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

Bij de omslag voorzijde: Oostfriesland telt enige zeer grote achtkante 
molens, zeg maar in de Schiedamklasse, zoals in Hage of de Stiftsmühle 
in Aurich; ‘fünfstockig’, zoals men daar zegt, met vijf bouwlagen onder 
de balie. De allerhoogste is die van Westeraccum. De Deichmühle en de 
Gnurremühle in Norden zijn ‘slechts’ ‘vierstockig’, maar desalniettemin 
kolossale molens. Op de voorgrond de Deichmühle, erachter de 
Gnurremühle (foto Harmannus Noot, 8 februari 2009).
 
Bij de omslag achterzijde: Nog eens de Deichmühle en de Gnurremühle 
in Norden op een ingekleurde ansichtkaart, maar dan een slordige eeuw 
eerder. Beide molens hebben nog geen windroos. Links is de dijk nog 
aanwezig (foto coll. jsb).
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Sievert Christiansen en Uwe Karstens

De laatste jaren is het haast traditie geworden om in de zomernummers 
speciaal aandacht te besteden aan molens in het buitenland. Zo viel 
in het zomernummer van 2009 het licht op Franse watermolens, terwijl 
een jaar later de molens van Montmartre in het zonnetje stonden. Dit jaar 
gaan de blikken naar onze oosterburen; om precies te zijn de Oostfriese 
stad Norden. In het novembernummer van 1907 stonden de molens van 
deze stad ook in het middelpunt, maar daar draaide het om het verle-
den. Dat bleek een rijk molenverleden te zijn. Zo rijk, dat het nieuwsgierig 
maakte naar de situatie nu. Harmannus Noot is er geweest en zijn foto’s 
vormen de ruggengraat van een reportage in dit nummer. Het bleek zo-
veel te zijn, dat het niet in één nummer paste. Dus staat er ook nog een 
vervolg op het programma.  
Maar we gaan nog verder Duitsland in, naar het ‘merumschwungen’ 
Sleeswijk-Holstein, waar een interessante praktijkproef is uitgevoerd met 
elektriciteitsopwekking. Elektriciteitsopwekking met klassieke molens 
heeft een lang verleden. Voor zover bekend gebeurde dat in Nederland 
voor het eerst in de molen van Stavenisse op 9 maart 1912. Een succes is 
het nooit geworden en in Nederland heeft men dit idee om diverse re-
denen eigenlijk opgegeven, al steekt het regelmatig weer de kop op. In 
Duitsland ligt het anders. We laten u daarmee graag kennis maken met 
een artikel van Sievert Christiansen. 
Over elektriciteitsopwekking met windmolens vertelde de Rotterdamse 
molenaar Arie Kluit mij ooit een mooi verhaal. Voor de oorlog heeft hij 
een periode op Oostfriese molens gewerkt en ook daarna zijn de con-
tacten gebleven. Als ik mij goed herinner, kort na de oorlog, werd er in 
Oostfriesland ook al elektriciteit opgewekt met molens. Dat ging volgens 
wat men in Nederland volgens het tandembedrijf noemde. Wanneer de 
molen te veel elektriciteit leverde werd met het overschot het net ge-
voed en bij te weinig aan het net onttrokken. Het mooie was volgens 
Arie Kluit dat het over één meter liep. Wanneer er dus meer werd afgele-
verd dan opgenomen liep de meter terug! Dat was beste business. Het 
elektriciteitsbedrijf ‘kocht’ stroom voor de eigen verkoopprijs! Dat ging 
een tijdje goed totdat een meteropnemer constateerde dat de meter 
na een periode met veel wind teruggelopen was. Dat was volgens Arie 
Kluit het eind van het verhaal. Er kwam een tweede meter en voor de 
geleverde stroom werd vervolgens maar een fractie betaald van de prijs 
die de molenaar zelf moest betalen voor opgenomen stroom. Daarmee 
was de room van de melk en dat veroorzaakte mede het einde van de 
elektriciteitsopwekking.

En Balie Kluiver worstelt met de uitvaart.                                               JSB
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Eerste Kamer stemt in met 
wetsvoorstel modernisering 
monumentenzorg

Op dinsdag 31 mei heeft de Eerste Ka-
mer ingestemd met het wetsvoorstel 
modernisering monumentenzorg, waar-
bij de Monumentenwet 1988 en de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) wijzigen. Per 1 januari 2012 komt 
de grens van vijftig jaar voor het aan-
wijzen van monumenten te vervallen 
en vervalt ook de mogelijkheid voor 
belanghebbenden om aanwijzingsver-
zoeken te doen. De procedure voor het 
wijzigen van rijksmonumenten zal ver-
eenvoudigen en er een subsidieregeling 
voor het bevorderen van herbestem-
ming. Deze regeling gaat per 1 oktober 
2011 in werking en geeft een recht op 
subsidie voor het wind- en waterdicht 
houden van monumenten en voor haal-
baarheidsstudies naar herbestemming. 
De algemene maatregel van bestuur 
die het vergunningvrij wijzigen van rijks-
monumenten en het vergunningvrij bou-
wen in beschermde gezichten regelt, 
treedt ook per 1 januari 2012 in werking. 
Net als wijziging van het Besluit ruimtelij-
ke ordening dat bepaalt dan bij het ma-
ken van bestemmingsplannen rekening 
gehouden moet worden met de cultuur-
historie. Voorafgaand aan de stemming 
ging de discussie tussen staatssecretaris 
Zijlstra en de Eerste Kamer vooral over de 
wijze waarop cultuurhistorie een plaats 
krijgt in ruimtelijke plannen, zoals het be-
stemmingsplan. En over de vraag in hoe-
verre daarvoor kaders moeten worden 
gesteld, met name voor cultuurhistorisch 
onderzoek dat plaatsvindt bij de voor-
bereiding van ruimtelijke plannen. Naar 
aanleiding van een motie hierover van 
het Kamerlid mw. Meindertsma (PvdA) 
heeft staatssecretaris Zijlstra per brief 
gereageerd. Hij zegt de Kamer toe om 
met alle betrokken partijen in overleg te 
gaan om te komen tot breed in de be-
roepsgroep gedragen normen voor cul-
tuurhistorisch onderzoek. Deze normen 

moeten een plaats in het bestel krijgen 
zodat ze het meest effectief zijn en snel 
aangepast kunnen worden aan nieuwe 
inzichten. De Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed neemt het initiatief om te 
komen tot deze normen. RCE.

Ingebruikname molen Eben 
Haëzer te Enumatil

Op 21 mei is molen Eben Haëzer te Enu-
matil feestelijk in gebruik genomen (voor 
de geschiedenis van de molen; zie 
Molenwereld 2006-9 en 2007-7). Dit ge-
beurde in het bijzijn van veel belangstel-
lenden. Het startsein werd gegeven door 
de heer C. Besteman van de Vereniging 
van Dorpsbelangen van Enumatil. Daar-

na was het woord aan burgemeester B. 
Hoekstra van de gemeente Leek. Hoek-
stra memoreerde hoe hij zich vorig jaar 
zelf, samen met wethouder Tanja Hase-
loop - op uitnodiging van de molenaar - 
op de hoogte had gesteld van de slech-
te staat van de molen, en dat een dag 
na zijn bezoek de lange schoor doormid-
den brak en naar beneden kwam. Van-
af oktober 2010 is molenbouwer Dunning 
bezig geweest met de vernieuwing van 
de stelling en het vervangen van de 
lange en korte spruit en de schoren. Ook 
werd de staart iets ingekort. De burge-
meester reikte namens De Hollandsche 
Molen een barometer uit, en voorzag de 
molenaars van een bos bloemen. Met 
het lichten van de vang door de burge-
meester en molenaar P. Betlehem was 
de heropening een feit. 

Korenmolen Aeolus Farmsum 
200 jaar!

Dit jaar is het 200 jaar geleden dan in 
Farmsum korenmolen Aeolus in gebruik 
werd genomen. Om dit te vieren hebben 
de vrijwilligers een aantal activiteiten 
georganiseerd. In de week van 11 juli tot 
en met 15 juli is de molen ook ’s avonds 
geopend en zal er per avond een activi-
teit plaatsvinden tussen ongeveer 19.00 
en 21.30 uur. En natuurlijk staat het feest 
rondom de molen in augustus ook in het 
teken van het 200-jarig jubileum!
Op maandagavond 11 juli treed het 
pomponteam uit Scheemda drie maal 
op. Zij zijn nu Nederlands kampioen en 
gaan in april voor de Europese kam-
pioenschap! De dinsdagavond 12 juli 
word gevuld door de Farmsumer Line-
dance Groep. Zij zullen twee keer een 
demonstratie line-dance gaan geven. 
Voor de woensdagavond, 13 juli, komt 
shantykoor Magallan Singers twee maal 
optreden. Zij brengen een breed reper-
toire van shanties, seasongs en folk. Op 
donderdagavond 14 juli komt basis-
school Rengersborg een musical opvoe-

Burgemeester B. Hoekstra licht 
samen met de molenaar de vang 
van Eben Haëzer te Enumatil 
(foto B. Heijenga, 21 mei 2011). 
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ren over de molen. Zij hebben elk jaar 
een musical als afscheid van groep 8. 
Speciaal voor het 200-jarig bestaan van 
de molen voeren zij hun musical dit jaar 
onder de molen op. En op vrijdagavond 
15 juli is er twee keer een demonstratie 
taekwon-do, verzorgd door sportaca-
demie Jan Ekema. Zij hebben enkele 
kampioenen in huis die voor een spec-
taculaire avond zullen zorgen. Op elke 
avond is er catering aanwezig. Ook met 
het feest rondom de molen (20 augus-
tus) zijn er een aantal extra attracties. 
De molenaars gaan dan 24 uur draaien. 
Zij beginnen op vrijdagmiddag 17.00 uur 
tot zaterdagmiddag 17.00 uur! Het 24 
uur draaien word geopend door burge-
meester Emme Groot van Delfzijl. 
Op zaterdag 20 augustus komen de 
Onstwedder Gaarven met 4 ambach-
ten waaronder hun broodbakoven. Ook 

brengen zij touwslaan, houtbewerking 
en vlegeldorsen. Vaargroep Ekenstein 
zet er een grote bak met water neer 
waar zij hun modelboten in laten varen. 
Zij nemen ook een paar boten mee waar 
het publiek mee mag varen. Natuurlijk 
zijn de “gewone”dingen er ook bij, zoals 
livemuziek, braderie, Farmsumer kampi-
oenschap meelzak hijsen en worden er 
pannenkoeken gebakken. Dit jaar is er 
ook een raadspel met een mooie prijs. 
Men mag raden naar de hoeveelheid 
graankorrels in een pot. 

Molen De David tijdelijk 
opgebouwd in Winsum

Op 7 mei 2011 is een 120 jaar oud acht-
kant van een zaagmolentje, met kap en 
een roede, tijdelijk opgebouwd op Het 

Aanleg 24 in Winsum. Op Nationale Mo-
lendag, het Groninger Molenweekend 
was het molentje daar te bezichtigen. 
Rond 14 juni is het molentje De David 
weer binnen in de schuur op hetzelfde 
adres opgeslagen. Het betreft hier een 
molentje dat in Thesinge rond 1890 is 
gebouwd door molenmakers Christiaan 
Bremer uit Middelstum en Klaas Kremer 
uit Thesinge. Het heeft vermoedelijk 
gediend om bij de invoering van zelf-
zwichting in 1892 deze uit te proberen. 
In 1894 werd het molentje aangekocht 
door molenmaker J. Bolhuis, 500 meter 
verplaatst, van een ondervierkant voor-
zien en dreef sindsdien een slijpsteen en 
een lintzaag aan. De slijpsteen diende 
ook als vliegwiel, het molentje was tot 
het einde toe voorzien van zelfzwichting. 
De laatste jaren was de vlucht vergroot 
van 4,22 meter naar ongeveer 5,50 me-

De Aeolus in Farmsum, ver voor de overplaatsing van 1976. De molen heeft nog een houten as; 
beeld van een vervlogen tijd (foto collectie jsb).

De Aeolus in Farmsum (foto H. Noot, 12 juni 2011). 

Het molentje van Piet Groot in 1934 
(foto collectie D. Bolt Warffum).

Het molentje van Bremer in zijn huidige staat in Winsum 
(foto Bert Peihak, 12 mei 2011).
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ter en had men de stelling verwijderd. 
Na invoering van elektriciteit kwam het 
molentje buiten gebruik. Het achtkant is 
in 1934 aangekocht, gerestaureerd en 
opgeslagen door molenmaker Thomas 
Bremer uit Adorp (zoon van Christiaan 
Bremer). Het ondervierkant met slijp-
steen en lintzaag is achtergebleven en 
inmiddels verwijderd. Rond 1986 is het 
molentje te bezichtigen geweest naast 
het agrarisch museum bij Verhildersum in 
Leens. Daar is het molentje omgewaaid 
en sindsdien was het weer opgeslagen. 
Het plan is om het molentje, compleet 
met ondervierkant, zelfzwichting en in-
richting, een goede plaats te geven in 
het Openluchtmuseum Het Hoogeland 
in Warffum. Dit voor het publiek toe-
gankelijke openluchtmuseum is een 
prachtig passende omgeving voor dit 
zaagmolentje. Het achtkant, de voor-
naamste delen van de kap en de helft 
van de overbrenging zijn in een redelijke 
tot zeer goede staat. Het ondervierkant 
wordt nieuw gemaakt; het zal in 1934 al 
aan vervanging toe geweest zijn een 
langere levensduur was voor de inge-
graven vierkantstijlen niet gebruikelijk. 
In dit verband wordt nog gezocht naar 
een oude kleine lintzaag met drijfrie-
maandrijving en een stel kleine tand-
wielen (hout) voor de haakse overbren-
ging. De slijpsteen met houten bak van 
de afgebroken korenmolen De Hoop uit 
Beets zal hier worden hergebruikt. Om 
de restauratie te kunnen financieren 
zullen we meedingen naar de BankGi-
roLoterij Molenprijs van de Hollandsche 
Molen. Tussen 1 en 28 september kan 
hiervoor worden gestemd via de website 
http://www.molendagen.nl/. Piet Groot. 

Korenmolen Windlust te Wolvega 
heropend

Na anderhalf jaar staat molen Windlust 
in Wolvega er weer als nieuw bij (Molen-
wereld 2010-5-176). De molen is volledig 
gerestaureerd door Hiemstra uit Tzum-
marum. Er zijn reparatiewerkzaamhe-
den uitgevoerd aan onder andere de 
stelling, het voegwerk, het bovenwiel, 
de rieten kap en de fokwieken. De ge-
meente Weststellingwerf is als eigenaar 
content met de gerestaureerde molen 
en presenteerde dit op 10 mei met veel 
trots. Om de heropening te vieren was 
er een feestelijk programma rondom de 
molen georganiseerd. De restauratie is 
mede gesubsidieerd door de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed en de provin-
cie Fryslân.

Friese Molendag op 
10 september 2011

Op 10 september wordt door de werk-
groep Friese Molendagen alweer de 13e 
Friese Molendag georganiseerd. Tijdens 
deze open dag zullen meer dan tachtig 
molenaars in heel Friesland de deuren 
van hun molens openzetten. Iedereen is 

welkom en de molenaars zullen u harte-
lijk ontvangen en u informeren over de 
werking van zijn of haar molen. Houd de 
website www.friesemolendagen.nl in de 
gaten om te kijken welke molens er al-
lemaal meedoen op deze open dag. 
Vragen over de Friese Molendag kunt u 
mailen naar info@friesemolendagen.nl 
M. de Jong.

Drentse molendag 
27 augustus 2011 

Al 27 jaar organiseert Molenstichting 
Drenthe op de vierde zaterdag in augus-
tus de Drentse Molendag. In 2009 is er ter 
ere van de 25-ste molendag een Drentse 
molenvlag gemaakt, en op deze mo-
lendag zal die vlag zichtbaar op elke 
Drentse molen staan te wapperen. Dat 
u naar Drenthe komt om een bezoek te 
brengen op één Drentse molens, wordt 
door de Drentse molenaars bijzonder op 
prijs gesteld. Op de Drentse molendag 
wordt gestreefd om zoveel mogelijk mo-
lens te laten draaien. Kijkend naar vorig 
jaar, dan hebben er van de 34 molens 
32 op deze dag daadwerkelijke ge-
draaid, en dat is een hoge score. Wat 
betreft het weer is het altijd maar weer 
afwachten wat het wordt. De werkgroep 
Drentse molendag 2011 is al druk bezig 
met de voorbereidingen van deze edi-
tie. Zodra alle gegevens bekend zijn 
wanneer de molens zijn te bezoeken, en 
de daarbij horende activiteiten, dan zal 
dit te vinden zijn op de website van de 
Molenstichting. Op deze site kunt u de 
gegevens vinden onder het item molen-
dagen, en met een doorklik wordt u van 
informatie voorzien. Het internetadres is 
www.molensindrenthe.nl. Wij hopen u te 
kunnen begroeten op één van de vele 
Drentse molens in het land van Bartje, 
ook al zo’n bekende Drent. 

Afronding restauratie Molen 
van Oude Hengel en start bouw 
woningen

In juni is de restauratie van de molen, 
vroeger van de molenaars Oude Hen-
gel, te Ootmarsum gereed gekomen, 
nadat op 23 mei de roeden zijn gesto-
ken. De restauratie is uitgevoerd door 
Groot Wesseldijk te Lochem. Op 18 juni 
is de molen tijdens een feestelijke bij-
eenkomst heropend. De open dag werd 
georganiseerd door Plegt Bouwgroep 
en De Brug Vastgoed, die ook het mo-
lenterrein rond de molen gaan herin-
richten (Molenwereld 2007-6-211). De 
molen wordt voor een bedrag van een 
euro aan de gemeente Dinkelland over-
gedragen. Voor de bouwvakvakantie 
wordt begonnen met de bebouwing 
van het terrein rond de molen van Oude 
Hengel te Ootmarsum. Rond de molen 
worden onder andere 16 stadswoningen 
gebouwd. De in 2009 gepresenteerde 
plannen liepen met name vertraging op 
door diverse bezwaarschriften. In okto-

ber 2010 werd door de gemeente Dinkel-
land dan uiteindelijk het bestemmings-
plan vastgesteld. 

Niet mogen bouwen van woning 
brengt herstel De Hoop Elspeet 
in gevaar

In 2006 heeft een particulier onderne-
mer het initiatief genomen om molen 
De Hoop te Elspeet weer in ere te her-
stellen (Molenwereld 2006-10-326/327). 
Het plantraject duurde een paar jaar, 
maar eind 2010 moest de nieuwe eige-
naar van de vervallen molen aan de 
slag om voor bepaalde subsidies in aan-
merking te blijven komen (Molenwereld 
2010-11-390). Maar in mei 2011 dreigt de 
restauratie te stagneren, aangezien er 
meerdere bezwaren zijn tegen de in de 
plannen opgenomen voorwaarde om 
bij de molen ook woningbouw te mogen 
te realiseren. De woningbouw is voor de 
eigenaar noodzakelijk om een deel van 
de restauratie te kunnen bekostigen. 
Fracties in de gemeente Nunspeet heb-
ben er moeite mee, dat het financiële 
gewin voor de eigenaar mogelijk groter 
kan zijn dan de subsidies die worden ver-
strekt, maar staat niet stil bij een even-
tueel mogelijk financieel verlies voor de 
eigenaar. Men vindt bovendien dat men 
te laat en te onvolledig is geïnformeerd 
over de toezeggingen die het College 
van B en W heeft gedaan in de richting 
van de eigenaar. De fracties hebben 
een nieuw voorstel opgesteld voor de 
financiering van de molen, en het hele 
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project hangt nu af van de bouw van 
een woning minder. De eigenaar is aan 
zet om te bepalen op het project met de 
bouw van vier in plaats van vijf wonin-
gen alsnog kan worden gerealiseerd. De 
restauratie is inmiddels ultimo november 
2010 aangevangen met het uitnemen 
van de roeden. Een voorwaarde voor de 
toegezegde subsidies is onder andere 
dat de molen eind 2011 weer draaiend 
moet zijn. 

Heropening De Hoop in Lunteren 

Op 22 juni heeft wethouder Van Mil-
ligen de ‘openingshandeling’ verricht 
van molen De Hoop te Lunteren. Dit ge-
beurde onder toeziend oog van diverse 
Lunterse verenigingen en scholieren van 
basisschool De Triangel. Molen De Hoop 
is één van de vijf molens in de gemeente 
Ede. In 2007 besloot de gemeente de 
toen ernstig in verval geraakte molen 
aan te kopen en dit culturele erfgoed te 
restaureren. In oktober 2010 begon mo-
lenmakersbedrijf Coppes uit Bergharen 
met de herstelwerkzaamheden. Nu is de 
molen in volle glorie hersteld, en wordt 
deze weer wekelijks in bedrijf gesteld. De 
Hoop ligt op een zogenaamde pol - een 
stuifduin in een heidelandschap - aan 
de rand van nieuwbouwproject de Mo-
lenpol.

Vooralsnog geen ‘bruids-
schat’ voor molen De Engel te 
Varsseveld

Op 12 mei heeft de gemeente Oude 
IJsselstreek besloten vooralsnog geen 
158.000 euro te voteren als bruidsschat 
bij de overdracht van molen de Engel te 
Varsseveld (Molenwereld 2011-4-132). De 
gemeenteraad nam hierin een unaniem 
besluit, aangezien ze meer tijd nodig 
heeft om de stukken te kunnen bestu-
deren. De besluitvorming is mede inge-
geven door bezwaren vanuit een drietal 
molenstichtingen (Etten, Breedenbroek, 
Voorst), die het met veel minder midde-
len moeten doen. De molen zou worden 
overgedragen aan Stichting het Hofs-
huus. De Raad wil een nieuw voorstel 
waarin ook recht wordt gedaan aan de 
overige molens in Oude IJsselstreek. 
 

Herstel Kockengense Molen 
begonnen

In april is molenmakerij Verbij uit Hoog-
made begonnen met het herstel van de 
Kockengense Molen. De kosten daarvan 
zijn begroot op een kleine zeven ton en 
dat geeft al aan dat het een groot kar-
wei is. Een aanzienlijk deel zal worden 
besteed aan een nieuwe fundering voor 
molen en waterlopen en verdieping van 
het scheprad. De tasting is al jaren vrijwel 
nihil en daar gaat nu verandering in ko-
men. De wateras komt 60 cm lager te lig-
gen en daarvoor moet de spil uiteraard 

verlengd worden. De diameter van het 
scheprad blijft gelijk (5,52 meter) maar 
de breedte wordt verminderd van 51 
naar 30 centimeter. Het afschot van de 
schepradbladen wordt aangepast aan 
de nieuwe situatie. De gehele operatie 
zal de molen een tasting van 90 centi-
meter opleveren. 
De roeden zijn een apart verhaal. Het 
zijn potroeden die oorspronkelijk niet 
voor deze molen gemaakt zijn. Beide zijn 
ingekort, de binnenroede zelfs zover dat 
het potplaatje en het nummer verdwe-
nen zijn. De buitenroede heeft nummer 
1213 en dateert uit 1880. Men staat nu 
voor de keus de roeden te vervangen 
door nieuwe of te repareren. Ten tijde 
van het verschijnen van dit blad zal de 
uitkomst wel bekend zijn. Één en ander 
is afhankelijk van de toestand van de 
roeden, de hoeveelheid materiaal die 
vervangen moet worden en de kosten. 
Tenslotte krijgt de ondertoren nog nieuw 
riet.
Het herstel wordt mogelijk gemaakt door 
bijdragen van de RCE, provincie en het 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijn-
landen. De laatste instelling heeft 50.000 
euro ter beschikking gesteld. 
Dick Kenbeek.

Verdieping scheprad Spengense 
Molen gereed

Hier werd nieuw riet op de ondertoren 
aangebracht, de molen geheel ge-
schilderd en eveneens het scheprad 
verdiept. De wateras is 32 cm gezakt, de 
diameter van het scheprad vergroot van 
5,70 tot 6,16 meter en de breedte ver-
kleind van 42 naar 33 centimeter. De tas-
ting bedraagt uiteindelijk 70 centimeter. 
Voor het afschot van de bladen geldt 
hetzelfde als voor de Kockengense Mo-
len. Molenmakerij Verbij voerde het werk 
uit.
Ook de Spengense Molen ontving een 
bijdrage van 50.000 van het Hoogheem-
raadschap. Met dit orgaan wordt nog 
gepraat over de mogelijke inzet van zo-
wel de Kockengense als de Spengense 
Molen in tijden van groot waterbezwaar. 
Dick Kenbeek.

Oukoper Molen bij Loenersloot 
opgeknapt

De Oukoper Molen heeft een flinke 
onderhoudsbeurt ondergaan. Een on-
dertafelement, de wachtdeur en een 
wachtdeurstijl zijn gerepareerd. De lek-
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kage van de kap is verholpen en de tui-
gage van de roeden is nieuw. Van de 
zijwanden is de beplanking vervangen 
en behalve de staartbalk is de staart is 
geheel vernieuwd. Verder kwam er nog 
een nieuwe achterzomer. Het werk is uit-
gevoerd door molenmakerij Verbij.
Ook op financieel gebied is er goed 
nieuws. Het zal weinigen ontgaan zijn 
dat de nabij gelegen A2 de afgelopen 
jaren geheel op de schop is gegaan. 
Op initiatief van Het Utrechts Landschap 
hebben de bouwers van de snelweg 
een aanzienlijk bedrag in een fonds ge-
stort. Uit de opbrengst van dit fonds kan 

het onderhoud van de molen bekostigd 
worden. 
Op de website van de bouwers (www.
bouwersA2.nl) motiveert men deze 
bijdrage als volgt: “Het Utrechts Land-
schap, beheerder van 23 molens in de 
provincie Utrecht, heeft het initiatief 
genomen om de bouwers te betrek-
ken bij de bescherming van de molen. 
De wens was om de Oukopermolen als 
beschermd uitzicht veilig te stellen. De 
bouwers van de A2 hebben deze ver-
antwoordelijkheid serieus opgepakt 
en hebben voor de bescherming van 
de Oukopermolen een substantiële bij-
drage geleverd aan een speciaal fonds 
voor het onderhoud van de molen. De 
bouwers en Het Utrechts Landschap zijn 
er nu zeker van dat de molen en het uit-
zicht behouden blijven. 
De bouwbedrijven van de A2, samen 
met de betrokken installateurs- en inge-
nieursbureaus, maken hiermee een dui-
delijk statement over de bescherming 
van de Oukopermolen. Een van de bou-
wers vertelt: ‘Het beeld dat mensen van 
ons hebben, is dat we het liefst de halve 
provincie willen asfalteren. Dat klopt 
niet: net als andere mensen houden wij 
van natuurschoon en genieten wij graag 
van een mooi landschap. We willen ons 
niet afsluiten voor de omgeving en kijken 
verder dan de contouren van het werk. 
Daarom hebben we als marktpartijen 
die aan de A2 hebben gewerkt, een ge-
zamenlijke bijdrage geleverd door het 
uitzicht en de molen te sponsoren.’ Het 
doel, naast het concrete behoud van 
deze molen op deze plek, is dat natuur-
beschermers en bouwers naar elkaar 
toe groeien. ‘Beide groepen zijn nodig 
en ik hoop dat we zo meer begrip voor 
elkaar kweken. Wij laten in elk geval zien 

dat wij willen staan voor het behoud van 
cultuurhistorisch erfgoed.”
Sinds 31 mei hangt een spandoek bij de 
molen om automobilisten op deze actie 
te attenderen. Dick Kenbeek.

Toch restauratie van de Geesina 
in Groenekan!

Voorjaar 2010 werd de molenwereld ver-
rast door een mededeling van Stichting 
De Utrechtse Molens om de in haar bezit 
zijnde molen Geesina in Groenekan niet 
te restaureren tot maalvaardige molen 
(MW 2010-136-133). In feite wilde men de 
al jaren als romp staande molen in die 
staat conserveren met vervanging van 
de noodkap. Een bericht dat de nodige 
reacties opriep.
Als redenen werden opgegeven de 
bebouwing van de directe omgeving 
en de hoge kosten van naar schatting 
minimaal 1 miljoen Euro, onder andere 
vanwege de slechte staat van de stenen 
romp.
Nu, een jaar later, heeft men zich nog-
maals beraden en besloten de Geesina 
toch te restaureren. Dat heeft veel te 
maken met het nog beschikbaar zijn 
van een Brrm subsidie die eind 2011 zal 
vervallen en de reacties uit de lokale ge-
meenschap. 
De Brrm subsidie bedraagt 386.000 euro 
en dat is aanzienlijk minder dan de hier-
boven genoemde 1 miljoen Euro. Zelfs 
mogelijke bijdragen van andere partijen 
in aanmerking genomen komt men dan 
nog heel wat tekort. Er speelt dus meer.
In de eerste plaats heeft men samen 
met de RCE en de molenmaker de mo-
len nog eens goed bekeken. Ging men 
er steeds vanuit dat het metselwerk eerst De Kockengense molen met kale 

roeden: in restauratie.

Het gietijzeren sintelstuk en de dito 
wateras van de Kockengense molen 

Met transportbanden wordt het 
puin afgevoerd naar de container 
(alle foto's D. Kenbeek, 27 mei 2011). 

Beschermd uitzicht langs de A2 te 
Oukoop (foto Stichting Utrechts 
Landschap, 1 juni 2011).
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volledig hersteld zou moeten worden, 
nu is men tot de conclusie gekomen 
dat dit niet direct noodzakelijk is. Daar-
naast heeft men het restauratieplan ver-
soberd. Zo komt er bijvoorbeeld maar 
één koppel stenen terug in plaats van 
twee en worden een aantal bouwkun-
dige werkzaamheden uitgevoerd door 
eigen mensen. Met de belastingdienst 
heeft de Stichting de afspraak dat hier-
over geen BTW betaald hoeft te worden 
en dat scheelt. Dat geldt ook voor het 
gebruik van ‘eigen’ hout uit de bossen 
van Het Landschap. Tenslotte zijn er nog 
Brim gelden die men in gaat zetten voor 
het meest noodzakelijke herstel van het 
metselwerk.
Gezien het vervallen van de Brrm subsi-
die eind dit jaar heeft men direct spijkers 
met koppen geslagen. De zolderbalken 
zijn hersteld met epoxy en de vloeren 
weer aangebracht. De roeden konden 
nog gerepareerd worden en ook dit 
werk is al uitgevoerd. Molenmakerij Verbij 
heeft inmiddels opdracht gekregen voor 
het maken van een nieuwe kap. Van de 
oude kap zijn bovenwiel, as, rondsel en 
anderhalve spant nog bruikbaar.
Over een bijdrage van de provincie 
bestaat vanwege de aangekondigde 
draconische bezuinigingen nog onze-
kerheid. Het bedrag (65.000 euro) is in 
wezen beschikbaar maar de vraag is 
of het uitgegeven mag worden. Als het 
antwoord positief is zal de Geesina er 
eind 2011 weer als een volwaardige mo-
len uitzien. Zo niet, dan zullen er de no-
dige onderdelen ontbreken.

Inrichting terrein molen 
Oudegein

Op 10 september 2006 werd na een 
lange periode van discussie over ver-
plaatsing en wederopbouw molen Ou-
degein in Nieuwegein op zijn nieuwe 
standplaats feestelijk heropend. Van-
wege het ontbreken van aanvoer- en 
afvoermogelijkheden van water en het 
scheprad was malen er echter niet bij. 
De inrichting van het molenterrein die 
dat mogelijk moet maken wordt door 
de gemeente voor de bouwvak gestart. 

Dat dit zo lang geduurd heeft komt on-
der meer door een foutieve aanname 
in het eind jaren negentig ontwikkelde 
plan om de molen het park Oudegein 
in circuit te laten bemalen. Daarbij werd 
uitgegaan van een maalcapaciteit van 
30 m3 per uur in plaats van per minuut. 
Dit zou betekenen dat de sloten in het 
park in werkelijkheid in een mum van tijd 
droog zouden staan.
Er is nu voor gekozen de molen aan bei-
de zijden aan te sluiten op het water van 
de ernaast gelegen Doorslag. Daarvoor 
staat molen Oudegein eigenlijk te laag 
en dat heeft te maken met de oorspron-
kelijke gedachte taak als parkbemaling. 
Opvijzelen wordt overwogen. Gezien de 
voorgestelde oplossing zal de molen het 
water slechts verplaatsen maar er wordt 
nog overlegd om door middel van een 
stuw toch wat opvoerhoogte te creëren. 
Dick Kenbeek.

Nel van Leijen stopt als 
molenaar

Voor wie haar nog niet kent een korte 
introductie. Het molenaarsbloed stroomt 
bij Nel letterlijk door de aderen. Haar 

voorvaderen waren molenaars op de 
Zes wielen bij Alkmaar, de Weel en Bra-
ken bij Obdam en de Veenhuizer mo-
len te Heerhugowaard. Nel was zelf 
beroepsmolenaar op de molen van de 
Berkmeer te Heerhugowaard. In de jaren 
’70 kwam Nel naar Zeeland en was daar 
actief op de Aeolus te Wemeldinge en 
later op de molens van de gemeente 
Middelburg. Aanvankelijk was dat op 
de Seismolen maar na restauratie werd 
de Buiten Verwachting te Nieuw- en 
Sint Joosland haar vaste stek. Als vrouw 
baarde zij heel wat opzien in het Zeeuw-
se molenaarswereldje, maar toch wordt 
zij als een volwaardig collega gezien.
Naast haar activiteiten als molenaar was 
Nel onder andere actief in het bestuur 
van De Zeeuwse Molen, De Hollandsche 
Molen en de Zeeuwse afdeling van het 
Gilde van Vrijwillige Molenaars.
Hoewel Nel nog zeer actief is en goed 
bij de tijd willen haar benen niet meer 
waardoor het molenaar zijn haar steeds 
zwaarder valt. Naast het beschikbaar 
zijn van een goede opvolger, een heel 
team zelfs, was dit de reden het vang-
touw van de Buiten Verwachting over te 
dragen.
Door haar werkgever, de gemeente Mid-
delburg, werd op 10 juni een receptie 
aangeboden. Dat heel wat molenaars 
uit het Zeeuwse ondertussen goede be-
kenden van Nel zijn bleek daar overdui-
delijk. Naast de oude vakbroeders, zoals 
Ko de Visser, Krijn Zandburg en Jaap 
Wagenaar met echtgenotes was ook 
de jongere generatie aanwezig. Menig-
een heeft een deel van de opleiding 
bij Nel gevolgd of kreeg op een andere 
manier met haar te maken. Het zaaltje 
was dan ook goed gevuld. Naast talrijke 
geschenken kreeg Nel een powerpoint-
presentatie van haar loopbaan en een 
fotoboek. De gemeente middelburg 
schonk haar het bord dat op de molen 
zat met waar haar contactgegevens op 
staan. Nel kennende zullen we haar nog 
wel bij menig molenevenement treffen. 
Frans Weemaes.

De toekomstige situatie voor de molen van Oudegein (afbeelding Stichting Het 
Utrechts Landschap).

Nel bewondert een als Zeeuwse knoop uitgevoerde bakvorm. Haar man Reggie 
kijkt toe (foto Frans Weemaes, 10 juni 2011). 
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Molen de Ruiter te Vreeland krijgt nieuwe korte 
spruit 

Twee jaar na de vervanging van de lange spruit was in 2011 de 
korte spruit van De Ruiter te Vreeland aan de beurt. Deze houten 
spruit zat er al honderd jaar in en daarvoor heeft deze waar-
schijnlijk nog in een andere molen gelegen, gezin de kepen die 
erin zitten. Verschillende rotte plekken maakten het noodzakelijk 
dat de spruit vervangen diende te worden. Eenmaal gedemon-
teerd en in stukken gezaagd viel op dat de balk nog erg harsrijk 
was en na meer dan honderd jaar de hars er nog uit droop. Ook 
de beide voeghoutkoppen moesten worden aangegoten, en 
besloten werd om ook een van de korte schoren te vervangen. 
Gelijktijdig werd het ondertafelement aan de westzijde aange-
goten, die daar sterk was aangetast door houtworm en rot. De 
werkzaamheden zijn uitgevoerd door de firma Verbij uit Hoog-
made. Nico Perdijk.

Viering 100-jarig bestaan Molen De Ruiter te 
Vreeland

In 2011 wordt het feit gevierd dat molen De Ruiter honderd jaar 
in Vreeland staat. In 1910 brandde zijn voorganger tot de grond 
toe af, tijdens het vangen van de molen in een zware bui. Dit 
schijnt ‘s-middags te zijn gebeurd en in eerste instantie heeft 
men de brand geblust en tot ‘s-avonds laat gewaakt. De vol-
gende ochtend om half vijf stond de molen toch in brand en 
was er geen redden meer aan. Dit alles gebeurde op 10 maart 

1910. Molenaar Hendrik van de Poll, die de molen net een half 
jaar in eigendom had, ging voortvarend aan de gang, zocht 
en vond een tweedehands molen. En wel een poldermolen uit 
Barsingerhorn van de Kaagpolder. Deze werd gedemonteerd 
waarbij de zware delen in het water werden gelegd, en zo via 
het water als vlot naar Vreeland gevaren. Daar werd hij weer op-
gebouwd, ingericht als korenmolen en tevens op een drie meter 
hoge onderbouw geplaatst. Dat is dan het begin van honderd 
jaar in Vreeland. Dit wordt door een tentoonstelling waarin hon-
derd jaar veranderingen aan de molen in beeld worden ge-
bracht, van stellingmolen via allerlei aanbouwen voor de pro-
ductie van veevoeder, naar de verbouwing tot woning, waarbij 
ook de molen tot zijn recht komt. Ook worden de mensen die op 
de molen werkten niet vergeten en de manieren van transport 
van het meel: van paard en wagen en boot tot de moderne 
truck. De familie Schuurman was een heel belangrijke factor. In 
de geschiedenis van de molen hebben zij de molen bijna zeven-
tig jaar in bezit gehad. De tentoonstelling is dit hele jaar door te 
bezichtigen op zaterdag van 10.00 u. tot 16.00 u. Nico Perdijk. 

De nieuwe korte spruit van De Ruiter te Vreeland wordt 
teruggeplaatst (foto Nico Perdijk, 18 april 2011).

Detailopname van de voeghoutkop voordat deze is 
aangegoten (foto Nico Perdijk, 2 april 2011).

De op 10 maart 1910 afgebrande voorganger van de 
bestaande molen De Ruiter in Vreeland.

De Ruiter, nog zonder aanbouwen, niet lang na de herbouw 
in 1911. Boven de baliedeur is een ruiter geschilderd met 
daaronder de molennaam. 



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

Molenwereld 254  | 14e jaargang 2011 nr. 7-8

Werkzaamheden aan de 
Strijkmolen K te Rustenburg 
afgerond

In juni zijn de werkzaamheden aan de 
middelste molen te Rustenburg, Strijk-
molen K, afgerond. De werkzaamheden 
bestonden uit: het ontgraven van de 
volgestorte vijzelkom en het voorgewelf - 
het herstellen en voegen van het metsel-

werk - het vervangen van het voegwerk 
van de veldmuren - vervangen van 5 
ondertafelementen - het herstellen van 
de onderkanten van 3 achtkantstijlen - 
het weer terugplaatsen van de spilkast 
- het vernieuwen van de vloer van het 
woongedeelte - het vernieuwen van de 
vloer van de roetzolder - de restauratie 
van de stoelbalk. In de vijzelkom werd 
nog de vijzelbalk uit 1914 aangetroffen 

met daarop nog de nodige schoepen. 
De vijzelbalk is overgebracht naar het 
molenmuseum en zal daar worden ge-
conserveerd. Deze gedeeltelijke restau-
ratie is erop gericht om de molen in de 
toekomst verder maalvaardig te restau-
reren. Het werk wordt uitgevoerd door 
molenmaker Kistemaker uit Edam.

De drie strijkmolens van de Raaksmaatboezem bij Rustenburg vanuit de lucht gezien. De herstelwerkzaamheden aan 
strijkmolen K, de middelste molen, zijn duidelijk in volle ganng. (foto F. van Zon, 14 mei 2011). 
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Verkoopplannen 19 molens 
Hoogheemraadschap van de 
baan 

Het plan om negentien molens van het 
Hoogheemraadschap Hollands Noor-
derkwartier (HHNK) af te stoten en onder 
te brengen in een stichting is voorlopig 
van de baan. Dat is de conclusie van 
een op 18 mei gehouden vergadering 
van het college van hoofdingelanden in 
het gemeentehuis te Edam. De dijkgraaf 
ontving uit handen van het comité ‘Be-
houd molens bij Hoogheemraadschap’ 
een petitie met 11.000 handtekeningen 
tegen de verkoopplannen. Volgens het 
actiecomité kan het hoogheemraad-
schap het onderhoud makkelijk zelf be-
talen door per inwoner 0,25 euro per jaar 
te vragen. Aan het einde van de verga-
dering bleek het bestuur van het hoog-
heemraadschap zo verdeeld te zijn dat 
het hele plan is teruggetrokken.
Door de intrekking blijft de huidige situa-
tie in stand: het waterschap als betrouw-
bare eigenaar. 

Leidse molendag 2011 

Op zondag 18 september 2011 wordt van 
10 tot 17 uur de Leidse molendag geor-
ganiseerd. Acht van de negen molens 
die Leiden telt zullen deze dag geopend 
zijn voor publiek. Met zijn negen mo-
lens kan Leiden ook wel molenstad ge-
noemd worden. Bijzonder is de verschei-
denheid aan molentypes en de functies 
die de molens hebben. Leiden heeft 
twee rietgedekte achtkante stellingmo-
lens, één ronde stenen stellingmolen, 
twee wipmolens, één standerdmolen 
en een aantal ronde stenen grondzei-
lers. Eén van de stenen grondzeilers is in 
een bijzonder flesmodel gemetseld. Alle 
molens hebben ieder hun eigen functie, 
zoals het zagen van bomen tot planken, 
het malen van graan tot meel of het 
wegpompen van overtollig polderwater. 
Voor meer en actuele info zie www.mo-
lensinleiden.nl

De Hertogin van Brabant, 
schandvlek van Drunen langs 
A59?

Na de vervallen boerderij aan de Gro-
testraat dreigt Drunen een tweede 
schandvlek binnen haar grenzen te krij-
gen, de vervallen Hertogin van Brabant 
dreigt de wieken te verliezen. Alhoewel 
er een subsidie in het vooruitzicht is ge-
steld van 200.000 euro, staat of valt de 
restauratie met het beschikbaar komen 
van de nog ontbrekende middelen (Mo-
lenwereld 2009-10-386). En die zijn niet 
voldoende voor handen, waarmee de 
eigenaar ook de toegezegde rijkssubsi-
die dreigt te verliezen, wanneer de res-
tauratie niet binnen de vooraf bepaalde 
termijn is gestart. De provincie stelde in 

2010 zonder nadere toelichting vast dat 
de restauratie geen vijf maar slechts vier 
ton kost. De eigenaar heeft inmiddels 
10.000 euro klaarliggen om de molen te 
onttakelen, waarbij de roeden en staart-
werk zullen worden verwijderd. 

De Sint Antonius in Eerde toont 
weer als een echte molen

Op 17 september zal de St. Antonius mo-
len te Eerde feestelijk geopend worden. 
Op dit moment is er een Festiviteiten-

commissie bezig met de voorbereidin-
gen. Naast een officieel gedeelte in een 
feesttent naast de molen met wederom 
een groot aantal militairen die de dag 
zullen opluisteren, gaan er op die dag 
ook parachutisten landen op de Veerse 
Heide zoals in 2004 ook gebeurd is. Het 
gehele weekend zullen er nog diverse 
festiviteiten plaatsvinden welke geor-
ganiseerd worden in samenwerking met 
de Eerdse horeca en andere onder-
nemers. Voor de opening moet er nog 
wel een en ander gebeuren in de mo-
len. Zo is de molenbouwer J. de Jongh 
in Oerle al enige tijd druk bezig met het 
gaande werk van de Eerdse molen. Op 
25 juni bestond de Stichting Eerdse Mo-
len 10 jaar en is de kap van de molen in 
onderdelen naar Eerde vervoerd. Deze 
is ter plaatse elkaar gezet en op 10 juli 
wordt de kap met een grote kraan op de 
molen gezet worden. Tevens zullen dan 
de roeden gestoken worden. Stichting 
Eerdse Molen.

Onthulling nieuw informatiebord 
bij molen te Keldonk

Tijdens Nationale Molendag heeft wet-
houder Van Rinsum een informatiebord 
onthuld aan De Roost in Keldonk. Op 
het nieuwe bord vindt de voorbijganger 
informatie over het herbouw- en restau-
ratieproject van de Keldonkse molen. In 
zijn toespraak sprak de heer Van Rinsum 
zijn waardering uit voor de vele vrijwilli-
gers die zich inzetten om de Keldonkse 
molen in het unieke moeras- en natuur-
gebied De Roost te laten terugkeren. 
Wethouder van Rinsum herinnerde zich 
zaterdag tijdens de onthulling van een 
nieuw informatiebord nog het moment 
dat hij zo’n vier jaar geleden boven op 
de te restaureren molenromp in Keldonk 
stond. Voorzitter Joan Hanegraaf stond 

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

De Hertogin van Brabant in Drunen 
staat al jaren ‘met kale stokken’; 
helemaal zonder wordt het nog 
troostelozer (foto jsb 20, mei 2000).

Nieuw informatiebord bij de te herbouwen molen te Keldonk (foto J. van de 
Vossenberg, 14 mei 2011). 
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in zijn welkomstwoord stil bij de mede-
werking die de molenstichting onder-
vindt vanuit de gemeenschap. De stich-
ting mag rekenen op de spontane hulp 
van vrijwilligers, bedrijven en sponsoren. 
In het bijzonder dankte hij de wethouder 
voor de support die de gemeente Veg-
hel zowel financieel als ambtelijk levert. 
Het nieuwe informatiebord is door de 
Keldonkse Dorpsraad aan stichting ko-
renmolen De Hoop Keldonk geschon-
ken. In 2007 vormde de Dorpsraad een 
speciaal fonds uit een schenking van de 
Rabobank Uden-Veghel. Met het fonds 
worden plaatselijke initiatieven onder-
steund.

Nieuwe eigenaar redding voor 
De Eendragt in Kaatsheuvel

Het voormalig party- en evenementen-
centrum ‘t Curiosahuys in Kaatsheuvel 
gaat weer open ; de molen en het par-
tycentrum zijn gesplitst van het totale 
complex verkocht aan een nieuwe ei-
genaar. Als eerste neemt de nieuwe ei-
genaar het herstel van De Eendragt ter 
hand. De nieuwe eigenaar heeft al een 
natuur- en educatiecentrum in Morvan 
in Frankrijk. Over de exacte opzet van 
het nieuwe partycentrum wordt nog 
nagedacht. De activiteiten zullen in ie-
der geval niet zo grootschalig zijn als in 
het verleden. Het voormalige party- en 
evenementencentrum, op de grens van 
Kaatsheuvel en Sprang- Capelle, heeft 
lange tijd te koop gestaan na het faillis-
sement van de All Events Groep/Curiosa-
huys in 2009. Het leegstaande complex 
liep begin vorig jaar nog forse schade 
op door een brand (Molenwereld 2010-
3-95). De verkoop van het Curiosahuys, 
in opdracht van de Rabobank, bleek 
niet eenvoudig. In eerste instantie bood 
Van Amelsvoort Makelaardij het hele 
complex met onder meer partycentrum, 
molen en bedrijfshal aan voor een kleine 
twee miljoen euro. Om de belangstelling 
te vergroten, werd het ook mogelijk om 
alleen het voormalige partycentrum met 
molen te kopen. Dit heeft uiteindelijk tot 
de (tweede) redding van de molen ge-
leid. 

Henk van Velzenprijs 2011 
uitgereikt

Op 26 mei 2011 is tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van de Vereniging 
De Westbrabantse Molens de Henk 
van Velzen-prijs 2011 uitgereikt aan An-
toon en Mirjam Koenraadt-Claassen te 
Standdaarbuiten. Sinds mensenheuge-
nis staat in Standdaarbuiten het restant 
van de plaatselijke windkorenmolen. 
Slechts weinigen zullen deze molen nog 
met kap en wieken gezien hebben, want 
al in 1921 werd de molen onttakeld. Na 
de Tweede Wereldoorlog verdween als 
gevolg van oorlogshandelingen een 
deel van de romp. Nadien werd de mo-
len nog wel gebruikt als maalderij, doch 

na de aankoop van de molen door ak-
kerbouwer Gerard Koenraadt verviel die 
functie in 1952. In 1990 kwam de steeds 
meer in verval geraakte molen in han-
den van Antoon en Mirjam Koenraadt-
Claassen. Zij stonden uiteindelijk voor 
de keuze om of de molen te herstellen 
– weliswaar niet in oude toestand – of af 
te breken. Zij kozen voor de eerste optie. 
De molen werd voor het beheer onder-
gebracht in een stichting en met zeer 
veel gemeenschapszin vond herstel in 
een ‘mum van tijd’ plaats. Dit herstel en 
de wijze waarop, dwingt zonder overdrij-
ving veel respect af. De molen is nu, zo-
wel binnen als buiten, in goede staat en 
kan weer vele jaren mee. Tevens heeft 
de molen naast de educatieve functie, 
nog een andere functie gekregen, na-
melijk de behuizing van gierzwaluwen. 
De bezoeker krijgt door middel van films 
en informatiepanelen nadere informa-
tie over deze vogel. De vereniging reikt 
de Henk van Velzen-prijs 2011 uit aan 
Antoon en Mirjam Koenraadt-Claassen 
voor hun daadkracht maar vooral ook 
voor hun visie voor het herstel van het 
molenrestant van Standdaarbuiten. De 
molen staat door de educatieve functie 
weer centraal in de gemeenschap van 
Standdaarbuiten, waarbij het dorp heeft 
meegewerkt aan het herstel van de mo-
len. Voor deze gemeenschapszin is juist 
de Henk van Velzen-prijs bedoeld. Ver-
eniging De Westbrabantse Molens.

Presentatie brochure ‘Molens n 
de gemeente Leudal’

Op 15 juni, is aan wethouder Minses van 
de gemeente Leudal de folder ‘Molens 
in de gemeente Leudal’ gepresenteerd. 

In deze folder wordt een korte beschrij-
ving gegeven van alle negen voor het 
publiek toegankelijke molens in de ge-
meente Leudal. In de gemeente Leudal 
staan vijf windmolens en vier watermo-
lens die voor het publiek toegankelijk zijn. 
Daarnaast zijn er nog twee watermolens 
met een woonfunctie. Van de negen 
publieksmolens zijn bovendien alle wind-
molens en één van de watermolens ook 
eigendom van de gemeente Leudal. 
Naast dé molengemeente van Limburg 
is Leudal daarmee ook een belangrijke 
molenbeheerder. De presentatie vond 
plaats in de 150 jarige St. Antoniusmolen 
te Heythuysen . Voorafgaande aan de 
presentatie van de folder vond in de An-
toniuskapel, gelegen op korte afstand 
van de molen, de jaarlijkse Antoniusmis 
plaats. De brochure is in ieder geval in 
alle molens en het Bezoekerscentrum 
Leudal voor Ⓤ 1,- te koop. Zie voor ope-
ningstijden van de molens: www.leumo-
len.nl/leudalmolens. Frans Verstappen.

Limburgse molenstenen malen 
in Tasmanië

In 2009 heeft Hans Titulaer 3 koppels ste-
nen geleverd voor de Callingtonmill, een 
windkorenmolen op Tasmanië. Het betrof 
3 koppels van 130 cm met een maallaag 
van kwarts en een typisch Engels recht-
pand-scherpsel. Echter heel bijzonder is 
dat het scherpsel is uitgevoerd met zacht 
bodemsel. Omdat de maalbalken zoals 
gebruikelijk bij rechtpandscherpsels aan 
elkaar vast zitten, of beter gezegd de 
uitslagen niet in elkaar over lopen en 
de verhoudingen binnen de panden 
ook afwijkt van wat we hier gewend zijn, 
vergt dit geheel andere mallen en een 
geheel andere productiemethode. Met 

Uitreiking van de Henk van 
Velzenprijs 2011 met v.l.n.r. 
Antoon Koenraadt, Ton Meesters, 
Mirjam Koenraadt en kunstenares 
Peet Quintus (foto F. van Bergen, 
26 mei 2011).
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deze aparte stenen is dus ingespeeld op 
de oude traditie van rechtpandscherp-
sels met het gemak van een latere uit-
vinding, zijnde het zacht bodemsel. On-
dertussen hebben de stenen (met in het 
begin wat maaltechnische begeleiding) 
al heel wat tonnen voor de bakkerij, die 
ook bij het project hoort, tot volle tevre-
denheid, vermalen. 

Weerter Molens in de vreugd 

Er is alle aanleiding om de vier gemeen-
telijke molens in Stramproy, Tungelroy en 
Keent in de vreugd te zetten. Want de 
Weerter gemeenteraad heeft op 16 juni 
brede steun gegeven aan het amen-
dement van de fractie van de PvdA 
om bij de aanstaande gemeentelijke 
bezuinigingsoperatie de molens te ont-
zien en niet te verkopen. Daarmee is 
een periode van behoorlijke onrust en 
ook van toch wel zorgen over de toe-
komst van de molens bij Molenstichting 
Weerterland en bij de velen betrokken 
vrijwilligers in positieve zin afgesloten. 
De Weerter gemeenteraad was het met 
de molenstichting en met de 619 men-
sen die hun handtekening onder een 
oproep geplaatst hebben eens dat ver-
koop van de molens geen goed idee 
was. Vanaf het moment dat bekend 
werd dat verkoop de vier gemeentelijke 
molens een van de mogelijke opties was 
om een bezuiniging van miljoenen eu-
ro’s door te voeren, Weert had becijferd 
dat dit jaarlijks een slordige 49.000 euro 
aan onderhoudskosten zou uitsparen, 
heeft het bestuur van Molenstichting 
Weerterland geprobeerd met kracht 

van argumenten en door het geven van 
informatie de raadsleden en het college 
van burgemeester en wethouders ervan 
te overtuigen dat dit plan uit de bezuini-
gingscatalogus geen goede gedachte 
was. Molenstichting Weerterland.

Nieuwe molenkaarten 
Van der Drift

Peter van der Drift heeft onlangs een 
serie van 13 gekleurde molenkaarten uit-
gegeven. Het betreft dit keer een serie 
van de volgende molens: Oude Pekela 
- De Onrust, Hantum - De Hantumermo-
len, Nijetrijne - De Rietvink, Nijhuizum 
- spinnekop, Tijnje - tjasker De Deelen, 
Giethoorn-Jonen - tjasker Jonen, Win-
terswijk - De Bataaf, Nigtevecht - Gar-
stenmolen, Aalsmeer - De Zwarte Ruiter, 
Gouda - Mallemolen, Hoogmade - De 
Kalkmolen, Papendrecht - weidemolen, 
Rijpwetering - Moppemolen, Bocholt (B) 
- Voorste Luysmolen. 
U kunt deze serie bestellen door over-
making van 10,50 euro op ING-rekening 
5681468 t.n.v. P.G.M. van der Drift, Veen-
weg 59, 2631 CJ Nootdorp. 
Indien u de kaart van Bocholt niet wenst 
wordt de prijs 9,90 euro. 
Voor informatie tel: 015 3108742 of 
peter-cindyvddrift@ziggo.nl

In ‘t kort

-De Aylvapoldermolen te Burgwerd 
wordt dit jaar overgedragen aan Stich-
ting De Fryske Mole.
-De sleephelling van de Bolwerksmolen 

te Deventer moet worden gerestaureerd, 
aangezien de fundering aan een kant is 
verzakt. 
-Aangezien de eigenaar en redder van 
de Appelse Molen in Nijkerk in conflict 
is geraakt met de gemeente in verband 
met het niet nakomen van gemaakte af-
spraken, wordt de molen mogelijkerwijs 
in de toekomst voor publiek gesloten. 
-Op 12 mei is de kap geplaatst van mo-
len de molen van Welsum. 
-Aan de Kortrijkse molen in Breukelen is 
de ondertoren opgeknapt. Ondertafele-
menten en hoekstijlen zijn hersteld met 
epoxy en de stijlen zijn weer stevig aan 
de ondertafelementen gefixeerd. Ver-
der is de bonte knaagkever bestreden 
door middel van injectie en heeft de on-
dertoren nieuw riet gekregen. Vanwege 
de financiën staan de plannen voor ver-
plaatsing voorlopig in de koelkast.
-De verdieping van het scheprad van 
de Broekzijdse Molen bij Abcoude zal 
naar verwachting voor de bouwvak ge-
reed zijn. Het herstel van het staande en 
gaande werk is al geruime tijd klaar.
-Bij korenmolen Oog in ’t Zeil te Cothen 
zijn een vijftal vloerbalken in epoxy her-
steld
-Bij de gerestaureerde Westveense Mo-
len zijn langs de Kromme Mijdrecht een 
aantal bomen gekapt op kosten van Het 
Utrechts Landschap. Het zicht op de mo-
len is hierdoor sterk verbeterd.
-Voor een poging tot inbraak in De Gou-
den Engel te Koedijk op 28 mei zijn twee 
jongens opgepakt. 
-De molen De Vriendschap te Bles-
kensgraaf staat voor een bedrag van 
1.450.000 euro te koop. 
-De Roos in Delft zal tijdelijk worden ver-

Twee van de nieuwe molenkaarten van Peter van der Drift, De Kalkmolen in Hoogmade en De zwarte Ruiter in Aalsmeer.
(foto's Peter van der Drift, Hoogmade, 9 april 2011/Aalsmeer, 20 december 2010).



Molenwereld 258  | 14e jaargang 2011 nr. 7-8

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

plaatst. In juni waren de voorbereidingen 
in volle gang. 
-Op 6 juni is de bliksem ingeslagen in 
molen De Hoop te Oud-Alblas. Afgezien 
van kapotte apparatuur, bleef de scha-
de beperkt.
-Op 8 juni is men begonnen met het aan-
brengen van een nieuwe kapbedekking 
op De Walvisch te Schiedam. Het werk 
gaat 5 tot 6 weken in beslag nemen.
-In Kortgene staat de kap weer op De Ko-
renbloem; inmiddels is ook de balie weer 
aangebracht.
-Het molenhuis bij de molen van Borkel 
en Schaft staat voor een bedrag van 
495.000 k.k. te koop. 
-Het gemeentebestuur van Cuijk voert 
overleg met de RCE omtrent de moge-
lijkheden ten aanzien van het verplaat-

sen van de molen te Linden (Molenwe-
reld 2010-11-392). 
-Op 8 juni is J. Sondag (92) te Erp overle-
den. Sondag kocht in 1947 molen De Nij-
verheid in Erp en richtte nadien het vee-
voederbedrijf op dat in 1975 in handen 
kwam van zijn twee zoons en uitgroeide 
tot een van de grootste mengvoederbe-
drijven van Nederland.
-Standerdmolen nummer 1 te Heusden 
is tijdelijk gestut, doordat er sporen van 
de bonte knaagkever in de steenbalk en 
standerd zijn aangetroffen. 
-De gemeente Eersel heeft de bouw van 
een afdakje aan de achterkant van mo-
len Jacobus te Vessem, vanwege het 
ontbreken van een monumenten- en 
omgevingsvergunning.

Molenkalender 2011

27 augustus 2011 Drentse Molendag.
10 en 11september 2011 Open Monu-
mentendag.
10 september 2011 Friese Molendag.
10 september 2011 Overijsselse Molen-
dag.
18 september 2011 Leidse Molendag.
2 oktober 2011 Limburgse Molendag.
10 oktober 2011 Peellandse Molendag 
(NB).

Molenkalender buitenland 2011

28 augustus 2011 Provinciale Molendag 
Antwerpen (B).

Molen De Roos te Delft wacht de 
aanleg van de spoortunnel af (foto 
Donald Vandenbulcke, 3 juni 2011). 

Doorkijkkap met uitzicht in stijl op 
De Walvisch in Schiedam; v.l.n.r. De 
Vrijheid, De Noord en De Palmboom 
(foto 10 juni 2011, F. Prins).

De Korenbloem in Kortgene heeft na 
een lange lijdensweg van ongeveer een 
halve eeuw toch weer een nieuwe kap 
(foto Gerard Barendse, 20 mei 2011). 
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Bij het 
overlijden 
van 
Niek Boekestijn

Op woensdag 15 juni 2911 overleed 
onverwacht op 79-jarige leeftijd 
de Vlaardingse oud-molenaar 

Niek Boekestijn. Hij was jarenlang mole-
naar op de bekende stadsmolen Aeolus.
Niek Boekestijn was een van de velen, 
die in hun prille jeugd blijvend onder de 
indruk komen van de molen. Van huis uit 
waren de molens hem ook niet vreemd. 
Grootvader Boekestijn was molenaar 
geweest op de Groeneveldse Molen in 
Schipluiden. Zijn vader was daar gebo-
ren en deze was later weer molenaar 
op een van de beide molens van de 
Woudpolder onder Delft. In zijn jeugd-
jaren kwam Niek Boekestijn veel bij Jan 
de Willigen op de korenmolen van Schi-
pluiden. De brand van deze molen in 
1944 maakte een onuitwisbare indruk op 
hem. Natuurlijk kwam hij ook veel op an-
dere molens in de regio. Toch werd het 
molenaar-zijn vooralsnog geen beroep, 
maar liefhebberij. In 1957 trad hij in het 
huwelijk en het jonge paar vestigde zich 
bij de Wippersmolen van de Sluispolder 
onder Maassluis. Door een ernstig on-
geval kwam een einde aan Boekestijn’s 
loopbaan als kraanmachinist in het be-
drijf van zijn broer. Na herstel deed hij 
veel reparatiewerk voor de gemeente 
Vlaardingen en dat was eigenlijk al een 
stap in de richting van de molen op de 
Kortedijk, een stap, die daadwerkelijk 
per 1 april 1977 genomen werd. De coö-
peratie die de molen van de gemeente 
huurde trok zich terug uit de molen die 
nu het domein werd van Boekestijn.
Aanvankelijk samen met molenaar L. 
Noordhof van de molen in Maassluis en 
later zelfstandig werd getracht van de 
Aeolus een werkende bakkersmolen te 
maken. Dat verliep in het begin uiterst 

moeizaam, want er moesten vele pro-
blemen overwonnen worden, zowel bin-
nen als buiten de molen. Om permanent 
en op verschillende manieren een heel 
scala aan produkten te kunnen leveren 
werd er in de molen heel wat gesleuteld 
en getimmerd. Onder in de molen, op 
de begane grond, kwam een winkeltje, 
waarin vooral de typische grutterijpro-
dukten verhandeld worden, het domein 
van vooral mevrouw Boekestijn. De om-
zet is sinds 1977 voortdurend omhoog 
gegaan. Naar zijn eigen zeggen zette 
Boekestijn in 1993 all-in tussen de twintig 
en de dertig ton per week om. 
Boekestijn was sinds 1983 als ‘meester-
molenaar’ bij het Ambachtelijk Koren-
molenaarsgilde aangesloten. Het bleef 
niet bij de Aeolus alleen. In 1987 werd 
ook de exploitatie van de molen De Des-
tilleerketel in Delfshaven ter hand geno-
men, maar daar kwam in april 1990 een 
einde aan. In 1999 gingen ook de Schie-
damse molens voor Boekestijn malen, 
eerst De Vrijheid en De Palmboom, later, 
na herstel van de brand, kwam daar De 
Walvisch bij.
Rekenmeesters in het Vlaardingse ge-
meentehuis kwamen tot de conclusie 
dat het afstoten van de Aeolus een be-
sparing van 40.000 gulden op jaarbasis 
zou opleveren. In maart 1992 besloot de 
gemeenteraad de molen te verkopen 
aan vader en zoon Boekestijn. Op 18 
december vond de overdracht plaats 
waarbij contant werd afgerekend in klin-
kende munt.
Niek Boekestijn trok zich meer en meer 
terug uit het bedrijf ten gunste van zijn 
gelijknamige zoon. Groot was de schok 
toen Niek junior in de nacht van 11 op 
12 juli 2000 volkomen onverwacht over-

leed; vooral een enorme klap voor zijn 
familie. Vader Niek verloor meer dan 
een zoon, ook de opvolger die zijn le-
venswerk voortzette. Het betekende het 
einde van het molenaarsbedrijf. Nu is 
dan het levenseinde voor vader Niek zelf 
gekomen. In hem verliest de molenaars-
wereld een markante persoonlijkheid, 
een man die op viel door durf en visie. 
Meer dan enig ander heeft hij in Vlaar-
dingen de molen in de gemeenschap 
gezet. Daar zal om die reden zijn herin-
nering nog lang voortleven. Het moge 
de familie tot troost zijn. jsb.

De Aeolus in de rouw (foto Rob 
Pols, 19 juni 2011).

Afscheid (foto jsb, 17 maart 1990). 

Niek Boekestijn bij de maalstoel 
in de molen (foto jsb, 17 maart 1990). 

- M E N S  E N  M O L E N -
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Vaags
In de werkplaats wordt hard gewerkt 
aan de restauratie van de Oostmolen 
te Mijnsheerenland. Inmiddels is de fun-
dering grotendeels gereed en na de 
bouwvak zal de molen in fasen terug 
keren op de oude stek. Ook wordt er in 
de werkplaats gewerkt aan de restaura-
tie van de twee Potroeden en de lange 
spruit van de Heimolen in Rucphen. Dit 
werk doen we in opdracht van molen-
maker Coppes te Bergharen. Bij molen 
Houdt Braef Stant te Welsum werd de 
kap weer geplaatst en ook de staart en 
het gevlucht zijn weer aangebracht. Er 
resten nog wat werkzaamheden aan het 
binnenwerk, waarna deze restauratie af-
gerond kan worden. Ook de Lohmühle 
in Baerl(D) kreeg het kruiwerk en de kap 
weer terug geplaatst. Molen De Engel 
in Varsseveld kreeg net voor molendag 
een nieuwe gevlucht gemonteerd. Kijk 
voor de overige restauraties en onder-
houdsklussen ook eens op onze website. 

w w w . v a a g s . n l 

Plaatsen van de kap op de 
Lohmühle in Duisburg-Baerl 

Restauratie van de Potroeden 
voor de molen van Rucphen in de 
werkplaats
Het steken van de binnenroede in 
De Engel in Varsseveld. 

(foto's Vaags).

N V V M - m o l e n m a k e r s 

A C T I E F
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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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WINDLUST IN HOEK 
             LUST WEER WIND

Frans Weemaes
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Op zaterdag 4 juni was de restauratie van de molen van Hoek zo ver 

gevorderd dat de molen weer kon draaien. Wethouder Jaap Bos van de 

gemeente Terneuzen onthulde het nieuwe informatiebordje bij de 

toegangsdeur en lichtte vervolgens de vang.

Al sinds 1844 was de familie Platteeuw 
pachter van deze standerdmolen. Dit 
stopte toen Lejier Platteeuw in 1845/46 
een ronde stenen stellingmolen aan de 
Molendreef liet bouwen.
Volgens overlevering was de familie de 
Feijter eerst pachter en later eigenaresse 
van de standerdmolen. De molen was 
echter ‘op’ en stond in het dorp slecht te 
wind. Om die reden liet Willem de Feijter 
in 1856/57 aan de Langestraat eveneens 
een ronde stenen stellingmolen bou-
wen, genaamd “Windlust”.

Bouw

De molen diende uit een krappe beurs 
gebouw te worden. Een neef langs va-
ders kant van Willem de Feijter was aan-
nemer van het metselwerk, dezelfde die 
later de kerktoren bouwde. De buitenste 
halve steen werd gemetseld met IJssel-
steentjes in klinker evenals de buitenste 
koppenlagen. Voor het meer naar bin-
nen liggende metselwerk werden zach-
tere stenen gebruikt. Door het verschil 
in hardheid in het metselwerk is dit later 
problemen op gaan leveren. De buiten-
ste harde schil komt met name aan de 
regenkant los van de zachtere kern. Dit 
is dan ook de voornaamste reden, in 
combinatie met vocht en vorst, van de 
huidige problemen met het metselwerk.
Eveneens volgens overlevering kwam 
Willem de Feijter tijdens de bouw van 
de molen tot de conclusie dat hij geld 
te kort kwam, waarna besloten werd de 
molen te versmallen en een zolder lager 
te maken.
Molenmaker was Rosier uit Cadzand. 
Men kwam op maandag te voet vanaf 
Cadzand en trok bij laag water met ma-
teriaal of de gereedschapskist op de rug 
door De Braakman. Op zaterdag ging 
men weer naar huis. Toen het metselwerk 
op stellinghoogte was is de standerdmo-
len afgebroken om zo veel mogelijk ma-
teriaal opnieuw te kunnen gebruiken bij 
de bouw van de nieuwe molen. Roziers 
knecht, W. de Groote kon het opmerke-
lijk goed vinden met molenaarsdochter 
Barbara de Feijter. Al enkele maanden 
na hun huwelijk was er al een kindje. Het 
echtpaar begon later een eigen molen-
makersbedrijf. De molen is dan ook tot in 
de jaren ’30 door de diverse molenma-
kers De Groote betimmerd. Later werk-
ten hier ook Van Riet en Vandebussche.

Bouwhistorische bijzonderheden

De begane grond was oorspronke-
lijk een aarden vloer met hier en daar 
straatwerk en planken t.b.v. opslag van 
graan. In de jaren ’40 is de huidige be-
tonnen vloer aangebracht.
De eerste zolder is pas in 1900 aange-
bracht. Voor die tijd was er een trap met 
een tussenbordes. Voor de onderste 
trap zijn de trapbomen van de buiten-
trap van de standerdmolen benut. Deze 
zijn behoorlijk door rot aangetast, maar 
dit staat stil sinds zij binnen verwerkt zijn. 
Zeer bijzonder is de ondersteuning van 
het bordes ter hoogte van de builzolder. 
Dit is een end van een vermoedelijk 16e 
of 17e eeuwse dwarsgetuigde pestelroe.
Als compensatie voor de bouw van de 
nieuwe, veel hogere, kerk pal ten zuid-
oosten van de molen werden de balken 
van de oude kerk om niet ter beschik-
king gesteld aan de molenaar. Op deze 
zolder stond oorspronkelijk een klopbuil 
die in of vlak na de 2e Wereldoorlog 
werd vervangen door de huidige centri-
fugaalbuil. De klopbuil werd aangedre-
ven vanaf het spoorwiel. Het lagerpunt 

Windlust doet zijn naam weer eer 
aan.

Molen Windlust rond 1910; hij heeft nog houten roeden en schaliën op de kap. 
Op de stelling 3 geneaties van de molenaasfamilie De Feijter. Bemerk het 
traditionele molenaarspak.

DDe voorganger van de huidige molen 
stond aan de Molendijk en werd ge-
bouwd nadat diens voorganger in 1714 
was omgewaaid. De molen was eigen-
dom van de stad Terneuzen en was een 
zogenaamde dwangmolen. Vermoede-
lijk zijn toen onderdelen van de omge-
waaide voorganger gebruikt.
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van de aandrijfspil is nog aanwezig in de 
balklaag van de luizolder.
De Centrifugaalbuil is na 1980 opnieuw 
bekleed en voorzien van de huidige 
elektromotor. Toen is ook de mengma-
chine opnieuw bedrijfsvaardig gemaakt.
De spil van de motoraandrijving is even-
eens een latere toevoeging. In het gat 
achter de buil heeft de electromotor ge-
hangen die door een haakse overbren-
ging alle drijfwerk hoger in de molen kon 
aandrijven. Hiertoe waren enkele kam-
men in het vangwiel genummerd. Deze 
werden uitgenomen als op de motor 
werd gemalen.
In de maalzolder en de steenzolder zijn 
meerdere onderdelen van de standerd-
molen verwerkt zoals weegbanden, 
spoor- en moerstijlen. Op een aantal zijn 
18e eeuwse inscripties leesbaar.
De 2 koppels 17er kunststenen zijn om-
streeks 1940 geleverd door Reijer Rutgers 
uit Wageningen. Ze zijn destijds opge-
legd door Willem de Groote uit kloetin-
ge. Deze maakte ook de nieuwe kuip 
voor de kropssteen (noord). Marien van 
Riet leverde het voor hem zo typerende 
lichtwerk en peerijzers met kogellagers 
op de voersteen (zuid) en de kropsteen). 
Onder de blauwe steen werd nog een 
kogellager onder het peerijzer aange-
bracht, maar dit koppel heeft later, door 
het plaatsen van een pletter, niet veel 
meer gedraaid.
Met de kunststenen is tot 1978 nog op 
motorkracht gemalen.
De draagbalk van de koningspil was 
in de 2e Wereldoorlog al aan vervan-
ging toe maar door materiaalschaarste 
diende men zich nog een poosje met de 
oude te behelpen. Na het vertrek van de 
Duitsers in 1944 kon er wat geregeld wor-
den met een medewerker van Rijkswa-

Hoek in 1900: op de voorgrond de grotere molen van Platteeuw en achteraan 
de toen nog naamloze Windlust. Deze foto is exact te dateren daar de nieuwe 
kerktoren toen juist gereed was. De kerk werd daarna vervangen. 

terstaat waarna een voormalige meer-
paal, inclusief paalwormaantasting, uit 
de haven van Terneuzen voor een paar 
balen bloem verworven kon worden. De 
balk is van buitenaf gestoken via een 
gat in de muur op het noordoosten. Dit is 
aan het metselwerk nog zichtbaar.
Het spoorwiel is het vermaakte voorma-
lige tweede wiel op de bovenas uit de 
standerdmolen. Het is in 1856 verkleind 
en voorzien van een velg met kammen 
en losse dammen.
Het gaffelwiel van het luiwerk is even-
eens afkomstig uit de standerdmolen.
De luizolder en de kapzolder zijn opge-
bouwd uit de hoekstijlen van de stan-
derdmolen en ander secundair ma-
teriaal. Opmerkelijk is de trap naar de 
kapzolder. Dit is de oude binnentrap van 
de standerdmolen. Hierop staan nog 
18e-eeuwse inscripties.Het vangwiel was 
eveneens afkomstig uit de standerdmo-
len, maar bleek in 1979 niet meer bruik-
baar, waarna het huidige vangwiel werd 
gemaakt.
Het oude wiel met de oude houten hoe-
pelvang werd op de begane grond op-
gesteld.

De molen omgeven door pakhuizen waarvan het dak dienst deed als stelling. 
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Restauratie

In 1959 werd de stelling vervangen door 
een rondom de molen gebouw pakhuis. 
Dit pakhuis is in 1978 ten behoeve van de 
restauratie weer gesloopt. De toen ge-
maakte deuropening is nog waarneem-
baar als een holle ruimte in het metsel-
werk op het noordoosten.
Na aankoop door de gemeente onder-
ging de molen in 1978/80 een grote res-

tauratie waarbij uitwendig de toestand 
van rond 1900-20 als uitgangspunt werd 
genomen en inwendig zo veel mogelijk 
van de meest recente toevoegingen in-
tact bleven.
De elektrische motoraandrijving en een 
pletter waren reeds voor de verkoop 
aan de gemeente aan derden verkocht. 
De pletter bevindt zich nu in De Hoop te 
Wolphaartsdijk.
Met de grote restauratie van 1978-80 
kwam een eind aan het verval en kreeg 
de molen zijn oude gedaante weer te-
rug. Frans Weemaes werd de nieuwe 
molenaar tot de molen in 2003 niet meer 
veilig kon draaien. Jelle de Groote werd 
de nieuwe molenaar en kon na wat re-
paraties de molen weer laten draaien. 
Een nieuwe restauratie was echter nood-
zakelijk.

Opnieuw restauratie

De voorbereiding van de restauratie, het 
opstellen van het bestek en het teken-
werk, werd uitgevoerd door Haakadvies 
uit Nieuwerkerk. Het metselwerk werd 
uitgevoerd als leerlingbouwplaats door 
Leenhouts uit Sluis. Molenmaker Poland 
werd aannemer van het molenmakers-
werk. De begeleiding van de restauratie 
was in handen van de gemeente Ter-
neuzen.
Hoewel veel hersteld of vervangen dien-
de te worden heeft de molen niet echt 
ingrijpende veranderingen ondergaan. 
De belangrijkste is de terugkeer van het 
wieksysteem Van Bussel op de binnen-
roe.

Opening

Op zaterdag 4 juni was dan de feestelijke 
ingebruikstelling. Hierna was de molen 
voor het publiek te bezichtigen. Het viel 
me op dat de molen niet maalvaardig 
is. Dit zal nog in orde gemaakt worden.
Het hoog opschietende groen rond de 
molen is een punt van aandacht.

Hiermee is weer een molen in de ge-
meente Terneuzen in goede staat. De 
gemeente zet zich actief in voor de mo-
lens. Zo werd opdracht gegeven voor 
het opstellen van een restauratiebestek 
voor De Harmonie van de familie Ly-
baart in Biervliet en ook herstel van de 
molenromp in Sas van Gent staan op het 
verlanglijstje. Ook in Overslag staat nog 
een fraaie maar in slechte staat verke-
rende romp op de monumentenlijst. De 
getijmolen in Sas van Gent en de mo-
lens van Spui en Axel verkeren in goede 
staat.

Bronnen:
-Overlevering vanuit de familie De 
Feijter, voornamelijk door wijlen A.P. de 
Feijter.
-Mededeling door F.D.M. Weemaes, 
molenaar op deze molen van 1980 tot 
en met 2003.
-De Windmolen, orgaan van de 
vereniging De Zeeuwse Molen.
-F.D.M. Weemaes, Molens in Zeeland, 
Goes 2003.
-Waarneming tijdens de opname van 
de restauratie.

Juli 1978; start van de restauratie. 
De pakhuizen zijn gesloopt. Bemerk 
het gat in de kap.

Herstel van het metselwerk.

Wethouder Jaap Bos en molenaar Jelle de Groote bekijken het nieuwe 
informatiebord aan de molen. 
Alle foto’s Frans Weemaes, dan wel coll. Frans Weemaes.
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DDe ‘Zoeker’ uit het meinummer is door 
meerdere personen thuisgebracht als 
de molen van Westrhauderfehn, zodat 
er geen twijfel over bestaat. 

De heer Van der Drift uit Den Haag 
schrijft: 
‘de zoeker in MW 148 toont de molen 
Zeldenrüst, ook bekend als Mühle Müller, 
te Westrhauderfehn, gemeente Rhau-
derfehn in de Landkreis Leer. Westrhau-
derfehn ligt hemelsbreed ruwweg 20 
kilometer ten oosten van Bellingwolde. 
De molen, die dateerde uit 1803, is bij 
een bombardement in 1945 in brand 
geraakt en geheel verloren gegaan. Van 
deze molen zijn in het verleden tamelijk 
veel ansichtkaarten in omloop gebracht 
die allemaal het typische veenkoloniale 
landschap tonen zoals we dat ook in 
zuidoost Groningen en noordoost Dren-
the kennen. Zo lagen er nabij de molen 
naast een grote boerderij, die rechts op 
de zoekfoto te zien is, ook een schutsluis 
en een ophaalbrug.’

De heer Van Doornik uit Westernieland 
heeft de molen ook als zodanig bekend 
en schrijft: 
‘De Oostfriese zelfkruier in de Zoeker op 
pagina 178 van het mei-nummer is thuis-
gebracht als de molen van Westrhauder-
fehn, ruim 15 km ten zuidoosten van Leer, 
niet ver van de grens met Groningen. Dus 
niet in de buurt van de veel noordelijker 
gelegen Aurich.
Het toeval wilde dat ik kort na de ont-
vangst van dit blad op uitnodiging naar 
de bekende Oostfriese Müllermeister 
Theodor Steenblock uit Spetzerferhn ben 
geweest, de goeie man die mij in de 
jaren ‘80 het graanmalen en billen van 
molenstenen heeft geleerd. Nieuwsgie-
rig heb ik de Molenwereld meegenomen 
en ik legde hem de Zoeker-foto voor met 
mijn vraag: „Kennen Sie die unbekannte 
ostfriesischen Mühle?” en hij heeft de 
molen „sofort” herkend.
De molen werd eerst bemalen door de 
verwante familie Steenblock-Wartema 
uit Rhaude, daarna wisselde de molen 
van eigenaren tot die bij een gedwon-
gen veilingverkoop in bezit kwam van 
de molenaarsfamilie Müller van de „Alte 
Mühle” in Strackholt, slechts twee kilome-
ter van Spetzerfehn vandaan.
De molen van Westrhauderfehn staat 
bekend als een zeer tragisch geval in de 
Oostfriese molenwereld. Tegen het einde 
van de Tweede Wereldoorlog werd de 

molen totaal verwoest door geallieerde 
bommen. De in en rond de molen aan-
wezige personen kwamen daarbij om 
het leven. Theodor Steenblock kon mij 
niet vertellen welke luchtmacht, van 
de Engelsen of van de Amerikanen, dit 
heeft gedaan. Eén jongen, die het bom-
bardement heeft overleefd, werd door 
een zuster van de omgekomen mole-
naar Müller geadopteerd en heet nu 
Dirksen Müller.
Later is er op die plek een motormaal-
derij gebouwd, die nu weer plaats heeft 
gemaakt voor nieuwe woningen.
Ik kan me nog goed herinneren dat er 
in het woonhuis van de wijlen Groninger 
moleninstructeur Bernard Dijk een grote 
staande foto van dezelfde molen van 
Westrhauderfehn aan de wand hing en 
hij vertelde mij dat die molen door bom-
men werd verwoest. Maar ik had nog 
niet meteen een verband gezocht tus-
sen de Zoeker-foto en die foto bij Bernard 
Dijk thuis.’
Ook de heer Goldenstein uit Verden 
heeft de molen herkend en schrijft: 
Dat de molen in mei 1945 door oorlogs-
handelingen werd vernield. Enkele da-
gen daarvoor was het woonhuis door 
bommen getroffen, waarbij de gehele 
familie Müller werd gedood. Alleen een 
zoontje van een paar maanden oud 
overleefde het ongeluk . Hij dankte zijn 
leven aan de omstandigheid dat hij op 
het moment van het ongeluk in een an-
der vertrek in zijn wieg was gelegd. 
Ook de heer Meesters uit Breda brengt 
de molen thuis: als die van Westrhauder-
fehn. 

De heer Redinius uit Leezdorf brengt niet 
alleen de molen thuis, maar verstrekt ook 
een schat aan historische informatie:
De in 1803 gebouwde molen was sinds 
1840 eigendom van de wijdverbreide 
familie Müller. De molen heette zoals 
meerdere andere Zeldenrüst. De molen 
was gebouwd voor molenaar Watzema 
in Rhaude die hem voor 25.000 Hol-
landse guldens verkocht aan Deichrich-
ter Heye Focken Janssen. Die bouwde 
in 1825 een nieuwe koren- en oliemolen 
in Burlage en verpachte de Zeldenrüst 
aan Wurp Claaßen Strenge. In 1839 ver-
wierf molenaar Andreas Janssen Müller 
uit Bagband de molen bij een publieke 
verkoping. Na hem kwam zijn zoon Rolf 
Fleßner Müller, dan Rudolf Müller en ver-
volgens weer een Rudolf Fleßner Müller. 
In 1945 werd de molen door een bom 
volledig vernield. De hele familie van 
de molenaar kwam om het leven op het 
zoontje Rolf Gerdes Fleßner na die later 
het bedrijf voortzette.

De als ‘Zoeker’ opgenmomen foto da -
teert uit 1939. 
We danken de inzenders hartelijk voor 
de oplossing en de informatie.

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’; een molen, 
ongetwijfeld beneden de grote rivieren, 
maar wel een die er zijn wortels boven 
had. Maar welke is het?
Wie helpt? Reacties a.u.b. te richten 
aan de redactie van de Molenwereld, 
Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle, 
fax 079-5931303, 
e-mail: redactie@molenwereld.nl
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In te zagen volgens bestek en tekening
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A L M E N U M

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

Invaart
De landelijke molendag is natuurlijk 
een ideale gelegenheid om her en der 
molens te bekijken. Eerlijk gezegd, ik heb 
een schitterende dag achter de rug: 
mooie molens, enthousiaste mensen. 
Alleen had ik nog een merkwaardig 
meningsverschil. Ik was in een bergmolen 
en daar had ik het met de molenaar 
over de inrit. De goede man keek mij 
belerend aan en zei vermanend: “Dat 
noemen Wij Molenaars de INVAART”. 
Nu hadden vader en opa het altijd over 
de inrit of de doorrit en een Brabantse 
knecht had het vroeger over de toog. Ik 
keek de man verbaasd aan en vroeg of 
de andere kant dan soms de UITVAART 
was. Een misprijzende blik was het 
resultaat, zodat het zelfs op mijn lippen 
lag om te vragen of een ondernemende 
molenaar soms een UNDERTAKER was. 
Laat ik mijn mond maar houden dacht 

ik. Wel vroeg ik belangstellend of men 
dan in vroeger tijden met bootjes in de 
molen voer, want dat is toch het eerste 
waar je bij een invaart aan denkt. Ik heb 
het zelfs wel eens bij een boottochtje 
zien staan: ‘invaart verboden’. 
De man haalde zijn schouders op en 
vond mijn vraag onzinnig. Daar had 
hij nog gelijk in ook, want in gebieden 
waar je bergmolens tegen komt wordt 
meestal niet zo veel gevaren. “Zo heet 
het nu eenmaal”, zei hij, want zo had hij 
het geleerd en daarmee was voor hem 
de kous af.
Toch bleef het bij mij rondzingen, vooral 
omdat de term op de klank af mij toch 
wel bekend voorkwam. Ineens ging 
mij een lichtje op: natuurlijk; Duits! In 
Duitsland kom je om de haverklap 
bordjes tegen met ‘Einfahrt freihalten!’. 
Dat heeft niets met varen te maken, 

maar met rijden. Vertaald staat er: ‘inrit 
vrij houden’. Inrit; dat is ook precies de 
term die pa gebruikte! 
Ineens dacht ik terug in mijn oude leraar 
Nederlands. Die man had taalzuiverheid 
zeer hoog in zijn vaandel staan en dat is 
natuurlijk niet zo vreemd. Dat hoorde bij 
zijn vak. Nu had de man de oorlog nog 
meegemaakt. Daar had hij zeer slechte 
herinneringen aan overgehouden. 
Vandaar dat hij zelfs ronduit de schurft 
had aan germanismen; al te letterlijke 
vertalingen uit het Duits, op de klank 
af. Die zag hij haast als een persoonlijke 
belediging. Die maakten hem echt 
kwaad. Als ik ‘invaart’ in plaats van 
‘inrit’ zou hanteren dan zou mij dat 
duur komen te staan; in punten en in 
niet mals commentaar. Volgens mij is 
die invaart in de moderne molentaal 
niets anders dan zo’n germanisme, al 
wil ik niet uitsluiten dat het misschien 
in de buurt van de Duitse grens wel 
eens is gehanteerd, maar dat doet 
aan de Duitse achtergrond niets af. 
Molentermen, breek mij de mond niet 
open en die van de redacteur helemaal 
niet zoals ik wel eens van hem begrepen 
heb. Af en toe hanteert die met verve 
het rode potlood.

Balie Kluiver
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De kroonjuwelen van Norden nu -1
Molenzicht in Norden vanuit zuidwestelijke richting omstreeks 1910; vooraan de Deichmühle, links de Frisia of 
Gnurremühle. Beide molens hebben al zelfzwichting, maar nog geen windroos; rechts de oliemolen, die dan noch 
zelfzwichting, noch windroos heeft. De foto verklaart tevens de naam Deichmühle (foto coll. jsb).

InIn het novembernummer van 2007 verscheen in dit 
blad een uitvoerige reportage, De kroonjuwelen van 
Norden’, over de molens van het Oostfriese Norden 
in vroeger dagen. De meeste molens zijn verdwenen, 
maar nog steeds telt dit ‘Schiedam van Oostfriesland’ 
(niet alleen vanwege de grote molens, maar ook we-
gens de branderij -Doornkaat) imposante molens die 
een bezoek meer dan waard zijn. Dankzij Harman-
nus Noot kunnen wij u deze fotoreportage aanbie-
den van de Norder molens een eeuw later. Daarbij 
valt het accent op de Deichmühle en de Westgaster 
Mühle waarbij vooral de laatste molentechnisch op 
een niveau staat dat waarschijnlijk geen enkele Ne-
derlandse windmolen ooit heeft gehaald. Dat hangt 
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De kroonjuwelen van Norden nu -1

Satellietfoto van Norden, met de molens erop gemarkeerd:
 1. De Deichmühle;
 2. De Gnurremühle, nu Frisia;
 3. De Vereinigung of Concordia, alias de ‘Oeljeschlag’;
 4. De Alte Mühle, alias Silbermühle of Schepker’sche Muhle;
 5. De Westgaster Mühle.

samen met de bedrijfsontwikkeling. De Nederlandse windkorenmolen overleefde in 
zijn algemeenheid vooral dankzij het malen van voedergranen. Dat stelde molentech-
nisch qua uitrusting geen hoge eisen. In Duitsland bleven windmolens veel langer in 
de running voor het malen voor de bakkerij. Aan meel en bloem werden om die reden 
veel hogere eisen gesteld. Dat had grote invloed op het maalproces. Vandaar dat 
er machinerieën intrede doen in de molen die je eigenlijk nooit in een Nederlandse 
molen zult aantreffen - en zeker vroeger niet - zoals walsenstoelen, plansiften en reini-
gingsapparatuur. Het moet haast sensationeel zijn om zo’n molen op de wind en met 
motoren volop in bedrijf te zien. In Oostfriesland zou dat nog kunnen; in Nederland 
niet; vandaar de extra aandacht voor deze, in meer dan een opzicht indrukwekkende 
molens. Je zou er jaloers op worden!

Blik uit evens uit zuidwestelijke richting met de Deichmühle en de Frisia, maar 
nu op 9 februari 2008. 
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Monumentale entree van Norden in drievoud met rechts de Deichmühle.

Zoals meer Oostfriese molens heeft 
de Deichmühle op iedere zolder in de 
onderbouw naar buiten openslaande 
deuren.

Netto weegtoestel van het fabrikaat Chronos, een roemruchte naam in het 
maalbedrijf. Toch zullen die in windmolen niet of nauwelijks voorgekomen zijn: 
een maatje te groot; in een meer industrieel ingerichte watermolen zoals die 
in Duitsland of Frankrijk voorkwamen uiteraard wel. Op de achtergrond een 
slangenfilter. 

- G R E N S M O L E N S -
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Om kwaliteitsmeel te krijgen is de reiniging van het graan 
van zeer groot belang; vandaar deze zeefmachine. 

Een kleine spits- en schilmachine met plaatstalen zeefplaat. 

Trieur van het bekende fabrikaat Kalker Trieur Fabrik 
Mayer & Comp. uit Keulen.

Zeer oude walsenstoel van het fabrikaat 
Gebhardt & Sohn.

Een jongere walsenstoel met waarschijnlijk toch een 
zeer respectabele leeftijd.
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Vanuit twee karen kan gestort graan in het steenkaar lopen. Daarnaast kunnen er ook zakken van het bankje af gestort 
worden; dat uiteraard - zo gemakkelijk mogelijk - dicht bij de lui staat. 

Een maalbak met - het gemak dient de mens - een 
in de zolder ingelaten bascule.

De zakken waarin gemalen wordt moeten uiteraard schoon zijn. 
Een zakkenklopmachine ontbreekt dan ook niet.
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Een centrifugaalbuil die nog het een en ander mist.

De Deichmühle heeft een ijzeren as van een in Nederland 
onbekende constructie: de eigenlijke as zit met f lensen en 
bouten aan de askop.

De zeer sterk uitgebouwde kap met de windroos. 

Naast de Deichmühle is ook nog historie van andere aard te vinden. Schuin tegenover de molen ligt aan de Bahnhofstraße 
een spoorwegemplacement dat nu in gebruik is bij Museumseisenbahn Küstenbahn Ostfriesland, die de museumspoorlijn 
Norden-Hage-Dornum exploiteert, een deel van de vroegere spoorlijn Emden - Norden- Jever- Wilhelmshaven.  De spoorlijn 

loopt tussen de Gnurremühle en de Concordia door.

De malende Gnurremühle omstreeks 1920, maar nu met windroos. De hoge ijzeren schoorsteen wijst op de aanwezigheid 
van een stoommachine. Achter de brug een schutsluisje in het inmiddels gedempte Moortief dat zo nu dienstbaar is aan het 
wegverkeer. Pal naast het gebint van de brug een seinhuis bij de spoorlijn richting Wilhemshaven, tevens bediening voor de 
draaibrug over het Moortief. Rechts van de brug de molen Vereinigung. De omgeving is werkelijk onherkenbaar veranderd. 
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In 1929 werd de Gnurremühle tot op de onderbouw 
gesloopt. De molenstomp is nog net zichtbaar achter de 
grote houten schuur. Het Fehnkanal maakt een bocht en 
komt uit bij de Deichmühle. De situatie is nu onherkenbaar 
veranderd; in feite zijn de beide molens de beste 
oriëntatiepunten. Alleen een enkele van de oude panden 
rechts zijn overgebleven.

Later werd de stomp van de Gnurremühle voorzien van 
een hoger puntdak en een aangebouwd silopand, getooid 
met de niets mis te verstane functionele naam Kornhaus. 
Op deze foto uit 1976 is het Moortief nog niet (helemaal) 
gedempt, maar de ophaalbrug is wel vervangen door 
een vaste brug. Het pand van het Haupt-Genossenschaft 
Hannover (coöperatie) is ook zichtbaar herkenbaar op de 
foto van omstreeks 1920. De veranderingen zijn enorm 
maar molen omgeving staat nog veel meer te wachten 
(foto jsb 8 juli 1976). 
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Het gedempte Fehnkanal wordt een wegverbinding en heet dan Heerstraße. In 
1984 werd de Fördervereins Norder Windmühlen e.V. opgericht met als eerste 
doel het herstel van de Gnurremühle. Die poging slaagde en in 1993 draaide de 
molen weer. Voor de herbouw werd gebruik gemaakt van onderdelen van een 
andere molen. Om het achtkant pas te krijgen op de onderbouw werd het hoger 
opgemetseld. Dat is ook te zien aan de raamindeling. De afstand van de bovenste 
ramen tot de balie is groter dan voorheen zoals de oude foto’s ook uitwijzen. De 
zonder meer imposante molen wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. 

De kap van de Gnurremühle. Op de windpeluw staat de naam Frisia en op 
de baard de jaartallen 1700 en 1991. Het eerste herinnert aan de bouw van de 
eerste molen op deze plaats en het laatste aan de herbouw. De molen is op een 
merkwaardige manier verbusseld: de stroomlijnneuzen zijn gevormd van 
houten latten.

Gezicht vanaf de Heerstraße, het gedempte Fehnkanal, op de beide molens 
met achteraan de Deichmühle. De landelijke setting van beide molens is 
verstedelijkt, maar de molens blijven het beeld domineren. Zo is de herbouw 
van de Gnurremühle een niet te onderschatten investering in het stadsbeeld. 
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De malende Vereinigung kort 
voor de oorlog. De molen is dan al 
tientallen jaren korenmolen. Blijkbaar 
is er dan minder behoefte aan 
opslagruimte, want de beide stenen 
schuren ter weerzijde van de molen 
zijn ingericht als woningen. Op de 
voorgrond het Fehnkanal.

Via het Fehnkanal/ Heerstraße ko-
men we bij de Vereinigung die 
betrekkelijk dicht bij de Gnurren-

mühle staat. De molen werd in 1733 ge-
bouwd als oliemolen, maar anderhalve 
eeuw geleden werd hij ook korenmolen. 
In 1945 volgt helaas onttakeling

Na de onttakeling zet het verval 
door. Een restauratie in 1976 is een 
keerpunt. Het casco van molen en 
bijgebouwen wordt hersteld en het 
geheel ingericht voor bewoning. De 
stenen aanbouw op de voorgrond 
herinnert aan het stoomtijdperk toen 
aan deze kant zich het ketelhuis, de 
stoommachine en de schoorsteen 
bevonden - zie Molenwereld 
november 2007 (dia jsb 8 juli 1976).

De Vereinigung, gezien vanuit het 
noordwesten, dezelfde richting als op 
de vooroorlogse foto. Zolang er een 
romp is, is er nog hoop...
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De Vereinigung in 
2008, gezien vanuit het 
zuidoosten. Helaas is bij 
deze restauratie geen 
rekening gehouden met 
een eventuele completering 
(overgang vierkant-
axchtkant; aansluiting 
schuren), iets wat deze 
bijzondere en mooie molen 
stellig verdient.

De top van de kopgevel van de oosterschuur wordt afgesloten 
met een bijzonder mooi uitgevoerde natuurstenen sluitsteen. 
De westerschuur had die ook, maar daar is die verdwenen. 
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Na de drie molens aan de zuidkant van Norden bekeken 
te hebben vertrekken we naar de andere kant van de 
stad voor de andere twee molens. Vanaf de Neueweg, 

een drukke winkelstraat kijken we om en zien dan in het verleng-
de van de wegas een als een vorst malende Deichmühle. Een 
beeld dat mij (jsb), na meer dan dertig jaar nog op het netvlies 
geschreven staat; nooit meer gezien, maar ook nooit vergeten.

Helaas ontbreekt het in dit nummer aan ruimte voor de West-
gaster Mühle en de Alte Mühle; toekomstmuziek....

De malende Deichmühle aan het eind van de Neueweg in 
Norden (dia jsb, 8 juli 1976).

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

‘t Betere Werk

De molen van Lievelde
De heer Esselink uit Delft reageert op het bijschrift van de foto van de molen van Lievelde in 
het laatste nummer van Molenwereld, pag. 208 en schrijft: ‘Daarin staat, dat de stroomlijn-
neus nog herinnert aan het wieksysteem Ten Have. Ik heb zelf ook lange tijd verondersteld, 
dat de molen bij het herstel door molenmaker Ten Have in de Tweede Wereldoorlog Ten 
Havekleppen kreeg, maar Frans Gunnewick vertelde mij dat er alleen stroomlijnneuzen op 
beide roeden werden aangebracht. Misschien vond eigenaar Beusink de Ten Haveklep-
pen niet nodig of te duur. Dat wist Frans niet.’
De genoemde veronderstelling is waarschijnlijk ontleend aan het Jaarboekje 1943-1952 
van De Hollandsche Molen dat op pag. 39 expliciet het aanbrengen van Ten Have-wieken 
met remkleppen meldt.

- A D V E R T E N T I E -
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Die week daarop zijn we weer naar 
de molen gegaan en ik zie nog 
het plaatje heel helder voor me. 

Abelskamp stond bovenop de stelling, 
wij daaronder en we vroegen; ‘Mogen 
we boven komen?’
En dat mocht en zo kwam het dat ik 
leerling-molenaar werd, net als zoon Dirk 

Jan, Jos en Hanna. 4 kinderen van 13, 14 
jaar die vanaf toen spelenderwijs en le-
renderwijs opgroeiden in het molenvak. 
Elke zaterdagmiddag naar de molen. 
Daar zaten we dan vaak in een kring op 
stapels zakken. Ik had een schriftje voor 
de aantekeningen op schoot. Terwijl de 
molen draaide luisterden we naar de 

Het is 1973 en ik ben 13 jaar als ik naar de open dag ga op de 

Nooitgedacht te Warnsveld. Ik wist sinds een tijdje dat ik ‘bij molens 

hoorde’ omdat ik op vakantie het molenvirus had opgelopen. 

En toen was daar de opening van de molen in ons dorp. 

Ik wist niet eens dat we een molen hadden…!

Het halve dorp was uitgelopen en liep in een file door de molen.

Herinneringen aan 

Dick Abelskamp

verhalen van meneer Abelskamp. Met 
op de achtergrond het geluid van de 
kammen die in elkaar grepen, het soe-
ven en suizen van de wieken, het piepen 
en schudden van het achtkant. Het werd 
allemaal heel gewoon. We leerden dat 
het gewoon was. We leerden het kijken, 
luisteren en aanvoelen van de molen. 
We wenden aan de geur van vers ge-
malen meel, het gevoel van reuzel aan 
je handen. En altijd de begeleiding van 
de flitsende schaduw van het gevlucht, 
en het zonlicht dat in banen door het 
meelstof scheen. En altijd de rust van de 
leermeester die het vak tot in de toppen 
van zijn vingers had. Niet alleen wist hij 
hoe je moest omgaan met de molen, hij 
had ook de gave om het op ons over te 
dragen. Nauurlijk werden we ook aan 
het werk gezet. Vegen, vangen, kam-
men wassen, malen, kortom alle voorko-
mende werkzaamheden. Totdat we op 
ons achttiende examen deden en op de 
Warkense molen – de andere molen van 
meneer Abelskamp - mochten draaien. 

En als ik nu terugkijk en analyseer wát 
er nu zo bijzonder was dan kan ik daar 
het volgende over zeggen. Het was de 
bijzondere mix van vakmanschap en be-
scheidenheid. Thuis gebruiken we soms 
de term ‘methode Abelskamp’. Het staat 
enerzijds voor het menselijke vriendelijke 
contact, je altijd welkom weten en voe-
len, aan de ander kant het vermogen 
om steeds naar de essentie te blijven 
zoeken.
Hij wist de technische zaken van de 
molen heel eenvoudig uit te leggen en 
terug te brengen naar die essentie zón-
der afbreuk te doen aan de magie. Hij 
deelde de liefde die je had en wist tege-
lijkertijd over te brengen dat het werken 
ermee niet zo ingewikkeld was. Voor mij 
was hij leermeester, voorbeeld, vormge-
ver van mijn jeughobby, inspirator voor 
molenbeheer en een geboren verteller, 
kortom een molenvader.

En of het nu wel of niet waar is, ik scherm 
nog steeds met ‘dit heb ik van Abels-
kamp geleerd’ en ‘Abelskamp zei al-
tijd…’: 
Het is vandaag de nationale molen-
feestdag met veel activiteit op allerlei 
molens, maar als ik kijk hoeveel molen-
mensen tóch hierheen gekomen zijn 
dan weet ik dat wat ik zojuist gezegd 
heb door anderen wordt herkend.

Ik hoorde woensdag dat meneer Abels-
kamp was gestorven en hoe. Enerzijds 
is er het grote verdriet dat hij nu weg is 
en anderzijds vind ik het zo lief van God 
dat het op deze wijze is gegaan. Ik be-
denk me steeds dat God tegen meneer 
Abelskamp heeft gezegd: 

”Als jij nu vast naar de molen gaat, 
dan kom ik je daar zo halen”.

(Toespraak bij het afscheid van Dick Abelskamp 

op 14 mei, door een van de eerste leerlingen.)

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

Ada Meurs
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AEOLUS 
    en 
Elektra
Sievert Christiansen, Dellstedt

Uwe Karstens, Langenrade 

P i lotproject voor 
e lek t r ic i te i t sopwekk ing 

met k las s ieke windmolens 

Probleemstelling

Voortdurend en duurzaam  onderhoud 
van een klassieke molen na restauratie is 
een van de grote problemen waarmee 
monumentenzorg,  molenverenigingen 
en moleneigenaren in Duitsland mee te 
kampen hebben. Daarom zou elektrici-
teitsopwekking een eventuele mogelijk-
heid zijn waardoor de eigenaren van 

klassieke windmolens op een zinvolle 
manier extra inkomen genereren met 
de draaiende windmolen. De hausse 
van de moderne windmolens voor dit 
doel is een extra aansporing. Dit idee 
hebben vast veel windmoleneigenaars 
al overwogen. Sommigen hebben die 
gedachte uitgewerkt in een concreet 
plan. Maar alle projecten zijn, vroeg of 
laat, mislukt. Er zijn duidelijk knelpunten, 

anders zouden er zeker werkende voor-
beelden zijn. De Verein zur Erhaltung der 
Wind- und Wassermühlen in Schleswig-
Holstein und Hamburg e.V. heeft een 
werkgroep opgericht om voor molen 
Aeolus in Bargum, Noord-Friesland, een 
levensvatbaar concept te ontwikkelen. 
In de loop van het inmiddels zesjarige 
bestaan is de opwekking van elektriciteit 
door klassieke windmolens grondig on-
derzocht. De analyse van de resultaten 
hebben geresulteerd in een praktijkpro-
ject, dat loopt sinds december 2005. Af-
zonderlijke proefnemingen bij klassieke 
windmolens hebben de leden van de 
werkgroep in Duitsland en Denemarken 
bij de molens in Vernum, Malchow, Dyb-
bel, Bardowick, Ostgroßefehn, Gander-
kesee besproken met de exploitanten 
van de daar toegepaste technologie 
om ervaringen voor de eigen installatie 
te verzamelen. Hierbij werd al snel duide-
lijk dat er geen klassieke molen bestaat 
die permanent duurzame elektriciteit 
opwekt binnen het raam van hun eigen 
vermogen. Alle systemen zijn in deze 
zin niet operationeel, hoewel het vaak 
in publicaties anders staat vermeld. De 
uitkomst was voor ons bepaald niet be-
moedigend terwijl we al een concept in 
het achterhoofd hadden, te meer daar 

InIn 1886 werd de korenmolen Aeolus in Bargum in het Duitse 

Sleeswijk-Holstein, kreis Nordfriesland, niet ver van de Noordzee en 

de Deense grens gebouwd als opvolger van een afgebrande voorganger. 

In 1949 werd de molen onttakeld. In oktober 1975 werd de molen 

publiek verkocht. De nieuwe eigenaar, Thomas Carstensen begon met 

aan een langdurig restauratietraject. 

In 1989 kreeg de molen een nieuw gevlucht en een nieuwe windroos. 

De Aeolus is nu weer geheel maalvaardig als koren- en pelmolen, 

zowel op de wind- als op de motor en er kwam zelfs een nieuw 

bedrijf bij; elektriciteitsopwekking. 

Molen Aeolus in Bargum (foto Peter Reinholz).
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de opwekking van elektriciteit met wa-
termolens (via waterrad of turbine) be-
trekkelijk eenvoudig is.

Waar liggen dan de problemen?

Pas na diepgaande discussies in de 
werkgroep waren we in staat om licht te 
scheppen in de duisternis. Allereerst is 
de asynchrone elektriciteitsopwekking 
met directe voeding in het net volledig 
ongeschikt voor een historische molen. 
Waarom dat zo is, vereist een wat meer 
uitvoerige verklaring. Een asynchrone 
generator is tegelijkertijd ook een asyn-
chrone motor. Deze motoren zijn de 
meest voorkomende elektrische aan-
drijvingen in industrie, handel en bedrijf. 
Een asynchrone motor met twee pool-
paren heeft een theoretische onbelast 
toerental van 1500 omwentelingen per 
minuut. Bij belasting neemt die iets af 
(20 tot 30 rpm), terwijl het afgegeven 
vermogen op de as stijgt. Deze afname 
in snelheid noemt men slip. Overbelast 
men de motor, dan blijft die op een ge-
geven moment abrupt staan en heeft 
nauwelijks kracht meer. Elektrisch gezien 
ontstaat voor het elektriciteitsnet in deze 
toestand een kortsluiting. De voorge-
schakelde beveiligingen (zekeringen) 
slaan uit. Een asynchrone motor gaat 
over naar generatorbedrijf wanneer 
men probeert de motor boven haar vrij-
looptoerental op de as aan te drijven. 
Bij deze zogenaamde “positieve slip” 
(plusminus 20 tot 30 omw./min.) levert 
de motor stroom aan het net, zoals een 
generator. De overgang van werking 
van motor naar generator is flexibel. Syn-
chronisatie is niet nodig. Zonder verbin-
ding met het net of parallelle conden-
satoren levert de asynchrone generator 
geen elektrische energie. Met de toene-
mende slip neemt weliswaar het in het 
net afgegeven vermogen toe, maar dit 
moet ook worden toegevoerd door het 
mechanisch systeem op de aandrijfas. 
Ook in deze toestand kan de asynchro-
ne generator kortsluiting veroorzaken, 
namelijk dan, wanneer het aandrijven-
de vermogen tot boven de maximale 
slip wordt verhoogd. Dit wordt bereikt 
met een enorme krachtsinspanning, 
waarbij de snelheid minimaal toeneemt. 
Leken op elektrotechnisch gebied kun-
nen zich ongeveer als volgt voorstellen: 
U rijdt met uw kleine personenwagen 
langzaam achterop een met 80 km voor 
u uitrijdende vrachtwagen en probeert 
die op te duwen. Zodra u  in aanraking 
komt, geeft u vol gas. De versnellings-
bak, de koppeling, banden kermen, 
maar de truck rijdt niet meetbaar snel-
ler. Juist die situatie moesten alle wind-
molens meemaken, die werden uitge-
rust met asynchrone generator. Na zeer 
korte tijd liep het drijfwerk in de soep, 

De opwekkingsinstallatie op de spoorwielszolder. De installatie staat op de 
draagbalk voor de spil die met een cardanische koppeling is verbonden met de 
tandwielkast die de generator rechts aandrijft. Op de achtergrond een plansift 
(foto Peter Reinholz). 

De moleneigenaar, Thomas Carstensen, voor de generator (foto Peter 
Reinholz).

Het kroonijzer is vervangen dooreen 
modern lager (foto Peter Reinholz).
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In de kap van de molen (foto Peter Reinholz).

omdat het verschil in toerental tussen de 
motor- en generatorbedrijf op de mo-
lenas in ons voorbeeld, slechts een maxi-
mum van 0,6 omw./ min. is (overbrenging 
molenas - generator 1:100). Bij 15 asom-
wentelingen / min, zou de generator 
precies 1500 rpm. maken. Bij 15,3 omw. 
/ min. op de bovenas zou het systeem 
zijn bovenste limiet gaan overschrijden. 
Bovendien loopt de molen bij een inval-
lende bui niet harder omdat de genera-
tor nu, evenals de vrachtwagen in het 
bovenstaande voorbeeld de snelheid 
bepaalt. De kracht van de storm geeft 
de wieken en het binnenwerk onevenre-
dig hoge overbelasting die uitloopt op 
brokken. Als de wind even wegvalt en 
de molen terugzakt onder de zestig ein-
den dan gaat het hele systeem over op 
motorbedrijf. Dat betekent dat de motor 
nu de hele molen aandrijft en stroom 
uit het net verbruikt. Er is geen fantasie 
voor nodig om zich voor te stellen welke 
enorme torsiekrachten zich voordoen bij 
deze veranderingen in belasting op het 
houten drijfwerk van de houten windmo-
len. In zo’n toestand mag een windmo-
len beslist niet gebracht worden! 

Daarnaast is er nog een reden waarom 
men een zelfregulerende molen (bij-

voorbeeld met zelfzwichting) niet op 
een constant toerental kan fixeren. Voor 
een goede werking van de zelfregule-
ring moet het toerental variabel zijn.

Dit bleek bij enige experimenten op de 
molen van Uwe Karstens in Langenrade. 
Bij een vrij sterke en vlagerige wind had 
Karstens de molen goed ingesteld. De 
gewichten aan de ketting zorgden er-
voor dat de kleppen onder overkomen-

de buien vertraagd open en dicht gin-
gen waarbij de wieken  sneller en dan 
weer langzamer draaiden. In die situatie 
hebben we  de molen met de vang vol-
ledig tot stilstand gebracht. Hoewel de 
wind niet veranderde bleven de kleppen 
bijna gesloten. Er moeten dus nog meer 
krachten  bij de zelfregulering in het spel 
zijn. Alleen de druk van de wind op de 
kleppen is niet voldoende. Het toene-
mende toerental van de bovenas ver-
oorzaakt bij de treklatten aanvullende 
middelpuntvliedende krachten die, als 
ze goed zijn aangebracht, hoofdzakelijk 
voor de opening van de kleppen verant-
woordelijk zijn. Voor het sluiten zorgen 
dan de gewichten aan de ketting. Het 
is daarmee een statisch en dynamisch 
uitgebalanceerd regelsysteem.
Dit is op zich niets nieuws, maar door de 
uitvinders van het zelfzwichtingssysteem 
in de vroege 19de eeuw op goede reden 
zo ontwikkeld - hoewel alle door ons on-
dervraagde ‘oude windmolenaars’ er-
van overtuigd waren dat alleen de wind 
de kleppen open drukte! Experimenten 
en berekeningen hebben aangetoond 
dat bij een veranderd aantal  asomwen-
telingen van 10 toeren per minuut tot 15 
omw. / min., de daaruit voortvloeiende 
stijging van de middelpuntvliedende 
krachten een extra druk van 700 Newton 
(70 kg) uit te oefenen op de treklat uitoe-
fent. Pas met deze extra kracht wordt het 
gewicht samen met het gewicht van de 
regulierstangen opgeheven, en de klep-
pen openen zich. 
Uit de mislukte experimenten met bo-
vengenoemde windmolens en ook de 
verder opgedane kennis, heeft de werk-
groep  de oorzaken voor het mislukken 
geanalyseerd en om de opgetreden 
problemen te vermijden vier uitgangs-
punten voor stroomopwekking met histo-
rische molens vastgesteld.

1. Aanpassing aan de molen 
(regulering) 
Historische molens met windroos en 
zelfzwichting (zelfregulering) hebben 
alle regel- en bedieningsfaciliteiten om 
functioneel op een bevredigende wijze 
graan te malen. Het hele stroomopwek-
kingssysteem moet aangepast worden 

Opmerking: 
In tegenstelling tot het boven-
staande wordt - ook met  steun 
van de werkgroep - een project 
aan de molen van Sprengel in 
de kreis Neuenkirchen wijk uit-
gevoerd met als uitgangspunt 
een asynchrone generator en 
voeden aan het net. Over de 
door Siemens ontworpen elek-
trotechniek zijn op zijn vroegst 
in het najaar de resultaten be-
kend, waarover dan verslag zal 
worden gedaan.

Nieuwe kammen in het bovenwiel; 
een nieuwe bonkelaar (foto Peter 
Reinholz).
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aan het gedrag van de molen als aan 
het malen van graan. Nooit mag de mo-
len in haar eigen regeldynamiek veran-
derd, beperkt of onderdrukt worden.

2. Vermogensbeperking
Een op maximale prestatie gerichte 
stroomopwekking belast het klassieke 
binnenwerk te zwaar. Bij een een snel-
heid van 15 asomwentelingen per minuut 
(60 einden), mag het opgewekte vermo-
gen 15 kW (testfase) niet overschrijden, 
zelfs wanneer  de wiekensnelheid we-
zenlijk toeneemt.  De optimale vermo-
gensbovengrens moet geleidelijk aan 
het werkelijke vermogen van de molen 
aangepast worden. Boven het optimale 
aantal asomwentelingen moet het ener-
gieopwekkingssysteem een degressieve 
(verhoudingsgewijs afnemende) karak-
teristiek vertonen.

3. Exploitatie
Een economische exploitatie van een 
windkorenmolen is in zijn algemeenheid 
vandaag aan de dag niet meer te rea-
liseren. Dit geldt ook voor de opwekking 
van elektriciteit. De opwekking van elek-

trische energie is louter een extra posi-
tieve zingeving voor de molen en het 
milieu. 
Daarenboven is het laten draaien van 
molens vanuit het oogpunt van monu-
mentenzorg van bijzonder belang. De 
ervaring maakt duidelijk dat draaiende 
molens de herstelbehoeften beperken. 
Bovendien verrijken ze het landschaps-
beeld op een bijzondere manier. 

4. Bedrijf
In bedrijf zijn zonder toezicht is verboden, 
evenals bij het graan malen.

Conclusie 

Volgens onze kennis van zaken was er 
geen klassieke windmolen in Duitsland 
die in overeenstemming met zijn presta-

Sievert Christiansen controleert het elektrische deel voor de inbedrijfname 
(foto Peter Reinholz).

Thomas Carstensen voor de boiler 
van de CV; rechts twee walsenstoelen 
(foto Peter Reinholz).

tievermogen duurzaam en aanhoudend 
stroom opwekte. Vandaar, dat het dan 
ook onze wens was een systeem te ont-
wikkelen volgens de door de werkgroep 
vastgestelde uitgangspunten, ten einde 
om voor elektriciteitsproductie met klas-
sieke molens exploitanten betrouwbare 
informatie aan de hand te doen opdat 
windmolens weer vaker draaien in ons 
land met een nuttig doel. Kostbare en 
frustrerende afzonderlijke experimenten 
moet daarom tot het verleden behoren. 

Projectmolen en aanbeveling 
voor de uitvoering 

De eigenaren van de molen Aeolus in 
Bargum, Uschi en Thomas Carstensen, 
houden zich sinds 1980 met het thema 
elektriciteitsopwekking in hun molen 
bezig. Om die reden is Thomas Carsten-
sen ook lid van de werkgroep geworden 
en heeft het intensieve overleg over de 
thematiek sterk gestimuleerd. Dankzij 
de in acht genomen verworven kennis 
van de werkgroep konden we voor het 
proefproject van een met de molen Ae-
olus voor een stroomopwekkingsinstalla-
tie de volgende speciaal op maat ge-
maakte oplossing aanbevelen:
Ten einde de kosten te minimaliseren, 
hebben de partijen besloten voor een 
‘eiland oplossing’. De opgewekte ener-
gie wordt als ‘wild AC’ (wisselspanning 
met een variërende frequentie, dit in 
tegenstelling tot de wisselspanning uit 
het stopcontact die een vaste frequen-
tie heeft van 50 Hz) toegevoerd in het 
verwarmingssysteem en de warmwater-
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voorziening van het molenhuis. De onder 
de spil te monteren tandwielkast (1:50) 
en de generator worden op de ‘Stirn-
radboden’ (spoorwielszolder) geplaatst. 
Op deze plaats verstoren ze het graan 
malen niet en zijn goed in te passen in 
de molen. De krachtoverbrenging gaat 
vanaf de spil rechtstreeks naar de tand-
wielkast.

Om tot een bevredigend en compro-
misloos maal- en stroomopwekkingsbe-
drijf te komen moet het binnenwerk van 
de molen in vlekkeloze staat gebracht 
worden. Er moet een nieuwe bonkelaar 
worden gemaakt. Alle kammen van de 
overbrengingen moeten vernieuwd wor-
den door een vakman afgewerkt en op 
steek gezet worden.
Verdere componenten als de windroos, 
het kruiwerk, de vang, het gevlucht, de 
zelfzwichting. de as en de lagers moeten 
vanzelfsprekend functioneel en in goe-
de staat zijn.

Alleen onder deze voorwaarden, zal 
duurzame stroomopwekking mogelijk 
zijn.

Technisch ontwerp 

Op basis van deze informatie (zie de 
bijgevoegde schematische ontwerp-
schets) en de daaruit voortvloeiende 
gegevens, heeft de Verein zur Erhal-
tung der Wind- und Wassermühlen in 
Schleswig-Holstein und Hamburg e.V. 
het project met de familie Carstens als 
pilotproject ten uitvoer gebracht. Bij de 
eerste renovatie van de molen in de ja-
ren ‘80 werd met dit voornemen in het 
vooruitzicht al zelfzwichting op stalen 
roeden met remkleppen gemonteerd; 
nog steeds functioneel en in de beste 
conditie. De spil werd ingebracht voor-
dat de kap werd geplaatst, maar nog 
zonder de bonkelaar Uitgaande van 
deze toestand en vanuit het standpunt 

de kosten te minimaliseren, lag het voor 
de hand om de overbrenging direct via 
een tandwielkast uit te voeren en die on-
der de spil direct te verbinden met het 
binnenwerk van de molen. 

Bonkelaar en kammen 

De uitvoering van dit werk moet worden 
overgelaten aan uitgesproken vaklieden 
die zoiets vaker hebben gedaan bij nog 
daadwerkelijk in bedrijf zijnde korenmo-
lens. Voor dit werk, konden we het mo-
lenmakersbedrijf Groot  Wesseldijk uit 
Nederland inschakelen. De 75 kammen 
op het grote bovenwiel op de as werden 
eerst onafgewerkt in het wiel gestoken, 
daarna op steek gezet en kam voor kam 
met een beitel met de hand afgewerkt 
zodat ze optimaal ingrijpen op de kam-
men van de nieuwe , op de spil aange-
brachte bonkelaar. Voor dit deel van het 
werk moesten we 20.000 euro inplannen.

Generatorkeuze

Bij de keuze van de generator zijn twee 
factoren erg belangrijk:
- Hij moet van buitenaf zo regelbaar zijn 

dat boven het nominale toerental de 
stroomopwekking degressief in te stel-
len is.  

-  Hij moet geconstrueerd zijn zonder 
koolborstels of collectorsrs. 

Dit resulteert in een veiliger bedrijf met 
een minimum aan onderhoud. 
Voor een vermogen in orde van grootte 
van 15 tot 20 kW, hebben we gekozen 
voor een synchrone generator (400 V 
wisselstroom bij 1500 omw. /min.) van 
FIMAG uit Finsterwalde. Hij voldeed aan 
alle eisen en is bovendien met een prijs 
van bijna 1000 euro voordelig in prijs. 

Keuze tandwielkast 

Voor het ontwerp en de levering van 
de tandwielkast zijn we in zee gegaan 
met de deskundigen van het molen- 
en machinebouwbureau van Walter 
Schuhmann in Bad Kissingen. Hoewel 
voornamelijk actief op het gebied van 
watermolens, werkte Schuhmann een 
voorstel uit. Met name de directe koppe-
ling van de spil as met de tandwielkast 
(I = 1: 50), waarbij de niet onaanzienlijke 
massa en krachten van invloed waren 
overtuigde ons. Dit deel van de installa-
tie kostte bijna 12.000 euro.

Elektrotechnische uitrusting en 
de regeling 

De kern van ons verhaal en daarmee 
ook van het pilotproject ligt in de degres-
sieve regeling van de generator boven 
zijn nominaal toerental van 1500 omw / 
min, afhankelijk van een oplopende mo-
len bij sterkere wind. Zoals al gesteld is, is 
zo dat bij toenemend toerental ook de 

De af levering van de generator met de tandwielkast op 19 november 2005 
(foto Uschi Carstensen). 

De nieuwe, door Groot Wesseldijk vervaardigde bonkelaar arriveert 
(foto Uschi Carstensen). 
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opgewekte spanning aan de generator 
proportioneel hoger wordt en daarmee 
ook de belasting van de molen. Juist 
dit moet absoluut worden voorkomen, 
want bij het bereikte nominale toerental 
van de generator moet het voor de mo-
len makkelijker worden, opdat het bin-
nenwerk niet overbelast wordt. Door de 
gemakkelijke toename van het aantal 
asomwentelingen kan die zichzelf opti-
maal regulieren (de kleppen van de zelf-
zwichting gaan open).
Dit eisenprofiel voor elektrisch regule-
ring, hebben we voorgelegd aan di-
verse bedrijven om het controlesysteem 
voor ons te bouwen. De antwoorden wa-
ren teleurstellend! Ofwel de genoemde 
prijs gingen onze middelen te boven of 
er was geen belangstelling. Behalve dan 
de firma Turck uit Mülheim an der Ruhr 
die gestandaardiseerde componenten 
voor industriële automatisering levert. Uit 
hun assortiment raadden zij ons drie pro-
ducten aan, waarmee wij met de juiste 
programmering dichter bij het doel kwa-
men. Het hele systeem hebben we zelf 
ontworpen en getest in combinatie met 
de generator en belastingsweerstanden 
in de vorm van 6 heteluchtkanonnen van 
in totaal 15kW. De proefopstand werd 
aangedreven met een trekker via de 
PTO. De voet van een behulpzame boer 
op het gaspedaal simuleerde daarbij 
een vlagerige wind. 
De afstelling ging volgens de door de 
werkgroep opgestelde uitgangspunten, 
die hieronder meer gedetailleerd wor-
den beschreven: 

Regelparameters

De generator moet een bekrachtings-
spanning van 18V gelijkstroom van bui-
tenaf krijgen. Deze spanning krijgen 
we via een gelijkstroomadapter uit het 
openbare stroomnet. Het totale verbruik 
van het systeem is 150 W. De bekrachti-
gingsspanning wordt nu afhankelijk van 

het toerental van de generator met een 
diodencascade in vijf stappen van elk 
1,5 V tot 10,5 V omlaag geschakeld. Het 
proces activeert bij 1500 rpm. de eerste 
verlagingsstap. De volgende stappen 
gaan met intervallen van 100 omw./min. 
totdat de generator  2000 rpm bereikt 
en de installatie wordt afgeschakeld. In 
dit gebied, dat ongeveer 33% boven het 
gewenste toerental van de generator 
ligt, blijft het afgegeven vermogen op 
de permanent aangesloten gebruiker 
van 15 kW constant. Het koppel dat de 
molen belast neemt af terwijl de molen 
binnen deze grenzen sneller loopt. Die 
33% is voldoende om de zelfzwichting 
van de molen optimaal te laten werken. 
De afschakeling daarboven zorgt ervoor 
dat door de verdere toename van de 
molensnelheid de zelfzwichting- en de 
remkleppen opent en de molen afzakt 
tot de nominale snelheid van de gene-
rator. Automatische heraansluiting vindt 
plaats bij 1600 rpm. 
Ondanks aanvankelijke bezwaren werkt 
het eigenlijk zonder problemen. 
De stroomopwekking begint bij onge-
veer 500 rpm. en eindigt bij 2000 rpm. 
waarbij de grenzen van 1500 omw./min. 
tot 2000 omw./min. degressief geregeld 
worden zodat hier het vermogen van 15 
kW niet wordt overschreden, wat per slot 
overeenkomt met ons uitgangspunt. 

Toerentalmeting en 
signaalgeving

Om de schakelniveaus voor de instel-
ling van de degressieve bekrachtigings-
spanning in overeenstemming met het 
toerental te reguleren, is het noodzake-
lijk om het toerental van de generator 
nauwkeurig te meten. Een toerental-
opnemer van de firma Turck met een 
non-contact magnetische impulsgever 
op de generatoras is voor dit doel heel 
goed geschikt. Op een display is het 
toerental afleesbaar. Op een aparte 

uitgang geeft dit apparaat een toeren-
talafhankelijke stuurspanning aan. Deze 
stuurspanning wordt gecontroleerd via 
twee andere signaalgevers van Turck 
die de grenswaarden bewaken. Via 
de precies ingestelde  grenswaarden 
schakelen relaiscontacten afhankelijk 
van het toerental van de generator de 
bekrachtigingsspanning hoger of lager. 
Met deze drie componenten en de juiste 
programmering was het kernprobleem 
simpel en voordelig opgelost.

Schakelen en meten

De elektrische schakel en meetappara-
tuur, evenals de toerentalmeting en de 
installatie voor de bekrachtigingsspan-
ning, hebben we functioneel in schakel-
kasten geïnstalleerd en aangesloten. Al-
les is overzichtelijk ondergebracht op de 
begane grond van de molen. De lokale 
elektricien installeerde samen met de 
verwarmingsmonteur de verwarmings-
elementen in voor de cv-installatie en 
legde de leidingen naar de molen aan. 
Voor de elektrische installatie  en de 
montage van de generator met de tand-
wielkast en de bodemplaat in de molen, 
hebben we naar schatting nog 17.000 
euro besteed, waarvan het grootste 
deel door verrekenbare zelfwerkzaam-
heid door de eigenaren en een aantal 
werkgroepleden werd opgebracht. 

Financiering 

De financiering van het op 50.000 euro 
geraamde project was niet gemakkelijk 
en vereiste veel geduld en overtuigings-
kracht.
Bijdragetoezeggingen van deelnemen-
de sponsoren dateerden al uit 2004; het 
laatste gat in de financiering werd ge-
sloten in september 2005, toen het Lan-
desamt für Denkmalpflege (dienst mo-
numentenzorg van de deelstaat) voor 
het voor monumentenbehoud relevante 
deel van de kosten subsidie toekende. 

Schema van de installatie; voor de verklaring: zie tekst 
(tekening Sievert Christiansen).

Degressieve afstelling van de 
generator. Wanneer de generator 
1500 omwentelingen bereikt neem 
het afgegeven vermogen niet meer 
toe (15 kW). 
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Het financieringsplan zag er als volgt uit: 
- 20.000 euro BingoLotto
- 9.850 euro Landesamt für Denkmalp-

flege
- 9.150 euro sponsors
- 6.000 euro moleneigenaar
- 5.000 Verein zur Erhaltung der Wind- 

und Wassermühlen in Schleswig-Hol-
stein und Hamburg e.V. 

De werkzaamheden begonnen onmid-
dellijk.

De eerste resultaten 

Op 22 december 2005 konden de eerste 
proefnemingen uitgevoerd worden. He-
laas, zoals altijd op zulke dagen, was er 
te weinig om het systeem in werking te 
brengen. Bij goede wind draait de mo-
len, om stookkosten uit te sparen. Ook 
waren we in tussentijd in staat om het 
hoogste vermogensbereik te behalen, 
waarbij het systeem voldeed aan onze 

verwachtingen. Wie met succes gebruik 
wil maken van een korenwindmolen om 
elektriciteit te publiceren doet er ver-
standig aan uit te gaan van de door de 
werkgroep geformuleerde vier principes 

Projectverantwoording

Als opdrachtgever trad de Verein zur 
Erhaltung der Wind- und Wassermühlen 
in Schleswig-Holstein und Hamburg e.V. 
op, omdat BingoLotto alleen projecten 
ondersteunt van vrijwilligersorganisaties. 
Het projectmanagement was in handen 
van het bestuurslid Sievert Christiansen, 
die ook de werkgroep voorzat, de elek-
trotechnische installatie ontwierp en 
aanlegde. Voor het molenbouwkundige 
deel en de afwikkeling was bestuurslid 
Uwe Karstens verantwoordelijk.
Voor meer informatie zie: 
w w w . m u e h l e - a e o l u s . d e

Noot van de redactie: 
Ook in Nederland is er op dit terrein 
geëx perimenteerd. Kort na 1980 wekte 
men op de Witte Molen in Nijmegen 
elektriciteit en warmte op voor eigen ge-
bruik. Daarbij maakte men onder meer 
met gebruik van een DAF-variomatic, 
een scheepsdynamo en een wervel-
stroomrem. Een en ander is beschreven 
in Van Haver tot Gort het orgaan van 
het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde, 
1981 no. 36. jsb.

Sleeswijk-Holstein is nog altijd een 
molenrijk gebied, ook al heeft het 
‘große Mühlensterben’ er duidelijk 
zijn sporen getrokken. Molen nr. 38 
is de molen van Bargum. 

Voor het eerst werd in Nederland 
‘groene stroom’ op windkracht op-
gewekt met de molen van Stavenisse 
op 9 maart 1912. Dat is binnenkort 
precies een eeuw geleden en aan deze 
mijlpaal zou best breed aandacht 
aan mogen worden geschonken 
(foto Gerard Barendse 3 juni 2011). 

De belasting van het houten binnenwerk bleek bij de elektriciteitsopwekking 
met klassieke molens in Nederland een groot probleem zich uitend in veelvuldige 
kambreuk. Om die reden werd in De Kraai in Westbroek een met ijzer versterkte 
constructie toegepast: zeer brede kammen staan in ijzeren bussen. Achter de 
groene stroken bevinden zich de oude kamgaten. De 380 V wisselstroomgenera-
tor in deze molen heeft een vermogen van 37 kW bij 735 omwentelingen, maar is 
al sedert vele jaren buiten werking.
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