dekker, aannemer alhier, op ge
dragen, het verplaatsen van een aan
gekochten watermolen in de nabijheid 
van Gouda, naar het terrein waar 
onlangs te Waddingsveen de korenmo
len van b. g. firma is afgebrand, het op 

Kap van molen De Hoop in 
Harderwijk. Ondanks de verplaatsing 
naar Harderwijk in 1910 bleef op de 
baard het Waddinxveense bouwjaar 
1899 staan. Bij de restauratie van 
1950 (?) werd dit gewijzigd in 1885, 
waarschijnlijk refererend aan het 
bouwjaar van de voorganger in 
Harderwijk. Respect voor historie is 
bepaald niet altijd de sterkste kant 
van het molenbehoud! (foto coll. 
E.G.M. Esselink).

Bij de bouw van de molen in 1899 
werden meer delen van gesloopte 
molens gebouwd dan alleen de 
Nieuwe Rijnmolen. Zo werd in 
het dak van het pakhuis zonneklaar 
een oude houten roede gebruikt 
(foto J. Hofstra).

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

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

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

als watermolen voor de polder Reeuwijk bij Bodegraven, 

het tweede leven was als korenmolen in Waddinxveen, terwijl 

het derde korenmolen in Harderwijk was. 

In draait het om het kortstondig bestaan als windkorenmolen in 

Waddinxveen: van 1899 tot 1910. Toch valt over die elf jaar veel 

te vertellen, want het is wel een veelbewogen bestaan geweest.
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dat terrein weder op te richten en ver
moedelijk daarna inrichten
tot korenmolen van gen. watermolen.’

Daarmee is de naam van de molenma-
ker bekend: J. Dekker; bepaald geen 
on bekende naam in molenland. Maar 
wie o wie is deze Dekker? Het is J. Dekker 
alhier. Op zich zegt dat niet veel, maar 
wel dat dit bericht onder het plaatse-

lijk nieuws van Hazerswoude staat. Dan 
kan het haast niet anders of het moet 
gaan om Jan Dekker, de plaatselijke 
timmerman-molenmaker en de vader 
van Adriaan Dekker, de bedenker van 
het beroemde en gelijknamige wiek-
systeem. Het lijkt trouwens toch wel alsof 
aërodynamica in de genen zat, maar 
dat komt nog.
Eerder (Molenwereld 2010-3) zagen we 

als dat de Nieuwe Rijnmolen in 1896 
werd gesloopt. De bouw in Waddinx-
veen vindt pas begin 1899 plaats. Er is 
dus een intermezzo van meer dan twee 
jaar. Heeft de molen zo lang ergens in de 
mottenballen gelegen? 

Constructie

Doordat de molen na 1911 nog een vrij 
langdurig derde leven leidt in Harderwijk 
‘haalt’ hij het in 1968 uitgegeven Gelders 
Molenboek waarin alle dan bestaande 
Gelderse molens beknopt beschreven 
worden, zowel historisch als technisch. 
Doordat de Harderwijkse molen De 
Hoop in feite de gelijknamige Waddinx-
veense molen betreft zijn de technische 
ge gevens ook van toepassing op de 
molen in Waddinxveen. Een prettige bij-
komstigheid is dat dit molenboek als een 
der weinige in zijn soort ook de hoofd-
maten van de molenromp geeft. Mede 
dankzij deze gegevens is het mogelijk 
gebleken een betrouwbare reconstruc-
tietekening te maken.
De vlucht van de nieuwe molen is 24 
meter. Dat sluit uitstekend aan bij het 
watermolenverleden voor Reeuwijk. 
Het houten achtkant heeft daar, zoals 
gebruikelijk in Zuid-Holland, op een 
gemetselde onderbouw van ongeveer 
twee meter hoog gestaan. Dat betekent 
dat de halve vlucht daar ook ongeveer 
twee meter meer moet zijn en de hele 
dus vier meter. Dat levert een totale 
vlucht van ongeveer 28 meter op, terwijl 
de vlucht in de polder Reeuwijk wordt 
opgegeven als 27,60 m. 
In Waddinxveen is het Reeuwijkse acht-
kant op de stenen onderbouw van de 
afgebrande molen gezet, waarbij het 
tafelement, evenals later in Harderwijk 
ongeveer een halve meter boven balie-
hoogte komt en de vlucht dus navenant 
kleiner wordt.

Plattegrondtekening, behorend bij het Koninklijk Besluit van 16 februari 
1900 waarbij Van Erk alsnog toestemming krijgt om een petroleummotor in 
zijn molen te plaatsen. Het onder in de molen afgescheiden ‘machinelokaal’ is 
goed zichtbaar, evenals de leiding naar de ‘knalketel’ in de wagenschuur. Het 
Koninklijk Besluit werd niet alleen ondertekend door de toen nog jonge koningin 
Wilhelmina, maar uiteraard ook door de verantwoordelijke minister, in dit geval 
minister Lely, die grote bekendheid verwierf met de Zuiderzeewet van 1918, 
maar dat was toen nog toekomstmuziek. 
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Middenpagina's: artist impression 
door Bas Koster van De Hoop aan 
de Zuidkade 1899-1910. Over de 
zeer korte staartbalk bestaat geen 
zekerheid. Wel staat vast dat de molen 
in Harderwijk een dergelijke (te) 
korte staartbalk had; vandaar 
dat Bas Koster hem ook hier 
aangehouden heeft.

Het aantal kammen in het bovenwiel 
(ex-Reeuwijk) is 72, het aantal staven in 
het bovenschijfloop (idem) 38.
Dekker moet natuurlijk ook zorgen voor 
een korenmolenbinnenwerk want dat zat 
er in Reeuwijk uiteraard niet in. Maar ook 
hier zal wel van sloopmateriaal gebruik 
zijn gemaakt. Het spoorwiel heeft maar 
liefst 116 kammen bij een steek van 9 
cm. Dat wiel is dus met een doorsnede 
van 3,32 m zeer groot geweest. Men 
zou haast denken in de richting van het 
spoorwiel van een (Zaanse) pelmolen 
waarvoor schijflopen zijn gemaakt of 
vermaakt om het toerental aan te pas-
sen aan dat voor een korenmolen. De 
overbrenging is dus 72/38 x 116/32; 1 op 
6,9.
De molen krijgt in Waddinxveen wel-
licht drie koppel stenen, want de Rot-
terdamse molensteenfabrikant Paauwe 
blijkt volgens een advertentie uit 1902 
in De Molenaar drie koppel kunststenen 
aan Van Erk geleverd te hebben; toen 
zeer modern. Omdat de molen in Har-
derwijk later zestiender stenen heeft zal 
dat ook in Waddinxveen wel het geval 
zijn geweest.
Bij de herbouw krijgt de molen geen 
riet meer op zijn romp, maar die wordt 
bekleed met gegalvaniseerd plaatijzer. 
Dat was niet alleen voordeliger, maar 
ook brandveiliger. De ervaring van 1898 
had geleerd dat een houten met riet 
gedekte romp een willige prooi voor 
het vuur is, terwijl aan effectief blussen 
met de primitieve blusmiddelen van 
toen nauwelijks te denken viel. De kap 
daarentegen wordt weer wel met riet 
gedekt. In de B & W-vergadering van 
24 februari 1899 wordt het verzoek van 
Van Erk behandeld om de kap van zijn 
molen met maasriet te mogen dekken. 
Daar is geen vergunning voor nodig, dus 
is toegestaan. Al met al stond er in 1899 
weer een juweel van een molen aan de 
Gouwe.

Vreeselijke bedervende lucht

Geeft het plan van Van Erk om de molen 
te herbouwen geen problemen, zijn plan 
om in zijn molen een petroleummotor te 
plaatsen zoveel te meer.
Als er begonnen wordt aan de opbouw 
van de windmolen komt Van Erk met 
het plan om in zijn nieuwe molen ook 
een petroleummotor te plaatsen. Op 17 
februari 1899 vraagt hij aan het gemeen-
tebestuur ‘toestemming tot het plaat-
sen van een Petroleummotor in de in 
aanbouw zijnde korenmolen’. Hij gaat 
daarbij uit van een sterkte van ‘10 à 20 
paardenkracht’. 
De motor moet onder in de molen komen 
te staan, op dezelfde plaats waar de in 
1880 geplaatste stoommachine had 
gestaan. Op basis van de mee ingele-
verde plattegrondtekening waar op de 
plaats van de motor staat aangegeven 

kan de conclusie niet anders zijn dan 
dat de motor het het binnenwerk van 
de windmolen moet gaan aandrijven 
via het spoorwiel; een gebruikelijke con-
structie. 
In de B & W-vergadering van 24 febru-
ari 1899, dezelfde vergadering waar 
het dekken van de molenkap met riet 
wordt besproken wordt ook het verzoek 
van Van Erk behandeld voor het plaat-
sen van de petroleummotor behandeld. 
Hiervoor heeft hij een hinderwetvergun-
ning nodig. Voor de molen niet, want, 
zoals gebruikelijk in die tijd, achtte hij 

Gezicht op de Zuidkade in 2001 
vanuit het kantoor van Van den Berg 
Molenbouw Waddinxveen aan de 
overkant van de Gouw. Links het 
dubbele woonhuis van de Galama’s 
uit 1913, dan een nieuw pand op 
de plaats waar vroeger het huis van 
Glasbeek stond, vervolgens het in 1899 
door Van Erk gebouwde woonhuis 
met de inpandige wagenschuur (met 
de grijze roldeur) en het eveneens 
in 1899 gebouwde pakhuis voor de 
molen waarvan de achtkante stenen 
onderbouw boven het pakhuis 
uitsteekt. Daarnaast het blok van 
drie huizen van De Bas, ook uit 
1899 vervolgens de sterk verbrede 
toegang tot de Dorrekenskade en het 
inmiddels ter ziele zijnde restaurant 
De Gouwe Dis (foto H. Monster).

Tevredenheidsbetuiging van Van Erk in een advertentie van 
molensteenfabrikant Paauwe in het vakblad De Molenaar in juni 1902.
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voor de herbouw van de molen zelf 
geen vergunning nodig. In feite gaat 
het immers om het continueren van een 
bestaande toestand.
Dat ligt met de motor anders: dat is een 
nieuwe situatie. Daarom moet de door 
de Hinderwet voorgeschreven proce-
dure voor de motor wel doorlopen wor-
den. Daartoe behoort een hoorzitting 
die op 6 maart 1899 wordt gehouden. 
Daar verschijnen twee buren van Van 
Erk, die heel slechte herinneringen had-
den aan de brand van december 1898: 
de timmerman Willem de Bas en de wijn-
handelaar Pieter Laurus Laurusse. De Bas 
vreest brand en stank. Hij wil het plaat-
sen van de motor onder voorwaarden 
desnoods wel toestaan mits de ‘pijp tot 
afvoer van de lucht een flinke hoogte 
heeft’, ‘de motor wordt gesteld in een 
brandvrije ruimte’ en dat de ‘voorhan-
den vaten met petroleum worden opge-
slagen op eene plaats dat zij niet in 
aanraking kunnen komen met de motor’.
De wijnhandelaar lijkt zijn tijd een eeuw 
vooruit en komt - ook schriftelijk - met 

een hele serie bezwaren waarom geen 
vergunning verleend zou mogen wor-
den:
a. zéér groot brandgevaar;
b. de vreeselijke bedervende lucht;
c. het verminderen der waarde zijn
 er panden;
d. het vervelende geluid;
e. de verhooging zijner assurantie

premiën.

De arbeidsinspectie laat op 18 maart 
weten dat de inrichting volgens de 
‘Inspecteur van den Arbeid’ voldoet 
aan de Veiligheidswet.
Aanvankelijk lijkt het gemeentebestuur 
dan ook van zin te zijn geweest om de 
gevraagde vergunning te verlenen want 
bij de stukken bevindt zich een concept 
met voorwaarden voor de vergunning. 
Zo moet er een uitlaat van maar liefst 
minstens vijftien meter hoog komen 
(voor een motor!).
Toch besluit het College van B & W op 
29 maart 1899 om de gevraagde ver-
gunning niet te verlenen. Eigenlijk wordt 

wijnhandelaar Laurusse op vrijwel alle 
punten in het gelijk gesteld. Had hij soms 
heel erg korte lijntjes naar het gemeen-
tebestuur?
Van Erk wordt in gelegenheid gesteld 
om binnen veertien dagen in beroep 
te gaan bij Koningin Wilhelmina, maar 
gebruikt om onbekende reden die 
mogelijkheid niet.
Blijkbaar denkt hij dat herhaling de 
kracht van de reclame is, want op 26 
juni komt er bij het gemeentebestuur 
van Waddinxveen een nieuw verzoek 
van hem binnen om een petroleummo-
tor te mogen plaatsen. De aanvraag is 
beter en uitvoeriger omschreven dan 
die van een half jaar eerder. Tevens 
wordt er ingegaan op de door De Bas 
en Laurusse opgeworpen bezwaren. 
Het blijkt te gaan om een 18 pk petro-
leummotor, geleverd door de firma Van 
Dijk en Buchner uit Warffum, geplaatst 
in een afgesloten ‘locaal’ in de molen 
en ‘dienende voor het drijven van één 
of twee paar Molenstenen’. De motor 
wordt gestart met een petroleumgas-

Verdwenen molenschoon aan de Zuidkade in Waddinxveen. Links de stil staande molen De Nijverheid, dan volgt het 
woonhuis van moleneigenaar Herfst, vervolgens het huis van Glasbeek, dan de dubbele woning van Van Erk, de malende 
molen De Hoop, het blok van drie huizen van timmerman De Bas, de zeer smalle toegang tot de Dorrekenskade en 
vervolgens het huis van wijnhandelaar Laurusse (foto coll. P.A.M. van den Berg).
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lamp. De uitlaat van de motor mondt uit 
in een ketel in de wagenschuur, waar op 
zijn beurt een vijf (!) meter hoge uitlaat-
buis staat zodat de buren volstrekt geen 
last hebben van de petroleumdamp of 
‘andere walgelijke uitdampingen’. Dat 
verzoek wordt behandeld in de B&W-
vergadering van 10 juli. Daar besluiten 
de Waddinxveense vroede vaderen om 
nog diezelfde dag (!!!) een hoorzitting te 
houden. Nu klaagt ook collega en bijna 
buurman- molenaar Pieter Herfst, de 
eigenaar van korenmolen De Nijverheid. 
Hij noemt als bezwaren het grote brand-
gevaar, de verschrikkelijke lucht en 
verhoging van de brandassurantiepre-
mie voor zijn eigen molen. Timmerman 
De Bas en wijnhandelaar Laurusse zijn 
het - niet verwonderlijk - helemaal met 
hem eens. De uitkomst is dezelfde als in 
maart: op 24 juli besluit het College de 
gevraagde vergunning niet te verlenen. 
Uit de motivatie blijkt dat het gemeen-
tebestuur de bezwaarmakers volledig 
volgt, soms lijkt het zelfs nog aangedikt:
- de molen staat in de kom van de 

gemeente;
- ‘dat het brandgevaar bij petroleum-

motoren in het algemeen bijzonder 
groot is’;

- ‘dat dit gevaar nog grooter afmetin-
gen heeft, wanneer de petroleum-
motor is geplaatst in een korenmolen, 
wegens de aanwezigheid niet alleen 
van de vele zeer brandbare voorwer-

pen, maar ook door de constructie van 
den molen, bijna geheel van hout’;

- ‘dat in de onmiddellijke nabijheid van 
dezen molen nog een korenmolen 
staat, waardoor in geval van brand, 
het brandgevaar voor de overige in 
de nabijheid staande perceelen nog 
wordt vergroot’; 

- ‘dat de afgewerkte gassen van petro-
leummotoren in grooten mate stank 
verspreiden en het knallen of ander 
ratelend geluid veroorzaken’. 

Van Erk laat het er niet bij zitten. Hij tekent 
bezwaar aan en maakt duidelijk dat 
aan de bezwaren op voldoende wijze 
kan worden tegemoet gekomen. 
De medewerking van de gemeente is 
blijkbaar niet enthousiast, want op 2 
november 1899 klagen Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland bij het gemeen-
tebestuur over de onvolledigheid van 
door de gemeente ingezonden stukken 
met betrekking tot hinderwetvergun-
ning. 
Het is maar een stap op weg naar het 
hoogste Nederlandse rechtscollege, 
de Raad van State die op 4 december 
1899 het Waddinxveense gemeentebe-
stuur verzoekt om voor 18 december alle 
desbetreffende stukken bij de Raad in 
te leveren. Op 27 december vergadert 
de Raad van State over de kwestie en 
op 31 januari brengt de Raad advies 
uit. Bij Koninklijk Besluit van 16 februari 
1900 wordt het besluit van de gemeente 

vernietigd. Wel worden er voorwaar-
den aan de vergunning verbonden. Zo 
moet de ruimte waarin de motor staat 
afgescheiden worden van de rest door 
een muur van minstens een ijsselsteen 
dik en moeten de houten zolderbinten 
een doorgaande bekleding met plaat-
ijzer van 2 mm dik krijgen. De vloer van 
het ‘machinelokaal’ moet uiteraard van 
steen zijn. Het petroleumreservoir mag 
alleen bij daglicht gevuld worden en zo 
zijn er nog wat zaken.
In ieder geval kan van Erk gaan malen 
op de wind èn op de motor.

Faillissement

Het heeft Leendert van Erk niet de voor-
spoed gebracht die hij nodig heeft, 
want na enige jaren gaat hij failliet. Hij zit 
dan op zware lasten. Op 16 juli 1903 is hij 
een hypothecaire geldlening van 16.000 
gulden tegen 4,5% rente aangegaan 
bij de NV Centrale Hypotheekbank te 
Rotterdam waarbij hij de molen en de 
huizen in Waddinxveen in onderpand 
geeft. Daar blijft het niet bij. Op 22 okto-
ber 1903 gaat hij ook nog eens een geld-
lening aan bij de firma Gebroeders Van 
Stolk in Rotterdam ten bedrage van 4000 
gulden tegen 4%. 
De kap van de molen lijkt eerder van zil-
ver te zijn dan gedekt met maasriet. Tot 
overmaat van ramp wordt Van Erk ook 

De Nijverheid en De Hoop malend op het zuidwesten, kort na 1900. Uiterst recht de toren van de Brugkerk. De Nijverheid 
heeft, ondanks zijn verbouwing tot korenmolen, nog volledig het uiterlijk van een papiermolen behouden. De afstand tussen 
De Nijverheid en De Hoop is zeer gering; slechts twee huizen scheiden de schuur van De Nijverheid en de woonhuizen van 
De Hoop! (foto coll. P.A.M. van den Berg).
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nog eens geplaagd met tegenslag. In 
De Rijnbode van woensdag 25 novem-
ber 1903 is te lezen: 

De hevige storm van Zaterdag l.l. heeft 
hier en daar zijn geduchte kracht doen 
gevoelen. Verscheidene bomen werden 
ontworteld, doch de meeste schade 
zal wel de korenmolen van den heer 
Van Erk hebben geleden, welks wieken 
vooral zeer gehavend werden.

Het is niet de enige tegenslag waarmee 
Leendert Van Erk te kampen heeft. Hij 
blijkt niet aan zijn verplichtingen te kun-

nen voldoen en op 1 mei 1907 spreekt de 
rechtbank in Rotterdam zijn faillisement 
uit; aan gevraagd door de Hypotheek-
bank. Van Erk had jaarlijks, ingaande 15 
mei 1905, 500 gulden moeten aflossen, 
maar daar was niets van terechtgeko-
men. Het loopt uit op een openbare 
verkoping die gehouden wordt in het 
café van G.H. Vermeulen aan de Brug in 
Waddinxveen. Van Erk woont dan al niet 
meer in Waddinxveen maar is vrachtrij-
der in Rotterdam. De veiling vindt plaats 
in drie percelen; het eerste is de molen 
met wat er bij hoort, het twee en derde 
bestaat uit de beide woonhuizen, het 

dubbele pand naast de molen. Op 3 juli 
1907 vindt de inzet plaats. De hoogste 
bieder voor de molen is Hendrik Hoge-
woning Daniëlszoon, particulier te Rijns-
burg met 6100 gulden. Voor het tweede 
perceel is dat Cornelis Molenaar, tim-
merman te Waddinxveen met 3925 gul-
den en voor het derde ok genoemde 
Hogewoning met 2000 gulden. Een 
week later, op 10 juli, vindt de afslag 
plaats. De molen blijft op 6100 gulden 
staan en Hogewoning zit er dus aan vast. 
Aan het huis niet: beide huizen worden 
verkocht voor in totaal 5955 gulden aan 
Cornelis Molenaar; voor 30 gulden meer 
dus dan bij de inzet. De schuldeisers zijn 
waarschijnlijk met een flinke strop blijven 
zitten, want de totale opbrengst van de 
veiling was iets meer dan 12.000 gulden, 
terwijl Van Erk alleen bij de Hypotheek-
bank voor 16.000 gulden in het krijt stond.
Hogewoning blijkt niet op zijn eigen 
houtje gekocht te hebben, maar geza-
menlijk met Cornelis Westerbeek, een 
bloembollenkweker uit Sassenheim en 
Jacob Splinter, assuradeur in Leiden. 
Toch worden zij niet de nieuwe eigenaar. 
Zij blijken gehandeld te hebben voor Wil-
helmina Frederika Bakker, de echtge-
note van Jacob Splinter. De molen komt 
dan ook op haar naam te staan. 
Wat precies de bedoeling is geweest 
met de aankoop van de molen is niet 
duidelijk; speculatie? Een jaar later, in 
november 1908, biedt J. Splinter, Stati-
onsweg 21a te Leiden in het vakblad De 
Molenaar de windkorenmolen met zuig-
gasmotor ‘De Hoop’ in Waddinxveen 
wegens vertrek in huur of te koop aan.
Als molenaar Herfst van de naburige 
molen De Nijverheid al niet wist van de 
plannen van Splinter dan heeft hij de 
advertentie in De Molenaar ongetwij-
feld met grote belangstelling bgelezen. 
Een concurrent nog geen vijftig meter bij 
hem vandaan, wil van zijn molen af, zelfs 
op zeer aannemelijke voorwaarden! 
Herfst laat er geen gras over groeien 
en zo treffen timmerman Willem de Bas 
als gemachtigde voor korenmolenaar 
Pieter Hugo Herfst en het echtpaar 
Splinter-Bakker elkaar op 4 februari 1909 
bij notaris Mr. Isaäc Molenaar voor het 
ondertekenen van de verkoopovereen-
komst. De Hoop verwisselt 4250 gulden 
van eigenaar. Mevrouw Splinter moet 
dus vergeleken met de aankoop in 1907 
een stevige veer laten. 
Met de nieuwe eigenaar Herfst is molen 
De Hoop bijna aan het eind van zijn 
Latijn; in Waddinxveen althans.
Herfst
De familie Herfst was een bekende Wad-
dinxveense papiermakersfamilie. De 
in 1812 overleden Jan Herfst, de groot-
ste papierfabrikant van Waddinxveen, 
was eigenaar van maar liefst zeven 
papiermolens! Zijn dochter Margje erfde 
de Lijsje houd uw schortje op (over 
molennamen gesproken!), die zij een 
andere naam gaf: De Nijverheid. Zij was 
getrouwd met papierfabrikeur Leendert 
Spruijt. Het echtpaar stierf kinderloos, 
waarna Margjes broer Pieter in 1851 De 

Gezicht op de Zuidkade van over de Gouwe. Uiterst links de papierfabriek De 
Schoone Haas en de molens De Nijverheid en De Hoop. De Nijverheid staat in de 
rouw. De foto is dus mogelijk genomen kort na het overlijden van Pieter Herfst 
jr. op 28 maart 1903. Na het overlijden van zijn weduwe, Maria Pieternella Visser 
op 8 augustus 1909 zou in theorie ook kunnen, maar dat is onwaarschijnlijk, 
want dan zou De Hoop ook wel in de rouw hebben gestaan die immers toen haar 
eigendom was. Van deze bebouwing langs de Gouwe is nauwelijks iets meer over. 
Het meeste is recent gesloopt.

Na het verbranden van De Bijenkorf in 1923 was De Nijverheid de laatste 
complete Waddinxveense molen, hier omstreeks 1920 malend bij een westenwind. 
Rechts van de molen het dubbele woonhuis, dat de f irma Galama in 1913 liet 
bouwen. De hoge schoorsteen is die van de papierfabriek De Schoone Haas, 
de kleine, achter de remonstrantse kerk, die van de houtzagerij van Alblas. 
Eerder stond hier de in 1867 gesloopte houtzaagmolen De Liefde van L. Proos 
Hoogendijk die we eerder veel tegen kwamen als leverancier van houten assen 
en roeden voor de molens van de polder Reeuwijk.
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Nijverheid erfde. Hij verwierf daarmee 
zijn derde papiermolen. Op 5 septem-
ber 1857 verkocht Pieter Herfst de molen 
aan zijn gelijknamige zoon. Na de dood 
van zijn vader staakte Pieter Herfst jr. het 
papiermakersbedrijf en zette hij vanaf 
1874 de papiermolen voort als koren-
molen. Pieter Herfst jr. overleed op 
28 maart 1903, waarna zijn weduwe, 
Maria Pieternella Visser eigenaar werd. 
De weduwe Herfst overlijdt op 8 augus-
tus 1909. Nog diezelfde maand ver-
schijnt er in de mo le naarskrant (No. 35) 
een advertentie: 

‘Door sterfgeval uit de hand te koop 

een zeer bloeiende

GRAANZAAK
sedert 35 jaar bestaande, bijna 

uitsluitend eigen handel, annex een

Wind- en Stoomkorenmolen
met een machine van 39 Ef. P.K. en een 

hulpmaalderij met machine van 10 Ef. 

P.K. en flink burgerwoonhuis 

benevens een

windkorenmolen, staande op ongeveer 

15 Meter afstand van elkaar beide langs 

de groote vaart.

Brieven franco ingewacht bij de Erven 
Wed. P. HERFST, Waddinxveen’

De erven Herfst, de zes kinderen van het 
echtpaar Herfst, laten der geen gras 
over groeien! De wind- en stoomkoren-
molen is buiten twijfel De Nijverheid, ter-
wijl de hulpmaalderij met korenmolen 

ongetwijfeld De Hoop is die op zeer korte 
afstand van De Nijverheid staat. 
Toch laat de daadwerkelijke verkoop 
nog op zich wachten. Als eerste verko-
pen de Erven Herfst De Nijverheid met 
het bijbehorende woonhuis en wat er 
verder bij hoort op 25 augustus 1911 voor 
12.000 gulden. De koper, de landbouwer 
Klaas Galama komt van ver: uit het Friese 
Scharnegoutum. Galama wil wel voor-
komen dat hij de verkopers in Waddinx-
veen als concurrenten tegenover zich 
krijgt. Dat gevaar is zeker niet denkbeel-
dig om reden dat de Erven Herfst dan 
nog eigenaar zijn van De Hoop. Vandaar 
dat in de verkoopacte een concurrentie-
beding is opgenomen: ‘De verkoopers 
Pieter Hugo Herfst en Johannes Gijsber-
tus Herfst zullen nimmer te Waddinxveen 
mogen vestigen, hetzij in persoon, het-
zij door eenige door hen aangegane 
vennootschap (ook niet met anderen), 
noch door een huurder, onderhuurder of 
gebruiker van eenig aan hen toebeho-
rend perceel, of bij hen in gebruik zijnd 
perceel, mogen doen vestigen of drijven 
een kleinhandel in granen of veevoe-
der, of een graanmalerij, zulks op straffe 
eener boete van tienduizend gulden, 
ten behoeve van den kooper, zijn erven 
of rechtverkrijgenden, te verbeuren door 
den verkooper of ieder der verkoopers 
die de overtreding begaat of begaan of 
namens of voor wien de verboden han-
deling geschiedt.’
Vervolgens richten twee zoons van 
Klaas Galama, Herman en Jacobus, 
op 27 oktober 1911 een vennootschap 
onder firma op, genaamd ‘Gebroeders 
Galama voorheen Wed. P. Herfst’ voor 
‘het drijven van handel in granen of 
veevoeder en tot het uitoefenen eener 
graanmalerij in den uitgebreidsten zin’. 
Beide broers brengen ieder voor de helft 
de stoomkorenmolen De Nijverheid in, 
die zij blijkbaar van hun vader hebben 
overgenomen. Jacobus Galama trouwt 
op 26 mei 1914 in Waddinxveen met Mar-
garetha Moons. Het huwelijksgeluk duurt 
niet lang, want Jacobus overlijdt reeds 
op 9 augustus 1914, 27 jaar oud. 
De Nijverheid zal niet lang stoomkoren-
molen meer zijn, want in 1923 wordt de 
stoommachine vervangen door een 
45-50 pk Bronsmotor. 
Ook Herman Galama is niet oud gewor-
den. Hij overlijdt op 18 augustus 1928, 
41 jaar oud. Dat betekent het einde 
van de firma. In december 1929 ver-
schijnt in De Molenaar een advertentie 
van de Gebroeders Galama waarin 
zij de Bronsmotor etc. te koop aan bie-
den wegens opheffing. De molen zou 
in hetzelfde jaar onttakeld zijn, waarna 
de wiekenloze molen in 1932 als laatste 
windmolen van het eens zo molenrijke 
Waddinxveen wordt gesloopt.

Sloop van De Hoop - het begin

In de zomer van 1909 staat De Hoop nog 
in welstand langs de Gouwe, maar lang 
zal het niet meer duren. Op 16 decem-

ber 1911 verkoopt Pieter Hugo Herfst, dan 
particulier genoemd aan Hugo Pieter 
Herfst, sigarenfabrikant te Gouda, zijn 
drie zwagers en Abraham Paulus Char-
don, graanhandelaar in Oudshoorn 
het pakhuis en erf aan de Zuidkade te 
Waddinxveen voor 4000 gulden. Van 
een molen is geen sprake meer. Die is 
blijkbaar weg, gesloopt en draait dan al 
een goed jaar in Harderwijk. Pieter Hugo 
Herfst heeft de molen voor sloop naar 
het Zuiderzeestadje verkocht. Blijkbaar 
was de aankoop in 1909 vooral bedoeld 
om verdere concurrentie te voorkomen 
en sloop ligt dan voor de hand. Toch is 
De Hoop in Waddinxveen nog niet uitge-
malen. Er volgt nog een lange periode 
als veevoederfabriek die de molen-
naam blijft dragen. 

Advertentie in De Molenaar 1909-
35 waarin de Erven Wed. P. Herfst de 
beide molens in Waddinxveen te koop 
aanbiedt. 

Advertentie in De Molenaar van 
18 december 1929 waarin de 
Bronsmotor en meer uit De 
Nijverheid te koop wordt aangeboden 
door C.K. Galama. Cornelis Galama 
was een broer van de Waddinxveense 
molenaars Galama. Hij was ook 
molenaar en eigenaar van de Goudse 
korenmolen De Korenbloem. 

Eerdere afleveringen: 

Bodegraven
1. september 2007 (de polder 

Reeuwijk in het algemeen);
2. december 2007 (de bouw van de 

Nieuwe of Derde Rijnmolen);
3. maart 2008 (de ijzeren as voor de 

Nieuwe Rijnmolen);
4. juni 2008 (vervanging van houten 

assen en roeden door ijzeren);
5. maart 2009 (de ‘verijzering’ van 

molens);
6. december 2009 (de molenaars en 

hun molens);
7. maart 2010 (afscheid van de 

windbemaling in Bodegraven);
8. juni 2010 (sloop van de 

Gouwemolen en de verder 
bemalingsgeschiedenis van de 
polder);
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De Otter mag weg 
uit  Amsterdam...

De Otter mag van de rechter weg 
uit Amsterdam...
Op 13 mei jl. deed de rechtbank in 

Amsterdam uitspraak in de zaak aange-
spannen door Stichting Houtzaagmolen 
‘De Otter’ tegen het stadsdeel West van 
Amsterdam over het niet verlenen van 
een monumentenvergunning. Met de 
uitspraak van de rechtbank komt de ver-
plaatsing van de houtzaagmolen naar 
Uitgeest, na vele jaren strijd, in zicht.
Op 8 april eiste de Stichting Houtzaag-
molen ‘De Otter’ (SHDO) voor de meer-
voudige kamer van de rechtbank in 
Amsterdam dat stadsdeel West een 
monumentenvergunning moet verlenen 
waarmee het mogelijk wordt de hout-
zaagmolen te verplaatsen naar een 
plek waar de molen zijn werk, het zagen 
van bomen tot planken en balken, kan 
uitoefenen. De huidige plaats aan de 
Kostverlorenvaart in Amsterdam is door 
oprukkende bebouwing zodanig dat 
de molen nauwelijks kan draaien en al 
helemaal niet kan zagen. De rechtbank 
heeft op 13 mei jl. uitspraak gedaan in 
deze zaak en de SHDO volledig in het 
gelijk gesteld. In de uitspraak is aange-
geven dat de SHDO nu geacht wordt in 
het bezit te zijn van de aangevraagde 
monumentenvergunning voor de ver-
plaatsing van de molen. Aan deze reeds 
vele jaren slepende zaak lijkt nu een ein-
de te zijn gekomen en ligt een verplaat-
sing van ‘De Otter’ naar het Industrieel 
Erfgoedpark ‘De Hoop’ in Uitgeest in het 
verschiet.
Houtzaagmolen ’De Otter’ gebouwd in 
1631, bijna 40 jaar na de uitvinding van 
de houtzaagmolen door Cornelis Corne-
liszoon van Uitgeest, is de oudste hout-
zaagmolen in Nederland. Tot omstreeks 
1920 was de molen nog in gebruik, daar-
na raakte de molen in verval. In de jaren 
tachtig van de vorige eeuw werd het 
initiatief genomen om de molen de sta-
tus rijksmonument te geven. In 1995 werd 
besloten de molen te restaureren en 
in1996 werd hij zaagvaardig opgeleverd. 
De plaats van de molen was na de res-
tauratie verre van ideaal maar toch was 
de situatie zodanig dat de molen regel-
matig kon zagen. Al in 1998, 2 jaar na de 
oplevering van de gerestaureerde Ot-
ter, werd er een bouwplan voor een 30 
meter hoge woontoren recht tegenover 
de molen gelanceerd. Protesten hiel-
pen niet. Door de almaar oprukkende 

bebouwing waarbij, ondanks opnieuw 
protesteren, geen rekening werd gehou-
den met de invloed van die bebouwing 
op de molenbiotoop, werd de situatie 
slechter en slechter. Bezwaren van de 
SHDO tegen de uitvoering van de bouw-
plannen door het stadsdeel werden tot 
aan de Raad van State aangevochten 
maar niet gehonoreerd. Uiteindelijk ver-
dween de wind van de molenwerf en 
viel de molen stil. Dat leidde tot de beslis-
sing van het bestuur van de SHDO om de 
molen te conserveren, opdat zoveel mo-
gelijk het verval van het monument zou 
worden tegengehouden. In een eerdere 
zaak van de SHDO tegen het stadsdeel 
West had de Raad van State De Otter in 
het gelijk gesteld doch het stadsdeel de 
mogelijkheid gegeven om middels een 
windonderzoek ter plaatse aan te tonen 
dat de molen op zijn huidige plaats zou 
kunnen zagen. Dit windonderzoek ,dat 
ruim een jaar geleden werd afgeslo-
ten, concludeerde dat slechts 5% van 
de windenergie nog is overgebleven, 
maar het stadsdeel betoogde dat men 
terecht geen monumentenvergunning 
had verleend omdat er voldoende mo-
menten zouden zijn met wind van vol-
doende kwaliteit. De SHDO heeft in het 
laatste proces duidelijk gemaakt dat het 
stadsdeel haar oordeel baseert op on-
wetendheid en onbekendheid omtrent 
het werken met molens. De rechter is het 
hiermee eens.SDHO- bestuurslid en mo-
lenaar van ‘De Otter’ Paul Rijkers: “Als 
echte Amsterdammer ben ik ook niet 
blij dat de molen uit Amsterdam zal ver-
trekken maar de zekerheid dat hij op z’n 
huidige plaats zal vervallen, dwingt ons 
tot deze maatregel. Linksom of rechtsom 
verliest Amsterdam deze molen, maar 
door de verplaatsing naar Uitgeest blijf 
het monument behouden. Bovendien 
vertrekt de molen naar Uitgeest, zeg 
maar de achtertuin van Amsterdam, al-
waar het verhaal van de Amsterdamse 
geschiedenis van De Otter voluit zal wor-
den belicht..” Nadat, in nauw overleg 
met de Rijksdienst voor de Monumen-
tenzorg, verplaatsing van de molen het 
laatste redmiddel was gebleken, zocht 
men naar een partner en vond die in 
de Stichting Industrieel Erfgoedpark ‘De 
Hoop’ (SIEDH) in Uitgeest. Deze stichting 
stelt zich ten doel het erfgoed van Cor-
nelis Corneliszoon van Uitgeest, uitvinder 
van o.a. de houtzaagmolen, uit te dra-

gen in de ontwikkeling van een thema-
park. In dit themapark werd de bouw 
van een replica paltrokmolen voorzien. 
Deze replica zou ‘De Hoop’ gaan heten 
naar de gelijknamige houtzaagmolen 
in Uitgeest die in 1911 door brand werd 
verwoest. Na de eerste contacten met 
de SHDO werd de bouw van een repli-
camolen opgeschort omdat het een 
peulenschil leek om een monumenten-
vergunning verleend te krijgen voor ‘De 
Otter’. Helaas de praktijk bleek zoals 
eerder geschetst weerbarstiger. Nu er 
een duidelijke uitspraak van de rech-
ter ligt ziet de toestand er aanmerkelijk 
positiever uit. Het Erfgoedpark is er klaar 
voor, de ringmuur om de molen te plaat-
sen ligt al een paar jaar te wachten, de 
plaats aan de zuidoever van het Alk-
maarder- en Uitgeestermeer behoort tot 
één van de beste molenbiotopen van 
Noord-Holland. SIEDH-voorzitter Marco 
Martens: “Ik ben blij dat er nu eindelijk 
zicht is na een lange periode van wach-
ten. We begrijpen heel goed dat het 
voor het stadsdeel West moeilijk was om 
mee te werken aan een verplaatsing 
maar men moet ervan overtuigd zijn dat 
wij de molen, zodra hij op ons Erfgoed-
park staat, goed zullen verzorgen en be-
zoekers vooral te wijzen welke rol deze 
molen in en voor Amsterdam betekend 
heeft.”
Besprekingen tussen de besturen van de 
beide stichtingen zullen op korte termijn 
starten om de verplaatsing te realiseren. 
Stichting Houtzaagmolen De Otter/Stich-
ting Industrieel Erfgoedpark De Hoop. 

... maar niet van stadsdeel West 
Het dagelijks bestuur van stadsdeel West 
is het oneens met de uitspraak van de 
rechtbank en is zeer teleurgesteld. De 
stichting heeft nu de monumentenver-
gunning om de molen te verplaatsen. 
Het stadsdeel gaat tegen deze uitspraak 
in hoger beroep en dient een schorsings-
verzoek in bij de Raad van State.
De Otter maakt onderdeel uit van een 
uniek zeventiende-eeuws houtzaagmo-
lencomplex. Het historische gebouw is 
één van de vele zeer waardevolle mo-
numenten langs de Kostverlorenvaart. 
Het stadsdeel is van mening dat het 
daarom op die plek bescherming ver-
dient. De molen maakt wezenlijk deel uit 
van ‘het verhaal van de stad’.
Godfried Lambriex, portefeuillehouder 
Cultuur: “We zijn trots op De Otter en wil-
len de molen op deze plek behouden. 
Het is een Amsterdamse molen en die 
hoort thuis in Amsterdam!” Gemeente 
Amsterdam - stadsdeel West.

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

De Otter met de 
masten voor het 
windonderzoek.
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C O L O F O N
R i j n l a n d s e 
M o l e n s t i c h t i n g

Hooglandsekerkgracht 17e
2312 HS Leiden

Tel. 071-5164840
Fax 071-5164849
Bankrekening no. 5665.47.163
K van K Leiden S 165575

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

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

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

  Jan Pieter 
molenaar van de
Lageveense molen

Andries Veloo

Aan de Haarlemmertrekvaart staat in de 
gemeente Lisse de Lageveense molen. 
Met zijn rode bovenhuis is hij een echte 
blikvanger, ook voor de treinreizigers 
die hem vanaf korte afstand rijdend 
over de ‘oude lijn’, een van de eerste 
spoorwegen in Nederland passeren. Jan 
Pieter Molenaar heeft in het wereldje 
van de vrijwillige molenaars, en zeker 
in Rijnland, een bijzondere staat van 
dienst. ‘Iedereen’ kent hem. 
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Jan Pieter wordt door de Rijnlandse 
molenaars JP genoemd; vandaar dat 
we die naam in dit verslag ook maar 
aanhouden; JP dus. Hij is geboren op 
3 maart 1931 in de Watergraafsmeer te 
Amsterdam. Zijn vader kwam uit Wor-
merveer en zijn moeder uit Beneden-
knijpe bij Heerenveen. Als kind zat JP op 
de Montessorischool en daarna volgde 
hij de H.B.S. Na de H.B.S. studeerde Jan 
Pieter medicijnen, daarna volgde de 
specialisatie chirurgie in het Weesper-
plein-ziekenhuis te Amsterdam. De stu-
die werd een tijd onderbroken, toen JP 
waarnam als huisarts te Vinkeveen voor 
een zieke collega. De specialisatie heeft 
JP alsnog afgemaakt; in 1964 te Dor-
drecht. Uiteindelijk werd JP chirurg in 
het Diaconessenziekenhuis te Leiden tot 
1988.
Jan Pieter heeft 3 zoons en een dochter 
en 10 kleinkinderen.
Een zoon is verkeersvlieger bij de K.L.M., 
een andere zoon heeft een advies-
buro en de derde heeft ook medicijnen 
gestudeerd, zijn dochter is juriste in Leeu-
warden.

Molens

Op molendag 1994 kwam JP kijken op 
De Hoop Doet Leven toen nog op de 
oude locatie te Rijnsburg bij Wim Walt-
man (ook bekend als Willem Bever). JP 
was altijd al geïnteresseerd in molens en 
toen Wim zei, dat er een opleiding tot 
vrijwillig molenaar bestond gaf JP zich 
direct op. Jan Pieter was een fanatiek 
(zee)zeiler, maar in 1980 kreeg hij rugpro-
blemen. In 1972 was hij al aan een her-
nia geopereerd, in 1987 voor de tweede 
keer en in 1988 voor de derde keer. Na 
zijn laatste operatie heeft hij zijn boot 
verkocht, maar in 1990 kocht hij er samen 
met een oud-collega weer een tot 1994. 
Toen begon JP met de opleiding van het 

Gilde en wel bij Ruud Bax op de Hoog-
madese Wip. In oktober 1995 slaagde 
JP op De Windhond te Woerden. Tijdens 
de opleiding maalde hij zelfstandig op 
de Oudenhofmolen te Oegstgeest en 
hij kwam ook vaak bij Philip Pijnnaken 
op molen De Put te Leiden. Als gediplo-
meerd molenaar kwam JP bij Piet Koger 
op korenmolen De Otter in Oterleek. Hij 
deed in 1996 de opleiding korenmole-
naar. Daarna ging hij bijna een jaar naar 
Willem Roose op de Roode Leeuw te 
Gouda.
Als fanatiek racefietser reed JP langs 
de Leidse vaart bij Noordwijkerhout en 
zag over de vaart en het spoor de Lage-
veense molen staan, die toen in erg 
slechte staat verkeerde. Hij fietste een 

Jan Pieter Molenaar voor de 
Lageveense molen. Links de spoorlijn 
Leiden-Haarlem. (foto Andries Veloo, 
21 maart 2011). 

De accomodatie 
in de Lageveense 
molen is vrij 
beperkt. (foto 
Andries Veloo, 
21 maart 2011).
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eind om en liep door de polder naar de 
molen en kreeg daarbij nog ruzie met 
een opzichter van Keukenhof, waartoe 
de polder behoort. JP informeerde bij 
Leen Vellekoop, toen nog de technische 
man van de Rijnlandse Molenstichting, 
om op de molen te mogen passen. 
Bart Kraan was eerder gevraagd om 
het erf wat bij te houden en de molen 
in de gaten te houden. JP kreeg de 
gevraagde toestemming. JP heeft de 
restauratie van de molen in 1995 hele-
maal meegemaakt. Later deed hij nog 
veel onderhoud aan de molen. Na het 
halen van het korenmolenaarsexamen 
ging hij bij Jan Lunenburg op korenmo-
len de Leeuw in Aalsmeer malen o.a met 
Ber Fort (nu molenaar op houtzaagmo-
len Bolwerksmolen te Deventer). In de 
plaats van Ber kwam Cees Hoogeveen 
naar De Leeuw. Samen met Cees is er 
heel wat gemalen, maar na een verschil 
van inzicht met het bestuur is JP ver-
trokken, niet lang daarna vertrok Cees 
Hoogeveen ook. In 2000 ging JP wonen 
op de Blauwe molen te Rijpwetering, 
een forse achtkante poldermolen; wel 
maalvaardig, maar helaas is de boezem 
afgedamd, omdat de kosten van onder-
houd van de dijken te duur was. Het peil 
in de voormalige boezem is nu ruim 20 
cm lager dan Rijnlands boezem. Er is een 
overstort, maar met stevig malen komt 
het water te hoog en dat geeft dan 
problemen. Cees Hoogeveen ging naar 
de Lageveense en JP werd er tweede 
molenaar. In 2009 verhuisde JP naar Die-
men en ging daar in een appartement 
wonen op 9 hoog, met uitzicht op het IJs-
selmeer en het Amsterdam Rijnkanaal. 
Het appartementcomplex heeft net 
als de Blauwe molen een blauwe kuip 
langs de dakrand. Cees Hoogeveen 
is nu al een paar jaar molenaar op de 
Hoop Doet Leven op de nieuwe locatie 
te Voorhout. Op de Lageveense molen is 
nu Rintje Jellema eerste molenaar en JP 
nog steeds tweede molenaar.

De polder 

Frans Verra uit Aarlanderveen, molen-
maker en molenaar van beroep heeft 
ontzettend veel kennis heeft van pol-
ders, molenaars en molens. Daar maak 

ik voor deze intervieuws dan ook dank-
baar gebruik van. Hij heeft mij ook nu 
weer heel veel meegedeeld over de 
polder de molen en zijn molenaars.
De Lageveense polder wordt begrensd 
ten NO door het Lisser Mallegat (de 
scheiding met polder Berg en Daal), 
de trekvaart (Leidse vaart) tot aan de 
Delfweg, inclusief de buitenplaats Keu-
kenhof; aan de ZO-zijde begrensd door 
hoge gronden (binnenduinen), de Loos-
terweg en de Spekkenlaan, waarlangs 
de Duinsloot (boezemsloot) loopt. De 
polder heeft een oppervlakte van 200 
ha. De inpoldering had plaats na een 
verzoek van eigenaars van landerijen 
tussen het Keukenduin, de trekvaart en 
het Mallegat in 1651. De molen maalde 
toen uit op de trekvaart. Toen er in 1842 
een spoorlijn werd aangelegd door de 
Hollandsche IJzeren Spoorweg Maat-
schappij iets ten oosten van de trek-
vaart, precies over de plaats waar de 
molen stond, is de molen verplaatst. Er 
werd een bermsloot gegraven, waarop 
de molen uit ging malen en deze werd 
met een duiker onder het spoor door ver-
bonden met de trekvaart. De bermsloot 
zou bij de Delfweg uitmonden in de trek-
vaart en in het Z-W in het Lisser Gat.

Zijn molen

De molen heeft een vlucht van 18,40 
meter, de diameter van het scheprad 
is 4,02 meter en de schoepbreedte is 32 
cm. Na de brand in 1890 is de molen her-
bouwd door molenmakersbedrijf wed. 
J.A. Melman te Warmond. Dezelfde 
molenmaker bouwde tegelijkertijd de 
Munnikenmolen te Leiderdorp. Het was 
kennelijk een groot molenmakersbedrijf, 
want ze bouwden twee nieuwe wipmo-
lens in een jaar en hadden daarnaast 
ook nog het normale onderhoudswerk 
aan de bij hun in onderhoud zijnde 
molens.
Bijzonder aan de Lageveense molen is 
het veelvuldig gebruik van Amerikaans 
grenenhout. Het tafelement is gedeelte-
lijk beton. Merkwaardig is, dat de beide 
schijflopen helemaal uitgevoerd zijn met 
schietstaven, dus in het bovenblad met 
ronde konische gaten, waarover een 
gesmede ring is geplaatst die aange-

klemd wordt met gesmede vleugelmoer-
bouten. De staven kunnen dus gedraaid 
worden zonder het schijf uit elkaar te 
nemen. In het Zuid-Hollands Molenboek 
van 1961 is te zien dat de wieken nog 
stroomlijnneuzen volgens het systeem 
van A.J. Dekker heeft. In 1961 is er een 
nieuwe stalen buitenroede gestoken. 
Die kreeg toen fokken, waarschijnlijk zijn 
alle stroomlijnneuzen toen vervangen 
voor fokken.
Toen in 1978 het molenmakersbedrijf 
De Gelder vanuit Valkenburg/Oegst-
geest verhuisde naar Arkel in de Alblas-
serwaard, kwam de molen bij de firma 
Verbij in onderhoud. Bij de poldercon-
centratie van 1979 kwam de Lageveense 
molen in eigendom van het Hoogheem-
raadschap van Rijnland, district Midden-
geest. Voor de concentratie kreeg firma 
Verbij de eerste onderhoudsklus: het ver-
nieuwen van de schepradkast en beton-
nen vloeren storten op de bestaande 
houten waterloop vloeren. Alle materi-
alen en gereedschappen moesten over 
de trekvaart geroeid worden, daarna 
over het spoor gesjouwd (toen al zeer 
druk bereden) en daarna weer over de 
bermsloot geroeid worden, waarlijk niet 
ongevaarlijk.

Molenaars

De molenaars Leo Cozijn en zijn zoon 
Bart hebben zo jaren naar de molen 
gevaren, ze hadden dus gewoon twee 
roeiboten nodig. In het Keukenhofbos 

J.P. op de oude roeiboot van Leo Cozijn, die gebruikt werd om de bermsloot over 
te varen. De boot is nu kuis verrot; de eenden broeden er onder. De molen op de 
achtergrond is de Hoogeveense molen (foto Andries Veloo, 21 maart 2011).

De zeilen gaan ervoor. (foto Andries 
Veloo, 21 maart 2011).
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BON
Help ons de molen en daarmee ons landschap te bewaren. Wij hebben uw hulp hard 
nodig. Het gaat ons daarbij niet alleen om geld, maar ook om uw steun als sympathisant. 
Donateur worden mag natuurlijk ook! Uw gift wordt uitsluitend aan de molens besteed, 
onze stichting werkt geheel pro deo.

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

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

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

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

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

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

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

invullen en in envelop versturen naar de:

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

Laat de
 

molens 

draaien

✂

werd begin 1950 een gemetseld vijzelge-
maaltje neergezet, dat alleen in nood-
gevallen werd gebruikt. In 1990 werd het 
gemaaltje gerenoveerd en er kwam een 
pomp in. De molen kwam toen buiten 
gebruik, waarna de molen werd overge-
dragen aan de Rijnlandse Molenstich-
ting. De vergunning van de spoorwegen 
om over het spoor naar de molen te 

lopen werd toen ook opgeheven. Vader 
Leo Cozijn en zoon Bart zagen ervan af 
om als vrijwillig molenaar nog langer de 
Lageveense te malen. In 1995 vond een 
forse restauratie plaats. Dat betrof bijna 
het gehele bovenhuis. Jan Hoogen-
boom heeft er veel aan gewerkt. De 
molen stond uit zijn werk en als JP met 
de molen draaide kon hij vanuit het 
nieuw voor de molenaar getimmerde 
kamertje het onderschijf zien draaien 
door een rookglazen ruitje. Jan dacht: 
Ik zal JP eens ‘verrassen’, en plakte over 
de staven kalenderplaten van schaars 
geklede dames, een grap die door JP 
wel gewaardeerd werd.
De molen staat op een hele mooie plek 
in de Lageveense polder. Er bevindt zich 
wel een bos op het ZW, maar verder is de 
biotoop redelijk.
De vorige (beroeps)molenaar was Leo 
Cozijn uit een zeer oud molenaarsge-
slacht. Deze Leo kwam begin jaren ‘30 
als machinist op de schuin tegenover 
de Lageveense molen gelegen Hooge-
veense molen. In deze molen dreef een 
motor het scheprad aan. De dorpstim-
merman had de molen in onderhoud, 
ook de gaande werken. Volgens Leo, die 
een gezellige prater was, stond er geen 
kam op steek en viel er met de molen 
niet te malen. Leo zou Leo niet zijn, als 
hij bij het polderbestuur niet zou aan-
dringen op herstel van de gaande wer-
ken om weer op wind te kunnen malen. 

De firma De Gelder kreeg opdracht de 
molen weer maalvaardig te maken, 
zodat Leo kon kiezen tussen op de motor, 
of op de wind te malen. Het werd dus 
overwegend windbemaling.
Leo viste graag, had een tuinderij en 
een bloemkwekerij tussen de Leidse 
vaart en de spoorlijn. Door dreigend 
brandstoftekort tijdens de tweede 
wereldoorlog besloot het polderbestuur 
om de Hoogeveense molen in 1939 te 
voorzien van Dekkerwieken. Leo vond, 
dat er niets ging boven Dekkerwieken. 
Ze kunnen best 160 enden gaan en zijn 
dan nog goed stil te zetten, met fokken 
lukt dat niet, vond hij. Leo kreeg steun 
van zoon Bart, die zich meer ging ontfer-
men over de Lageveense. Op 94-jarige 
leeftijd overleed Leo Cozijn op 30 januari 
2000 (Zie Molenwereld 2000-9-192). Zoon 
Bart volgde zijn vader op als molenaar-
machinist van de Hoogeveense polder. 
Zo maalt de molen voort.

Een winters beeld van de Lageveense molen, negentig jaar geleden.

De Lageveense molen heeft het ook 
goed gedaan in de reclame; al-dan-niet 
in combinatie met het spoor.

Lisse, fragment van de kaart van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland, 
vervaardigd in 1855 door de landmeter 
J. Kros. De Lageveense molen staat aan 
de Trekvaart, niet ver van de Keukenhof 
(coll. archief Hoogheemraadschap van 
Rijnland). 
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*Gecertificeerde Molenmakersbedrijven

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

kwaliteit en deskundigheid.

Beijk B.V.  
Afferden 0485-531910

*Doornbosch B.V. 
Adorp 050-3061724

Agricola-Bouw ‘75  
Warns 0514-681413

Coppes 
Bergharen 0487-531239

*Dunning Molenbouw
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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         West-Vlaanderen

Standerdmolen
  Merkem    
omgewaaid

De Beukelaremolen nog in welstand: 5 maart 2006.

De opgeschoorde molen,
8 maart 2011.
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‘Wij zijn niet 
verantwoordelijk 
voor ongevallen’. 

Voorgevoelens?

De molen is zijwaarts omgevallen. 
Het kruiswerk werd in zijn geheel circa 30 cm opzij geschoven. 

De schoren die de molen tijdens de restauratie overeind 
moesten houden liggen tijdens het gebeurde nog naast de molen. 

Geveld!

Weggevaagd door de wind.

Foto’s Merkem: 
Donald Vandenbulcke.

Op 29 April is om halfacht 
‘s avonds de Beukelaremo-

len aan de Rodesteenstraat in 
Merkem omgewaaid door een 
windstoot onder een korte maar 
hevige bui. De molen stond te 
malen toen hij plotseling aan de 
haal ging. Vrijwillig molenaar Jos 
Hooghe probeerde de molen 
nog te vangen, maar die was niet 
te houden en liep door de vang 
heen. Vervolgens liep hij snel de 
trap af en meende de molen uit 
de wind te kruien. Tot zijn grote 
schrik zag hij de molen steeds 
schever hellen. Hij was nog maar 
net beneden of de molen viel om 
doordat de standerd afkraakte bij 
de zetel. 
De molen is zeer zwaar bescha-
digd. Desondanks mag men - en 
in het bijzonder - Jos Hooghe 
dankbaar zijn dat het zonder 
persoonlijke ongelukken is afge-
lopen. Hij zou zeker niet de eerste 
molenaar zijn die bij een dergelijk 
ongeval het leven erbij inschoot. 
Het gebeurde verklaart ook dui-
delijk waar een oude molenaars-
uitdrukking: “een molenaar kan 
wel in een halve minuut arm, 
maar in nog geen halve eeuw rijk 
worden”. 
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De as is op de ‘gebruikelijke’ plaats 
gebroken en de oorzaak is duidelijk 
zichtbaar. 

De molen van Hengstlage, 
11 april 2009.

De nu wiekenloze molen, 
23 april 2011.
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- G R E N S M O L E N S -

De molen was eigendom van de gemeente Houthulst en goed verzekerd, zodat her-
bouw wel in de lijn der verwachting ligt.
De molen heeft een eeuwenoude geschiedenis. Omstreeks 1830 kwam hij op deze 
plaats te staan, maar stond voordien elders in de gemeente. Tijdens de Eerste Wereld-
oorlog werd het gehele dorp Merkem, inclusief de molen vernield. In 1923 kocht de 
molenaar, Modest de Busschere de Steentjemolen aan de Elverdingsesteenweg te 
Poperinge en liet die in april 1923 overbrengen naar Merkem. De molen bleef tot 1958 in 
bedrijf en raakte daarna in verval. De gemeente Merkem kocht de molen aan in 1975. 
De molenmakers Peel uit Gistel restaureerden de molen in 1983-1984, waarna de molen 
door vrijwillige molenaars weer in werking werd gesteld.
In 2011 voerde molenmaker Eric Vanleene een nieuwe restauratie uit. De verzakte 
molenkast werd weer rechtgezet en er werd een nieuwe brasem gestoken. Hierbij werd 
de molenkast vakkundig gestut. De werken werden op vrijdag 29 april 2011 voorlopig 
opgeleverd. Nog diezelfde dag (!) ging de molen omver, maar ieder verband met het 
herstel ontbreekt. De molen had 24 m vlucht en 2 koppel stenen.

Duitsland

Nedersaksen
Asbreuk molen Hengstlage
Bij een zware storm begin februari brak de as van de molen van Hengstlage, 

gemeente Großenkneten in de kreis Oldenburg, waarna het kruis uit de molen viel. 
Het was niet de eerste rampspoed voor deze molen. Eerst stonden hier twee opeen-
volgende standerdmolens, waarna in 1888 een beltmolen werd gebouwd die bij een 
storm in 1925 (?!, zie Molenwereld 2010-10) zo zwaar beschadigd werd dat nieuwbouw 
noodzakelijk was. Deze molen brandde in 1945 door oorlogsgeweld af, vernield door 
Canadese troepen die vermoedelijk wilden voorkomen dat de vijand de molen als 
uitkijkpost zouden gebruiken. In 1947 vond toch weer herbouw plaats. De molen en 
zijn voorganger is altijd eigendom van de familie Knutzen geweest. Weer sloeg een 
storm toe; tijdens de beruchte novemberstorm van 1972 die ook in Nederland zoveel 
slachtoffers onder molens eiste, werden de kap en de wieken zwaar beschadigd. In 
1984 vond een flinke restauratie plaats. Het zal duidelijk zijn dat er nu weer veel aan de 
molen moet gebeuren. Foto’s Hengstlage: Carsten Lucht.

Thuisreis molen Wiesedemeer begonnen
In Molenwereld 2010-11-396 was een bericht opgenomen over de plannen om de molen in het Deutsches Museum in München 
weer terug te brengen naar zijn Heimat: Wiesedermeer. MolenmakerHenno Böök is op 2 mei naar de Beierse hoofdstad gereisd 
om de molen te demonteren en transportklaar te maken. Böök gaat er van uit dat hij daar in totaal vier tot zes weken voor nodig 
heeft. De onderdelen zullen korte tijd bij het museum opgeslagen worden totdat het transport naar Oostfriesland is geregeld. 
Daar zal de molen dan in onderdelen worden opgeslagen op het oude terrein van de venstermaker Dannemann totdat de 
daadwerkelijke herbouw kan beginnen. Die is sterk afhankelijk van de financiële kant. Inmiddels is in Wiesedemermeer een actie-
groep gevormd om een en ander te realiseren. Er zal begonnen worden met een welkomstfeest als de molen uit München weer 
thuiskomt.

De afgebroken askop.

De borstroeden. 
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Haastrecht
Zesde Boezemmolen achter 

                                  geopend

Dick Kenbeek



Haastrecht

Zaterdag 14 mei is Boezemmolen No 
6 in Haastrecht officieel geopend na 
een restauratie die begon in april 2010 
en eindigde met de officiële oplevering 
op 18 maart 2011. Eigenaar Stichting Het 
Zuid-Hollands Landschap had voor de 
opening een heel programma opge-
steld zodat niet alleen molenliefhebbers 
maar ook begunstigers van Het Land-
schap aan hun trekken konden komen. 
Er stonden verschillende kramen van 
organisaties uit de regio en voor de ver-
koop van streekproducten. Verder wa-
ren er kinderactiviteiten, kon men onder 
begeleiding vogels kijken of een wande-
ling maken en was er een optreden van 
de Vlister Zangers. 

Om de vele bezoekers een flinke wan-
deling over de toegangsbrug ten zuiden 
van de molen te besparen kon men ten 
noorden van de molen van een voet-
veer gebruik maken. Twee medewerkers 
van Het Landschap trokken een grote 
metalen schouw via een over de Vlist 
gespannen touw naar de overkant. Dat 
werkte overigens voortreffelijk.

Leve de molen

Hoofdmoot van het gebeuren betrof 
uiteraard het lichten van de vang. Dit 
werd ingeleid door Michiel Houtzagers, 
directeur van Het Zuid-Hollands Land-
schap, en Henk van Dieren, statenlid van 
de provincie. De eerste bedankte onder 
andere de vele sponsoren, waaronder 

de begunstigers, en projectleider Jan 
van Dijk en sprak zijn bewondering uit 
over het resultaat. Ook werd daarbij op 
een later moment oud-directeur Gerard 
van den Berg betrokken als drijvende 
kracht achter dit project. Statenlid Henk 
van Dieren, tevens penningmeester van 
de SIMAV, refereerde onder andere aan 
het themajaar ‘Leve de molens’ van de 
provincie maar had tot zijn spijt en die 
van de aanwezigen geen zak met geld 
meegebracht als aanzet tot de financie-
ring van het nog ontbrekende binnen-
werk. Aan het eind van zijn toespraak 
overhandigde hij de bekende blauwe 
wimpel aan Karel Dolman, één van de 
vrijwillige molenaars. Gezamenlijk werd 
deze vervolgens gehesen op een op 
enige afstand van de molen staande 
vlaggenmast waarna de vang gelicht 
werd. Onder applaus van de aanwezi-
gen zette de molen zich met vier lange 
halve vlot in beweging. Velen maakten 
hierna gebruik van de mogelijkheid de 
molen te bezichtigen en de bewonde-
ring voor de fraai gerestaureerde molen 
was groot.

Het einde voor het nieuwe begin, foto 4 mei 2006.

De blauwe wimpel gaat omhoog; v.l.n.r. de heren Henk van Dieren; Michiel 
Houtzagers en Karel Dolman.

De molen, wachtend op de dingen 
die komen gaan, gezien vanaf de 
boezemkant, uiteraard in de vreugd.
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Molenaars

Voor het laten draaien van de molen 
heeft zich een groep van vijf vrijwillige 
molenaars gevormd, namelijk Evert-Jan 
Lameris, Frits Vermaat, Karel Dolman, 
Kees Kammeraat en Bert Peihak. Ka-
rel Dolman heeft het proefexamen al 
met goed gevolg afgelegd en is sinds 
enige tijd als molenmaker actief bij de 
firma De Gelder in Sliedrecht. Kees Kam-
meraat is nu actief op de Schelvenaer 
in Krimpen a/d IJssel maar gaat graag 
aan de slag op deze dichter bij zijn 
woonplaats Reeuwijk gelegen molen. 
Bert Peihak tenslotte is vrijwillig molenaar 
op de Aeolus in Farnsum maar verblijft in 
het weekend regelmatig in Gouda. Dan 
is Haastrecht wel erg dichtbij. Men gaat 
een rooster opstellen en naar verwach-
ting zal de molen dan ook regelmatig 
rondgaan.

Lengte 30,05 m; de langste 
molenroe van Nederland. 

De wateras (fabrikaat Prins van 
Oranje, no. 712 uit 1870) ligt al klaar, 
de spil staat; nu de rest nog.

De voorwaterloop is nu nog de 
voorvolgrondloop; maar waterloop is 
toch beter in stijl: toekomstmuziek. 

Een grote molen, maar f ijn vorm 
gegeven.

De molen vanaf de Vlistkant.

Alle foto's D. Kenbeek.
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Kanaalweg 108 • 8861 KJ Harlingen • Tel. 0517 - 41 33 77 • Fax 0517 - 41 48 73 • www.houtcompagnie.nl

Houthandel
Zagerij
Import

Voor molenrestauraties

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

Verder: 
Iepen • Bolletrie • Steenbeuk • Douglas

Larix  • Azobé • Noord Noors Grenen

A L M E N U M

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

Pure natuur
‘Puur, pure natuur
Dat zie ik als ik naar jou kijk’
zong John Lamers jaren geleden. Na-
tuurlijk dacht hij daarbij niet aan een 
molen. Tenminste dat neem ik aan. Iets 
moois van vlees en bloed ligt meer voor 
de hand. Dat blijkt ook wel uit de tekst. 
Toch moest ik er pas aan terugdenken; 
vooral omdat het mij niet moeilijk valt 
om bij een willekeurig onderwerpen te 
beginnen en toch bij molens uit te ko-
men. Als ik naar mijn molen kijk, toch 
ook: ‘Ik ben de koning te rijk als ik ge-
woon naar je kijk’. Het: Jij bent zo bijzon-
der, ‘t is geen wonder - Dat ik jou van top 
tot teen bewonder’ geldt voor mij bij een 
molen ook.
Er zijn per slot ook legio molenliefheb-
bers die beweren dat de molen voor hen 
dicht bij de natuur staat, al is het maar 
vanwege de puur natuurlijke kracht-
bronnen. Natuurlijk is dat waar, maar 
is dat alleen het pure van een molen? 
Volgens mij is het meer: het ongekun-
stelde, het echte, het authentieke. Een 

echte molen is zichzelf. Daar is niet mee 
gerommeld; eerlijk, geen fratsen. Het is 
het werktuig, het eerlijke werkpaard, on-
gekunsteld. Het zijn de molens waarin de 
echte molensfeer nog hangt; niet ver-
rommeld door allerlei tegennatuurlijke 
ingrepen, hoe goed bedoeld ook. 
Het hoeft geen betoog dat er heel wat 
molens zijn waar de authentieke sfeer 
grondig de nek is omgedraaid, waar-
van het werkpaard een poedeltje, een 
schoothondje is gemaakt. Ik treedt niet 
in details, maar er zijn in mijn ogen ‘ver-
keerde’ molens onder ons; totaal ver-
prutst. Geef mij dan maar pure natuur, 
de molen waar het lijkt alsof de mole-
naar even is weggelopen. Dat is eigenlijk 
te veel gezegd, want dan zou hij in bijna 
alle gevallen gelijk ook even alle zakken 
graan en meel meegenomen hebben 
en dat kan natuurlijk niet. Afgezien daar-
van zijn er gelukkig nog steeds molens 
die hun authentieke karakter bewaard 

hebben; pure natuur zogezegd. Leve de 
echte molen!
Nu liet iemand mij pas een molenblad 
lezen. Met dat blad is niks mis, maar wat 
ik er nu in las ging voor mij alle perken te 
buiten. Haast zou ik mij uiten in een taal 
die ik van mijn moeder niet mag gebrui-
ken of waarvoor de meester op school 
ons de mond liet omspoelen. 
Nieuwe bezems vegen schoon en dat 
nieuwe beheerders voor een molen 
andere ideeën over het omgaan met 
een molen hebben kan ik mij ook nog 
voorstellen. Maar dat de molen nog een 
beetje ‘verhypt’ of ‘gepimpd’ zou moe-
ten worden schoot bij mij toch wel heel 
erg in het verkeerde keelgat. Gepimpd? 
De molen opleuken om het even anders 
te zeggen? Is hij nog niet genoeg mo-
len? In mijn beleving komt het er op neer 
dat met het pimpen de molen - een mo-
nument! - juist zijn authenticiteit verliest, 
een cartoon, een persiflage wordt van 
een echte molen. De pure natuur wordt 
opgeofferd aan een modegril. Het werk-
paard moet per se poedeltje worden 
omdat het zo schattig is. Niet puur maar 
pimp. Tegenovergesteld aan puur komt 
dat toch aardig in de richting, zelfs in de 
oorspronkelijke betekenis van het woord. 
Puur, pure nep; puur, pure kitsch is het als 
je naar mij kijkt. 

Balie Kluiver
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MOLENSTEENMAKERIJ

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

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

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

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

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

HANS
TITULAER

voorheen
HEINRICH VAN HEES

I N G E Z O N D E N
Vraag van één onzer lezers:

Wie heeft er tips voor passende bestemming of inkoop adressen voor molenverzamelingen nu de eertijds bekende 
firma Gysbers & van Loon uit Arnhem niet meer bestaat ? Graag Uw reactie’s aan de redactie van dit tijdschrift.

Nog eens de asbreuk van de Vlietmolen

De heer Van Doornik uit Westernieland 
wees er op dat de foto van de 

verongelukte Vlietmolen in het vorige 
nummer gespiegeld was afgedrukt. Daar 
had hij helemaal gelijk in. Vandaar dat 
we dezelfde foto nog eens afdrukken, 
maar nu correct. Verder stuurde de 
heer Kenbeek nog een foto in van de 
Vlietmolen kort na het ongeval, waarbij 
de restanten van het gevlucht nog aan 
de voet van de molen liggen. De foto is 
gemaakt door de heer Bicker Caarten.

De foto van de Vlietmolen, maar nu 
‘ontspiegeld’ (foto D. Kenbeek). 

De Vlietmolen direct na het ongeval 
(foto A. Bicker Caarten).



   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!!! 




