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

Bij de omslag voorzijde: In dit nummer neemt de Hoogewegse molen bij 
Noordwijk een voorname plaats in (foto H. Noot, 22 april 2008).

Bij de omslag achterzijde: Wat hebben deze molen in het Limburgse 
Meterik en de Westbroekmolen in het Rijnlandse Zoeterwoude met elkaar 
gemeen? Ze lijken niet erg op elkaar. Toch hebben ze hoogstwaarschijnlijk 
een gemeenschappelijk verleden. Beide begonnen hun molenleven als 
watermolen voor de Nieuwkoopse droogmakerij. Alleen wist de molen in 
Limburg zijn ‘hoofdtooi’ te behouden (foto Donald Vandenbulcke, 2 juli 
2010).

MOLENSACTUEEL 291
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MOLENSACTUEEL: Wederopbouw Sint Antonius te Eerde 298
MOLENSACTUEEL: Romp en kap geplaatst op de molen 
van Hoonhorst 300
  Wim Schrijver
NVVM-molenmakers ACTIEF 302
MOLENSACTUEEL: Windlust in Hoek lust weer wind 262 
ZOEKER 304
'T BETERE WERK: Invaart 304
Molens Rijnland: Willem Langeveld Van de Hoogewegse molen 305
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UIT 'T KIJKGAT 309 
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  J.S. Bakker
MENS EN MOLEN: Molens Denekamp in de rouw 318
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MOLENSACTUEEL: Drievoudig molenfeest in Groningen 320
  Anne Wieringa

Dit nummer bevat weer ‘Molens-Rijnland’ het orgaan van de 
Rijnlandse Molenstichting, waarin Andries Veloo weer een van de 
molenaars van de stichting in beeld wordt gebracht, om precies 

te zijn Willem Langeveld, de molenaar van de Hoogewegse molen bij 
Noordwijk. Dit nummer wordt daarom ook verzonden aan de relaties 
van deze stichting.
Het hoofdartikel in dit nummer is eveneens gewijd aan een molen in 
Rijnland en net zo als precies een jaar geleden aan de molen van 
Westbroek in Zoeterwoude, waarvan de romp nog steeds aan de 
Zuidbuurtse Watering staat. In 2010 hadden we het in het redactionele 
commentaar over ‘Het Grote Raadsel rond deze molen’. Tekenaar 
Bas Koster en ik hebben geprobeerd dat grote raadsel op te lossen. 
Dat heeft ons zeer veel hoofdbrekens gekost en meerdere momenten 
hebben op het punt gestaan de handdoek in de ring te gooien. Het 
zou te ver gaan om in te gaan op alles wat ons dwars zat. Of we in onze 
bedoeling geslaagd zijn beoordeelt u zelf maar.
Naast de gebruikelijke rubrieken hebben de overige artikelen veelal 
te maken met de actualiteit. Het zorgde er voor dat dit nummer weer 
ruimschoots gevuld werd; het is haast eentonig. Graag zouden we het 
blad nog wat dikker willen maken, maar dat laat het aantal abonnees 
niet toe.

En Balie Kluiver heeft zo zijn twijfels bij het repareren van oude Potroeden.                                                                                       
                                                                                                                          JSB

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

Op 2 augustus 2011 is op 75-jarige leef-
tijd de Groninger molenmaker Cor Mo-
lema te Scheemda overleden. Molema 
was tot 1 december 2000 molenmaker/
eigenaar van Molema VOF (voorheen 
Roemeling-Molema), en bouwde onder 
ander andere een replica van een Gro-
ninger molen in het Amerikaanse dorpje 
Fulton aan de Mississippi, alsook een 
nieuwe standerdmolen in Bremerha-
ven. Molema begon in 1957 op 22-jarige 
leeftijd te werken in het bedrijf van zijn 
schoonvader Albert Roemeling, en nam 
in 1972 het roer van hem over. Molema 
ontving op 5 maart 1994 van Vereniging 
De Hollandsche Molen het Certificaat 
van Verdienste. 

Stichting wil poldermolen 
Borgercompagnie in eigendom

De Stichting poldermolen Borgercom-
pagnie Oostkant heeft met een bro-
chure waarin de visie op monument en 
omgeving wordt geschetst, de eerste 
stappen gezet richting mogelijke restau-
ratie van de gewezen poldermolen (Mo-
lenwereld 2009-12-468). De stichting wil 
het restant voor een symbolisch bedrag 
kopen van de eigenaar Dienst Landelijk 
Gebied. Men wil de noodkap vervan-
gen zodat de molen van binnen niet ver-
der vervalt. Mocht de stichting eigenaar 
kunnen worden van de enige ronde ste-
nen poldermolen in het Noorden, dan 
gaat men op zoek naar fondsen voor 
restauratie van de laatste stenern water-
molen van Groningen.

Opening Westerse molen te 
Nieuw-Scheemda

Op 24 september is de gerestaureerde 
Westerse molen te Nieuw-Scheemda in 
bedrijf gesteld. Dit is een in 1862 gebouw-
de watermolen met twee vijzels waarvan 
de grote met een houten balk en ijzeren 

lubben is uitgevoerd (Molenwereld 2011-
6-203). Die is vorig jaar hersteld evenals 
de voorwaterloop, drie velden riet op 
het achtkant, kruipalen, windborden, 24 
heklatten en een achtkantstijl. Verder 
zijn de roeden doorgehaald, is schilder-
werk verricht, grond aangebracht, en de 
kroosbrug gerepareerd. De restauratie is 
mede mogelijk gemaakt door een bij-
drage uit de Regeling Rijk subsidie Weg-
werken Restauratieachterstand (RRWR). 
Gedeputeerde De Vey Mestdagh heeft 
de officiële opening verricht en aanslui-
tend kon men de molen bezichtigen. De 
restauratie is uitgevoerd door molen-
makersbedrijf Doornbosch uit Adorp. In 
tijden van wateroverlast wordt de mo-
len als reservegemaal ingezet. W. van 
Rheen.

Herstel molenbiotoop 
De Zwaluw Zuurdijk

In september is een project gestart 
rond de biotoop van molen De Zwaluw 
in Zuurdijk. Het initiatief om de molen 
en de bijbehorende molenbiotoop te 
herstellen komt van de bewoners van 
het Marnedorp. Zij hebben contact ge-

De door door Molema gebouwde 
molen The Immigrant in Fulton.

De gedeeltelijke gesloopte molen 
van Borgercompagnie; het laatste 
restant van een stenen watermolen 
in het noorden van het land 
(foto H. Noot, 8 maart 2004).
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zocht met het Groninger Molenhuis en 
Landschapsbeheer Groningen. Zuurdijk 
kent een groep actieve bewoners die er 
veel aan gelegen is hun dorp leefbaar 
en aantrekkelijk te houden. Zo hebben 
zij zich ingespannen om zowel de molen 
als de kerk te laten restaureren. Beide 
monumenten, waarop men terecht zeer 
trots is, dragen bij aan de aantrekkelijk-
heid van het dorp voor zowel de dorps-
bewoners als recreanten van elders. 
Het Molenhuis en Landschapsbeheer 
streven ernaar dat aan het eind van het 
traject, en dat is naar verwachting sep-
tember 2012, de gerestaureerde molen 
De Zwaluw in Zuurdijk weer beschikt over 
een goede molenbiotoop aangepast 
aan de landschappelijke en cultuurhis-
torische waardevolle omgeving. Verder 
verlangen zij dat de gemeente bekend 
is met de voorwaarden en wensen voor 
een goede molenbiotoop; dat de be-
woners rondom de molen het belang 
van een goede molenbiotoop onder-
kennen èn willen meewerken om deze in 
stand te houden. Ook is het van belang 
dat er een goede werkwijze (stappen-
plan) is ontwikkeld om ook op andere 
locaties in de provincie Groningen mo-
lenbiotopen te herstellen, rekening hou-
dend met de landschappelijke kwaliteit 
van de omgeving en met betrokkenheid 
en medewerking van de bewoners rond-
om de molen. Museumhuis Groningen/
Groninger Molenhuis.

Restauratie Westermolen 
Dalfsen van start

De molenmakers van het bouwbedrijf 
Kolthof uit het Friese Stiens zijn begin 
september gestart met een omvang-

rijke restauratie van de Westermolen te 
Dalfsen, in 1898 de ‘bakermat’ van het 
sindsdien wekelijks verschenen vakblad 
‘de Molenaar’, destijds gestart door de 
drukker Gos Eshuis, een buurman van de 
eigenaar van de Westermolen. Onge-
veer de helft van de circa vier ton kos-
tende operatie heeft betrekking op de 
bijgebouwen: de molenschuur en een 
bijgebouwtje. 
In verband met de restauratiewerkzaam-
heden werd de molen vorig jaar oktober 
al voor het publiek gesloten. Dat nu pas 
gestart kan worden heeft te maken met 
allerhande procedures betreffende de 
benodigde vergunningen, met name 
betrekking hebbend op de bestemming 
die de molenschuur straks gaat krijgen. 
Dit grote bijgebouw zal na een ingrij-
pende verbouwing ingericht worden als 
trefcentrum waarin diverse activiteiten 
plaats kunnen vinden, zoals concerten, 
exposities enz. Een aan de oostzijde 
staand klein gebouwtje wordt ingericht 
als winkel voor streekproducten en zal 
worden gerund door de Groene Marke. 
Het streven is de bijgebouwen aan het 
einde van het jaar gereed te hebben.
De werkzaamheden aan de molen heb-
ben betrekking op zowel het staande 
als het gaande werk. Voor wat betreft 
het staande werk gaat heet om het ver-
nieuwen van de staartbalk, korte spruit, 
draagbalken van de stelling, schilder-
werk, herstellen van scheurvorming in 
het metselwerk en een nieuw rietdek 
voor romp en kap.
De werkzaamheden met betrekking tot 
het gaande werk omvatten onder an-
dere het vernieuwen van de penverbin-
ding van de vangbalk en het afstellen 
of vernieuwen van diverse onderdelen, 
zoals het bovenwiel en de bonkelaar 
(nieuwe kammen), taatspot spil, vang-
stok en vang.
Begin 2012 moet de molen weer draai- 
en maalvaardig zijn. Een heropening 
van de Westermolen is voorzien op za-
terdag 5 mei 2012. B.G. Kloosterman.

Tullekensmolen te Beekbergen 
heropend

Wethouder Blokhuis heeft op zaterdag 
25 juni de officiële opening van de Tul-
lekensmolen in Beekbergen verricht. De 
voormalige papiermolen en later wasse-
rij verkeerde in 2008 nog in zeer slechte 
staat, maar is de afgelopen drie jaar 
volledig gerestaureerd. Redder in nood 
bleek de heer Bredenoord, die een plek 
zocht voor zijn verzameling A-Fords. De 
historische molen en de auto’s zijn te be-
zichtigen, want de Tullekensmolen is een 
museum geworden en daarmee een 
goed voorbeeld van herbestemming 
van cultureel erfgoed door een parti-
culier. Het gebouw is zoveel mogelijk in 
de oude staat teruggebracht, zoals het 
voor de oorlog was. De watergang ach-
ter de molen is ook gerestaureerd. Dit 
najaar wordt begonnen met de water-
bak en het waterrad. Het streven is om 
deze klus volgend voorjaar klaar te heb-
ben. Gemeente Apeldoorn. 

Restauratie De Hoop te 
Oldebroek gestart

In juli is een start gemaakt met de res-
tauratie van De Hoop in Oldebroek. Wet-
houder Hoorn gaf hiervoor het startsein. 
In het verleden heeft deze achtkante 
stellingmolen ook als oliemolen dienst 
gedaan, waarbij de olieslagerij in een 
uitbouw naast de molen was onderge-
bracht. Sinds 2002 zijn plannen gemaakt 
om de molen te restaureren. Hiervoor 
hebben de particuliere eigenaar van 
de molen en de gemeente Oldebroek 
zich intensief ingezet. In 2010 kwamen 
deze plannen in een stroomversnelling 
door een subsidie van 300.000 euro, 
verstrekt door de provincie Gelderland. 
Vereniging De Hollandsche Molen heeft 
een haalbaarheidsonderzoek gedaan, 
waarin de gefaseerde restauratie en 
herbestemming van de molen beschre-

De Westermolen in Dalfsen  met 
ervoor de molenschuur en het bijge-
bouwtje (foto B.G. Kloosterman).

De Tullekensmolen in Beekbergen in augustus 1979 (foto J.H. van Krimpen).
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ven is. Hierbij wordt aansluiting gezocht 
bij het regionale project Zuiderzeestraat-
weg. De molen wordt herbestemd met 
een toeristische en/of educatieve func-
tie.

Molenweekend Noord-
Holland-zuid 2011

Op 8 en 9 oktober 2011 organiseren de 
molenaars van Stichting Molens Zuid-
Kennemerland, voor de negende keer 
het Molenweekend Noord-Holland-Zuid. 
Dit jaar gesteund door de Hollandsche 
Molen in het kader van de Bank-Giro-
Loterij molendagen. De deuren van 

de deelnemende molens staan een 
of twee dagen voor u open. Waar en 
wanneer u terecht kunt vindt u op de 
vernieuwde website. De molens in Zuid-
Kennemerland en in het zuidelijke deel 
van Noord-Holland zijn zeer gevarieerd. 
Stenen korenmolens, achtkante houten 
korenmolens, een wipwatermolen, twee 
zeldzame paltrokhoutzaagmolens en 
diverse poldermolens. Tijdens het mo-

lenweekend zijn veel van deze molens te 
bewonderen en op enkele molens wor-
den extra activiteiten georganiseerd. 
De molenaars en de vrijwilligers gidsen 
u graag door hun molen en hebben ant-
woord op al uw molenvragen. Mocht 
u geïnteresseerd zijn in deze zeldzame 
hobby, dan kunt u zich altijd aanmel-
den bij de molenaar. U bent ook op ons 
9e Molenweekend Noord-Holland-zuid 
weer van harte welkom. Bekijk de deel-
nemerslijst via www.smzk.nl. Stichting 
Molens Zuid-Kennemerland.

Molen 5 van de Nederwaard 
rechtgezet

Een belangrijke fase in de restauratie 
van molen 5 van de Nederwaard is af-
gerond. Nadat eerst al in de week er-
voor de romp was losgemaakt van de 
onderkant, verliep ook het recht (-er)
zetten van de romp op 27 juli geheel vol-
gens plan. Het rechtzetten is uitgevoerd 
met vier rond de molen geplaatste vij-
zels. De vijzels waren bevestigd aan een 
betonnen ring die rond de molen is aan-
gebracht als platform en versteviging. 
Onder de ring is de molen losgemaakt 
van de voet. In 4 uur tijd stond de mo-

Molen De Hoop in Oldebroek is een van de vele korenmolens die evolueerde tot 
een moderne mengvoederfabriek. In de meeste gevallen ging dit gepaard met het 
verdwijnen van de molen. De Hoop in Oldebroek is er gelukkig een uitzondering 
op (foto H. Noot). 

Molen Nederwaard No. 5 voor het 
rechtzetten (foto J. de Vries, 19 juli). 

Nederwaardmolen No. 5 na 
het rechtzetten 
(foto J. de Vries, 4 augustus 2011).
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len weer recht. De vloer van de originele 
kapzolder is gebruikt als referentie voor 
het waterpas zetten. Daardoor staat de 
molen nog enigszins scheef, maar dit 
voorkwam een ingrijpende herpostione-
ring van de balklagen met de eraan ver-
bonden werkzaamheden. Jaap de Vries

Een bijzondere ‘gevelsteen’ 
onthuld in molen De Walvisch

De originele gevelsteen van de De Wal-
visch bevindt zich aan de straatzijde. De 
schildering die onlangs werd voltooid 
door Ron van der Leeuw, molenaar in 
opleiding en van origine kunstenaar 
van beroep, is aangebracht op een 
binnenmuur op de begane grond. De 
afbeelding toont een walvisvaarder 
gezien vanaf de stelling van de molen 
met daarom heen een impressie van 
het molenaarswerk. De onthulling van 
deze schildering markeert de start van 
een nieuwe fase in het bestaan van De 
Walvisch. De wandschildering legt een 
brug tussen het gebruik van De Walvisch 
in het verleden en in het heden. De Wal-
visch en de andere Schiedamse molens 
leverden van oudsher het meel voor de 
productie van jenever. Om die reden 
was een telg uit de Nolet-familie bereid 
om de wandschildering op 16 juni 2011 te 
onthullen. Fred Prins.

Ondertoren wipmolen van 
de polder Quakernaak van 
Meerkerk naar Streefkerk

Op 12 juli is de ondertoren van de mo-
len van de polder Quakernaak en Ar-
kelse Hoeven staande in Meerkerk aan 
de Grote Kanaaldijk van zijn plaats ge-
hesen en in een naastgelegen weiland 
neergezet. Daar is de molenstomp op 13 
juli weer opgepakt om naar een schuit 
gereden te worden, die het gedemon-

teerde bouwwerk via het Merwede-
kanaal en de Merwede naar de naar 
Molenmakers- en Aannemersbedrijf De 
Gelder BV aan de Industrieweg te Slie-
drecht heeft gebracht. De werkplaats in 
Sliedrecht is een tussenstation, want de 
gerestaureerde ondertoren is voorbe-
stemd om geplaatst te worden op het 
fundament van de de in 1962 afgebran-
de Hoge Tiendwegmolen te Streefkerk. 
De molen is al in 1930 ontdaan van het 
bovenhuis. De eigenaar, de heer B. van 
Dieren, heeft de ondertoren verkocht 
aan de SIMAV. De fundering van deze 
molen wordt gerestaureerd. De nieuwe 
Hoge Tiendwegmolen komt naast de 
Sluismolen te staan. Van deze molen is 
het fundament in 2009 drastisch geres-
taureerd. SIMAV.

Duurzame restauratie fokwieken 
De Onderneming te Wissenkerke

In juli 2011 zijn de fokwieken van De On-
derneming te Wissenkerke vervangen 
door aluminium exemplaren. De molen 
die nog wekelijks beroepsmatig in bedrijf 
is voor de productie van biologisch meel 
is eigendom van Marinus Verhagen. 
Aangezien er enige tijd over heen ge-
gaan is, alvorens de RCE accoord ging 
met het vervangen van de fokwieken 
door aluminium fokwieken, heeft het 
tot half 2011 geduurd voordat de Firma 
Straver uit Almkerk tot herstel over kon 
gaan. De oude fokwieken van de molen 
waren van Red Ceder. Op de remklep 
waar de fokkeschenkel heeft gezeten is 
het hout verstikt en ook op verschillende 
andere plaatsen zijn de twintig jaar ge-
leden fokwieken gaan rotten. Tien jaar 
geleden werden de fokwieken al op ver-
schillende plaatsen hersteld. De lengte 
van de nieuwe fokwieken is 10,10 meter, 
inclusief de remklep van 1,60 meter. De 

breedte bedraagt 80 centimer. De fok-
ken zitten met 5 cm lange roestvrijstalen 
parkers met kunstof ring op de schenkels 
geschroefd. 

Weg vrij voor aanbrengen wie-
kenkruis De Volharding te Best

De roeden voor De Volharding te Best la-
gen al ruim een jaar klaar bij molenma-
kerij de Jongh in Veldhoven, maar eind 
september is het zover dat ze gestoken 
kunnen worden. De restauratie liep ver-
traging op doordat de eigenaresse van 
café De Mulder naast de molen in Best 
bezwaar maakte tegen het feit dat de 
wieken deels boven haar erf zouden 
draaien (Molenwereld 2011-6-209). De 
gemeente Best zou de molen niet kun-
nen laten draaien, zolang er geen rege-
ling voor deze ‘erfdienstbaarheid’ was 
getroffen. Nu de aankoop van het café 
naast molen de Volharding in Best is af-
gerond, is daarmee eindelijk de weg vrij 
om de molen maalvaardig te maken. 
Voor 1 december zal de restauratie af-
gerond worden. Vooruitlopend daarop 
zal de gemeente de uiteindelijke be-
stemming van de molen en het braaklig-
gende terrein bepalen. 

Zwaar gewonde door ‘klap van 
de molen’ in Terheijden

Op zaterdag 30 juli kreeg een bezoeker 
van de Molen De Arend in Terheijden op 
de balie een klap van een wiek van de 
malende molen. De situatie liet zich zo 
ernstig aanzien dat niet alleen ambu-
lance uitrukte maar ook een trauma-
heli vanuit Rotterdam naar Terheijden 
werd gedirigeerd. Het slachtoffer werd 
met een hoogwerker van de brandweer 
van de balie afgehaald. De man bleek 
zwaar gewond maar verkeerde niet in 
levensgevaar. Uiteraard was de schrik en 
ontsteltenis bij alle betrokkenen groot. 
Toen molens nog volop in bedrijf waren 

De wandschildering in De Walvisch 
te Schiedam (foto F. Prins, 11 juni 
2011).

Demontage van de poldermolen 
Quakernaak (foto J. de Vries, 12 juli 
2011).

Het aanbrengen van de aluminium 
fokken aan molen De Onderneming te 
Wissenkerke (foto A. Hak, juli 2011). 
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kwamen dit soort ongelukken veelvul-
dig voor; veelal met spelende kinderen. 
Toch blijft ook nu uiterste waakzaam-
heid geboden, zowel voor de molenaar 
als de bezoeker. Daar komt bij dat veel 
bezoekers zich niet bewust zijn van de 
kracht van de molen en daardoor het 
gevaar onvoldoende zien. Zo werd op 
24 november 2002 een Chinese toerist 
op de molen De Zoeker in Zaandam 
door een wiek getroffen en liep enige 
gebroken ribben op. Een paar maan-
den eerder gebeurde iets dergelijks in 
het Vlaamse Aartselaar.

Olieslagerij in molen de Windlust 
in gebruik

Vanaf 2008 is in korenmolen Windlust te 
Roeven volop gewerkt aan een nieuw 
olieslagwerk. Medio dit jaar was het ge-
reed en wordt er proefgedraaid. Op 1 
oktober is de officiële opening en vanaf 
2 oktober, op de Limburgse Molendag, is 
het olieslagwerk in bedrijf. In 2006 deed 
molenaar Piet Heldens tijdens de ver-
gadering van de Molenstichting Neder-
weert het voorstel om opnieuw een olie-
slagwerk in de molen te maken. Omdat 
er geen geld voor een dergelijke inves-
tering voor handen was, kwam het idee 
niet van de grond. In 2008 kwam mole-
naar Harrie Rooijakkers met de gedach-
te om het project als opleidingsproject 
uit te voeren. Op deze wijze konden im-
mers veel kosten bespaard worden en 
zou het ook een goede entree zijn voor 
sponsoring en subsidie. Dit idee kreeg 
gestalte door met de regionale HBO, 
MBO, en VMBO afspraken te maken en 
ook met medewerking van een plaatse-
lijk openluchtmuseum waarin een zage-
rij en smederij productief zijn. Voor de fi-
nanciële ondersteuning werd een Raad 
van Advies opgericht onder voorzitter-
schap van de burgemeester. Er bleef 
ook veel werk over voor de vrijwillige mo-
lenaars en voor het echte vakwerk werd 
de molenmaker ingeschakeld. Met deze 
organisatie is onder leiding van Harrie en 
met steun van Piet en andere vrijwillige 
molenaars de uitdaging aangegaan om 

het olieslagwerk te gaan maken. Met de 
hulp van de Raad van Advies werden de 
nodige financiële middelen bij elkaar 
gekregen. In het studiejaar 2008-2009 
is de engineering verzorgt door 4 stu-
denten van de PTH Fontys Hogeschool 
uit Eindhoven. Medio 2009 werd ook de 
monumentenvergunning verleend. In 
het studiejaar 2009-2010 zijn 3 van de 4 
studenten als stagedocent aan de slag 
gegaan bij Gilde Opleidingen (MBO) in 
Venlo en het Kwadrant (VMBO) in Weert 
om onderdelen van het olieslagwerk 
te maken. In dezelfde periode en ook 
daarna hebben de vrijwillige molenaars 
de slagbank en de wentelas gemaakt 
evenals onderdelen van de kollergang 
en vuister. Het zaagwerk van het eiken 
constructiehout en het smeedwerk werd 
uitgevoerd door de vaklieden van open-
luchtmuseum Eynderhoof. Adriaens mo-
lenbouw werd ingeschakeld voor het 
maken en afstellen van een aantal wie-
len. Zo is men erin geslaagd om met een 
beperkt budget een ambachtelijk cul-
tuurhistorie terug te brengen die vroeger 
in de Windlust aanwezig was, doch door 
de industrialisatie verloren was gegaan. 
Frans Verstappen.

Limburgse Molendag op zondag 
2 oktober 2011

Op zondag 2 oktober is het voor de der-
tiende maal Limburgse Molendag. Het 
jaarlijks gebeuren wordt georganiseerd 
door de Molenstichting Limburg in sa-
menwerking met Het Gilde van Vrijwil-
lige Molenaars afdeling Limburg. De 
meeste deelnemende vrijwillige mole-
naars zetten de poort van hun molen 
open van 11.00 tot 16.00 uur. Een greep 
uit de activiteiten: in De Bisschopsmo-
len in Maastricht is een ambachtelijke 
bakkerij ingericht. U kunt zien hoe de 
bakkers brood bakken en een kijkje ne-
men in de watermolen. In Gronsveld, 
gemeente Maastricht, staat de toren-
molen midden in het Mergellandschap 
tussen de hoogstamboomgaard. De 
Molenstichting Weerterland heeft vier 
molens in haar beheer, drie in Stramproy 
en een in Tungelroy. De drie molens van 
de molenstichting Nederweert heb-
ben allemaal een restauratie achter de 
rug; geschilderd, opnieuw gevoegd en 
de nodige dingen onder handen ge-
nomen. Op molen De Korenbloem te 
Ospel, die ongeveer twintig jaar gele-
den vanuit een romp tot een maalvaar-
dige molen opgeknapt is, kan men een 
streekwijn gaan proeven. De Sint Anto-
nius in Heythuysen zal in het teken staan 
van het 150-jarig bestaan. In Neer ligt de 
Friedessemolen. Uit geschriften blijkt dat 
de molen al in 1343 in gebruik was. De 
molen werd in 2002 grondig gerestau-
reerd en weer helemaal in ere hersteld. 
Standerdmolen Prins Bernard is gelegen 
in het buurtschap Waterschei te Melick, 
een molen die al drie keer opgebouwd 
werd. De laatste keer was dit ruim tien 
jaar geleden. Een lijst van de geopende 

molens vindt U op www.limburgsemo-
lens.nl Frans Verstappen.

Lot bepaalt magere subsidies 
molens BRIM 2011

Op 30 juni 2011 heeft de RCE de toege-
kende subsidies bekend gemaakt uit 
het Besluit rijkssubsidiëring instandhou-
ding monumenten 2011 (Brim 2011). De 
toekenningen zijn na loting tot stand 
gekomen en uit het totaalbedrag van 
56.897.609 euro is slechts 285.868 euro 
bestemd voor molens (0,5%). Het be-
treft 2 windmolens en 4 watermolens. 
De windmolens staan in de provincie 
Friesland (Molen Rispens te Oostereind: 
58.858 euro) en Noord-Holland (De Hoop 
in ‘t Zand: 40.875 euro). De watermolens 
staan in Noord-Brabant (Opwettense 
Watermolen te Nuenen: 26.035 euro 
en de Venbergse Watermolen te Val-
kenswaard: 60.000 euro) en in Limburg 
(Schouwsmolen te Ittervoort: 60.000 
euro en de Baalsbrugger Molen te Kerk-
rade 60.000 euro). Het zal duidelijk zijn 
dat een dergelijke schamele uitkomst 
voor molens niet alleen een ernstige te-
genslag is voor het instandhouden van 
molens, maar ook een bedreiging vormt 
voor de continuïteit, de werkgelegen-
heid en het behoud van vakmanschap 
in de molenmakerij, een zeer specialisti-
sche en voor molens onmisbare bedrijfs-
tak.

Zeven molens strijden om 
publiekstemmen BankGiro 
Loterij Molenprijs

Tussen 1 en 28 september kan het Ne-
derlandse publiek een stem uitbrengen 
op een van de zeven molens die zijn ge-
nomineerd voor de BankGiro Loterij Mo-
lenprijs. Uit negentien inzendingen koos 
een jury, onder leiding van Rijksadviseur 
Cultureel Erfgoed Wim Eggenkamp, die 
molens die met hun plan het meest ap-
pelleren aan draagvlakverbreding. De 
winnende molen krijgt een bedrag van 
50.000 euro om het ingediende plan te 
realiseren. De jury had veel lof voor de 
inzendingen. Er was sprake van een gro-
te verscheidenheid, zowel in molenty-
pologieën, in spreiding over het gehele 
land, als in de plannen, die stuk voor stuk 
inspirerend en interessant werden ge-
vonden. De zeven genomineerde mo-
lens (en plannen) zijn achtereenvolgens: 
- Watermolen De Oliemolen te Heerlen 
(restauratieplan voor onder meer de ja-
cobsladder) 
- Zaagmolen De David te Winsum 
(herbouw in het Openluchtmuseum Het 
Hoogeland te Warffum)
- Poldermolen De Babbersmolen, te 
Schie dam (erfherstel) 
- Tras- en Krijtmolen d’Admiraal te 
Amsterdam (bewoonbaar maken 
molenaarshuis) 
- Korenmolen te Ovezande (Bilau-
wieksysteem) 

Het olieslagwerk zoals is aangebracht 
in de molen te Roeven (foto: 
F. Verstappen, 8 augustus 2011).
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- Korenmolen De Havelter Molen 
te Havelte (nieuw bijgebouw met 
educatieve functie) 
- De Korenmolen van Welsum (plaatsen 
van een trap aan de buitenzijde van de 
bewoonde molen ten behoeve van de 
publiekstoegankelijkheid). 
Via de website www.molenprijs.nl kan 
het publiek stemmen. De winnaar wordt 
op donderdag 29 september bekend 
gemaakt. Ook uit de uitgebrachte stem-
men wordt onder toezicht van een nota-
ris een winnaar gekozen. Deze krijgt een 
overnachting en een diner aangebo-
den op een molen. Vereniging De Hol-
landsche Molen.

In ‘t kort

- Het Groninger Landschap heeft de Nie-
berter molen te Marum overgenomen 
van de gemeente. De molen is daarmee 
de negende molen in het bezit van Het 
Groninger Landschap. 
- Op 27 juni zijn de nieuwe roeden van 
molen De Hoop te Middelstum gestoken. 
- Eind juli is een nieuwe lange schoor ge-
monteerd aan de Besthmenermolen te 
Ommen, die daarmee weer draaivaar-
dig is. 
- Op 10 juli is op 70-jarige leeftijd Evert 
Lodder overleden. Hij was sinds 1987 als 
vrijwillig molenaar aan de Piepermolen 
te Rekken verbonden. 
- Dankzij een overeenkomst tussen ei-
genaar Edwin van Heekstichting en de 
Molenstichting Lattrop-Tilligte kan de 
Watermolen van Singraven ook in de 
toekomst blijven draaien. 
- In juli heeft een gespecialiseerd bedrijf 
Wissink’s Möl te Usselo behandeld te-
gen aantasting door houtworm, bonte 
knaagkever en boktor. In een volgend 
nummer hopen we daarop uitvoerig te-
rug te komen.
- Er is onvoldoende geld voor de her-
bouw van de molen annex wegrestau-

rant te Abbekerk nabij de A7 (Molenwe-
reld 2010-4-133). 
- De Raad van State heeft op 24 mei 
bepaald dat de restauratie van de Ge-
remolen te Hazerswoude na zeven jaar 
gesteggel nu mag beginnen en dat de 
bewoner de molen hiertoe al heeft moe-
ten verlaten (Molenwereld 2010-4-140).
- Op 27 juli is een auto tegen molen De 
Vier Winden te Monster aangereden. 
- De Walvisch te Schiedam is weer voor-
zien van een nieuwe kapbedekking, 
waarbij elke plank afzonderlijk is inge-
pakt met MPDF.
- Dorpsbewoners hebben een speciale 
stichting opgericht om tot herstel van 
De Graanhalm in Gapinge te komen. 
De gemeente Veere heeft een werkka-
pitaal van 15.000 euro beschikbaar ge-
steld. 
- Op 5 juli is het gevlucht van de molen 
van Kortgene weer aangebracht door 
molenmakerij Berkhof. 
- Op 4 juli is De Brak te Sluis weer officieel 
in gebruik gesteld na een gefaseerde 
restauratie gedurende de afgelopen ja-
ren (Molenwereld 2011-2-48). 
- De Stichting Vrienden van de Antoni-
usmolen neemt voor het symbolische 
bedrag van één euro de gelijknamige 
molen te Halsteren over. De twee schu-
ren en het huisje die ook op het terrein 
staan, blijven in handen van de erven 
Moerland.
- Met de presentatie van een boek over 
de molen en een grote expositie is op 28 
juni de restauratieperiode van De Kils-
donkse Molen te Heeswijk-Dinther afge-
sloten.
- Met het leggen van de dakpannen is 
op 17 juli 2011 het hoogste punt bereikt 
van het bijgebouw van de Keldonkse 
Molen te Keldonk. Inmiddels is een start 
gemaakt met het herstel van de onder-
bouw van de molen.
- Eind juni heeft Coppens uit Bergha-
ren een start gemaakt met herstel van 
d’Onvermoeide te Raamsdonksveer. 
- Eind juni zijn herstelwerkzaamheden 
aan De Raaf te Ravenstein uitgevoerd 
om verdere verzakking van de door de 
jaren heen circa een halve meter ver-
zakte molen te voorkomen. 
- Om de kwaliteit van de molenbioto-
pen te verbeteren heeft de provincie 

Zuid-Holland in het provinciale the-
majaar 2011 ‘Leve de Molens’ op basis 
van de Tussenbalans Molenbeleid 2010 
een Handreiking Molenbiotopen uitge-
bracht. 
- Vanaf 21 juni 2011 stelt de RCE een gids 
Monumentaal wonen beschikbaar met 
daarin uitgebreide aandacht voor ei-
genaren van rijksmonumenten en hoe 
daarmee om te gaan ten aanzien van 
financiering, restauratie, behoud en 
meer. 

Molenkalender 2011

10 en 11 september 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).
22 oktober 2011 Lopiker en Krimpener-
waardse Molendag.
5 november 2011 Molenruilbeurs Bethel-
kerk Utrecht.

Molenkalender buitenland 2011

1 en 2 oktober 2011 Molenweekend Oost 
en West-Vlaanderen (B).

De molen van Ovezande, voor de 
tweede maal met een Bilauroe (foto 
Gerard Barendse, 29 juli 2011).

De Korenbloem in 
Kortgene; meer dan een 
halve eeuw narigheid 
te boven (foto Gerard 
Barendse, 29 juli 2011).

De laatste pannen markeren 
de voltooiing van het bijgebouw te 
Keldonk (foto: H. van Nuland, 
17 juli 2011).



14e jaargang 2011 nr. 9 |297 Molenwereld

Slui t ing Centrum voor Mol inologie in Roosendaal
Na bijna 25 jaar gaat het Centrum voor Molinologie, het documentatie- en bezoekerscentrum van Stichting Levende Molens, 
zijn deuren sluiten.
We hebben al die jaren mogen genieten van de gastvrijheid die de zusters Franciscanessen van Mariadal ons hebben gebo-
den. Hiervoor zijn wij hen veel dank verschuldigd. Het klooster gaat binnenkort sluiten.
Onze grote collectie verhuist voor een periode van vijf jaar naar het Provinciaal Molenmuseum MOLA in Wachtebeke (België). 
De fototheek en andere delen van de verzameling blijven toegankelijk voor het publiek.
In de tussenliggende periode gaan wij op zoek naar een nieuw onderkomen. De stichting blijft zeker bestaan en zal de draad 
weer oppakken met de uitgifte van nieuwe Uitgavenlijsten en Nieuwsbrieven, alsook prentbriefkaarten.

Per 1 september is dit ons nieuwe postadres: 
(Attentie: géén bezoek mogelijk!)
Stichting Levende Molens | Mahlerlaan 12 | 4702 KK Roosendaal | Telefoon: (0165) - 56.49.30 | E-mail: molencentrum@home.nl

Stichting Levende Molens.

IngezondenMolens in Veere
Aangeboden: Meerdere exemplaren van het boekje Molens in Veere (uitgave circa 1999) door E. van Wijk. Het boekje zelf 
is gratis te verkrijgen tegen verzendkosten. De porto voor één boekje bedraagt Ⓤ 3,20 plus een kleine vergoeding voor de 
verpakking. Een en ander is afhankelijk van de gewenste hoeveelheid boekjes. 
Bestellingen en vragen uitsluitend per e-mail: cjvaneijk@tele2.nl
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Naar het legendarische boek 

van Otfried Preussler (winnaar 

Europese Jeugdboekenprijs) 

en de film Krabat (2008). Met 

muziek en liederen geïnspireerd 

op de Balkan en Oost-Europese 

oorden.

De hongerige weesjongen Krabat 
wordt in zijn dromen geroepen om 

naar de Zwarte Molen te komen. Daar 
krijgt hij van de molenaar het aanbod 
om als leerjongen te beginnen. Gretig 
stemt hij toe en daarmee begint het 
harde werken vol spannende en onver-
klaarbare raadsels. Maar dan ontdekt 
Krabat een vreselijk geheim: de mole-
naar is meester in de Zwarte Magie. Ook 
de nieuwsgierige Krabat wordt ingewijd 
in deze magische kunsten, maar voor 
het machtige gevoel van zijn groeiende 
toverkracht moet hij wel een hoge prijs 
betalen. Het leven op de Zwarte Molen 
is namelijk niet zonder gevaren: wie de 
kunst der kunsten té goed gaat beheer-
sen, wordt een bedreiging voor de grote 
meester. Krabat en de andere mole-
naarsleerlingen zijn hun levens niet meer 
zeker. Ontsnappen is onmogelijk. Toch 
komt Krabat in opstand, met steun van 
zijn allerbeste vriend én door zijn grote 

gevoel voor rechtvaardigheid. Er is na-
melijk één kracht sterker dan de kracht 
van de meester, die van de liefde
Spannend voor wie vroeger het boek 
verslond, superspannend voor wie de 
duistere wereld van de Zwarte Molen 
voor het eerst betreedt!

Na Ronja de Roversdochter (2007-2008) 
en Het Oneindige Verhaal (2010-2011) 
zet theatergezelschap Het Laagland op-
nieuw de tanden in een klassieker onder 
de jeugdboeken.

Al veertig jaar het lievelingsboek van 
hele generaties kinderen, jongeren en 
volwassenen: Wees er als de raven bij!
De Meester van de Zwarte Molen is een 
coproductie van Het Laagland en Stip 
Theaterproducties.

Regie: Lise-Lott Kok. Theaterbewerking 
en vormgeving: Bas Zuyderland. Muziek: 
Laurens Joensen. Spel/muziek: Joris Er-
wich, Karlijn Hamer, Bob van der Leij, Sy-
brand van der Werf en Jelle De Wit. Kos-
tuums: Jorine van Beek. Lichtontwerp: 
Roland de Jong. En het Laaglandteam. 

Jeugdtheater Het Laagland
Engelenkampstraat 25, Sittard 
tel 046 4007273/www.hetlaagland.nl

Stip Theaterproducties
tel 020-6230623/info@stipproducties.nl
www.stiptheaterproducties.nl 

Mede mogelijk gemaakt door: Ministe-
rie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
Provincie Limburg, VSB Fonds, NORMA- 
fonds, Janivo Stichting, Stichting FSI, 
Dagblad De Limburger/Limburgs Dag-
blad, Stadsschouwburg Sittard-Geleen.

Raventest
Wat voor soort raaf ben jij? Wat zijn jouw 
duistere en witte kanten? 
Ga naar www.hetlaagland.nl en doe de 
Raventest!

Jouw mening
Wij vinden het belangrijk om te weten 
hoe jij de voorstelling hebt ervaren en 
wat jij van Het Laagland vindt. Vul een 
kort onderzoek in op onze site en maak 
kans op de spannende DVD van Krabat! 
Jeugdtheater Het Laagland 
Stip Theaterproducties

Meester van de Zwarte Molen 8+: 
een muzikaal kippenvelverhaal voor de hele familie
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Wederopbouw
Sint Antonius

te Eerde 
bereikt hoogtepunt

De herbouw van de Sint Antoniusmolen te Eerde krijgt steeds meer 
vorm. Op 10 juli 2011 bestond de Stichting Eerdse molen precies tien 
jaar. Dit heuglijke feit werd gevierd met het plaatsen van de molenkap 

op de romp en het steken van de roeden.

De molen speelde een rol bij de ge-
vechten voor de bevrijding van 

het zuidelijke deel van Nederland. Die 
leidden tot de ondergang van de mo-
len. Op 24 september 1944 nam Duitse 
artillerie het bouwwerk onder vuur om-
dat de Amerikaanse parachutisten die 
de belangrijke weg naar Arnhem open 
hielden, een smalle corridor in door de 
Duitsers bezet en fel verdedigd gebied, 
in de molen stelling hadden genomen. 
De naam Hell’s Highway is veelzeggend.

Blijvende herinnering 

Omdat er in de wederopbouw van ons 
land geen materiaal beschikbaar kwam 
om deze ‘verouderde machine’ te her-
stellen werd in 1946 besloten de kap en 
het gevlucht te verwijderen en het ver-
woeste gedeelte af te toppen. De ‘pe-
perbus’ deed vanaf dat moment dienst 
als mechanische maalderij en later als 
verkooppunt voor diervoeders, brand-
stoffen en kunstmest. 

Voor het grote gebeuren; de romp 
van de molen heeft zijn sierlijke model 
herkregen (foto Gerard Barendse, 
8 juli 2011). 

Het plaatsen van de kap.

Het steken van de binnenroe.
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Het verleden bleef echter met de molen 
verbonden en het werd een ontmoe-
tingsplaats voor de bevrijders van ons 
land. Tot op de dag van vandaag wordt 
de molen nog steeds bezocht door vete-
ranen en families die hier hun geliefden 
hebben verloren. Om verpaupering van 
het monument tegen te gaan, is in 2001 
de Stichting Eerdse Molen opgericht met 
als doel de restauratie en completering 
van een unieke molen in het Brabantse 
landschap en deze te redden voor de 
toekomst. Als uitgangspunt hiervoor 
werd genomen de datum van 17 sep-
tember 1944, operatie Market Garden, 
de dag van de bevrijding in deze streek. 

Strijd om erkenning

De molen terugbrengen in de oude 
staat, met inachtneming van het be-
houd van de sporen van de bevrijding. 
Het heeft nogal wat voeten in de aarde 

menten en rapporten verweerde de 
stichting zich en werd ze gesteund door 
Vereniging De Hollandsche Molen. Het 
resultaat was dat het bezwaar gegrond 
werd verklaard en de toenmalige RDMZ 
de inventarisatie van de molen opnieuw 
moest doen. Deze hernieuwde inventa-
risatie resulteerde in de toekenning tot 
rijksmonument. Dit opende de weg voor 
verwerving van een aantal noodzake-
lijke fondsen, die zowel op nationaal als 
op Europees niveau verwezenlijkt wer-
den. Ook zijn diverse sponsoren gevon-
den die elk hun steen bijdragen aan de 
restauratie. 

Restauratie

Op 1 maart 2009 werd de officiële start 
van de restauratie gegeven door het 
plaatsen van de ‘eerste steen’ door 
Adriana van Riel, de voormalige eige-
naresse van de molen (zie Molenwereld 
2009-4-151). Molenmaker John de Jongh 
kon aan de slag, deels in zijn werkplaats 
en deels op locatie. Bouwbedrijf Van de 
Ven startte met het complementeren 
van de molenromp. Vele vrijwilligers sta-
ken de handen uit de mouwen en vaak 
werden toevallige passanten gesom-
meerd om ‘even iets vast te houden’, 
waar zonder protest gehoor aan werd 
gegeven. Het is geweldig mooi als een 
project zo door een dorp gedragen 
wordt. 
Op zondag 10 juli 2011 volgde er een 
grote bekroning van de jarenlange inzet 
door het plaatsen van de molenkap. Dit 
gebeurde onder grote belangstelling, 
waarbij het hele dorp en velen daar-
buiten aanwezig waren om dit unieke 
moment mee te maken. Het nooddak 
werd door de kraan gelicht, waarna 
de molenstenen, de spil, de wieg (bo-
venschijfloop) en de vangstukken in de 
molen getakeld werden. Na zegening 
door pastoor Jongeneelen en pastoor 
Hamers werd de kap onder luid ap-
plaus geplaatst. Vervolgens werden de 
korte schoren en staart aangehangen, 
waarna het de beurt was voor het ste-
ken van de roeden van respectievelijk 
26,10 en 26,20 meter. Voor de meeste 
toeschouwers maakte dit de beleving 
dat de molen weer molen was, hetgeen 
wederom met een applaus werd beves-
tigd. Als laatste werden de lange scho-
ren aangehangen. In de weken erna zijn 
de roeden opgehekt, alle zoldervloeren 
geplaatst, de vang aangebracht en de 
stenen geplaatst. Ook is de mengketel 
inmiddels teruggeplaatst. Op 8 augus-
tus werd voor het eerst de vang gelicht 
en maakte de molen haar eerste om-
wentelingen. Voor veel Eerdenaren die 
die avond de weg naar de molen von-
den was het een schouwspel dat ze nog 
nooit eerder gezien hadden. Echter voor 
de oudere generatie was het een emo-
tionele ontmoeting met het verleden 
omdat het 67 jaar geleden was dat zij 
deze molen hadden zien draaien. Ook 
Adriana van Riel was zichtbaar geëmoti-

oneerd bij het rondgaan van de wieken, 
en er werd gezamenlijk stilgestaan bij 
het feit dat dit de grootste wens was van 
haar overleden broer Jozef.
Op 17 september 2011 zal de molen 
officieel geopend worden. De ope-
ningsfestiviteiten zullen worden ingeluid 
door parachutesprongen van Ameri-
kaanse en Nederlandse parachutisten 
die in Wereldoorlog II stijl uit een origi-
nele C47 (Dakota) zullen springen. Dit 
zal omstreeks 13:00 uur gebeuren, het 
exacte tijdstip waarop de eerste para-
chutisten 67 jaar geleden hier in Eerde 
landden. Hierbij zullen ook veteranen 
aanwezig zijn die toen op deze locatie 
gesprongen zijn voor onze vrijheid. Het 
geheel zal worden opgeluisterd door 
re-enactors die door middel van nage-
speelde situaties het publiek kennis la-
ten maken met wat er allemaal bij een 
airborne-invasie komt kijken. In de di-
recte omgeving van de molen is er een 
re-enactmentkamp ingericht waar de 
leefwijze van de soldaten in 1944 wordt 
uitgebeeld, welke voor iedereen te be-
zoeken is. Na een besloten gedeelte 
voor genodigden is iedereen van harte 
welkom voor de officiële opening. Aan-
sluitend zal de jaarlijkse herdenking ge-
houden worden bij het naast de molen 
gelegen airborne-monument. Door de 
locale horeca zal de dag worden afge-
sloten met een feest. Op zondag zal de 
molen de gehele dag geopend zijn en 
wordt er een schitterende wandeltocht 
georganiseerd in het gebied rondom 
de molen, waar re-enactors op cruciale 
plaatsen mondeling en visueel waarge-
beurde situaties zullen uitbeelden. Eerde 
is de plaats die u voor 17/18 september 
2011 in uw agenda moet zetten. Stichting 
Eerdse Molen.

Alle foto’s: Elize Janssen, tenzij 
anders vermeld.

Molenmaker John de Jongh slaat de 
wiggen in die de roe op zijn plaats 
moeten houden.

gehad om de Eerdse molen te voorzien 
van haar oude uiterlijk. Een grote tegen-
slag had de stichting te verwerken toen 
in 2004 de aangevraagde rijksmonu-
mentenstatus werd geweigerd omdat 
de molen in beginsel niet was opgeno-
men in de welbekende ‘molennota’. Dit 
bericht kwam op de dag dat het 60-jarig 
bevrijdingsfeest in Eerde gevierd werd; 
een ongelukkiger moment kon niet be-
dacht worden. Toch zag de stichting 
deze dag als ‘D-day’ en trok ten strijde 
tegen het besluit van de Staatsecretaris 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
Het bezwaarschrift werd gevolgd door 
een hoorzitting bij de Commissie voor 
de bezwaarschriften OCW in Zoeter-
meer. Gewapend met feiten in docu-

Weer een wiekenkruis in Eerde.
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Donderdag 30 juni was de renovatie van de molen 
Fakkert in Hoonhorst zover gevorderd, dat aannemer 
Kolthof het achtkant en de kap plaatsen, hetgeen on-

der grote belangstelling geschiedde. De laatste maanden 
is er heel hard gewerkt aan de restauratie (Molenwereld 
2011-6-204). Met name het achtkant was slechter dan vooraf 
gedacht. Dit was ook niet eerder te constateren omdat de 
achtkant geheel was volgebouwd met houten silo’s. Na de 
onttakeling in oktober 2010 werd de situatie duidelijk. De 
achtkantstijlen waren erg ingerot maar werden vakkundig 
door de molenmakers van Kolthof aangeheeld en de veld-
kruisen werden geheel vervangen. Daarna kon de rietdek-
ker zijn gang gaan en nog net op de valreep kon de datum 
1862 in het riet verwerkt worden. De gemeente Dalfsen en de 
Stichting molen Fakkert Hoonhorst zijn trots op het geleverde 
werk van deze aannemer, alsmede op de planning welke 
onder goede leiding van Eelco Ekker strak wordt begeleid. 
In de molen is ruimte gehouden voor het terugplaatsen van 
de oude menginstallatie en de weegapparatuur, juist om de 
bezoekers kennis te kunnen laten maken met twee perioden 
Fakkert: de periode van het graan malen en de periode na 
1960 van het mengvoederbedrijf. De stellinghoogte van de 
molen is groot: maar liefst 10,30 meter. In de komende maan-
den werkt molenbouwer Vaags verder aan het inwendige 
om dit medio oktober geheel maalvaardig te hebben. De 
stichting mag ook trots zijn dat ze in de periode van voor-
bereiding inmiddels kan beschikken over voldoende eigen 
molenaars en nog een aantal in opleiding. De periode na de 
oplevering wordt gebruikt om vaardigheid op te doen met 
de molen en het doel is de molen 11 mei 2012 officieel te 
openen, want dan is het precies 150 jaar geleden dat mole-
naar Fakkert zijn eerste molen hier liet bouwen.

De molen van Fakkert omstreeks 1925 nog in vol bedrijf; 
links het molenhuis (foto coll. G.H. Varwijk). 

Omstreeks 1965 werd de molen verder onttakeld en 
werd steeds meer ingebouwd in de veevoederfabriek 
(foto G.H. Varwijk, 19 mei 2004).

Wachten op wieken... Deze foto is ongeveer uit dezelfde 
richting genomen als de foto’s van omstreeks 1925 en 2004. 
Het jaartal ‘1862’ in het rietdek is onjuist; de molen werd 
gebouwd na het afbranden van zijn voorganger op 12 juli 1868.
1862 is het bouwjaar van de eerste molen op deze plaats 
(foto Gerard Barendse, 12 juli 2011).

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

ROMP EN KAP 
GEPLAATST 
     op de molen van   
   Hoonhorst

Wim Schrijver
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Nadat op 21 november 1930 de balie 
tijdens herstelwerkzaamheden instortte 
volgde onttakeling: de romp met de kap 
er nog op en de as erin bleven zo staan 
(foto coll. G.H. Varwijk). 

Het plaatsen van het achtkant op 30 juni (foto Wim Schrijver).

... de kap volgt (foto Wim Schrijver).

Het aanhangen van de schoren 
(foto Wim Schrijver).

De kap van de molen 
is niet bepaald klein 
uitgevallen! 
(foto Gerard Barendse, 
12 juli 2011). 
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Molenmakerij
Saendijck B.V.
Er is door ons onderhoudswerk aan di-
verse molens uitgevoerd. De restauratie 
aan de schuur van verfmolen de Kat is 
afgerond. Met als extra twee toiletten 
en een leslokaal voor workshops; geheel 
in oude stijl uitgevoerd van grenenhout 
met mooie opgeklampte deuren.
Voor molen De Onrust te Muiderberg is 
een nieuw kruirad gemaakt.
Molen De Dood in Zaandijk: De wind-
peuling uit 1955 bleek verrot te zijn en 
is vervangen door een nieuwe ook het 
voorkeuvelens is geheel vernieuwd, de 
roeden zijn doorgehesen en de lange 
schoren vervangen. Het wiekenkruis is 
inclusief askop voorzien van een likje 
vorref (geschilderd). Het gaande werk is 
nagelopen, wiggen aangeslagen, kam-
men vastgezet e.d.

Verbij Hoogmade B.V.
Er is de laatste tijd veel werk verzet zoals 
aan: 

De Knipmolen te Voorschoten
Aan deze molen is groot onderhoud 
uitgevoerd. Beide voeghouten zijn aan 
de voorzijde met kunsthars hersteld, de 

steunder is in zijn geheel vervangen. De 
korte spruit en de staartbalk zijn vervan-
gen. Aansluitend is de kap en het staart-
werk geheel geschilderd. Tevens is er 
hout geleverd voor 2 nieuwe kruipalen 
en voor herstel van het gevlucht en tot 
slot zijn er vier nieuwe zeilen geleverd. 

De Dikkert te Amstelveen
Van deze molen zijn er diverse dakkisten 
met ramen vervangen. Ook is er herstel 
uitgevoerd aan de weeg en ook hierin 
zijn enkele ramen vervangen. Het hout-
werk van het gevlucht is nagelopen en 
waar nodig gerepareerd. Eén lange 
schoor is vervangen. Aansluitend is de 
gehele molen boven de stelling geschil-
derd.

de Munnikkenmolen te 
Leiderdorp
Van deze molen zijn de planken op de 
kap in zijn geheel vervangen. De span-
ten zijn waar nodig hersteld. Over de 
nieuwe planken is een dakbedekking 
van EPDM aangebracht.

Murphy Mill te San Fransisco
Na (wederom) een vertraging van en-
kele jaren door problemen op lokaal 
niveau, is dit voorjaar het werk weer 

met een nieuwe plaatselijke aannemer 
opgestart. Inmiddels is de stelling klaar 
en wordt er gewerkt aan het 8-kant. 
De laatste container met materialen is 
verscheept vanuit Hoogmade en in de 
loop van augustus reizen er twee mo-
lenmakers af naar San Fransisco om de 
kap te plaatsen en het gevlucht aan te 
brengen.

De Trouwe Wachter te Tienhoven
De restauratie omvat onder andere een 
nieuw wiekenkruis en inmiddels is al één 
roede handmatig uit de as getrokken. 
Daarna is er rondom het bovenhuis een 
steiger geplaatst voor divers herstel. Het 
voorkeuvelens is opnieuw opgebouwd 
en in de juiste helling gezet, tevens is de 
as een stuk schuiner is de kap gelegd. 
Steenbord en overige betimmering aan 
de voorzijde is vervangen. De koppen 
van de daklijsten aan de achterzijde zijn 
met kunsthars hersteld en het waaispant 
is gerepareerd. In de loop der jaren wa-
ren de kapspanten met de kapplanken 
langzaam naar voren gezakt, de span-
ten zijn weer terug getrokken en met 
trekstangen gezekerd. De bestaande 
kapplanken verkeerden nog in een goe-
de staat en zijn na alle werkzaamheden 
voorzien van een EPDM bedekking.
 

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

A C T I E F

De oude windpeluw, of zoals ze in 
de Zaanstreek zeggen: windpeuling, 
wordt uit de kap van De Bleeke Dood 
gehaald. Deze zware balk draagt 
het grootste deel het tonnenzware 
wiekenkruis Op de foto Fred Havik 
in wiekenkruis (foto: Anita Bakker, 
de dochter van molenaar en oud 
molenmaker Gerrit Smit).

De nieuwe windpeluw van De 
Dood zit weer op zijn plaats. De 
foto laat goed zien hoe de zware as 
op de windpeluw gelsgerd is: op de 
halssteen, terwijl de keer- en weerstijl 
zijdelingse bewegingen moeten 
beletten (foto Pim van Oostveen). 

Groot onderhoud aan de 
Knipmolen in Voorschoten, een kleine 
gemetselde watermolen, een van de 
voor Rijnland typische watermolen-
soorten (foto Verbij, 29 april 2011).

De steiger- en stellingconstructie 
van de Murphy Mill in San Francisco 
deed in mei nog eerder aan een 
kunstwerk dan aan een molen denken 
(foto Verbij, 21 mei 2011). 
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- A D V E R T E N T I E -

*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.

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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De ‘Zoeker’ uit het vorige num-
mer is door meerdere personen, 
te weten de heren Barendse uit 

Poeldijk, Nauta uit Sneek, Nienhuis uit 
Nieuwleusen en Simons thuisgebracht 
als de molen Weltevreden in Haps. De 
heer Nauta schrijft: ‘De molen werd in 
1904 te Haps gebouwd en is waarschijn-
lijk afkomstig uit de Zaanstreek. De ste-
nen onderbouw bestaat nog steeds. Op 
de voorgrond Café De Molen, dat café 
bestaat nu ook nog steeds en heeft na-
genoeg hetzelfde adres als de molen. 
Molen is/was Kerkstraat 4a en het café 
is Kerkstraat 4.’ De molen werd in juli 1942 
gesloopt en stond bij het station. De heer 
Nienhuis deelt mee dat de foto is geno-
men vanaf de spoorwegovergang in de 
nu opgebroken spoorlijn Boxtel-Gen-
nep. Ook de heer Esselink brengt de mo-
len zo thuis en voegt er nog aan toe dat 
in oktober 1904 Fransen uit Vierlingsbeek 

twee nieuwe roeden met een lengte 
van 23 meter leverde. De molen droeg 
de naam ‘Welgelegen’, maar ‘Weltevre-
den’ wordt ook genoemd, zo deelt de 
heer Esselink mee en: ‘ Op de gevel van 
het pand voor de molen staat ‘HOTEL DE 
MOLEN’. Dit bestaat nog steeds, nu als 
café De Molen, en was net als de molen 
eigendom van Janssen’. Dat betwijfelen 
we niet, maar de man die de molen in 
april 1942 in De Molenaar voor sloop te 
koop aanbiedt was K. Wagemans. Wa-
gemans is vrijwel zeker de molenaar van 
de Mariamolen, ook in Haps. Kocht die 
zo een concurrent uit?

We danken de inzenders hartelijk voor 
de oplossing en de informatie.
Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’; een molen, 
nu eens uit het noorden. De zeetjalk er-
voor komt uit Kampen, maar de naam 
ervan is onleesbaar. De molen en de 
entourage doen aan Groningen, des-
noods Friesland denken. Maar welke 
molen is het precies?

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

- ' T  B E T E R E  W E R K -

De heer G. Kouwenhoven uit Veessen re-
ageert op de column van Balie Kluiver 
in het vorige nummer en schrijft:
‘We moeten Balie Kluiver grotendeels 
gelijk geven over de ‘invaart’, maar we 
kunnen zijn betoog ook wat nuanceren. 
Inderdaad is het voor westerlingen zo 
dat varen iets is met vervoermiddelen 
die op water drijven. En dus is voor hen 
een plek waar je een molen ingaat met 
een vervoermiddel op wielen een ‘inrit’. 
Ook is het daarom voor westerlingen 
ontzettend waar dat ‘varen’ voor ‘rij-
den’ klinkt als een Germanisme, terecht. 
En dat het voor westerlingen die de oor-
log hebben meegemaakt daarom extra 
de stekels op doet zetten is te begrijpen. 
Echter ...
‘Varen’ betekent aldus het Woorden-
boek der Nederlandse Taal onder ande-
re het volgende: ‘zich met een kar of wa-
gen van de ene plaats naar de andere 
begeven, met een kar of wagen rijden. 
Thans komt dit woord in deze betekenis 
alleen nog gewestelijk in oostelijke dia-
lecten voor. Het woord ‘varen’ wordt niet 
alleen door de Geldersen, maar ook bij-
zonder door de Meijerijenaars gebruikt 
voor rijden, als zulks met de kar of wagen 
geschiedt, zodanig dat zij altijd zullen 
zeggen met de kar varen; nooit rijden.’ 
Aldus nog steeds het WNT.

Het is dus niet vreemd, dat men in be-
paalde streken in een molen een door-
vaart of een invaart kent waar men zich 
met paard en wagen of kar in begeeft 
om te laden en te lossen. En dit gebied 
beperkt zich niet tot de grensstreek zoals 
Balie Kluiver suggereert, maar het varen 
in plaats van rijden strekt zich uit tot het 
territorium van het Saksische dialect dat 
in het oosten van ons land wordt gespro-
ken in Groningen, Drenthe, Overijssel, de 
Gelderse Achterhoek en de oostelijke 
Veluwe, dat is voorwaar een heel groot 
stuk Nederland. Zeker als daar kenne-
lijk ook nog de Meijerij van Den Bosch 
bij moet worden gerekend. Trouwens, 
waarom praten we eigenlijk nog steeds 
over een ‘voertuig’ en bijna niet meer 
over een ‘rijtuig’ tenzij we het over zo’n 
ding hebben waar de Majesteit op de 
derde dinsdag in september in zetelt? 
Precies, omdat we er mee ‘varen’!

Gerrit Kouwenhoven, westerling, maar 
ingeburgerd op de oostelijke Veluwe, 
molenaar in Veessen.

In grote lijnen ben ik het met uw betoog 
eens. De relatie met het Saksische dia-
lect ligt zonder meer voor de hand. Toch 
is de conclusie dat het voorkomen van 
varen in de zin van rijden impliceert dat 

een molen dus een inrit of doorvaart 
heeft voor mij een te grote stap. Dat 
hoeft niet. Als het zo was dan zou in de 
genoemde gebieden het begrip invaart 
of doorvaart ook in algemene zin gel-
den. Dat is mijns inziens niet het geval. 
Ik heb in die streken nog nooit bordjes 
gezien met ‘invaart vrijhouden’ of soort-
gelijke tekst. 

Een tweede argument is dat twee ge-
renommeerde auteurs - die op koren-
molengebied voor mij zo ongeveer 
het eind van alle tegenspraak zijn - de 
-vaarttermen zelfs niet eens noemen 
en -rit als algemene term gebruiken, te 
weten Rijnenberg (Gelders Molenboek) 
en Van Bussel (Korenmolens). Ook in 
een vakblad als De Molenaar kom je het 
voor het vrijwilligertijdperk niet tegen. 
Gelet in hun enorme en mijns inziens niet 
geëven aarde kennis op het gebied van 
korenmolens plus hun woonplaats zou-
den beide auteurs zeker de termen in-
vaart en doorvaart gekend èn vermeld 
hebben als dit gangbare vaktermen 
zouden zijn geweest. Dat zij dit niet doen 
is in mijn ogen veelzeggend. 
Wat dat betreft deel ik de teneur van de 
column van Balie Kluiver. Wat ik eigenlijk 
nog veel erger vind is dat de term invaart 
c.a. nu een algemeen geldende term 
onder vrijwillige molenaars is zelfs buiten 
de gebieden waar je het redelijkerwijs 
eventueel zou kunnen verwachten. 
             jsb.

I N VA A R T
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- M O L E N S A C T U E E L -

C O L O F O N
R i j n l a n d s e 
M o l e n s t i c h t i n g

Hooglandsekerkgracht 17e
2312 HS Leiden

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

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

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

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

Andries Veloo

Op pad: zaterdag 9 juli, 
op de fiets naar de 

Hoogewegsemolen bij Noordwijk, 
een tocht van 18 km. De wind 
was zuidwest, matig en had ik 
hem dus dwars. Op de terugweg 
was de wind geruimd naar 
noordwest en was wat in kracht 
toegenomen, dus had ik hem 
lekker mee. De molen stond rustig 
te malen met alle zeiltjes ervoor 
en Willem zag me aankomen. 
De Hoogewegsemolen staat 
een beetje aan de buitenkant 
van het Rijnlandse molengebied 
en daardoor is er ook wat 
minder kontakt met de andere 
molenaars. De Hoop Doet Leven 
staat er anderhalve kilometer 
vandaan.

Willem Langeveld 
 van de 
Hoogewegse molen 
 te Noordwijk

In de molen; de verblijfsaccomodatie 
is op het Spartaanse af.
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Willem is in Noordwijk geboren; op 26 ok-
tober 1954 aan de Schiestraat 25 in een 
piepklein huisje. Hij ging in Noordwijk 
naar de lagere school en daarna naar 
de Bisschoppelijke Nijverheidsschool te 
Voorhout voor de timmeropleiding. Op 
15-jarige leeftijd ging hij werken bij De 
Raat Bouw in Noordwijk en deed daar 
de opleiding gezel en adspirant-tim-
merman. Hij heeft daar vijftien jaar als 
machinaal houtbewerker gewerkt. De 
volgende vijf jaar werkte hij in de reno-
vatie bij de firma Arbouw te Leiderdorp. 
Zeventien jaar geleden werd Willem 
uitbesteed aan Siemens te Zoetermeer 
in het bouwkundig onderhoud. Maar 
vanaf februari zit hij thuis vanwege een 
faillisement.

Kettingenwerk.

Kruien, rechts het scheprad.

Molenwortels

Willem ging als tweejarige al regelmatig 
met zijn vader mee naar de molen en 
werd daar dan met een touw aan de 
staart van de molen vastgezet; veilig-
heid voor alles.
In 1933 was zijn opa, ook een Willem 
Langeveld, molenaar geworden op de 

De Hoogewegse molen met het dieselgemaal.

De bokkenrijder op de windvaan.

De molen bijna honderd jaar 
geleden, malend, nog met een 
houten as. 
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Hoogewegsemolen als opvolger van 
ene C. Romijn. Willem’s vader, Sybran-
dus Langeveld (maar die werd door 
iedereen Gijs genoemd) werd in 1939 
aangesteld als molenaar. In 1959 werd 
er een dieselgemaal naast de molen 
geplaatst, waar hij machinist van werd. 
Tot 1977 bleef hij actief als vrijwillig mole-
naar. Hij kreeg toen helaas een hersen-
tumor en moest ermee stoppen, na 38 
jaar zeer trouwe dienst. Vader Gijs was 
een fanatiek molenaar. De molen werd 
alleen gestopt, als de polder op peil was 
en niet eerder. In de oorlog, moesten er 
koeien verweid worden en werden er 
hekken geplaatst, zodat de molen nor-
maal kon blijven malen. Alles ging goed, 
totdat ze een behoorlijke klap hoorden 
en daarna 2 plonzen in de boezem. De 
herdershond van de boer, was door het 
hek gekropen en werd door een wiek in 
tweeën gespleten! 
Gijs sliep regelmatig in het molentje. Hij 
had aan de spil een touwtje vastge-
maakt en daar een theelepeltje aan 
vastgeknoopt. Op de schaarstijl had hij 
een stukje blik gespijkerd en haaks om-
gebogen. Als de molen te hard ging, 
tikte het lepeltje tegen het stukje blik en 
werd Gijs door het getik gewekt.
Willem nam in 1977 de taak als vrijwillig 
molenaar van zijn vader over en doet dit 
nog steeds met zeer veel plezier, dus ook 
alweer 34 jaar.
Toen Willem trouwde, verhuisde hij naar 
Katwijk. Ze kregen een dochter en een 
zoon. Zoonlief is z’n eigen timmerbedrijf 
begonnen.

Wekker

Molenliefhebber-molenaar-molenma-
ker Frans Verra weet over de molens, het 
molenmakerswerk en de polders veel 
meer te vertellen dan ik en daar maak 

ik dan ook graag gebruik van. Zo wist hij 
mij ook veel mee te delen over de Hoog-
ewegse molen, de polder en zijn mole-
naars. 
Over Gijs Langeveld is veel te vertellen, 
al was het maar dat hij heel vindingrijk 
was. Toen er in 1959 een dieselgemaal 
werd geplaatst, diende Gijs de motor te 
starten en bij het bereiken van het ver-
eiste peil deze weer stil te zetten. Gijs 
woonde niet bij de molen en moest elke 
keer met de fiets naar de molen, om de 
motor te starten en uit te zetten. Hij had 
nu een systeempje bedacht, waardoor 
hij niet meer naar de molen behoefde 
te fietsen om de motor uit te zetten. Uit 
ervaring wist hij zo’n beetje hoelang de 
motor moest lopen om de polder op peil 
te krijgen. Hij plaatste nu een ouderwet-
se opwindwekker met de pootjes door 
een voetplaat en het geheel werd op 
de motor gemonteerd boven de gas-
schuif. Als de wekker afging op de door 
Gijs ingestelde tijd, liep de wekker af en 
daarbij draaide het sleuteltje van de 
wekker. Gijs bond een touwtje om de 
sleutelas van het wekkertje en verbond 
die met de gasschuif. De gasschuif werd 
door het touwtje dichtgetrokken en de 
motor sloeg af. Het dieselgemaal werkte 
door Gijs dus semi-automatisch! Doel-
treffender en goedkoper kon je het toch 
niet krijgen.

De molen

De Hoogewegse molen is een zeer oude 
molen met een zwart geteerd bovenhuis 
dat eenvoudig wit afgebiesd is; oud-
Hollands tuig en een open scheprad 
dat simpelweg is afgeschermd door een 
hek. Waarschijnlijk in 1938 liep de molen 
door een windhoos veel schade op. Het 
wiekenkruis en de houten bovenas wer-
den verspeeld en ook het bovenhuis liep 

De polders achter de duinen zijn zo ondiep dat er weliswaar in natte tijden water uit de polder moet worden gemalen, 
maar in droge tijden er water in moet worden gemalen. Bij de diepere polders laat men dan het water uit de boezem in de 
polder lopen, maar dat lukt niet bij deze ondiepe polders omdat de waterstand in de boezem dan lager is dan in de polder. 
Daarom moet het water er echt IN gemalen worden. De tekening, (ontleend aan het boek van A. Bicker Caarten: Waar ‘t 
om gaat (Leiden 1969), maakt duidelijk hoe dat in zijn werk ging.

De molen in de zeilen. De houten as is 
vervangen door een ijzeren. De lange 
spruit in het bovenhuis ontbreekt 
nog. De zeilen zijn zo te zien ook aan 
vervanging toe, of op zijn minst een 
goede herstelbeurt.

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

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

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

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

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

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

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

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

invullen en in envelop versturen naar de:

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

Laat de
 

molens 

draaien

✂

veel schade op. De molen werd hersteld 
met onderdelen van de Klinkenberger 
molen onder Sassenheim. Dit was een 
conisch gemetselde molen, die in die 
tijd moest wijken voor de aanleg van 
rijksweg A 44. Roeden, bovenas, boven-
wiel en – schijf en de vang werden voor 
de Hoogewegse molen gebruikt. In 1949 
is een lange spruit gestoken (hoog, op 
de steenlijst), wat het uiterlijk van de mo-
len danig veranderde. 
Achter op het bovenhuis prijkt een wind-
wijzer in de vorm van een bokkenrijder. 
Waarschijnlijk is deze windvaan afkom-
stig van de gesloopte Zwettermolen, die 
op de Haarlemmer trekvaart uitmaalde. 
Zo dicht aan de kust kunnen buien als 
razende ‘bokkenrijders’ de molen bela-
gen. Leo Witteman heeft deze windvaan 
indertijd gerestaureerd. Van hem kwam 
ook het advies, om de lange spruit er 
weer uit te halen, want oorspronkelijk 
horen in een wip geen lange spruit en 
lange schoren. Ook adviseerde hij om 
de schepradkast weer te verwijderen en 
weer af te schermen met een eenvou-
dig hekwerk. De Hoogewegse molen is 
de tweede molen die de Rijnlandse Mo-
lenstichting verwierf na zijn oprichting in 
1959; om precies te zijn in 1961. In 1959 
is er dus een dieselvijzelgemaal naast 
de molen geplaatst. Toch heeft de mo-

len nagenoeg nooit een periode van 
stilstand gekend. In 1966 kreeg de mo-
len nieuwe roeden (fabrikaat Bremer te 
Adorp). Nogal bijzonder is het feit, dat 
de koker van deze wipmolen vervangen 
is door een compleet nieuwe,terwijl het 
bovenhuis er niet af is gehaald. Het bo-
venhuis werd geschoord en getuid en de 
koker is in delen verwijderd en in delen 
vernieuwd. Tijdens de werkzaamheden 
kwam er nog een storm over de molen, 
maar alles is gelukkig goed gegaan. Er 
is veel aan deze molen vernieuwd, toen 
de rietdekkers de ondertoren opnieuw in 
het riet zetten hadden ze doodleuk van 
de nieuwe borstnaald de eikel eraf ge-
zaagd, omdat die in het riet stak! 
De Hoogewegse molen is een bijzon-
der mooie en mooi gelegen molen, zo 
tussen de bloembollenvelden en de 
sierteeltbloemen, met de duinen op de 
achtergrond. Weliswaar is aan de noord-
zijde een golfbaan aangelegd met veel 
hoge bomen waar de molen veel last 
van heeft.

De polder

De polder Hogenweg is ongeveer 201 ha 
groot. Het zomerpeil is 0,75 – NAP en het winterpeil 0.85 – NAP. Dat betekent een 

opvoerhoogte van 15 dan wel 25 cm. 
(Het peil van Rijnlands boezem is name-
lijk 60 cm. - NAP.) De wachtdeur wordt, 
als de molen niet maalt vastgezet met 
een beugel, want de wachtdeur gaat 
bij een wat te lage boezemstand van-
zelf open en dan stroomt het water de 
polder; juist wanneer men het water in 
de polder wil houden om uitdroging te 
voorkomen. De molen had vroeger net 
als de Hogeveense molen bij Noordwij-
kerhout ook een inmaalfunctie, om in 
droge tijden boezemwater de polder IN 
te malen. De Hoogewegse molen slaat 
uit op de Dinsdagse wetering en heeft 
een vlucht van 17,20 m. De diameter van 
het scheprad is 3,80 m, terwijl de schoe-
pen een breedte hebben van 32 cm. 
Het stichtingsjaar van de polder is 1652 
en toen zou ook de molen zijn gebouwd. 
Maar in 1711 is de molen waarschijnlijk 
vrijwel geheel vernieuwd door de War-
mondse molenmaker Adriaan van Leeu-
wen.

Vader Gijs Langeveld houdt het gras 
kort.

Vader en zoon Langeveld kruien de 
molen.

Door zijn ligging tussen de bollen-
velden worden van de Hoogewegse 
molen veel foto’s gemaakt. Daardoor 
zijn er ook veelansichtkaarten van de 
molen in loop, waarbij dames in kle-
derdracht uiteraard op klompen het 
geijkte Hollandbeeld versterken. 
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MOLENSTEENMAKERIJ

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

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

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

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

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

HANS
TITULAER

voorheen
HEINRICH VAN HEES

P o t r o e d e n

Potroeden zijn het weer helemaal. 
Tot voor enkele jaren achtte men 
ze als vrijwel afgeschreven. Bij een 

restauratie werden ze al snel vervangen 
door nieuwe gelaste roeden. Jammer, 
maar onontkoombaar, zo dacht men. Ze 
zijn ‘op’. De laatste jaren is er een ken-
tering en in plaats van vernieuwing is nu 
restauratie van de roeden het parool. Ik 
kan daar moeilijk wat op tegen hebben. 
Wel moest ik na een jubelzang over die 
letterlijk zo goed als nieuwe Potroeden 
terug denken aan een verhaal van mijn 
vader. (Vergeet bij dat verhaal niet, dat 
voor de definitieve doorbraak van de 
gelaste roeden er ook flink gerepareerd 
werd aan Potroeden als het nodig was.) 
Zo kwam vader zo’n veertig jaar geleden 
bij collega A. De molen van A had net 
nieuwe Bremerroeden gekregen, uiter-
aard gelaste. A was daar best content 
mee. Het gesprek kwam op collega B in 

een naburig dorp waar kort tevoren de 
roeden uit de molen waren gehaald; 
keurig waren gerestaureerd en weer wa-
ren gestoken. Het zag er als nieuw uit. 
A was daar bepaald niet van onder de 
indruk. Onomwonden verklaarde hij let-
terlijk van B: “Hij is gek; je moet eens een 
keer accepteren dat die roeien op zijn”. 
Eerlijk is eerlijk; A heeft volledig gelijk 
gekregen. In het begin was er natuurlijk 
niets aan de hand en leek B het gelijk 
aan zijn zijde gekregen te hebben. Die 
restauratie van de roeden - in de ogen 
van A oplappen - was voor B een kwestie 
van gezond verstand, beter gezegd de 
centjes. ‘Behoud van historisch materi-
aal’ was voor echte vakmolenaars als A 
en B gewoon geneuzel. Ik denk dat het 
zelfs in hun brein niet was opgekomen. 
Later keerde het tij. Ondanks het feit dat 
de roeden goed onderhouden werden 
kwam er uit die oude Potroeden steeds 

meer roest naar beneden. Dat was niet 
van het nieuwe ijzer, maar van het oude. 
Dat was er per slot niet jonger op gewor-
den. De kwaal was niet genezen.
Om een lang verhaal kort te maken: A 
was het die uiteindelijk het gelijk aan zijn 
zijde kreeg. Met een jaar of twintig wer-
den de oude Potroeden in de molen van 
B alsnog vervangen door nieuwe gelaste 
roeden. De restauratie was uiteindelijk 
neergekomen op een levensduurverlen-
ging van pakweg twintig jaar. Winst of 
niet?
En de Bremerroeden van A? Die draaien 
na veertig jaar nog steeds. Ze zien er uit 
als nieuw...
Natuurlijk besef ik ook wel dat die ge-
schiedenis zich niet hoeft te herhalen. En 
laten we eerlijk wezen: de tijd heeft niet 
stilgestaan. Ongetwijfeld zullen de tech-
nieken van nu veel beter zijn dan veertig 
jaar geleden om maar te zwijgen over 
de conserveringsmiddelen. Maar stel 
je voor dat - wat niet te hopen is - mo-
lenaar A ook nu weer gelijk zou krijgen: 
‘Wie zijn geschiedenis vergeet moet hem 
opnieuw beleven’. Het is nu nog veel te 
vroeg om iets met absolute zekerheid te 
kunnen zeggen. Over twintig jaar weten 
we meer... 

Balie Kluiver
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Nedersaksen
Bouw molen Ahausen nagenoeg 
voltooid

In het februarinummer van 2010 werd 
melding gemaakt van het jammerlijk ein-
de van de korenmolen in Völlenerfehn 
(‘Molenmoord over de grens’). Tevens 
werd melding gemaakt van de toekom-
stige wederopbouw van het bovenstuk 
in Ahausen, gemeente Bersenbrück, niet 
ver van Osnabrück. Die opbouw, een 
particulier initiatief dat bewondering af-
dwingt, is nagenoeg gereed. Bijgaande 
foto’s van Carsten Lucht geven er een 
beeld van. In relatie met de molen van 
Völlenerfehn is het helaas toch niet meer 
dan een schrale troost. Toch is dankzij dit 
initiatief toch een belangrijk deel van de 
molen gered en komt de bouwers alleen 
maar hulde toe. 

Afbraak molen Zeven

In maart is de romp van de molen van 
Zeven afgebroken. Oudere lezers die 
een deel van hun dienstplicht in Duits-
land vervulden kennen de plaats mis-
schien wel, vanwege de nabije leger-
plaats Seedorf. In Zeven waren zelfs 
Nederlandse scholen!
De molen werd gebouwd in 1868 en was 
sinds omstreeks 1878 het eigendom van 
de molenaarsfamilie Führing. Het bou-
wen van een maalderij aan de nabijge-
legen Bahnhofstraße luidde het einde 
van de molen in. Verval sloeg toe. In 
1960 zat de kap nog op de molen, maar 
waren van het gevlucht en de windroos 
slechts rudimenten overgebleven; wat 
een ruïneuze indruk opleverde. Het ru-
inekarakter groeide gestaag totdat in 
maart de molen van de aardbodem 
werd weggevaagd, een lege plaats 
achterladend: ‘Die Natur holt sich alles 
zurück’; winst? 
De molen was van een merkwaardige 
constructie die evenwel in die streek tus-
sen Hamburg en Bremen wel meer voor-
komt met een geheel gemetselde romp. 
Ook de zelfkruiing lijkt van een bijzonder 
karakter te zijn geweest.

DUITSLAND

De restauratie van het achtkant uit Völlenerfehn in 
uitvoering. De achtkantstijlen zijn van rondhout, 

verlengd met vierkante klossen 
(foto Carsten Lucht, 10 april 2010). 

Het metselen van de nieuwe onderbouw 
(foto Carsten Lucht, 16 april 2011).

De herstelde kap 
(foto Carsten Lucht, 16 april 2011).
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‘Die Natur holt sich alles zurück’; 
de plaats van de molen nu 
(foto Carsten Lucht, 9 juli 2011). 

Het doel komt in zicht 
(foto Carsten Lucht, 30 juli 2011).

Het interieur van de molen in 
Ahausen. De molen krijgt zelfs een 
koppel blauwe stenen 
(foto Carsten Lucht, 30 juli 2011).

De molen van Zeven in zijn laatste 
dagen van zeer grote (Google-)
hoogte tussen de Kirchhofsallee en 
de Bahnhofstraße. Rechtsonder het 
moderne bedrijf. 

De molen van Zeven omstreeks 
1960 (foto coll. Carsten Lucht). 

De molen van Zeven enkele jaren 
voor de sloop. Het fatale einde 
tekent zich af
(foto Carsten Lucht, 11 oktober 2008).

Boven op de romp restanten 
van het kruiwerk, bestaande uit een 
rondgaande ketting met leischijven 
(foto Carsten Lucht, 11 oktober 2008). 
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  De 
Westbroekmolen                  OP DE WIP  

In het septembernummer van vorig jaar stond een interessant artikel van de heer Jan van Gent 

over de Westbroekmolen in Zoeterwoude. Naar aanleiding daarvan rezen bij meerdere lezers 

vragen over de manier waarop men in 1900 de achtkante molen gebouwd had op de plaats van 

zijn voorganger, de wipmolen. Er kloppen ogenschijnlijk zaken niet, zoals het grote raam boven 

de achterwaterloop; zoiets komt nergens elders voor. Omdat de molen zijn geheimen aanvankelijk 

maar moeizaam prijs gaf moest in samenwerking met Bas Koster de hele zaak grondig overhoop 

gehaald worden. Een aantal ‘stoorzenders’ maakte het er niet eenvoudiger op.

J.S. Bakker
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De oorspronkelijke situatie volgens 
de kadastrale minuutkaart uit het 
begin van de 19e eeuw.

Zoals in het septembernummer be-
schreven is de nieuwe molen ver-
moedelijk gebouwd met onder-

delen van een molen van de polder 
Nieuwkoop. Nu had deze molen twee 
soorten molens: schepradmolens en vij-
zelmolens, waarbij de eerstgenoemde 
soort wat breder zou zijn. Juist daarom 
ging ik in eerste instantie uit van een 
vijzelmolen die, doordat hij wat smaller 
was, waarschijnlijk beter passend te ma-
ken zou zijn op de vierkante fundering 
van de wipmolen. Op papier leek alles 
aanvankelijk prachtig te kloppen, maar 
bij nadere beschouwing vielen er steeds 
meer gaten in. Zo bleek de wipmolen-
fundering kleiner dan verondersteld en 
maakte de maat van de romp in Zoeter-
woude onmiskenbaar duidelijk dat het 
toch om een brede molen ging. Alsof 
dat nog niet genoeg was bleek dat de 
door Van Gent gesignaleerde slechte 

toestand van de molen voor een deel te 
wijten was aan de staat van het muur-
werk en de tafelementen. De kans was 
groot, dat het hei- en muurwerk aan drie 
kanten vernieuwd moest worden. Op 
zo’n fundering zou het dwaasheid zijn 
om een nieuwe en grote achtkante mo-
len te bouwen. Uiteindelijk bleek uit de 
bestekken van de Nieuwkoopse molens 
dat de vijzel- en de schepradmolens 
hetzelfde formaat hadden; even grote 
achtkanten. Bas Koster en ik hadden he-
laas dwaalsporen gevolgd. 
Toch was het aanvankelijk allerminst ze-
ker dat er een nieuwe molen gebouwd 
zou worden. Zo wil voorzitter Versteegen 
de bestaande wipmolen toch herstellen. 
Alles hoeft niet in één jaar te gebeuren. 
Zo zou men het ene jaar de fundering 
c.a. kunnen aanpakken en het volgen-
de jaar het bovenhuis.
Bestuurslid Van der Poel is uitgesproken 
voorstander van een nieuwe achtkante 
molen; juist omdat men dan nieuw hei-
werk krijgt en nieuwe muren voor de 
tafelementen. Bovendien zijn volgens 
hem de onderhoudskosten lager dan 
van een wipmolen, ‘waaraan veel meer 
hout is dat voortdurend geverfd of ge-
teerd moet worden.’ Er zijn in de afge-
lopen jaren aan de molen grote herstel-
lingen uitgevoerd aan ‘roeden, gaande 
werk, waterloopen en bak’ (De wielbak 
was in de zomer van 1898 geheel nieuw 
gemetseld-jsb). Ze zijn ‘in den wipmolen 
in de laatste jaren vernieuwd en dus in 
goeden staat (en) kunnen wederom 
gebruikt worden’. Men besluit er nog 
een nachtje over te slapen ondertussen 
wordt Van der Poel afgevaardigd om 
met de opzichter en de molenmaker op 
kosten van de polder naar Dordrecht te 
gaan om ‘aldaar de afbraak van den 
achtkanten molen op te nemen. Op 24 
mei 1899 zal dan de beslissing genomen 
worden. In die vergadering wordt dan 
unaniem besloten de achtkante molen 
te bouwen, zij het dat de voorzitter zich 
van stemming onthoudt.
Het aangekochte achtkant was te groot. 
Het komt eigenlijk als een klok over de 
(slechte) wipmolenfundering te staan 
waarvan men de waterlopen, krimp, 
wielbak c.a. bleef gebruiken. Dat blijkt 

In het boek van A. Bicker Caarten: 
Middeleeuwse watermolens in 
Hollands polderland komt op 
pag. 93 deze tekening voor met de 
situatie van de Westbroekmolen, 
getekend door de heer 
L.C. Witteman, de molenaar 
van de Nekkermolen bij Purmerend, 
maar met sterke molenwortels 
in Rijnland. Merkwaardigis 
de V-vormige splitsing van de 
molentocht. In Molenwereld 
2010-12-451 wordt een relatie 
gelegd met de mogelijke 
aanwezigheid van een overhaal 
ten noorden van de molen.

De molen is met zijn tijd 
meegegaan, maar dat deed hem 
wel verder verwijderen van zijn 

watermolenverleden. Van een 
open molenerf is geen sprake 

meer. Toch is alles nog duidelijk 
herkenbaar; links het pothuis, 

achter de bomen de krimpdeur, 
nu een raam, en het raam rechts 

het bijzondere raam boven de 
waterloop

(foto Willem Jans, 1 juli 2006).
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Tekening van Bas Koster, gebaseerd 
op de kadastrale tekening, de 
tekening van Witteman en gegevens 
uit het polderarchief waaruit blijkt 
hoe in 1900 de nieuwe molen als 
een kaasstolp over de plaats van zijn 
voorganger werd gezet. 
De waterlopen en de wielbak zijn nog 
die van de wip.

Tekening van een schepradmolen 
van de Nieuwkoopse droogmakerij. 
Bas Koster heeft daarin de contour 
van de Westbroekmolen weergegeven, 
gebaseerd op foto’s. Verder heeft hij 
ook het verschil in vlucht aangegeven: 
28,26 m (rood) volgens het bestek 
voor de molens van de Nieuwkoopse 
droogmakerij en 24,30 m (blauw) 
voor de Westbroekmolen. 9,73 m is de 
wijdte over het tafelement; rood voor 
Westbroek, blauw voor Nieuwkoop. 
De afstand tussen beide geeft het 
inkorten aan
(repro tekening: coll. J. Hofstra).

ook uit de manier van funderen. Nu mag 
men niet zomaar in een boezemkade 
gaan graven. Op 19 april 1900 vroeg 
het polderbestuur bij het hoogheem-
raadschap vergunning om een dam 
te maken in het buitenwater (deel van 
Rijnlands boezem) voor de voorwater-
loop van de molen. Tevens vraagt men 
vergunning ‘tot het graven van fun-
deeringssleuven op het erf van genoem-
den molen en wel vóór de bestaande 
krimpmuur ter diepte van ongeveer 1,15 
meter beneden Amsterdamsch peil en 
achter de krimpmuur p:m: 2,20 meter 
beneden genoemd peil. Het graven der 
sleuf vóór de krimpmuur zou moeten ge-
schieden op een afstand van 4,50 meter 
uit den oever der zuidbuurtsche wate-
ring, achter de krimpmuur op grooten 
afstand.’
De ondiepe fundering is die tussen het 
scheprad en de Zuidbuurtse watering; 
de diepe aan de andere kant, tussen 
scheprad en polder. Door het water in 
de watering is de grondwaterstand aan 
de schepradkant hoger en hoeft men 
niet zo diep te funderen. Aan de polder-
kant is de grondwaterstand lager en dat 
vergt een diepere fundering om verrot-
ting van de heipalen c.a. te voorkomen. 
Blijkbaar worden alleen de nieuwe mu-
ren onderheid, zodat de nieuwe molen 
inderdaad als een klok over de oude 
basis heen komt te staan.

Raam 

De raamindeling en de plaatsing van 
de deuren is bij een achtkante schep-
radmolen in de onderbouw als regel vrij 
voorspelbaar. Voor ons verhaal is alleen 
de muur boven de achterwaterloop 
van belang. Normaal zit daar nooit een 
raam, want dat heeft nauwelijks zin en 
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Eindafrekening voor de nieuwe Westbroekmolen van 
21 december 1900 (afb. archief Oost- en Westbroekpolder 
Hoogheemraadschap van Rijnland).

Verantwoording van de aankoop van de molen in 
de boekhouding van de polder (afb. archief Oost- en 
Westbroekpolder Hoogheemraadschap van Rijnland). 

De Nieuwkoopse molens waren zware, kapitale molens, 
zoals deze foto van molen B van de Jonkersgang bewijst. 
Ze waren met hun molenaars heel wat mans. Pieter Raat, 
van 1803 tot 1845 polderbaas van de Heerhugowaard, 
maakte een ‘studiereis’ naar de molens in Zuid-Holland. 
Volgens hem was in Nieuwkoop het ruig malen ‘tot een 
systema verheven’. De verhalen doen nog de ronde! 
Helaas is geen der molens compleet bewaard gebleven
(foto coll. Piet van den Bosch).

met gordijnen al helemaal niet, want 
achter die muur draait het scheprad het 
water in. Bij de Westbroekmolen zit er 
wel een raam, zelfs met gordijnen. Dat 
wekt verbazing op en roept natuurlijk de 
vraag op naar het waarom, zelfs naar 
de indeling van de molen.
Nu blijkt uit het polderarchief dat ta-
felementen voor de wip 6,30 m lang 
waren. De voet van de wip was dus van 
nagenoeg diezelfde maat. Het nu aan-
wezige achtkant is veel wijder: 9,73 m 
buitenwerks, ook over de tafelementen 
gemeten. Hierboven noemden we al 
dat de molen als een klok over de fun-
dering van de wipmolen staat. Een deel 
van de molenwerf is dus bij de bouw 

van de achtkante molen onder de mo-
len verdwenen. Zoveel ruimte gaf deze 
driehoek buiten de voormalige wip niet, 
maar door het raam wel veel licht. Op 
de oudste foto’s van de molen ontbreekt 
dan ook boven de deur aan de polder-
kant het bovenlicht, terwijl het aan de 
boezemkant wel aanwezig is. Later is de 
deur ingekort en kwam er ook aan de 
polder kant een (wat kleiner) bovenlicht.
Het bewuste grote raam staat niet in het 
midden van het veld. Dat kan niet door 
de grootte van het scheprad. Daardoor 
staat het raam uit het midden van de 
hele veldbreedte en verhoudingsgewijs 
dicht bij de deur. Het is dit raam dat een 
toeschouwer snel in verwarring brengt 

(een raam boven de waterloop???) 
en de Westbroekmolen tot een unieke 
schepradmolen maakt.

Het inkorten van het achtkant

Er was ogenschijnlijk niets op tegen om 
het achtkant uit Nieuwkoop ongewij-
zigd in Zoeterwoude neer te zetten. Uit 
de notulen van het polderbestuur blijkt 
evenwel dat men het achtkant laat in-
korten. De reden is niet duidelijk, lijkt zelfs 
niet slim. Want wanneer men het acht-
kant inkort dan wordt ook de vlucht, de 
lengte van de wieken kleiner. Ze vangen 
dus minder wind en dat betekent in de 
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praktijk krachtsverlies. Dat de vlucht 
in Zoeterwoude kleiner wordt dan in 
Nieuwkoop is zonneklaar en blijkt uit di-
verse bronnen. De vlucht in Nieuwkoop 
was volgens het bestek voor de bouw 
van de molens 28,26 m; in Zoeterwoude 
24,30 m volgens het standaardwerk van 
Teixeira de Mattos over de polders in 
Zuid-Holland; een verschil van 3,96 m. 
Nu hebben de meeste Zuid-Hollandse 
achtkante watermolens een typisch ken-
merk: het houten achtkant staat op een 
vrij hoge, ongeveer twee meter hoge 
gemetselde onderbouw. Die weg laten 
of zo laag mogelijk houden bespaart 
aanzienlijk op de kosten zeker omdat dit 
ook een brede muur is. Bij de Westbroek-
molen is die muur erg laag, ongeveer 
zestig centimeter. Dat zou er op neer ko-
men, dat de molen bij de verplaatsing 
zo’n 1,40 m muurhoogte is kwijtgeraakt; 
een flinke besparing. Daardoor zouden 
de roeden 2,80 m korter moeten worden, 
maar daar blijft het niet bij. Zoals hierbo-
ven aangegeven: er is 3,96 m weg, 1,16 
m meer. Anders gezegd: er is dus onge-
veer 50 à 60 cm stijl ‘verdwenen’. Waren 
soms enige stijlen aan de schepradkant 
slecht? Dat is een meer voorkomend eu-
vel. Maar de Nieuwkoopse molens wa-
ren zo oud nog niet. Doordat het verschil 
zo gering is rijst onwillekeurig de vraag 
of dit inkorten van de stijlen wel daad-
werkelijk heeft plaats gehad. Die 50 cm 
kan ook op andere manieren ‘wegge-
werkt’ worden, bijvoorbeeld doordat de 
gemetselde onderbouw wat hoger was 
dan de aangenomen twee meter.

Kosten

Volgens de eindafrekening van 21 de-
cember 1900 kostte de bouw van de 
nieuwe Westbroekmolen de polder 4450 
gulden waar nog 458,65 bij kwam voor 
onvoorziene uitgaven en niet te verge-
ten de aanschaf van de molen bij de 
sloper Thobé in Dordrecht waar 950 gul-
den voor moest worden betaald. Daar 

De Nieuwkoopse molens waren 
geen koopjes, zoals uit deze aanbeste-
ding blijkt. De bouw van een nieuwe 
schepradmolen aan de Nieuwveense 
Vaart werd door Cs. Schenk op 10 juli 
1797 aangenomen voor 24.000 gulden. 
De vergelijkbare achtkante molens 
van de Overwaard in Kinderdijk 
kostten in 1740 nog niet de helft: 
10.500 gulden. De Oost- en 
Westbroekpolder kocht werkelijk 
een hoogwaardige molen voor heel 
weinig geld.

De bouw van de Nieuwkoopse 
molens werd voorbereid en vastgelegd 
in uitvoerige bestekken. Aan de hand 
van een dergelijk bestek zou men de 
Westbroekmolen in Zoeterwoude zeer 
getrouw kunnen completeren. 
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kwamen nog ƒ 109,75 aan vrachtkosten 
en verzekering bij zodat er een totaal 
prijskaartje van ƒ 5.968,40 aan de molen 
hing. De molens voor de polder Nieuw-
koop hadden honderd jaar eerder zo’n 
25.000 gulden gekost. Het prijsverschil 
was geen kwestie van inflatie. Ook moet 
men bedenken dat bijvoorbeeld nog 
het binnenwerk en de waterlopen van 
de oude molen zijn gebruikt, zodat de 
bedragen tegenover het uitgevoerde 
werk maar gedeeltelijk vergelijkbaar zijn. 
Wel openbaart het verschil dat de mo-
lentijd tanende is.

Ondanks alle inspanningen van Bas 
Koster en mij blijven er nog vragen over. 
Voor de juiste antwoorden laten de ar-
chieven ons helaas te veel in de steek. 
En zonder vaststaand bewijs ligt ook al-
tijd de mogelijkheid open dat de West-
broekmolen niet uit Nieuwkoop komt, 
al acht ik die kans niet groot. Hoe of het 
ook zij, eind september 1900 maalde de 
nieuwe Westbroekmolen. In het Leidsch 
Dagblad kon men op 27 september 1900 
lezen:

‘Zoeterwoude, De Westbroek-
watermolen, in een nieuwe 

gedaante gestoken en geheel 
gemetamorphoseerd, is weder in dienst 

gesteld. Het water werd met kracht 
opgehaald. Hedenavond wacht den 
werklieden, molenmaker, timmerman, 
rietdekker, enz. zeker een genoeglijk 
avondje vanwege het polderbestuur. 
‘t Geheele werk is degelijk en netjes 

uitgevoerd.’

De onttakelde molen uit noordelijke 
richting in 1968. Het watermolenka-
rakter met voorwaterloop, pothuis 
(de deuren voor het scheprad) en open 
molenerf is dan nog duidelijk aanwe-
zig (foto jsb, 20 juli 1968).

Een zeer oude foto van de 
Westbroekmolen: het bovenlicht 
boven de deur is nog niet aanwezig 
(foto coll. J. van Gent).

De Westbroekmolen; de deur heeft 
nu wel een bovenlicht. Rechts boven 
de deur een schoorsteenpijp. Deze 
wordt ook in de eindafrekening ge-
noemd: ‘een keuken Schoorsteen 
met leiding langs den legerbindten’. 
Daarmee was een bedrag van 59 gul-
den gemoeid. De foto is uit zuidelijke 
richting genomen. De muur met het 
hek erlangs is de frontmuurvan de 
waterloop. Onder de bloeiende struik 
is nog net de molensloot zichtbaar 
(foto coll. J. van Gent).

Aanplakbiljet voor de aanbesteding 
van de bouw van drie schepradmolens 
op 10 juli 1797. De Zoeterwoudese 
molen zou er bij kunnen zijn, maar 
dat is dan wel toevallig 
(afb. Nationaal Archief Den Haag). 
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 Molens   Denekamp 
in de rouw

Op 4 augustus 2011 overleed op 
bijna 87-jarige leeftijd molenmaker/

aannemer Bernard Wintels. 

Ton Huttenhuis

Bernard Wintels (1924-2011).
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De molens van de Molenstichting 
Lattrop-Tilligte werden in de rouw 
gezet in verband met het overlij-

den van onze molenmaker omdat Ber-
nard Wintels veel voor de Molenstichting 
heeft betekend. Halverwege de jaren 
zeventig van de vorige eeuw is de firma 
Wintels begonnen met het restaureren 
van de Sint Nicolaasmolen. Daarna zijn 
door de molenmaker de Oortmanmolen 
in Lattrop en de Westerveldmolen in Til-
ligte herbouwd. 
Intussen had de firma onder leiding van 
Bernard Wintels zoveel kennis opge-
bouwd, dat zij in het oosten van het land 
en over de grens veel molens mocht res-
taureren. 

Als laatste molen in Denekamp werd de 
Borgelinkmolen maalvaardig gemaakt. 
Een klus van jaren. Bernard was toen 
al met pensioen en heeft belangeloos 
leiding gegeven aan de groep ‘Knik-
mannen’, vrijwilligers uit de omliggende 
Knikbuurt, allen lid van de buurtvereni-
ging Knik en Omstreken. Bernard Wintels 
gaf dagelijks leiding aan dit team, dat 
in drie teams werkte (dag op - dag af!).

Bernard werkte hard mee deze vrijwil-
ligers, die namens de buurt de molen-
stichting hebben geholpen met de re-
novatie van de molen in de eerste fase. 
Een twintigtal ‘Knikkers’ hebben Bernard 
zo leren kennen en waarderen als een 
harde werker, die ook tijd inruimde voor 
sterke verhalen en op tijd voor een bor-
rel. Bernard voelde zich thuis bij dit Knik-
gezelschap en het gezelschap bij hem. 
Zonder Bernard was de klus zeker niet 
geklaard. 

De leden van de molenstichting konden 
altijd bij hem terecht als er problemen 
met de molens waren en dat kwam 
nogal eens voor. Bernard verscheen dan 
meestal met overal aan met daar over-
heen een colbertje en zijn onafscheide-
lijke pet op.

Bernard heeft veel oude dingen met 
hart en ziel kunnen restaureren, maar 
restauratie bij hemzelf was niet meer mo-
gelijk. De wind is hem uit de zeilen geno-
men. Zijn raderwerk kwam stil te staan.

De molenstichting is hem voor zijn ken-
nis en vaardigheden als molenmaker 
en zijn regelmatige belangeloze inzet 
dankbaar. Bernard Wintels is op 9 au-
gustus begraven op het R.K. kerkhof te 
Denekamp. 

T. Huttenhuis, 
Molenstichting Lattrop-Tilligte. 

Afbeeldingen: De foto’s zijn 
gemaakt in de periode dat de 
Borgelinkmolen te Denekamp werd 
geschoond, voordat de eigenlijke 
restauratie plaatsvond
(Alle foto’s: Freimuth Schulze).
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De Fram

Na ontvangst in dorpshuis Trefpunt in The-
singe werden de genodigden welkom 
geheten door de heer A. van de Nadort, 
burgemeester van de gemeente Ten 
Boer. Vervolgens ging het gezelschap 
met twee bussen van het Noordelijk 
Busmuseum naar Woltersum alwaar de 
Neutenbieters ons opwachtten met ge-
zellige muziek. Molen Fram stond lustig te 
draaien en te zagen. Om 14.00 uur kwa-
men de kinderen de sleephelling van 
de molen op voor het officiële moment. 
De heer Van de Nadort heette ook hier 
alle mensen welkom en vertelde over 
de molen. Bij deze opening werd niet de 
vang gelicht maar waren er kinderen die 
hun ballonnen mochten oplaten op het 
sein van de burgemeester. Na dit offi-
ciële deel kregen de kinderen de prijzen 
voor het maken van kijkdozen en kleur-

platen. Hiermee zijn de werkzaamheden 
aan molen Fram afgerond. Diverse kis-
tramen, stellingliggers en stellingschoren 
zijn vernieuwd. Tevens heeft de molen 
een zogeheten droge sprinklerinstallatie 
gekregen. Deze is aangebracht door de 
firma BHP uit Ten Post. De molentechni-
sche werkzaamheden zijn uitgevoerd 
door Timmerwerkplaats Krabbendam uit 
Woltersum.

Thesinge

Om 15.00 uur vervolgden de bussen van 
het Noordelijk Busmuseum met alle ge-
nodigden de reis naar Thesinge. Ook hier 
waren de Neutenbieters aanwezig om 
het geheel met muziek op te luisteren. 
De heer P.C. Heidema, voorzitter van de 
molenstichting heette hier een ieder van 
harte welkom en hij bedankte alle men-

De Fram in Woltersum is werkelijk 
een unieke molen: duidelijk 
herkenbaar als zaagmolen, maar 
vroeger ook koren- en pelmolen 
(foto H. Noot, 2 juli 2011). 

  Drievoudig

molenfeest
               in Groningen

Op zaterdag 2 juli werden 

maar liefst drie molens van de 

Molenstichting Fivelingo na 

restauratie weer in bedrijf 

gesteld, te weten de molens 

van Thesinge, Woltersum en de Olinger Koloniemolen 

bij Appingedam. En er bleek nog een bijzondere 

toegift aan te komen!

sen van het bestuur voor de gedane 
werkzaamheden om de restauraties te 
kunnen laten uitvoeren. De heer H. Ro-
zema, secretaris van de Molenstichting 
mocht de vang lichten. Hij deed dit sa-
men met de vrijwillige molenaar die nu 
nog in opleiding is. De restauratie van de 
Germania bestond uit het restaureren 
van de kap van de molen. Ook heeft de 
molen nieuwe wieken gekregen. Daar-
naast ligt er nu in de molen een nieuw 
koppel stenen. Na het officiële deel is de 
groep met genodigden weer terug ge-
gaan naar Trefpunt, het dorpshuis van 
Thesinge.

Anne Wieringa
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Olinger Koloniemolen 

Hier is nog een presentatie gehouden over de drie gerestaureerde 
molens. De Olinger Koloniemolen is niet bezocht maar tijdens de pre-
sentatie is aandacht gegeven aan deze restauratie. Het achtkant 
kreeg een nieuw rietdek. Ook is er veel gerestaureerd aan de kap en 
het gevlucht van de molen. Daarnaast is de vloer van de waterloop 
vervangen door een betonnen vloer. 

Kloostermolen

Na de presentatie krijgt de heer G.L. Nienhuis van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed het woord en hij mag een nieuwe toekenning 
op een subsidieaanvraag overhandigen: De sinds 1995 tot kale romp 
onttakelde molen van de Garrelsweerster Kloosterpolder van de 
stichting is in aanmerking gekomen om gerestaureerd te worden! 

A. Wieringa, Technisch adviseur Molenstichting Fivelingo.

Het oplaten van de ballonnen op de sleephelling van de Fram 
(foto H. Noot, 2 juli 2011).

De Olinger Koloniemolen, tussen de hoogspanningsmasten 
(foto H. Noot, 19 augustus 2011) en van bovenaf (foto H. Noot, 
9 april 2011).

De onttakelde Garrelsweerster Kloostermolen.

De heer Nienhuis (r.) overhandigt de subsiditoekenning voor 
de Garrelsweerster Kloostermolen (foto H. Noot, 2 juli 2011). 

Molen Germania in Thesinge (foto H. Noot, 2 juli 2011).
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Houthandel
Zagerij
Import

Voor molenrestauraties

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

Verder: 
Iepen • Bolletrie • Steenbeuk • Douglas

Larix  • Azobé • Noord Noors Grenen

A L M E N U M

A D V E R T E R E N  I N  M O L E N W E R E L D

MOLENS ZIJN ONS ERFGOED!

Om dit alles te kunnen blijven volgen 
verschijnt er 11x per jaar 'Molenwereld'.

U heeft de mogelijkheid om in dit 
magazine te adverteren en zo uw (molen)
steentje bij te dragen aan de verschijning 
van 'Molenwereld'. Ook eenmalige 
advertenties kunnen geplaatst worden.

De opmaak voor 
de advertentie kan 
eventueel door ons 

(gratis) verzorgd 
worden.

Mail voor 
informatie naar:

adv.@molenwereld.nl



BON

gaat voor u OPEN!!!!

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

Meer dan 150 nummers en DERTIEN JAAR MOLENWERELD dat vieren we! 
Als u nog nooit abonnee bent geweest en zich nu opgeeft dan krijgt u eenmalig bij uw abonnement het boek Molenaarsverleden 
ter waarde van € 12,50 cadeau! Molenaarsverleden is een bundel van veertig interessante artikelen over molens en telt 96 pagina’s. 

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

MOLENWERELD  iedere maand per post thuis kan op drie manieren:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

❑
❑

❑

❑

✂

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




