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

Bij de omslag voorzijde: Molenassen behoren tot de verbeelding sprekende 
molenonderdelen. Ze bestaan in tal van uitvoeringen. Een deel van de 
NSBM-assen laat de herkomst duidelijk zien doordat de fabricagegegevens 
op een fraaie manier zijn meegegoten op de askop, zoals hier bij de molen 
van Rozenburg. Opvallend: de as uit 1841 is ouder dan de molen zelf (1887). 
Dit komt meer voor: wanneer bij de bouw van de molen de as van een 
voorganger of de as uit een sloopmolen wordt gestoken. Zo kunnen assen 
meerdere levens leiden (foto Gerard Barendse, 18 augustus 2010). 

Bij de omslag achterzijde: Het gieten van een molenas - een spectaculair 
gezicht - bij Gieterij Hardinxveld, bestemd voor de Putmolen in Aarlander-
veen (foto jsb, 17 november 1989).
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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.

Het is dit jaar precies 175 jaar geleden dat de Nederlandsche 
Stoombootmaatschappij octrooi verkreeg op de uitvinding voor 
verbeterde ijzeren molenassen. Deze verbeterde molenas is het 

oermodel voor alle Nederlandse ijzeren molenassen geweest en de hui-
dige molenassen wijken er in feite slechts in details van af. De meeste 
nakomelingen hebben door het verdwijnen van de molens de weg naar 
het schroot gevonden. Toch doen er altijd nog een slordige duizend 
dienst, waarvan sommige zelfs al bijna 175 jaar. Volgens hetzelfde idee 
worden nog steeds molenassen gegoten. 
Nu wil het geval dat er reeds sinds oktober 1992 (!) een artikel gereed lag 
over de assen van de NSBM, eigenlijk nog bestemd voor De Molenaar. Ik 
wilde daarvoor nog één aspect nader onderzoeken, maar daar kwam 
maar niet van. Soms heeft een mens wel eens een duwtje nodig. Dat 
kwam in dit geval van onze gewaardeerde abonnee en medewerker 
Erwin Esselink die mijn aandacht vestigde op enige krantenartikelen 
van uit de periode 1835-1840. Dat leidde tot nieuw archiefonderzoek 
en een volledige omwerking van het artikel uit 1992, zodat wij u in dit 
jubileumjaar van het octrooi een artikel over 175 jaar molenassen kun-
nen aanbieden. De eerste aflevering daarvan treft u in dit nummer aan; 
slot volgt.
De techniek staat niet stil. De innovatie van 1836 is niet de laatste op 
molengebied. Hout is een belangrijk bouwmateriaal voor molens. Helaas 
bestaat er ook een zeer schadelijk vorm van molenbezoekers; vandalen 
van de ergste soort. Daarmee doel ik op houtvretende insecten. Het 
Overijsselse bedrijf Van Meijel hanteert een innovatieve bestrijdings-
methode die dit jaar voor het eerst op een complete molen is toege-
past. Een verslag daarvan treft u in dit nummer aan. 

En Balie Kluiver worstelt met herbestemming                                         JSB



Informatie voor deze rubriek: Redactie Molenwereld, p/a B.H.J. Mols, 

Provincialeweg Zuid 42, 4286 LM  Almkerk. Tel.: 06-50283248 / E-mail: bart68@planet.nl 

Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.

14e jaargang 2011 nr. 10|327 Molenwereld

Keur aan onderscheidingen 
uitgereikt rond Monumentendag

Op 17 september 2011 is door de Stich-
ting De Noord-Hollandse Molenfede-
ratie tijdens de 13e Molencontactdag 
een drietal oorkondes uitgereikt aan res-
pectievelijk E. Dudink (De Krijgsman te 
Oosterblokker), J. van Diepen en P. Kors 
(op naam van Jos Kors, De Zandhaas 
te Santpoort) en W. Pfeiffer (De Vriend-
schap te Weesp). Ze ontvingen de prijs 
voor de plek die zij het behoud van de 
molen geven binnen de gemeenschap 
en de organisatie van activiteiten erom-
heen. 

Grote Geesterense Molen, toen hij van 
burgemeester Stegers van de gemeen-
te Tubbergen de koninklijke onderschei-
ding in ontvangst mocht nemen. Ruiter is 
al meer dan 25 jaar werkzaam op deze 
molen en zet zich tevens in ten behoeve 
van de opleiding tot vrijwillig molenaar. 
Op 11 september hebben V. Theeuwes 
en M. de Waard, vrijwillige molenaars 
van de standerdmolen te Moergestel, 
uit handen van de gemeente Oisterwijk 
de Monumentenprijs ontvangen. Men 
ontving de prijs voor het uithoudingsver-
mogen en de inzet voor het behoud van 
de standerdmolen. 
Rien van Schaijck (64) uit Oudega is op 
8 september benoemd tot lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onder-
scheiding onder andere voor zijn werk 
voor de Stichting Poldermolens De Lege 

Midden, die de laatste jaren vijf molens 
in Boarnsterhim en Smalingerland res-
taureerde of verplaatste. 
Teun Waltman ontving op 10 september 
uit handen van wethouder F. Blommers 
de kleine ‘Parel van Voorschoten’. Dit is 
een onderscheiding die wordt toege-
kend aan inwoners met een bijzondere 
verdienste. Geboren en getogen Voor-
schotenaar Waltman is sinds 1977 mole-
naar van de Knipmolen te Voorschoten.

Spinnenkopmolen 
Goëngahuizen officieel 
geopend

Op 8 september is de grootste spin-
nenkopmolen van Friesland geopend. 
Na het ophalen van de vang door wet-

Op 11 september is J. Jansen (68), vrijwil-
lig molenaar van de Grote Geesterense 
Molen te Geesteren, door burgemeester 
Den Oudsten van Enschede koninklijk 
onderscheiden. Jansen is tevens secre-
taris van de Stichting Wissinks Molen in 
zijn woonplaats Usselo en zet zich in voor 
de opleiding tot vrijwillig molenaar in de 
provincie. Ook collega-molenaar Wim 
Ruiter uit Wierden werd verrast op de 

Elvira Sweet (gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland afd. cultuur) 
gef lankeerd door de prijswinnaars v.l.n.r. Wouter Pfeiffer, Jan van Diepen en 
Pieter Kors en Erik Dudink (foto Jos van Schooten, 17 september 2011). 

Victor Theeuwes (r) en Michiel 
de Waard met de hen toegekende 
oorkonde 
(foto F. Lemmens, 11 september 2011).
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houder N. Ketelaar en Tweede Kamerlid 
L. Jacobi, maalde de molen het wa-
ter uit de polder van It Eilan/West, die 
ter hoogte ligt van Goëngahuizen. De 
Roekmolen heeft jarenlang in Warnia-
huizen in de gemeente Boarnsterhim 
gestaan. De molen bemaalde hier de 
voormalige polder Krieke uit 1797. Om 
verval tegen te gaan kwam de Stichting 
Poldermolens De Lege Midden met het 
plan om de molen te restaureren en te 
verplaatsen naar een andere locatie. 
De molen heeft op deze plek zijn oude 
functie weer terug gekregen, en dient 
als hulpbemaling. 

Start laatste herstelfase 
Woudagemaal te Lemmer

Op 7 september start de restaura-
tie van het laatste onderdeel van het 
Woudagemaal bij Lemmer. De restau-
ratie werd mogelijk gemaakt door een 
subsidieregeling voor grote projecten. 
Twee van de acht vloeddeuren aan de 
voormalige Zuiderzeezijde worden ge-

licht voor herstel van het houtwerk, en 
de ‘onder water’ restauratie van met-
sel- en betonwerk gaat beginnen. Het ir. 
D.F. Woudagemaal uit 1920 is het groot-
ste nog werkende stoomgemaal ter we-
reld en prijkt op de Werelderfgoedlijst 
van de UNESCO. Het gebouw vormt met 
zijn machinehuis, ketelhuis en 60 meter 
hoge schoorsteen een markant silhouet 
in het Friese polderlandschap. Het ge-
maal dankt zijn naam aan zijn ontwer-
per. D.F. Wouda, hoofdingenieur van de 
Provinciale Waterstaat van Friesland. 
Bij extreem hoge waterstanden brengt 
Wetterskip Fryslan de ‘stoomkathedraal’ 
tot leven om in enkele dagen een ge-
weldige hoeveelheid overtollig water 
uit de Friese boezem naar het IJsselmeer 
te pompen. In de monumentale hal drij-
ven vier gitzwarte stoommachines met 
enorme vliegwielen acht pompen aan, 
stampend op het ritme van ons indus-
trieel verleden. Na eerdere restauratie-
werkzaamheden in 2007 zullen nu twee 
vloeddeuren aan de kant van de voor-
malige Zuiderzee worden gelicht voor 
herstel van het houtwerk. 

Jubileum Bernadette 
Nieuw-Wehl

Op 21 augustus is het 150-jarig bestaan 
van molen de Bernadette te Nieuw-
Wehl gevierd. Schutterij de Eendracht 
bracht hulde aan de molen in een 
ander half uur durende ode. Al hoewel 
de weersvooruitzichten onheilspellend 
waren (het KNMI gaf code oranje), viel 
dat alleszins mee. De zon scheen vol-
op tijdens dit optreden, waarbij hulde 
werd gebracht aan koningspaar Freriks. 
Gelijk tijdig vierde men het 150-jarig be-
staan van de molen, het 50-jarig mole-
naarschap van Henk Ruijling en het feit 
dat Ruijling nu 25 jaar eigenaar is van 
de molen. De bevolking van Nieuw-
Wehl en Wehl was in grote getale aan-
wezig om het jubileum bij te wonen. 

Noodlottig ongeval Windlust 
te Radewijk

Korenmolen Windlust te Radewijk vierde 
in 2011 haar 150-jarig bestaan, met als 
kroon op het werk de opening van de 
vernieuwde molenwinkel annex bak-
kerij. De molen is sinds 1907 in het bezit 
van de Familie Ter Voorde en momen-
teel wordt de molen bemalen door Jo-
han Nijeboer, de schoonzoon van Jan 
Ter Voorde, en diens zoon Gerjan. Het 
jubileumjaar kreeg op woensdagmid-
dag 7 september echter een zwarte 
rand. Op die dag werd Dimitri (2) getrof-
fen door de draaiende wieken van de 
molen. Ondanks aanwezigheid van een 

De Windlust te Radewijk 
(foto: 9 november 2006).
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traumahelikopter en ambulance over-
leed het zoontje van molenaar Gerjan 
Nijeboer en zijn vrouw Anna aan zijn 
verwondingen. De afscheidsdienst voor 
Dimitri, die op 7 oktober 3 jaar zou zijn 
geworden, vond plaats op 13 september 
te Zwolle. Als blijk van medeleven heb-
ben verschillende molens tijdelijk in de 
rouw gestaan. De gedachten gaan uit 
naar de ouders en grootouders die met 
deze last verder moeten, een last die 
bijna niet te dragen is.

Verhoging Daams’ molen 
opnieuw in geding

De verhoging van Daams’ Molen is op-
nieuw in het geding. Een in een apparte-
ment tegenover de molen wonende in-
woner van de Molenstraat in Vaassen is 
in beroep gegaan bij de bestuursrechter 
in Zutphen tegen de bouwvergunning. 
Eerder tekende hij bezwaar aan bij de 
gemeente Epe, maar dit werd destijds 
ongegrond verklaard, evenals de ove-
rige ingediende bezwaren (Molenwe-
reld 2011-3-85). Met het indienen van 
het beroep is de verhoging van Daams’ 
molen opnieuw enige tijd vertraagd. De 
inwoner is de enige die in beroep gaat 

tegen de beslissing van de gemeente 
Epe bij de bestuursrechter in Zutphen. 

Bestemmingsplan staat herstel 
molen Renkum in de weg

De rijkssubsidie van 350.000 euro voor 
de molen te Renkum (Molenwereld 2011-
2-45), loopt gevaar nu in het bestem-
mingsplan geen rekening is gehouden 
met een gecompleteerde molen. Deze 
discussie is echter in het verleden al eens 
vaker gevoerd. Niet alleen het bestem-
mingsplan vormt een bedreiging. Naast 
de rijkssubsidie is nog steeds een bedrag 
nodig om de restauratie daadwerkelijk 
te kunnen voltooien. Inclusief steun van 
gemeente en provincie, zou nog een 
bedrag van circa 150.000 euro opge-
bracht moeten worden. Volgens eige-
naar Van der Wal, die het molenrestant 
in 2009 in eigendom verwierf, is het de 
bedoeling de molen te laten restaureren 
in oorspronkelijke vorm zonder commer-
ciële bestemming. 
Hopelijk verloopt de bestemmingsplan-
wijziging in Renkum soepeler dan in Sas-
senheim, waar de procedure al sinds 
1991 speelt en men zich gefronteerd ziet 
met een reeks van bezwaren.

De jubilerende molen te 
Nieuw-Wehl feestelijk versierd 
(foto H. Ruijling, 21 augustus 2011).

Daams Molen in Vaassen; voortdurende touwtrekkerij (foto Donald Vandenbulcke, 26 september 2009).
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Op 31 augustus zijn in Kockengen 
de Potroeden uit de molen van 
de gelijknamige polder gehaald 

voor reparatie bij de firma Koppes in het 
Limburgse Bergen. Eerst worden ze nog 
bij een firma in Uden gezandstraald. Bij 
het genoemde bedrijf in Bergen liggen 
verscheidene potroeden uit het land 
van Heusden en Altena. De auto die de 
roeden van Kockengen kwam ophalen 
was trouwens al beladen met een roede 
uit Oud-Vossemeer (molenmaker Verbij) 
die de zelfde weg gaat.
De Kockengense molen zelf heeft intus-
sen al een nieuwe fundering gekregen 
inclusief vloer en wielbak. Nu moeten 
nog de waterlopen volgen evenals ver-
dieping plus versmalling van het schep-
rad. De wielbak was zo lek als een mand-
je en is daarom vernieuwd in beton. Dit 
in tegenstelling tot Spengen waar de 
wielbak nog geheel gaaf en lekvrij was. 
Men heeft daar de verdieping van het 
scheprad verkregen door het waterwiel 
zover mogelijk te laten zakken. 
Dick Kenbeek.

De Potroeden gaan er met minder moeite uit dan dat ze erin zijn gegaan (foto Dick Kenbeek, 31 augustus 2011). 

Wachtend op voltooiing, maar dan kan de Kockengense molen er weer tegenaan; als vanouds 
(foto Dick Kenbeek, 31 augustus 2011).

Restauratie molen Kockengen goed op gang

De mallejan of de mosterdpotten moeten het qua gemak ook af leggen 
(foto Dick Kenbeek, 31 augustus 2011).
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Nieuwe bestuurbare webcam 
Zaansche Schans

Eind augustus is een bestuurbare we-
bcam in gebruik genomen, die een 
kijk geeft op meerdere plekken in de 
Zaandamse Kalverpolder, waaronder 
de verschillende molens op de Zaanse 
Schans. Ontdek deze veenweidepolder 
zelf vanuit de luie stoel! Deze webcam 
is mogelijk gemaakt door de gemeente 
Zaanstad, de provincie Noord-Holland 
en het Zaans Museum. Hij staat bovenop 
het dak van het Zaans Museum, aan de 
rand van de polder. De webcam is te 
vinden via www.zaanstad.nl/kalverpol-
der, of rechtstreeks via hdtv.webcam.nl/
kalverpolder

Molententoonstelling Alkemade

Vanaf september is in het Historisch Cen-
trum van de Stichting Oud Alkemade 
een tentoonstelling te zien over de mo-
lens van de voormalige gemeente Alk-
emade. Het gaat in totaal om 13 molens.
Er zijn verschillende molenmodellen aan-
wezig en heel veel foto’s, waarvan een 
prachtig diaklankbeeld is gemaakt. Het 
Historisch Centrum is geopend op zon-
dag en dinsdag van 14 tot 16 uur en de 
tentoonstelling duurt tot 29 januari 2012. 
Het centrum is gevestigd aan de Saskia 
van Uylenburchlaan 22 te Oude Wete-
ring. Meer informatie is te vinden op de 
website www.stichtingoudalkemade.nl.

Molen De Roos weer 
gedeeltelijk hersteld 

Op 26 augustus is de stelling van De 
Roos in Delft weer aangebracht. In ze-
ventien afzonderlijke delen is deze met 
een hijskraan teruggeplaatst. De stel-
ling werd in maart 2010 gedemonteerd 
om diepwanden te kunnen graven voor 
de bouw van de spoortunnel in Delft. 
Nu de diepwanden gereed zijn, kon de 
stelling weer teruggeplaatst worden. In 
de eerste week van september zijn de 
stellingdelen op maat gezaagd en ge-
monteerd. De Roos is sinds de start van 
de bouw van de spoortunnel met zorg 
behandeld, want het beeldbepalende 
bouwwerk moet straks weer heelhuids 
op de tunnel terechtkomen. 

Rijnlandse Molendag op 
23 oktober 2011

Voor de veertiende keer organiseren 
de molenaars van de Rijnlandse Mo-
lenstichting de Rijnlandse molendag, dit 
jaar op zondag 23 oktober van 10.00 uur 
tot 17.00 uur. Het is de bedoeling dat er 
op deze dag een groot aantal van de 
45 molens van de stichting bij voldoen-
de wind zullen draaien en opengesteld 
zijn voor collega-molenaars. Nieuw dit 
jaar is de verplaatste Kalkmolen. De mo-
len staat nu op de nieuwe locatie in de 

Doespolder in Hoogmade bij de Does-
molen, waarmee deze nu een wipmo-
len-tweegang vormt. De naam van de 
Kalkmolen blijft en de molen heeft de 
functie van ondermolen gekregen. De 
molen is te bereiken via de provinciale 
weg N446 ; auto’s gelieve naast het fiets-
pad te parkeren. Tevens is de Doesmo-
len opgeknapt en is het onderhuis van 
nieuw riet voorzien. Ook is het achtkant 
van de Blauwe Molen van nieuw riet 
voorzien. Dit is een extra draaidag, spe-
ciaal voor molenaars, want de molens 
draaien bij voldoende wind al iedere 
eerste zaterdag van de maand. A. Toet.

Ontdek de molens rond 
Schoonhoven

Tijdens de Open Monumentendag en 
Rivier dag in Schoonhoven op zaterdag 
10 september heeft de heer Floor Ver-
meulen, Statenlid en fractievoorzitter 
van de VVD Zuid Holland, de eerste fol-
der ‘Ontdek de Molens rond Schoonho-
ven’ in ontvangst genomen. In de folder 
staan drie Molenroutes die starten vanuit 
Schoonhoven en deelnemers fietsend, 
wandelend of met de auto langs molens 
in de Lopikerwaard, Alblasserwaard en 
Krimpenerwaard voeren. De drie Molen-
routes in de folder kwamen tot stand in 
het kader van het themajaar ‘Leve de 
Molens!’ van de provincie Zuid-Holland. 
De Molenroute begint en eindigt op de 
plek waar de Lopiker-, Krimpener- en Al-
blasserwaard elkaar raken: in Schoon-
hoven. De strategisch aan de rivier 
gelegen ‘Creatieve Zilverstad aan de 
Lek’ is dankzij zijn rijke cultuurhistorie al 
eeuwenlang een populaire toeristische 
bestemming. Hoewel Schoonhoven na-
tuurlijk het meest bekend is als Nationale 
Zilverstad, valt er in en rond het Oud-
Hollandse stadje in het Groene Hart van 
Nederland nog veel meer te ontdekken. 
Onderweg genieten de deelnemers van 
ontelbare prachtige vergezichten en 
kunnen zij één van de vele ambachts-
bedrijven langs de route bezoeken waar 
bijvoorbeeld nog de échte Goudse 
kaas geproefd kan worden. In de folder 
‘Ontdek de molens rond Schoonhoven’ 
staan –behalve de drie routes- ook fiets- 
en kanoverhuurbedrijven in de regio ge-
noemd.

Restauratie molen De Korenhalm 
van start

Na een lange periode van voorberei-
ding is begin september de restauratie 
van molen De Korenhalm in ‘s-Graven-
polder gestart (Molenwereld 2010-04-
137). De stellingmolen daterend uit 
1876 en wordt de komende maanden 
grondig gerestaureerd. Traas Building 
Care is begonnen met de restauratie 
van een groot aantal aangetaste balk-
koppen in de molen, meer dan 40 balk-
koppen worden op specialistische wijze 
d.m.v. epoxy-techniek gerestaureerd/

vervangen. Daarnaast worden er door 
Aannemers- en Klussenbedrijf de Koster 
en molen makersbedrijf J.K. Poland een 
groot aantal restauratiewerkzaamhe-
den uitgevoerd. De gehele buitenmuur 
van de molen zal opnieuw worden ge-
voegd, de stelling zal grondig worden 
gerestaureerd, raam- en deurkozijnen 
zullen worden gerestaureerd en/of ver-
vangen. Verder zullen de staartbalk, de 
lange spruit en de kruilier worden vervan-
gen, wordt het motorhok achter de mo-
len in zijn geheel gerestaureerd en krijgt 
de molen van boven tot onder een schil-
derbeurt waarbij ook het wiekenkruis zal 
worden doorgehaald. Het bestuur van 
de Stichting Behoud Borselse Molens is 
blij dat deze restauratie nu kan worden 
uitgevoerd, zodat de molen als werkend 
monument behouden kan blijven. De 
molen was voor, en zal ook zeker na de 
restauratie wekelijks in gebruik zijn. De 
restauratie van de molen wordt mogelijk 
gemaakt door financiële steun van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
de Provincie Zeeland, de Gemeente 
Borsele, het Prins Berhard Cultuurfonds, 
Windpark Willem-Annapolder B.V., een 
toekenning uit het molenbudget van de 
BankGiro Loterij door vereniging De Hol-
landsche Molen, diverse andere fond-
sen en de sponsoren en donateurs van 
de SBBM. Mede dankzij hun bijdrage zal 
De Korenhalm er straks weer pico-bello 
bij staan. 
Stichting Behoud Borselse molens.
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Na ruim 20 jaar stilstand is het ein-
delijk zover dat de Dikke Molen 
te Zwammerdam gerestaureerd 

wordt. Begin september is molenmaker 
Verbij gestart met de voorbereidingen 
voor de restauratie. Nadat de molen in 
1988 door het Waterschap De Aarlan-
den werd verkocht aan een particulier 
heeft de molen niet meer gedraaid. De 
huidige eigenaar D. Boot heeft de mo-
len zo’n tien jaar geleden gekocht van 
de eerdere particuliere eigenaar. Voor 
de bewoning heeft Boot de molen laten 
rechtzetten en het ondertafelement la-
ten restaureren. Deze werkzaamheden 
zijn ook door de firma Verbij uitgevoerd. 
Ook is het woongedeelte van de molen 
aangepast. De restauratie omvat met 
name herstel van de kap, het gevlucht, 
de staart en het vervangen van de vijzel. 
Het is de bedoeling dat de molen weer 
maalvaardig wordt.

  Restauratie de 
Dikke Molen 
     te Zwammerdam van start 

De kap van de Dikke Molen.

De toestand van de staart van 
de Dikke Molen spreekt boekdelen. 

De vervallen Dikke Molen in 
Zwammerdam ziet er weinig 
welgedaan uit. 

(foto's P. van der Drift, 12 sept. 2011).
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De in 1851 gebouwde korenmolen 
De Graanhalm in Poortvliet ging 
in de nacht van 4 november 1957 

tijdens een zware storm door de vang en 
brandde vervolgens geheel uit. De uit-
gebrande romp bleef staan, maar werd 
steeds korter. Daar lijkt nu een einde 
aan gekomen te zijn, ook al is er dit jaar 
weer een stuk afgegaan. De romp is nu 
ter hoogte van de steenzolder geconso-
lideerd. Zo blijft de herinnering aan qua 
vorm één van de mooiste en zuiverste 
korenmolens van Nederland toch be-
houden, ook al omdat het molenerf met 
het huis en zijn schuren de atmosfeer van 
voor de brand heeft bewaard. Alleen de 
molen mist wat.... Zoals veel Thoolse dor-
pen had en heeft Poortvliet nog steeds 
een tweede molen met een opvallend 
gelijksoortige naam: De Korenaar.

De draaiende en als een fakkel 
brandende molen van Poortvliet 
bood in die novembernacht van 
1957 een fantastische en tevens 
macabere aanblik: de doodstrijd 
van De Graanhalm.

Stomp 
  De 
Graanhalm 
Poortvliet 
geconsolideerd

De Graanhalm in Poortvliet voor de brand 
(foto M. van Hoogstraten/Stichting Levende Molens).

Het molenerf van De Graanhalm ademt onthans de ingekorte molenromp 
een zeer authentieke sfeer, waar men voor menige complete molen nog een puntje 
aan kan zuigen (foto Donald Vandenbulcke, 16 september 2011). 

De Graanhalm in maart 2011 (foto Donald Vandenbulcke, 3 maart 2011).
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Theo Franken overleden

Op 26 augustus is Theo Franken, mo-
lenaar van de Heimolen te Bosschen-
hoofd overleden. Theo Franken bereikte 
de leeftijd van 73 jaar, en laat een echt-
genote en twee kinderen na. Franken 
kocht in 1951 de vervallen molen aan 
en liet in 1952 de hoogst noodzakelijke 
herstellingen uitvoeren en nam de mo-
len weer in bedrijf. Tien jaar later werd 
de molen meer grondig gerestaureerd, 
waarna de molen in 2000 tot stilstand 
kwam. Helaas kan Franken de voltooiing 
van de restauratie van zijn molen, die in 
2008 is overgedragen aan de gemeente 
Rucphen, niet meer meemaken. Met het 
overlijden van Theo Franken verliest de 
molenwereld weer een vakkundig mo-
lenaar.

Onthulling monument rosmolen 
te Rosmalen

Op 11 september is door wethouder 
H. van Olden een monument, bestaan-
de uit een kollergang met 2 molen-
stenen, onthuld dat herinnert aan de 
rosolie molen te Rosmalen (Molenwereld 
2011-3-87). Het monument is aangebo-
den door de verenging Vrienden van de 
molens van ’s-Hertogenbosch, ter ere 
van het 5-jarig bestaan. Het monument 
aan de Graafsebaan in Rosmalen mar-
keert officieel de plek waar vroeger een 
rosoliemolen stond. Bij het monument is 
een informatiebord geplaatst, waarmee 
geïnteresseerden een goed beeld krij-
gen van de ontstaansgeschiedenis en 
werking van de molen. Notaris Joannes 
van de Mortel vroeg in 1844 een vergun-
ning aan om de rosoliemolen te plaats-
ten die een eeuw na de ingebruikname 
verloren ging.

Herstel damwand Venbergse 
watermolen Valkenswaard

Het College van B en W van de gemeen-
te Valkenswaard heeft toegezegd dat 
het probleem van het water dat onder 
de damwand bij de Venbergse water-
molen loopt, nog dit jaar wordt aange-
pakt. Dit is de uitkomst van een spoed-
overleg begin september. Wanneer er 
niets gebeurd, dan zal de molen door 
de onderloopsheid verder verzakken. 
De gemeente heeft circa 540.000 euro 
beschikbaar gesteld voor het onder-
houd aan wegen en bruggen. Hiervan is 
40.000 euro is bestemd voor het oplossen 
van het probleem bij de Venbergse wa-
termolen, gebaseerd op een onderzoek 
dat eerder dit jaar is uitgevoerd. Hieruit is 
gebleken dat het probleem is opgelost, 
wanneer de bodem nabij de keermu-
ren wordt voorzien van een betonlaag. 
Wanneer het probleem is opgelost, kan 

de al eerder geplande restauratie waar-
voor 60.000 euro rijkssubsidie is ontvan-
gen worden uitgevoerd.

Molenruilbeurs 5 november 2011

Op zaterdag 5 november 2011 vindt van 
10 tot 15 uur weer een molenruilbeurs 
plaats. De locatie is de kerkzaal van de 
Bethelkerk aan de Burg. Norbruislaan 1 
te Utrecht Zuilen. Nadere info via: J.L.J. 
Ter steeg, Spuistraat 589, 2987 TW Ridder-
kerk. Tel. 0180 41 11 21 mob. 06 206 808 45 
of e-mail jacquestersteeg@gmail.com

Voorzitter Vereniging 
De Hollandsche Molen legt 
functie neer

Mevrouw Wilma Verver-Aartsen heeft 
op 7 september het voorzitterschap van 
Vereniging De Hollandsche Molen neer-
gelegd. Zij komt tot dit besluit vanwege 
de voortdurende discussie rondom haar 
functioneren als burgemeester van 
Schiedam. Verver nam in maart 2010 het 
voorzitterschap op zich. Het bestuur en 
directie van de vereniging hebben be-
grip en respect voor de door haar ge-
nomen beslissing. Zij heeft haar voorzit-
terschap op een voortreffelijke manier 
vervuld en in korte tijd veel respect en 
waardering van bestuur, bureau en le-
den gekregen. Van belangenverstren-
geling of machtsmisbruik, waarvan 
Wilma Verver in Schiedam beschuldigd 
wordt, is binnen de vereniging geen 
sprake. De Hollandsche Molen is Wilma 
Verver bijzonder erkentelijk voor het-
geen ze voor het molenbehoud en de 
vereniging betekend heeft. Vice-voor-
zitter Patrick van den Brink neemt voor-
lopig de functie van voorzitter waar. De 
komende maanden gaat het bestuur op 
zoek naar een nieuwe voorzitter. Tot die 
tijd worden de taken verdeeld onder de 
zittende bestuursleden.

In ‘t kort

- Op 1 september 2011 is De Bente in 
Dalen mooi gezet ter ere van het huwelijk 
van de dochter van molenaar H. Petit. 
- Op 29 september is door initiatiefnemer 
D. Rouwhorst van Stichting Eschmolen 
Delden een plan van aanpak gepresen-
teerd om te komen tot de herbouw van 
de Eschmolen. 
- Op 31 augustus heeft een binnenbrand 
flinke schade aangericht aan het 
inte rieur van de Sint Annamolen te 
Nijmegen. De winkelinventaris moet als 
verloren worden beschouwd. 
- Op 26 augustus is de eerste paal ge-
slagen voor de nieuwe fundering van de 
De Nachtegaal te Middenbeemster. 
- Korenmolen De Eersteling te Hoofddorp 
staat sinds september in de steigers. De 
molen wordt voorzien van nieuwe voe-
gen aan de buitenkant en een nieuwe 
stuclaag aan de binnenkant.

De Heimolen in Bosschenhoofd in restauratie. Theo Franken heeft de 
voltooiing ervan niet meer mogen beleven (foto Donald Vandenbulcke, 
9 april 2011).

De molen van Dalen-De Bente 
mooi gezet voor het huwelijk van 
de dochter van molenaar Petit 
(foto H. Petit, 31 augustus 2011).
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- Op 24 augustus is de kap weer terug-
geplaatst op de ‘Scheve Molen’, molen 
no. 5 van de Nederwaard in Kinderdijk, 
nadat de molen op 27 juli is rechtgezet 
(Molenwereld 2011-9-293). 
- Oud-gedeputeerde Harry van Wave-
ren heeft op 1 oktober de Korenbloem 
te Kortgene officieel geopend. 
- Het College van B en W van Reimers-
waal heeft voorgesteld 47.000 euro uit 
de reserve monumenten te halen ten 
behoeve van restauratiewerkzaamhe-
den aan De Rozenboom te Krabben-
dijke. 
- De achtkante molenromp te Sas van 
Gent moet als het aan V+G Architekten 
Ingenieurs ligt deel uit gaan maken van 
een ambitieus project, waarbij de mo-
lenromp een uitkijktorenfunctie krijgt. 
- Met het aanbrengen van zestien stalen 
H-balken is de molen De Nijverheid te 

Ravenstein weer stabiel en is verder zak-
ken van de molen een halt toegeroepen 
(Molenwereld 2009-12-481). 
- De gemeente Eersel is bezig om de 
Jacobus te Vessem over te dragen aan 
een stichting (Molenwereld 2010-12-
430). De stichting moet voortkomen uit 
de werkgroep Behoud Vessemse molen, 
en heeft al vier toezeggingen voor het 
vijfkoppige stichtingsbestuur.

Molenkalender 2011

8 en 9 oktober 2011: Molenweekend 
Noord-Holland Zuid.
22 oktober 2011: Lopiker en Krimpener-
waardse Molendag.
23 oktober 2011: Rijnlandse Molendag.
5 november 2011: Molenruilbeurs 
Bethelkerk Utrecht.

De Eschmolen in Delden; in maart 
1934 brak de houten as van de molen, 
waardoor het kruis van de molen viel. 
Op 28 juli 1959 brandde de zonder 
gevlucht staande molen af, juist 
toen gesprekken over herstel werden 
gevoerd. Na een halve eeuw pakt men 
die draad blijkbaar weer op.

Rectificatie: 
in het vorige nummer werd melding gemaakt van de Peellandse Molendag die zou 
worden gehouden op 10 oktober 2011. Dit is onjuist, de Peellandse Molendag vindt 
om de twee jaar plaats en dus weer in 2012.

Een draaiende Korenbloem in Kortgene; meer dan een halve eeuw een 
‘hopeloos geval’ (foto Donald Vandenbulcke, 16 september 2011). 

In 1953 maalde molenaar Snoep 
voor het laatst op de wind met de 
molen van Kortgene. Daarna volgde 
een molentreurspel in vele bedrijven 
(foto Donald Vandenbulcke, 31 juli 
2005).

De molen van Sas van Gent, wat 
wordt het: uitkijktoren of molen? 
(foto Donald Vandenbulcke, 20 mei 
2008).



Molenwereld 336  | 14e jaargang 2011 nr. 10

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

Molenwereld 336  | 14e jaargang 2011 nr. 10

Donald Vandenbulcke uit Staden (West-Vlaanderen) heeft in de reeks Dvd’s ‘Mo-
lens in Nederland’ een nieuwe Dvd uitgebracht met hoofdzakelijk nieuwe foto’s ge-
nomen in 2010-2011 van de molens in deze provincie. Van de enkele molens waar 
geen nieuwe foto’s genomen zijn, is het gewoon door dat er restauratiewerken aan 
de molen bezig zijn of de molen ingepakt was.
De DVD toont 154 molens en molen restanten van de provincie Noord-Brabant met 
in totaal 2367 verschillende foto’s met en zonder ondertiteling en in mappen per 
molen.

Meer inlichtingen op http://www.molenbeeldbank.org 
 
De DVD is te koop gesteld door betaling van Ⓤ 10,- plus verzendkosten per CD. De 
verzendkosten bedragen: bij 1-2 DVD’s Ⓤ 5,-, te bestellen door het overmaken van 
het bedrag, de vermelding van het gewenste plus naam en adres op naam van 
Donald Vandenbulcke, Sint-Jansstraat 34, B-8840 STADEN 

De bankrekeningnummers zijn: 
- voor België : 860-0039200-91
- voor Nederland : BIC SPAABE22 - IBAN BE23 8600 0392 0091
Voor nadere informatie: donald.vandenbulcke@gmail.com

De molens in de Liemers en de Ach-
terhoek waren als regel windkoren-
molens, in feite maalderijen. Dat is 

het uitgangspunt van het boek dat me-
dio oktober 2011 verschijnt, geschreven 
door Henk Stevens, vrijwillige molenaar uit 
Didam.
De publicatie kan gezien worden als een 
vervolg op het boek Didamse molens en 
molenaars van dezelfde auteur, maar kan 
ook als een op zich zelf staande publica-
tie beschouwd worden. Het nieuwe boek 
omvat 280 pagina’s, is rijkelijk voorzien 
van deels zeldzame foto’s en illustraties 
en is uitgevoerd op kwaliteitspapier en 
met harde omslag. 
De prijs bedraagt 25 euro bij vóórinte-
kening (tot 15 oktober), daarna Ⓤ 29,50 
(exclusief eventuele verzendkosten van 
Ⓤ 5,-).

Korte toelichting op de inhoud:
Door de uitvinding van machines en mo-
toren kon ook het malen op de windmo-
lens hiermee gebeuren. De molenaar was 
daardoor niet meer afhankelijk van de 
nukken van de wind; velen kozen lange 
tijd voor een combinatie van beide aan-
drijfmogelijkheden. Was er geen gratis 
wind, dan gebruikte men de motorische 
aandrijving. Met een eenvoudige con-
structie konden de wieken uitgeschakeld 
en de motor ingeschakeld worden.
Daarnaast ging men over tot het benut-

ten van twee aparte eenheden, men 
plaatste in een extra ruimte één of twee 
koppels stenen en dreef die aan met een 
motor. De windmolen bleef dan gehand-
haafd als tweede eenheid, hij kwam ook 
op de tweede plaats: van hoofdbedrijf 
werd hij een aanvullende bedrijfseen-
heid. 
Door uitbreiding van de motorische maal-
derijen vervielen veel molens op den duur 
tot (bedrijfsmatig) nutteloze, dure bouw-
werken.
Instellingen of particulieren die met een 
maalderij wilden beginnen, waren duide-
lijk in het voordeel bij de windkorenmole-
naars. Zij konden bij wijze van spreken in 
hun schuur een koppel stenen plaatsen 
en aandrijven met een motor. Ook de 
ontwikkelingen in de maalderijwereld 
konden zij gemakkelijker realiseren. De 
windkorenmolenaars moesten daarin 
meegaan wilden ze het hoofd boven wa-
ter houden. In Didam lukte dat lange tijd 
de eigenaren van de Korenbloem en de 
St. Martinusmolen.
Het boek is in een aantal hoofdmoten 

verdeeld, te weten: de windmolens als 
maalderijen (vier stuks), de landbouw-
coöperaties met hun maalderijen (twee 
stuks) en de zes particuliere maalderijen. 
Er is, naast de technische ontwikkelingen 
in de windkorenmolens, veel aandacht 
besteed aan de geschiedenis van de 
landbouwcoöperaties. Zij speelden een 
belangrijke rol in de productie, verwerking 
en afzet van granen, meel en mengvoe-
ders. Uiteindelijk zouden alle particuliere 
maalderijen in Didam, en naaste om-
geving, opgaan in mengvoederfabriek 
Agruniek in Didam. 
Daaraan is een kort afsluitend hoofdstuk 
gewijd.
Ofschoon de situatie in Didam is beschre-
ven, kan het boek model staan voor de 
maalderijgeschiedenis in veel andere 
plaatsen.

Voor nadere informatie:

H. Stevens, De beuk 35, 6941 ZA Didam
tel.: 0316-224124
e-mail: h.w.b.stevens@planet.nl

Nieuwe DVD met molenfoto’s Noord-Brabant 
    van Donald Vandenbulcke

De maalderijen
van Didam
Van molens tot 
fabriek
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Kanaalweg 108 • 8861 KJ Harlingen • Tel. 0517 - 41 33 77 • Fax 0517 - 41 48 73 • www.houtcompagnie.nl

Houthandel
Zagerij
Import

Voor molenrestauraties

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

Verder: 
Iepen • Bolletrie • Steenbeuk • Douglas

Larix  • Azobé • Noord Noors Grenen

A L M E N U M

A D V E R T E 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
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'. 

De opmaak voor de 
advertentie 

kan eventueel 
door ons (gratis) 

verzorgd worden.

Mail voor
informatie naar:

adv.@molenwereld.nl

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

MOLENSTEENMAKERIJ

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

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

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

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

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

HANS
TITULAER

voorheen
HEINRICH VAN HEES

Ook eenmalige 
advertenties
kunnen geplaatst 
worden.
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              Restauratie

 karnmolen
         Wassenaar
Er moeten in het Hollands-Utrechtse veenweidegebied bij boerderijen 

vele honderden karnmolens hebben gestaan voor de verwerking 

van koemelk tot boter. De meeste - veelal zeskante houten met riet 

gedekte gebouwtjes naast de boerderij - zijn verdwenen. En als zij er 

nog zijn dan hebben ze vrijwel altijd hun inrichting verloren en slijten 

hun leven als bergplaats. Des te verheugender is het dat recent zo’n 

gebouwtje bedrijfsvaardig is gerestaureerd, te weten de karnmolen van 

een boerderij aan de Laan van Koot in Wassenaar.

Wim Herrewijnen

Het gaande werk was door Nico 
Jurgens al in 2003 opgenomen 
en hij had voor de restauratie een 

bestek gemaakt. De restauratie werd 
opgedragen aan molenmaker Herrewij-
nen uit Spijkenisse. Niet alleen door het 
verstrijken van de tijd heeft Herrewijnen 
het werk moeten aanpassen maar ook 

doordat in de grond onder de koning de 
oude taatspot werd gevonden en in het 
herstel kon worden betrokken.
Van de karnschuur was geen omschrij-
ving (later bleek deze er wel geweest te 
zijn) zodat hier in overleg met de eigena-
resse te werk is gegaan.
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Het vervallen gebouwtje waar het paard in rondliep dat de beweegkracht voor het karnen opleverde. 
De plaats van de voormalige buitenplee is nog herkenbaar (foto 8 juli 2010). 

De gerestaureerde karnmolen met de gereconstrueerde plee (foto 14 mei 2011). 

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

De restauratie

Om te beginnen is het geheel gedemon-
teerd en naar de werkplaats vervoerd. 
Voor het aanbreken van de winterperi-
ode zijn de veldmuurtjes tot op het vaste 
werk verwijderd en de afkomende steen 
gebikt. Dat kon moeilijk anders, want 
het geheel viel uit elkaar. De muurtjes 
zijn vervolgens opgemetseld met Baltus 
schelpkalkmortel. Tevens zijn uit eigen 
voorraad van de molenmaker 600 ste-
nen bijgeleverd. De binnenzijde van de 
veldmuurtjes zijn met de zelfde mortel 
bepleisterd.

In de werkplaats hebben we samen met 
de opdrachtgeefster zeer kritisch de 
onderdelen bekeken zodat een goed 
beeld ontstond hoe het een en ander 
hersteld of vernieuwd diende te worden 
en waarbij de nadruk op behouden lag.
De karnmolen heeft vele jaren onbe-
schermd gestaan zodat wind en regen 
vrij spel hadden dit was vooral te zien 
aan de zuid -west zijde waar tevens de 
meeste vernieuwingen te zien zijn.
Van de muurplaten is het grootste ge-
deelte vernieuwd in lariks, van de staan-
ders hebben we vier stuks kunnen red-
den door het rotte hout weg te zagen en 
vervangen door lariks.
Van het buitenbeschot was het in eerste 
instantie de bedoeling dit aan de beide 
uiteinden in te korten of in tweeën te 
zagen zodat vernieuwen beperkt bleef, 
echter na demontage bleek dat het 
rotte hout te ver zat om de delen weer te 
kunnen gebruiken.

De spil voor de restauratie. 
Ook de vloer is authentiek gebleven 
(foto 8 juli 2010). 
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Uiteindelijk zijn alle delen vernieuwd in 
fijn jarig Russisch lerken waar geen ma-
chineslag op te zien is. De delen zijn met 
vuurverzonken spijkers bevestigd.
Het geheel verdwenen ‘gemak’ aan de 
achterzijde is ook weer geplaatst.

Het gaande werk

Van het kroonwiel is één velgstuk voor 
de helft vernieuwd in het wiel zijn alle 185 
kammetjes in azijn vervangen.
Het ondereind van de koning is hersteld 
door een laseind van amerikaans gre-
nen welke afkomstig was van een oude 
lange spruit die oorspronkelijk als roede 
zijn werk had gedaan. Over hergebruik 
gesproken!
De aandrijfas is ook in amerikaans gre-
nen vernieuwd (van een oude korte 
schoor) en het smeedwerk door de mo-
lenmaker in traditionele uitvoering ver-
vaardigd.
De staven van het schijfje zijn vernieuwd 
in palmhout gemaakt uit oude staven 
van een versleten steenschijf.
Op de zolder van de boerderij is de wui-
velaar met balans kompleet en in orde 
gemaakt zodat het geheel een regel-
matige gang heeft. In de bestaande 
karnton zijn een pols met druif gemaakt.
Bij de restauratie zijn alleen gesmede 
spijkers gebruikt en al het in zicht zittende 
hout met de blokschaaf opgeschaafd.
Het rietwerk is uitgevoerd door de firma 
Paul Voogt uit Schipluiden die ook aan 
verscheidene molens heeft gewerkt.

Voltooiing

Op 20 Mei 2011 is het geheel door de 
voor monumenten verantwoordelijke 
wethouder van Wassenaar geopend 
waarna de genodigden de karnmolen 
konden bekijken.
Mede door de grote interesse en betrok-
kenheid van de eigenaresse was het 
heel plezierig werken aan de karnmolen. 
Ik ben er van overtuigd dat zij hiermee 
een belangrijke bijdrage heeft geleverd 
aan het resultaat ervan.

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

Wonder boven wonder was het kroonwiel etc. bewaard gebleven zodat de 
oorspronkelijke toestand exact kon worden hersteld (foto 8 juli 2010).

De in ere herstelde karnton in de boerderij. Door de deur is de karnmolen 
zichtbaar. Scheiding van molen en ton bevordert de hygiëne. 
Praktische indeling met twee tegenover elkaar liggende deuren (foto 14 mei 2011). 

De spil van de karnmolen. Het onderstuk is aangescherfd. Het gat is voor de 
trekboom. Rond de spil het looppad voor het paard (foto 14 mei 2011). 

Een aangescherfde stijl van het gebouwtje (foto 14 mei 2011). 

De overbrenging vanaf het kroonwiel. De liggende as drijft door een koker 
de karnton in de naastgelegen boerderij aan (foto 14 mei 2011).

Interieur van de gereconstrueeerde plee (foto 14 mei 2011).

Binnenaanzicht van de karnton met 
de druif, de op-en-neergaande schijf 
(foto 14 mei 2011).



Molenwereld 342  | 14e jaargang 2011 nr. 10

BELGIË
Antwerpen
Restauratie Grote Bentelmolen Turn-
hout vordert. Aan de voet van de molen 
wordt door de firma Adriaens de nage-
noeg geheel vernieuwde kap weer op 
gebouwd. De molen dateert uit 1848, 
maar brandde in 1912 uit. Herstel volg-
de waarvoor onderdelen in Dordrecht 
werden aangekocht. In 1913 werd mo-
lenaar Coppens-Jansen de eigenaar. 
Veel meer molenaars heeft de molen 
niet gehad. Nadat het molenaarsbedrijf 
was beëindigd werd architect Lou Jan-
sen de eigenaar die de molen inrichtte 
als woning en kantoor. In 1969/1970 vond 
restauratie plaats, maar later raakte de 
molen toch weer in verval. Op 17 maart 
2010 werd door het verwijderen van de 
kap een begin gemaakt met een nieu-
we restauratie. 

DUITSLAND
Bremen
De molen van Arbergen heeft weer een 
wiekenkruis. Vier jaar geleden werd de 
molen in afwachting van restauratie ont-
takeld. In 1582 kreeg Arbergen, nu een 
deel van de stad Bremen, een windmo-
len, uiteraard een standerdmolen. 
In 1803 verrees op de plaats van de stan-
derdmolen de nu nog bestaande acht-
kante molen. Hij is daarmee de oudste 
van de vijf molens op het grondgebied 
van Bremen. In 1882 werd Lütje Kramer 
eigenaar. Een nakomeling van hem is 
nu de eigenaar. De molen maakt de 
gebruikelijke ontwikkelingen door als 
plaatsing van een motor (1905) en het 
aanbrengen van een windroos en zelf-
zwichting (1930). Het betekende ook de 
opheffing van het molenaarsbedrijf in 
1968. Vier jaar geleden werd de molen 
in afwachting van restauratie onttakeld. 
De restauratie is uitgevoerd door molen-
maker Pätzmann uit Winsen an der Luhe. 
De restauratie is nog niet voltooid, want 
de molen moet inwendig nog verder 
maalvaardig gemaakt worden.
Deze fase wordt naar verwachting in de 
zomer van 2012 voltooid.

De tijdelijk onttakelde molen van Turnhout.
De nieuwe basisconstructie voor de kap van de Grote Bentelmolen: 
voeghouten, steunder, windpeluw. 
Opvallend donker bovenwiel in de Turnhoutse molen; houten as met een 
ijzeren kop (bovenste 3 foto's Gerard Barendse, 30 augustus 2012).

Het gevlucht van de molen in Arbergen. De roeden zijn gelaste borstroeden, 
zoals veelal in Duitsland, bestaande uit ijzeren borststukken en daarop - in dit 
geval - gelaste lassen. De borsten zijn niet in de askop vastgewigd, maar vastgezet 
met bouten via kniestukken. De kleppen van de zelfzwichting zijn van metaal.
Afgedankt: de oude, geklonken roeden, zo te zien doorgaande roeden, voor 
Duitsland in het verleden tamelijk uitzonderlijk.
De molen in Arbergen (onderste 3 foto's Carsten Lucht, 3 september 2011).
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*Gecertificeerde Molenmakersbedrijven

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

kwaliteit en deskundigheid.

Beijk B.V.  
Afferden 0485-531910

*Doornbosch B.V. 
Adorp 050-3061724

Agricola-Bouw ‘75  
Warns 0514-681413

Coppes 
Bergharen 0487-531239

*Dunning Molenbouw
Adorp 050-3061221

Molema V.O.F.
Heiligerlee 0597-591660

*De Gelder
Sliedrecht 

0184-425040

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

*Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-421568

*Molenmakerij 
Herrewijnen B.V.

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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Molenmakerij 
Saendijck B.V.

Bij het doorhalen van de buitenroed op 
meelmolen De Koker in Wormer werd 
een vuistgroot gat geconstateerd. In 
overleg met de Vereniging De Zaansche 
Molen, de eigenaar van de molen, is 
besloten om de roed te strijken. Dit keer 
niet met een telekraan, zoals begin ja-
ren ‘80 en die wegzakte in het drassige 
veenland. Toen moest de grootste kraan 
van Nederland komen om deze eruit te 
trekken.
Wij hebben de roed op de oudewetse 
manier gestreken met wat tirfortakels en 
vereende krachten. Onze stagaire Pim 
van Oostveen moest echter zijn gewicht 
gebruiken want de molensteen waar 
de takel aan vast zat kwam half uit de 
grond vandaan (deze liggen om de mo-
len heen om te kruien) met nog wat ex-
tra maalploeg leden bleef de steen (1,5 
ton) in bedwang.
De roed kwam rustig naar beneden 
en kon op de grond grondig door vele 
“kenners” bekeken worden.
De roed is 48 jaar oud gemaakt door 
Beudeker in Zaandijk. In 1963 is deze door 

Het kaal maken van de uit te halen roede. In de roed aan het werk: Ron Blonk; Fred Havik en de maalploegleden kijken toe.

Ron Blonk sloopt de laatste resten van de heklatten.

Op de oude manier gaat de roe uit de askop; het echt strijkwerk nog. De as van De Koker is van een zeldzaam fabrikaat: 
De Waal & Co. Vergelijk de vorm van de askop met die van de octrooitekening van de NSBM op pag. 348 in dit nummer 
(foto’s John van Heijningen, 15 juli 2011). 

Molenmakerij Jonker vervoerd achter 
een personenauto onder politiebege-
leiding naar Wormer. Bij het oversteken 
van de Zaanbrug droeg de gemeente 
politie van Zaandijk het uitzwenkende 
gebeuren over aan de Rijks politie van 
Wormer en zo hebben onze voorgangers 
de roed in De Koker gezet.
De nieuwe roed is besteld en zal pas van 
de winter klaar zijn. Tot die tijd wordt het 
draaien met 1 roed.

De in Nederland gerestaureerde kap ligt klaar voor de ‘take off ’ op de grond. 
De mensen op de foto illustreren de enorme maat van de kap die anders niet zo 
gauw te herkennen zou zijn (foto L. Verbij, 12 september 2011).

Verbij Hoogmade B.V.

Op 12 september is met een enorme 
kraan de kap op de Murphy Mill in 
San Fransisco geplaatst en zijn de 
roeden gestoken. Dat worden dus weer 
wentelende wieken (singing sails?) aan 
de Pacific.
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De kapzolder met de ijzeren bonkelaar. 
Let op de lagering voor de spil.

De windroosbok is enorm groot en van een 
merkwaardige samenstelling.

Het kruiwerk van dichtbij gezien. 
Op de achtergrond de Stille Oceaan.

De kap in de takels. 
De askop lijkt bepaald niet op een NSBM-askop!.

De kap bereikt zijn doel.

De molenbiotoop 
is niet alleen een 
zorgenkind 
in Nederland.

De roeden worden 
gestoken. 

(foto’s L. Verbij, 
12 september 2011).
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Wissink’s MölWissink’s Möl 
begast behouden

S
tanderdmolens zijn imposante molens; 
indrukwekkende houten bouwsels met veelal een 
eeuwenlang verleden. 
Ze zijn betrekkelijk zeldzaam en met drie zolders in 

de kast helemaal. Daar zijn er nog maar een paar van 
in Nederland. De uit 1802 daterende Wissink’s Möl in 
Usselo bij Enschedé is er een van. Tel daar nog eens de 
karakteristieke ligging in het landschap bij op dan kom 
je uit bij een monument van grote klasse. Helaas hebben 
‘houtvreters’ daar geen boodschap aan. Ze gaan letterlijk 
hun gang en als er niet krachtig tegen opgetreden wordt 
dan bedreigen ze het voortbestaan van het monument. 
Zo’n molenreddende operatie in de Wissink’s Möl werd 
onlangs verzorgd door het Overijsselse bedrijf Van Meijel 
uit Hengelo, gespecialiseerd in ongediertebestrijding en 
houtconservering. 

De ingepakte 
standerdmolen bood 
een opvallende aanblik. 

Er zullen vast mensen 
zijn geweest die 
geloofden dat het om 
een kunstwerk à la 
Christo ging 
(foto Van Meijel, 
10 juli 2011).

De standerdmolen van Usselo 
in zijn dagelijkse uitrusting 

(foto 14 maart 2008).
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Wanneer een gebouw last heeft van 
houtaantastende insecten als hout-
worm, boktor, spinthoutkever of bonte 
knaagkever, is in de regel impregneren 
de aangewezen techniek om het pro-
bleem op te lossen. Dat is een prima 
techniek, maar in de praktijk komt het 
regelmatig voor dat men niet overal bij 
kan komen en dat er gesloopt moet wor-
den. Mensen zitten echter over het alge-
meen niet te wachten op slopen en her-
stellen en zeker niet in een monument 
met grote historische waarde. 

Begassen

Een schitterend alternatief is dan be-
gassen. Sloop-, gevolgd door herstel-
werkzaamheden worden voorkomen 
en werkelijk 100 procent van alle houtin-
secten in alle stadia van ontwikkeling 
worden letterlijk gesmoord; in gas wel 
te verstaan. De begassingstechniek is de houtinsecten door met houtvraat tot 

het bittere einde en zo wordt de molen 
ingrijpend aangetast. Dat is ook wel on-
derkend. Al jarenlang hebben meerdere 
vrijwilligers zich ingezet om de houtaan-
tastende insecten te bestrijden. Er is van 
alles uitgeprobeerd, maar het leverde 
geen bevredigende uitkomst. De kna-
gers knaagden voort.

De uitdaging

Er moest dus een geheel nieuwe oplos-
sing komen. 
Daartoe heeft de beheerder van de 
Wissink’s Möl contact gezocht met Van 
Meijel: “Jullie voeren begassingen uit 
bij woningen en historische gebouwen, 
kunnen jullie ook een complete molen 
begassen?” 
Nu was er al ervaring opgedaan met 
het begassen van een molenwiel in een 
molen. Daarom was het zeker de moeite 
waard, zelfs een uitdaging, om hier na-
der op in te gaan. Na uitvoerig overleg 
en onderzoek bleek het antwoord een 
duidelijk JA te zijn. 
Begassen van de complete Wissinks Mo-
len bleek de methode bij uitstek te zijn. 
De molen ondervindt geen schade, alle 
stadia van de aanwezige houtinsecten 
worden 100 procent gedood, herstel is 
niet nodig en de molen was na de uit-
voering van de begassing direct weer te 
bezichtigen.

Voorbereidingen

De voorbereidingen zijn uiterst secuur 
getroffen. Er heeft zorgvuldig overleg 
tussen de beheerders en Van Meijel 
plaatsgevonden, met name wat be-
treft het inpakken van de molen met 
speciaal doek. Op de dag van inpak-
ken arriveerde een grote ploeg mensen. 
Het weer van de komende dagen was 
goed bestudeerd. De wieken werden op 
het zuidwesten vast gezet en de staart 
werd stevig verankerd. Rondom werden 

tegen de standerdkast balken aange-
bracht die van de kast naar de grond 
reikten; dit om stabiliteit aan het doek 
te geven. In de kast werden diverse ven-
tilatoren geplaatst die er voor moesten 
zorgen dat het gas goed door de molen 
kon circuleren. 
Met een kraan werden aan elkaar ge-
maakte zeilen omhoog gehesen en 
langs de zijkanten van de kast naar 
beneden gelaten. Eén van de werkne-
mers van Van Meijel, vastzittend aan 
een leeflijn, zat boven op de kap van 
de molen om het zeil op de juiste plaats 
te geleiden. Er mochten natuurlijk geen 
openingen in de verbindingen tussen de 
zeilen komen, anders zou het gas daar-
uit kunnen ontsnappen. Met zeer zware 
klemmen werden de zeilen aan elkaar 
verbonden.
Aan de grond werden de zeilen met wa-
ter- en zandslangen afgedicht om ook 
daar gasdicht te zijn. Met hekwerk werd 
een verplichte veiligheidszone rondom 
de molen gemaakt.

Gas erin

In de namiddag werd het gas in de mo-
len ingeschoten. Dit gaat gedoseerd en 
vindt plaats met de grootste zorg en vol-
gens strenge veiligheidseisen. Na enkele 
uren was er voldoende gas in de molen 
ingebracht om de houtinsecten te kun-
nen doden. Vanaf dit moment bleef 
de molen een bepaalde tijd onder gas 
staan om het gewenste resultaat te krij-
gen. Continue metingen wijzen uit dat 
na verloop van tijd de afdoding van alle 
houtinsecten in alle stadia behaald was; 
houtinsecten EXIT. Deze molen blijft zijn 
verhaal vertellen:

Ik bin ‘ne oale stenderkast
Oet achtteen honderd twee

Do mi-j Jan Heenik Wissink ginn 
In Ossel bouwen dee.

Er is weer een hoofdstuk aan 
toegevoegd.

afkomstig uit de Verenigde Staten en 
Van Meijel heeft zich deze techniek ei-
gen gemaakt. Voor begassingen vindt 
er overleg en afstemming plaats met het 
Ministerie van VROM. 
Sinds 2009 heeft Van Meijel tientallen 
begassingen uitgevoerd in woningen en 
overige objecten, waaronder schepen. 
Voor het eerst heeft Van Meijel dit jaar 
een volledige molen begast tegen hout-
aantastende insecten, de Wissink’s Möl 
in Usselo mocht de primeur zijn. 
In houtdelen van Wissinks Molen zat 
houtworm, boktor en bonte knaagke-
ver. Als er niets aan gedaan wordt gaan 

Het inpakken van de molen 
was geen sine cure 
(foto Van Meijel, 10 juli 2011). 

Even merkwaardig als van buitenaf was de indruk die de ingepakte molen van 
binnenuit bood (foto Van Meijel, 10 juli 2011). 
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De ijzeren molenassen zoals wij die nu in Nederland kennen vinden hun oorsprong in de assen die 

gegoten werden door de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij in Rotterdam. 

Er zijn wel enige oudere ijzeren assen bekend, maar dat bleken geen succesnummers. 

Er zijn daarentegen enkele duizenden ijzeren molenassen die hun wortels vinden in de assen van 

de NSBM; een reden te over om stil te staan bij deze assen en hun maker, te meer daar het dit jaar 

175 jaar geleden is dat de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij octrooi kreeg op de uitvinding van 

‘een verbeterde ijzeren molenas’; het oertype van de molenassen zoals wij die nu kennen.

NSBM MOLENASSEN

175 Jaar

T
ot en met de 18e eeuw waren alle 
molenassen van hout. Die houten 
assen waren betrekkelijk kwets-
baar en hadden daardoor een 

beperkte levensduur, al moet men die 
toch wel in enkele tientallen jaren reke-
nen. Wanneer een houten as de geest 
gaf en dit niet tijdig onderkend was dan 
openbaarde dit zich wel in de vorm van 
een asbreuk, waarbij het wiekenkruis 
van de molen neerstortte. Dat was niet 
alleen een zware schadepost voor de 
eigenaar van de molen maar het kon 
ook ernstige gevolgen hebben in de 
persoonlijke sfeer. Het is daarom te be-
grijpen dat de voormalige gemeente 
Hillegersberg, sinds 1940 behorend tot 
Rotterdam, een aparte verordening op 
molenassen en molenwieken had. Op 5 
oktober 1867 werd besloten dat de assen 
en de wieken van de molens die binnen 
een afstand van 50 m van de openbare 
weg stonden jaarlijks gekeurd moesten 
worden. Wanneer die keuring negatief 
uitviel kreeg de molen een maalverbod 
opgelegd.

Het is te begrijpen dat men zeer gebaat 
zou zijn met een beter alternatief voor 
deze soort assen, maar dat ontbrak in 
het ‘houten’ machine-tijdperk. Dit ver-

andert in de 18e eeuw. De industriële 
revolutie zorgt er voor dat goed gietijzer 
relatief goedkoop beschikbaar komt 
voor legio toepassingsmogelijkheden, in 
eerste instantie in Engeland. 

De eerste gietijzeren assen 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
daar de molens als snel gietijzeren bo-
venassen krijgen. Volgens de befaamde 
Engelse molenkenner Rex Wailes in zijn 
mooie boek The English Windmill werd 
de gietijzeren molenas in 1754 uitgevon-
den door John Smeaton. In het genoem-
de boek is ook een tekening uit dat jaar 
van diens hand gepubliceerd van een 
‘Wind Rape Oil Mill at Wakefield, Execu-
ted for Mr. Roodhouse in 1755’. Op de as 
in deze tekening staat ‘Cast Iron’; giet-
ijzer dus. Het is daarom heel goed aan-
nemelijk dat deze door Smeaton ont-
worpen molen in Wakefield, Yorkshire, 
‘s werelds eerste molen met een gietij-
zeren as is geweest. Smeaton heeft zich 
ook ontpopt als een voorvechter voor 
de toepassing van gietijzeren molenon-
derdelen zoals wielen.
De kennis van deze ijzeren as bleef 
niet beperkt tot Engeland. Rond 1800 

De molen van Wakefield met zijn 
as van “cast iron”.

werd een groot plassencomplex onder 
Nieuwkoop en Zevenhoven droogge-
maakt. Voor een der molens van deze 
Nieuwkoopse Droogmakerij werd geëx-
perimenteerd met een ijzeren as. Maar 
dit liep op niets uit, omdat deze molens 
met hun 28 m vlucht en hun wiekvorm 
meer kracht op de as uitoefenden dan 
deze vanwege zijn constructie kon heb-
ben. 
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Het principe is dan bekend, het is alleen 
het wachten op een ook voor de Neder-
landse molen praktisch toepasbare 
vorm. In 1833 publiceert J.A. Scholten 
een “Beschrijving van gegoten gietijze-
ren molenassen met gekoppelde roe-
den”. Jan Arent Scholten Hzn., overleden 
op 26 januari 1876, was van 1817 tot 1863 
fabriek-landmeter (technisch directeur) 
van het hoogheemradschap van Schie-
land. Men zou hem met zijn pleidooi 
voor gietijzeren (polder-)molenonder-
delen de Nederlandse Smeaton kunnen 

De molen van Lelley, East 
Yorkshire. Dankzij het enorme 
verval komt de constructie van 
de ijzeren as goed uit. De wieken 
waren met stroppen aan de askop 
of beter gezegd askruis bevestigd 
(foto jsb 8 augustus 1979).

Nogmaals de molen van Lelley, 
maar als zijaanzicht. Hier is de 
opbouw van het “askruis” goed 
zichtbaar. De vier einden liggen in 
een vlak. De uit de as stekende 
stang is voor de zelfzwichting 
(foto jsb 8 augustus 1979).
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noemen. Het is dan ook niet verbazend, 
dat het jaar erop, in 1834, een ijzeren as 
gestoken wordt in een der Hogeboezem-
molens van Schieland die bij Rotterdam 
stonden, maar ook die bleek niet suc-
cesvol. De derde as gaat het maken...

Het begin van de victorie

Dankzij een krantenartikel is toevallig 
het waar en wanneer van deze derde 
ijzeren molenas bekend. Deze zal de 
‘oermoeder’ van de ijzeren molenassen 
worden. In de Arnhemsche Courant van 
donderdag 24 december 1835 brengt 
een anonieme auteur uit Voorburg ver-
slag uit van een bezoek aan ‘het Eta-
blissement te Fijenoord*’. Daarin wordt 

danig de loftrompet gestoken op het 
bedrijf. De bezoeker kwam daar op een 
uitgelezen moment, want juist toen hij 
daar was werd de eerste ijzeren mo-
lenas door dat bedrijf gegoten. Met het 
‘Etablissement te Fijenoord’ wordt de 

Tekening voor ijzeren gaande werk voor molens van Nieuwkoop. Het askruis 
is een apart onderdeel om de kop van de eigenlijke as heen. De relatie met 
Engeland is overduidelijk, zelfs in de weinige tekst.

De kop van de Arnhemsche Courant van 24 december 1835, de krant die het 
vergeten nieuws over de eerste ijzeren as van de NSBM onthult 
(afb. Kon. Bibliotheek).

scheepswerf annex machinefabriek van 
de Nederlandsche Stoomboot Maat-
schappij bedoeld.

De NSBM 

De Nederlandsche Stoomboot Maat-
schappij was in oorsprong een rederij 
welke opgericht werd op 10 november 
1823 door J.C. Baud, de Luikse industri-
eel John Cockerill, C. van Vollenhoven 
en G.M. Roentgen. Cockerill zou de 
scheepsmachines aan de NSBM leve-
ren. Maar de NSBM wilde niet alleen 
afhankelijk zijn van het Luikse bedrijf. Zo 
werd op 31 augustus 1825 besloten een 
eigen ‘etablissement’ te stichten. Men 
huurde van de stad Rotterdam, het zo-
genaamde Pesthuis op het eiland Feije-
noord. Dat was toen nog in huur bij de 
firma J.F. Hoffmann & Zoonen die daar 
kort tevoren een ijzergieterij had geves-
tigd, welke werd overgenomen. Dat was 
waarschijnlijk mogelijk geworden door 
het overlijden van Joh. Fred. Hoffman 
in mei 1825. Zo kwam het Etablissement 
Fijenoord van de NSBM tot stand en daar 
werden de eerste ‘echte’ ijzeren molen-
assen gegoten. 

De rederijactiviteiten werden afgesto-
ten, waarna het bedrijf tot grote bloei 
kwam als scheepswerf en machine-
fabriek. In 1852 werkten er 650 man. Men 
was in die tijd al in staat om gietstukken 
van twintig ton uit een stuk te vervaar-
digen! In 1929 fuseerde de NSBM, toen 
N.V. Maatschappij voor Scheeps- en 
Werktuigbouw Fijenoord geheten, met 
de N.V. Wilton’s Dok- en Werfmaat-
schappij tot Dok- en Werf Maatschappij 
Wilton-Fijenoord. In 1932 wordt besloten 
het ‘etablissement’ Fijenoord op te hef-
fen en over te brengen naar de andere 
locaties van het bedrijf in Schiedam en 
Delfshaven. Wel bleef de gieterij nog tot 
1968 op Fijenoord. 

Een Duitse ondernemer, Henry Sonnen-
berg, verplaatst in 1933 zijn bedrijf vanuit 
Düsseldorf naar de leeg gekomen ge-
bouwen van de NSBM. Zijn bedrijf dat zal 
uitgroeien tot Hunter Douglas, waarvan 
de merknaam Luxaflex beter bekend is. 
Het bedrijf is er nog steeds gevestigd. 
Enkele gebouwen uit het NSBM-tijdperk 
bestaan nog steeds!

De NSBM heeft naar schatting ongeveer 
tweehonderd molenassen gegoten in 
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Het Pesthuis op het eiland Fijenoord omstreeks 1800. 

Als het Pesthuis verandert in een ijzergieterij verandert het sterk van karakter; 
met recht een IJzerhuis, litho van oms. 

Het Pesthuis omstreeks 1910; niet lang voor de afbraak. Het was toen ongeveer 
al een halve eeuw geleden dat de laatste molenas er gegoten werd. 

de periode 1836 - 1860, waarvan er nog 
een vijftig-tal van bestaan. Daarvan zijn 
er een tiental dat al 150 jaar en langer 
dienst doet!

De eerste NSBM-molenas

De verder onbekende bezoeker F. schrijft 
over de molenas in de Arnhemsche Cou-
rant van 24 december 1835: ‘Ik kwam 
juist aan de fabrijk, toen men bezig was, 
dezelve te gieten, en bewonderde de 
wijze, waarop de gieting van zoodanig 
voorwerp plaats vond. (...) Men verhaal-
de mij, dat dit de eerste ijzeren molenas 
was, die alhier gegoten werd, en dat 
dezelve bestemd was voor den heer DE 
HAAN, olijmolenaar te Rotterdam, bij de 
plantaadje. - Reeds lang had ik mij ver-
wonderd, dat in een land, gelijk Neder-
land, alwaar zooveel duizenden molens 
zijn, de invoering van ijzeren molenassen 
niet algemeen was geworden; daar de 
voordeelen derzelve boven de houten 
assen aan mij bekend zijn. - Maar men 
zeide mij, dat de reden hiervan moet 
gezocht worden in de geheele misluk-
king der ijzeren molenassen, welke tot nu 
toe hier te lande beproefd zijn; hetgeen 
echter; mijns inziens, aan eene ondoel-
matige constructie toe te schrijven is.

Mijne belangstelling in deze, voor ons 
land zoo belangrijke zaak, heeft mij 
doen besluiten, om één mijner vrienden 
te verzoeken, bij den heer DE HAAN eeni-
ge informatiën wegens deze ijzeren as in 
te winnen; en het is met genoegen dat ik 
kan zeggen, dat al deze informatën van 
zoodanigen aard zijn, dat zij aan mijne 
vroegere verwachting omtrent dezelve 
beantwoorden.

In het algemeen doen de ijzeren assen 
veel meer werk dan de houten; bij stil 
weder, wanneer geen windmolen met 
houten as meer malen kan gaat de 
molen met eene ijzeren as nog genoeg-
zaam om; de beweging is veel gelijker; 
ze zijn minder zwaar, minder kostbaar, 
en veel duurzamer dan houten assen; 
zij kunnen vijftig jaar, en langer, goed 
blijven.
Ik kan den eigenaars van molens gerust 
aanraden, ijzeren assen aanteschaffen.’

De uitvinder

Dat de eerste bruikbare molenassen in 
Nederland een product zijn geweest van 
de NSBM lijdt geen twijfel, maar wie is 
dan de mens achter de as? Vermoede-
lijk is het de directeur van het bedrijf ge-
weest: Gerhard Moritz Roentgen. Hij was 
een der meest begaafde technici in het 
19e-eeuwse Nederland: Roentgen werd 
op 7 mei 1795 in het Oostfriese Edens ge-
boren. Als officier in marinedienst bleek 
zijn buitengewone technische aanleg. 
In marine-opdracht maakte hij studie-
reizen naar Engeland en het huidige 
België met als onderwerp de ijzer-indus-
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Het complex van de NSBM, toen Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord geheten bij het honderdjarig 
bestaan van het bedrijf in 1923. Het Pesthuis is dan verdwenen (met rood gemarkeerd). Dat stond links van het pand met 
de drie evenwijdige kappen en de dwarskap ervoor, achter de schoorsteen met de krans eromheen. Enkele NSBM-panden 
bestaan nog steeds aan de Piekstraat.

trie. Toen de NSBM werd opgericht nam 
Roentgen ontslag bij de marine en werd 
directeur voor het Mate rieel. Hij was in 
wezen de ziel achter het bedrijf dat on-
der hem tot grote bloei kwam. In wezen 
bestond het uit twee delen: de eigen-
lijke rederij en het etablissement, de 
scheepswerf met de machine fabriek. 
In mei 1849 werd Roentgen in korte tijd 
krankzinnig en op 28 oktober 1852 stierf 
hij en werd begraven op de begraaf-
plaats van de inrichting Meer-en-Berg 
te Santpoort, een triest einde van een 
groot man. 
Niet alleeen zijn achtergrond maakt het 
aannemelijk dat Roentgen de uitvinder 
van de molenas is, maar er is meer.
In zijn in 1852 verschenen Geschied- 
en waterbouwkundige beschrijving der 

Fragment van de Algemeene 
Rivierkaart van 1875 met de 
‘Scheepswerf en machinefabriek 
Nederlandsche Stoombootmaat-
schappij’. 
Het Pesthuis staat als IJzerhuis 
aangegeven. Dat klinkt vriendelijker, 
maar het valt te betwijfelen of het er 
erg gezond was. De oliemolen 
De Jonge Jan is dan al verdwenen 
om plaats te maken voor de 
‘Stoomrijstpel- en meelmolen 
Viruly en Ravenswaaij’, de latere 
Meelfabriek Kralingen.
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droog   making van den Zuidplaspolder 
in Schieland schrijft Jan Anne Beijerinck 
dat molen 8 van deze polder ‘moest 
voorzien zijn van een ijzeren bovenas 
volgens het destijds aan den heer di-
recteur der nederlandsche stoom-
boot- maatschappij verleend octrooi’. 
Nu is dat formeel niet juist: het octrooi 
stond op naam van de maatschappij. 
Maar dat Beijerinck, de grote man bij 
deze droogmaking, de ‘heer directeur’ 
noemt, zijnde Roentgen, is veelzeggend.
Verder heeft Roentgen studiereizen naar 
Engeland gemaakt en daar vrijwel ze-
ker kennis gemaakt met Engelse wind-
molens. Zelfs in het octrooi refereert hij 
aan verbeteringen bij Engelse molens. 
Toch zijn de NSBM-assen in geen enkel 
opzicht navolgingen van Engelse assen. 
Daarvoor wijken ze te veel af van Engel-
se ijzeren assen.

doelmatig vervaardigd dat dezelve zeer 
spoedig brak en bij veele nadeelen bij-
na geene voordelen boven de houten 
bezat.’ 
Verder noemt Roentgen ook de hier te 
lande vervaardigde as welke ‘met veel 
ophef (wordt) beschreven door den 
Heer J.A. Scholten Hz, maar die as is ‘zoo 
slecht uitgevallen dat wel geene twee-
de daarnaar zal worden vervaardigd’ 
(op de eerste hopen we later nader te-
rug te komen).
Volgens Roentgen is inmiddels bij de 
fabriek van de NSBM een as naar zijn 
ideeën gegoten ‘en dezelve beant-
woordt geheel aan de verwachtingen.’ 
Op grond van het krantenbericht in de 
Arnhemsche Courant zou men een giet-
datum in december verwachten, maar 
blijkbaar is het dus iets eerder gebeurd. 
Roentgen schrijft verder over zijn as: ‘De 
constructie derzelve is geheel eenvou-
dig en vereischt geen andere inrigting 
als de gewone ijzeren molenassen, ter-
wijl dezelve toelaat zoo wel het gebruik 
van de gewone houten roeden als van 
die uit drie stukken waar aan men men 
in Engeland de voorkeur geeft, om dat 
dezelve veel sterker, duurzaamer en veel 
goedkooper zijn, en dat daartoe maar 
kort hout vereischt wordt.
Het eigenaardige dezer ijzeren molen-

assen is dat dezelve even als de hou-
ten twee gaten hebben, waardoor de 
roeden gestoken worden, en dat de-
zelve, zonder eenige verandering aan 
de molen of roeden te brengen, in onze 
tegenwoordige molens kunnen gebruikt 
worden, terwijl dezelve toelaten alle die 
verbeteringen welke in de laatste tijden 
aan de Engelsche windmolens zijn ge-
bragt als metalen kussenblokken, gego-
ten ijzeren tandraderen, roeden in drie 
stukken enz. 
Deze ijzeren assen zijn veel minder zwaar 
en gemiddeld niet kostbaarder dan de 
tegenwoordige houten.’
Antoine Lipkens, een der grondleggers 
van de TU in Delft, in 1828 aangesteld 
als vaste adviseur voor uitvindingen en 
octrooien bij het ministerie van Binnen-
landse Zaken, heeft geen bezwaren en 
zo krijgt de NSBM octrooi voor vijf jaar, 
ingaande 23 januari 1836.
Het Koninklijk besluit hieromtrent staat in 
Staatsblad No. 61 terwijl de Nederland-
sche Staatscourant van donderdag 12 
mei 1836 als volgt mededeling doet: 
“Een octrooi in dato 23 Januarij 1836 
voor den tijd van vijf jaren verleend aan 
de Nederlandsche Stoomboot Maat-
schappij, gevestigd te Rotterdam, op de 
uitvinding van een verbeterden ijzeren 
molenas.”

Octrooi

Roentgen ziet zelf het belang van wat 
hij noemt ‘de verbeterde ijzeren molen-
as’ ook in; niet alleen in het algemeen, 
maar ook voor het bedrijf. Vandaar dat 
hij op 28 november 1835 de vereiste stuk-
ken voor het aanvragen van een octrooi 
inlevert ‘ter griffie der Staten van de 
provincie Holland (Zuidelijk gedeelte). 
Roentgen noemt de tot dan toe in Ne-
derland vervaardigde of gebruikte as-
sen ‘hoogst ondoelmatig’. ‘Eene welke 
uit Engeland gekomen is, was zoo on-

Het, voor zover bekend, enige 
portret van Roentgen, de vader van 
de Nederlandse molenassen.

Aanhef van het Koninklijk Besluit 
dat het octrooi voor de verbeterde 
molenassen van de NSBM behelst 
(Bron: Nationaal Archief ).

De ondertekening van het 
octrooi voor de NSBM door koning 
Willem I en Secretaris van Staat 
(minister) G. Schimmelpennink 
(Bron: Nationaal Archief ).
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Tekening voor de verbeterde gietijzeren molenas, behorend bij het octrooi voor de Nederlandsche Stoomboot 
Maatschappij van 23 januari 1836. De handtekening is die van Roentgen. Op de tekening valt het nagenoeg ontbreken van 
een walpen op (zie foto bovenmolen Schiebroek). Verder ontbreekt het waterhol en de dwarsribben op de as zelf, behalve 
bij de pen. De as is aan de pen voorzien van een speciale gesmede pen die ook wordt vermeld in de rekening van de as voor 
de molen van Schiebroek. Het meest verbazingwekkend is evenwel het aanwezig zijn van de versteviging tussen de ashuizen 
die op de foto’s van de oudst bekende NSBM-assen ontbreken. Buiten twijfel is deze as de oervorm van de Nederlandse 
molenas waarvoor dus 175 jaar geleden het octrooi werd verleend. En nog steeds draaien ze...
(bron: Nationaal Archief ).

Roentgen

In het Algemeen Handelsblad van dins-
dag 11 juli 1837 gaat Roentgen, persoon-
lijk in op de voordelen van de ijzeren 
molenassen en schrijft: ‘... zoo blijft het 
van het hoogste belang, om ook onze 
windmolens te verbeteren. De groote 
eiken balken, noodig voor de molen-
assen, worden steeds moeijelijker te 
verkrijgen en minder in kwaliteit; langer 
dan 20 jaren duren zij gemiddeld wel 
niet, terwijl aan hout voor eene molenas 
van den grootste soort, zulks soms tot 
zeven honderd guldens kost. Gegoten 
ijzeren assen, zoowel van Engelschen 
als van Nederlandschen oorsprong, zijn 
hier te lande van tijd tot tijd vruchteloos 
beproefd; dit lag aan grove fouten in 
de constructie derzelve. De Nederland-

Advertentie voor de openbare verkoping van de oliemolen De Jonge Jan in het 
Algemeen Handelsblad van 11 april 1854. 
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sche Stoomboot-Maatschappij heeft ze 
sedert 2 jaren, naar eene betere con-
structie ingevoerd, en het wordt thans 
vrij algemeen erkend, dat ze in alle 
opzigten veel beter zijn dan de hou-
ten. Dezelve zijn veel ligter, en dunner 
van middellijn, en loopen dus zoo veel 

ligter dan de houten; zij kosten daaren-
boven weinig meer dan de houten, en 
zullen waarschijnlijk eeuwen lang kun-
nen duren. Indien in dit koningrijk 20,000 
molens bestaan, zoo heeft men jaarlijks 
ten minste 1000 nieuwe assen noodig, 
welke omtrent een half millioen guldens 

moeten kosten. Deze som grootendeels 
te bezuinigen, is een doel van te meer 
waarde, daar het hout van deze assen 
van buiten ‘s lands moet komen; het ijzer 
voor de ijzeren daarentegen uit onzen 
eigen erts kan gesmolten worden. Door 
verbeteringen van allerhanden aard 
moeten wij pogen onze groote superiori-
teit in landbouw en nijverheid boven alle 
natien van den aardbol, zoo lang moge-
lijk, te bewaren.’
De voordelen die de anonieme bezoe-
ker in 1835 worden opgesomd worden 
door Roentgen nog uitgebreid en toe-
gelicht. Het noemen van 20.000 molens 
voor het Koninkrijk der Nederlanden lijkt 
een verdubbeling van het totaal aantal 
molens dat - zoals men meestal aan-
neemt - in Nederland heeft gestaan en 
daarmee sterk overdreven. Maar Roent-
gen schreef zijn artikel in 1836 toen men 
in Noord-Nederland zich nog niet had 
neergelegd bij de afscheiding van Bel-
gië van het Koninkrijk der Nederlanden. 
Anders gezegd: de 20.000 molens staat 
voor het aantal molens in Nederland 
plus België. Een jaarbehoefte van dui-
zend houten molenassen is waarschijnlijk 
aan de hoge kant, maar het neemt niet 

Google satellietfoto van de locatie van De Jonge Jan aan de Honingerdijk 
in Kralingen.
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weg dat duizend kapitale eikenboom 
een flink bos vormen; een bos dat dus 
jaarlijks gekapt moest worden om aan 
de behoefte aan molenassen te voor-
zien.
Verder valt op dat Roentgen stelt dat 
Nederland zelf in de behoefte aan ijzer 
kan voorzien. Dat is nu ook onvoorstel-
baar, maar in de tijd van Roentgen min-
der ondenkbaar. Allereerst vanwege de 
winning van ijzer uit ijzeroer in oostelijk 
Nederland en waarschijnlijk telde Roent-
gen om bovengenoemde reden er ook 
het in België gefabriceerde ijzer bij op.

De echte eersteling

Maar welke molen was nu de molen 
van de ‘heer DE HAAN, olijmolenaar 

Voor de droogmaking in de polder Schiebroek werd op 5 augustus 1772 octrooi verleend, waarna een gang van drie 
molens werd gebouwd, schitterend in hun soort. Op de voorgrond de bovenmolen met de molenaarsfamilie Maasland die 
de molen laatstelijk bemaalde. Deze molen kreeg dus in 1836 al een ijzeren as. Vervolgens de middelmolen waar Dirk van 
den Bos de laatste molenaar was. Links de ondermolen waar die vanaf 1848 werd bemalen door de familie Noorlander. 
Deze molen kreeg bij de herbouw in 1839 direct een ijzeren as. In 1914 werden de drie molens na het gereed komen van een 
elektrisch gemaal voor 1900 gulden verkocht aan de bekende molensloper J.H. Breedveld. De assen zullen het daarna niet 
lang meer gemaakt hebben.

Fragment van een foto van de 
Schiebroekse bovenmolen met de kop 
van de ijzeren as uit 1836. De gladde 
zijkant van het ashuis is opvallend, 
terwijl de walpen bijzonder klein is.



Van de molen is bijzonder weinig be-
kend. Omstreeks 1855 krijgt de molen 
een stoommachine en kon ‘desverkie-
zende met de stoommachine werken’. 
Niet lang daarna wordt de molen uitslui-
tend stoom-oliemolen genoemd. In 1863 
stichten de heren Viruly en Ravenswaay 
daar een stoommeelfabriek en zij kopen 
de stoomoliemolen. In de Nieuwe Rot-
terdamsche Courant van 4 september 
1865 bieden zij ‘het Compleet, meeren-
deels nog Nieuw BINNENWERK’ van een 
STOOM-OLIEMOLEN’ te koop aan, waar-
na het doekwel snel gevallen zal zijn. 
De ijzeren as heeft dus niet lang dienst 
gedaan of het zou elders in een tweede 
loopbaan moeten zijn. Dat laatste is niet 
uitgesloten, gelet op het vroege ver-
scheiden van de windmolen.

Schiebroek

Over de tweede ijzeren NSBM-as en zijn 
drager weten we meer. In het Dagblad 
van ‘s Gravenhage van vrijdag 29 april 
1836 staat een advertentie van de Ne-
derlandsche Stoombootmaatschappij 
voor ijzeren molenassen waarin wordt 
gemeld: ‘Eene zoodanige Molenas be-
vindt zich reeds in den Molen van den 
heer de Haan, nabij de Plantaadje te 
Rotterdam, eene andere in de watermo-
len van den Berg- en Broekpolder, onder 
Schiebroek.’ Dat laatste is een beetje 
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te Rotterdam, bij de plantaadje’? Met 
‘plantaadje’ wordt Plantage genoemd; 
alleen er waren twee parken van die 
naam; ter onderscheiding de Oude en 
de Nieuwe genoemd. In de omgeving 
van beide Plantages stonden oliemo-
lens en beide strekten zich uit tot de 
Oostzeedijk. Het kadaster gaf uitkomst: 
de molen blijkt de oliemolen De Jonge 
Jan te zijn geweest; alleen stond hij toen 
niet in Rotterdam, maar in de gemeen-
te Kralingen. Het grootste deel van het 
gebied tussen de stad, de Oostzeedijk 
en de Maas was gemeente Rotterdam, 
maar het meest oostelijke deel was ge-
meente Kralingen. Bij de annexatie van 
Kralingen door Rotterdam in 1895 verviel 
de grens, al is die nog steeds herkenbaar 
aan de straatnamen. Het Rotterdamse 
deel van de Oostzeedijk heet ook Oost-
zeedijk; het Kralingse deel Honingerdijk. 
De Jonge Jan stond op Kralings gebied. 
De plaats waar de molen heeft gestaan 
heet nu de Honingerhof en daar begon 
dus de victorie van de ijzeren as. Sail-
lant detail: De Jonge Jan was bijna een 
buurman van de NSBM, zij het dat de 
Maas er tussen zat.

De rekening uit 1836 van de NSBM voor de molenas die de maatschappij aan 
de polder Schiebroek leverde (archief Hoogheemraadschap van Schieland en 
de Krimpenerwaard). 

De rekening van molenmaker Pieter 
Bravenboer voor werkzaamheden 
ten behoeve van de ijzeren as in de 
bovenmolen van Schiebroek. De 
beschrijving wijst duidelijk op een 
penstoel zoals beschreven en afgebeeld 
in ‘Molenwereld’ 2011-5-196. 
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in tegenspraak. De Berg- en Broekpol-
der ligt niet in Schiebroek, maar in Hil-
legersberg en het is onvoorstelbaar, dat 
Hillegersberg tot Schiebroek gerekend 
wordt; het omgekeerde overigens wel. 
De vermelding Schiebroek kan maar 
op een ding wijzen: de polder van die 
naam, een droogmakerij, bemalen door 
een gang van drie molens. Na 1858 
zou het geen punt zijn, want in het ge-
noemde jaar fuseren de polders Berg en 
Broek, Schiebroek en De Honderdentien 
Morgen, maar daar is in 1836 nog geen 
sprake van.
Nauwkeurige bestudering van foto’s van 
de bovenmolen van Schiebroek helpt 
ons uit de brand: de as is van een af-
wijkend model, vergelijkbaar met de as 
van de hieronder te noemen molen van 
Wouwse Plantage. Archiefonderzoek 
bevestigt het vermoeden dat deze as 
de tweede gegoten NSBM-as is en zeer
kort gegoten na de as voor De Jonge 
Jan in december 1835, want uit een 
rekening van de Hillegersbergse mo-
lenmaker Pieter Bravenboer blijkt dat 
hij op 6 februari 1836 voor de bovenmo-
len van Schiebroek ‘Den ijzeren as van 
Feijenoord (heeft) gehaald, en aan de 
mole gebragt’ waarvoor hij ƒ 5,20 in re-
kening brengt. Volgens de factuur van 
de NSBM weegt de as 3287 kg. De prijs 
wordt bepaald door het gewicht, want 
de maatschappij brengt 20 cent per 100 
kg gegoten gewicht in rekening wat de 
prijs brengt op ƒ 657,40. 
De ijzeren as bevalt in Schiebroek blijk-
baar uitstekend. Als op 25 maart 1839 
de ondermolen van de gang afbrandt 
dan wordt die snel herbouwd door de 
bovengenoemde molenmaker Braven-
boer. De polder bestelt voor deze her-
bouw weer een ijzeren as bij de NSBM 
welke wordt geleverd op 7 juni 1839. 
De as is met een gewicht van 2880,5 kg 
lichter dan die van de bovenmolen, 
maar wel duurder: ƒ 806,54. Het verschil 
zit hem in de kiloprijs die nu 28 cent per 
kilo bedraagt. Als de polder De Honder 
Morgen of Wilde Veenen in Moerkapelle 

in 1842 een al gegoten as bij de NSBM 
koopt dan moet ook daarvoor 28 cent 
per kilo betaald worden. Dat is de nor-
male prijs die men in rekening brengt. 
Blijkbaar was de kiloprijs voor de as van 
de bovenmolen in 1836 een soort intro-
ductieprijs. 
Kort voor de aanschaf van de ijzeren 
as in 1836, in juli 1835, koopt de polder 
nog een eiken bovenas bij de bekende 
Rotterdamse houthandel Abraham van 
Stolk & Zoonen. Daar hangt een prijs-

kaartje aan van ƒ 550,-. Dat lijkt veel 
goedkoper dan een ijzeren as, maar 
schijn bedriegt. In werkelijkheid zullen 
de prijzen elkaar niet veel ontlopen heb-
ben omdat het gaat om een onbewerkt 
ashout dat nog helemaal klaargemaakt 
moet worden. Het verhaal dat de ijzeren 
assen aanvankelijk veel duurder waren 
dan de houten is een fabeltje. Roentgen 
had dan ook helemaal gelijk toen hij (zie 
hierboven) stelde dat ze ‘daarenboven 
weinig meer (kosten) dan de houten. De 
assen in de Schiebroekse molens heb-
ben bijna tachtig jaar dienst gedaan. 
Ze verdwenen door de bouw van een 
elektrisch gemaal in 1914 dat de molens 
overbodig maakte. Dat zal ook wel het 
einde van de as hebben betekend. 

Zuidplas

Toen de Nederlandsche Stoomboot-
maatschappij in april 1836 de adverten-
tie voor ijzeren molenassen in het Dag-
blad van ‘s Gravenhage plaatste had 
de maatschappij de order voor twee 
andere molenassen al binnen. In die 
tijd was er al een begin gemaakt met 
de droogmaking van de Zuidplas, een 
groot plassencomplex tussen Gouda/
Nieuwerkerk en Waddinxveen/Moerka-
pelle. Het is de laatste grote droogma-
king met windmolens geweest. 
Op 15 februari 1835 was de bouw van 
molen 8 bij Nieuwerkerk aanbesteed 

De molen van Wouwse Plantage, malend met één roe. De overeenkomst met 
de as van de bovenmolen van Schiebroek is groot door de gladde zijwanden van 
de askop (foto drs. H.A. Visser; coll. Ton Meesters). 

De in 1884 gebouwde stenen molen van Haaren waarvan de as mogelijk na de 
sloop in 1957 gestoken werd in De Deen in Luyksgestel (foto coll. Ton Meesters).
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waarbij werd bedongen dat deze een 
ijzeren bovenas moest krijgen. In april 
volgde de aanbesteding voor molen O 
bij Waddinxveen. De ‘O’ kwam in januari 
1837 in bedrijf, de ‘8’ in februari zodat de 
twee assen in de loop van 1836 geleverd 
zullen zijn. De verdere lotgevallen van de 
twee assen na de sloop van de Zuidplas-
molens is niet met zekerheid bekend. De 
Nieuwerkerkse molen ‘8’ werd, in een 
koop met de ‘9’ bij de ‘restantenvei-
ling’, welke op 20 juni 1879 in ‘Het Post-
huis’ te Moordrecht gehouden werd, 
verkocht aan A. Luijendijk voor ƒ 1110,-. 
Luijendijk was een molenmaker uit Wad-
dinxveen, maar wat hij met de molen 
gedaan heeft is niet bekend. Molen ‘O’ 
was al eerder, in 1876, verkocht aan ene 
Willems in het Limburgse Middelaar. Die 
zal er ook wel geen kachelhout van ge-
maakt hebben, maar wat dan wel is niet 
bekend. 
Op grond van het model van de kap 
en het bouwjaar 1878 mag men rede-
lijkerwijs aannemen dat de molen van 
Wouwse Plantage (Pindorp) gebouwd 
is met onderdelen van een Zuidplasmo-
len. Deze molen werd in 1944 verwoest 
door oorlogsgeweld. Nu vertelde de 
heer I.J. de Kramer uit Leidschendam mij 

eens dat hij in zijn diensttijd tijdens een 
mars deze molen passeerde, waarbij 
hem het afwijkende model van de as 
van deze molen opviel. Vergelijking van 
foto’s waarop deaskop van deze molen 
zichtbaar is met die van Schiebroek wet-
tigen de veronderstelling dat de as in de 
Brabantse molen een ‘eersteling’ is, af-
komstig van molen O of 8. Lange tijd heb 
ik vermoed dat de as van De Korenaar in 
Sint Hubert de andere was, maar bij het 
onderzoek voor dit artikel ben ik dit toch 
heel sterk gaan betwijfelen.
 

Sliedrecht

In een van de molens van de polder 
Sliedrecht bij Bleskensgraaf lag ook een 
zeer vroege NSBM-as. In een artikel in 
De Molenaar van 18 december 1996 
over de oudste nog bestaande molen-
assen wees ik op de rol van heemraad 
Slotemaker bij de invoering van de ijze-
ren molenassen in de Alblasserwaard. 
Toen Slotemaker, een warm voorstander 
van ijzeren molenonderdelen - niet al-
leen assen - in de bestuursvergadering 
van de Nederwaard op 26 september 
1837 aanbood ‘informatiën in te winnen’ 

over ijzeren molenassen hakte hij niet 
voor het eerst met dit bijltje. Hij had het 
ook al inlichtingen ingewonnen in het 
vroege voorjaar van 1837 voor de polder 
Slie drecht. De NSBM antwoordde op 13 
april 1837 dat ijzeren molenassen ƒ 25,- 
per 100 Ned. Lb (kg) kostten; voor het 
afdraaien en het leveren van een stalen 
pen kwam daar nog ƒ 5,- per 100 Ned. 
Lb bij. De assen wegen tussen de 2400 
en de 3300 kg. ‘De laatste zijn de zwaar-
ste die wij gegoten hebben, deze liggen 
in de molen van de Berg- en Broekpol-
der.’ De levertijd is 3 à 4 weken en: ‘De 
assen zullen na honderd jaar zo goed als 
nieuw zijn.’ Dat laatste is wel gebleken 
ook: er zijn er die al aardig in de richting 
van de 200 jaar gaan! (Nederwaard) 
De polder Sliedrecht bestelt een as en 
die wordt in december 1837 geleverd. 
In 1883 neemt een stoomgemaal de be-
maling van de polder over, waarna de 
molens worden gesloopt en de assen uit 
het beeld verdwijnen; alhoewel....
In de molen De Deen in Luyksgestel ligt 
een merkloze as. De vormgeving is dui-
delijk die van de oudste assen van de 
NSBM. Alleen de walpen heeft een iets 
ander model. Het feit dat de as - zoals 
alle zeer oude NSBM-assen voor 1840 - 

Het steken van de NSBM-as uit Haaren in de molen 
De Deen in Luyksgestel. De askop lijkt zeer sterk op die 
van de molen No. 2 van de Nederwaard.

De askop van Molen 2 van de Nederwaard; alleen 
de walpen lijkt van een iets ander model te zijn dan van 
De Deen (foto Jaap de Vries).
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geen fabricagegegevens vertoont wijst 
op een datering uiterlijk 1840. De as zou 
afkomstig zijn van de molen van Roozen 
in het Brabantse Haaren. Deze molen is 
gebouwd in 1884. Dat komt wonderwel 
overeen met het overtollig raken van 
de molens van Sliedrecht. Normaal zou 
er met goed fatsoen nooit een steek-
houdende conclusie aan verbonden 
konden worden, maar in dit geval wel 
vanwege het unieke karakter van de as. 
Molenassen van voor 1840 zijn niet dik 
gezaaid. Daarom is het alleszins aan-
nemelijk dat a: de as in de molen van 
Luyksgestel gegoten is voor een van de 
drie molens van de polder Sliedrecht en 
b: dat de molen in Haaren gebouwd 
is met onderdelen van een molen van 
de polder Sliedrecht. Het zou de as in 
De Deen tot de oudste nog bestaande 
molenas in Nederland maken, afgezien 
van een concurrent met een neuslengte 
verschil.

Kinderdijk

Alle voorgaande assen hebben - behal-
ve het fabrikaat - gemeenschappelijk 
dat ze - voor zover bekend op die van 
De Deen na - niet meer bestaan. Als de 
NSBM de as aan de polder Sliedrecht 
aflevert dan ligt een as voor de Neder-
waard al klaar. Voor zover is na te gaan 
bestaat die nog wel en ligt in molen 2, 
de bezoekersmolen in Kinderdijk. Het is 

met vermoedelijk de as van De Deen de 
oudste, nog bestaande ijzeren bovenas 
in Nederland en daarom als ‘eersteling’ 
het vermelden waard. Volgend jaar 
hoopt hij dus de gezegende leeftijd van 
175 jaar te bereiken. Dat wordt dus een 
flinke taart om alle kaarsjes een plaats te 
geven. En dat geldt dan dus vermoede-
lijk ook voor de as van De Deen.

Nog meer eerstelingen

Het is waarschijnlijk dat er door de NSBM 
tussen 1835 en 1840 nog meer ijzeren 
molenassen zijn gegoten, maar daar is 
mij weinig met zekerheid van bekend. 
Zo ligt in de Achtkante molen van de 
polder Streefkerk een ijzeren as die zon-
neklaar zijn NSBM-oorsprong verraadt. 
Fabricagegegevens ontbreken, zodat 
het hier vrijwel zeker om een NSBM-as 
uit uiterlijk 1840 gaat. Gezien de ligging 
van de molen en de voortrekkersrol voor 
ijzeren assen in de Alblasserwaard is het 
waarschijnlijk dat de as voor deze molen 
gegoten is.
Een dergelijke ‘merkloze’ NSBM-as ligt 
ook in de molen De Zwaan in Holland-
Michigan aan de andere kant van de 
oceaan. Deze molen stond eerder in 
het Brabantse Vinkel en was aldaar een 
Zuid-Hollandse molen ‘in de verstrooi-
ing’. De herkomst kon nog niet met zeker-
heid worden vastgesteld.

De Achtkante molen van de polder 
Streefkerk. De askop is van hetzelfde 
model als van Nederwaardmolen 2 
en aanverwanten (foto 3 mei 2007; 
coll. Gerard Barendse).

De askop van molen De Zwaan 
in Vinkel. De askop is identiek met 
die van molen 2 van de Nederwaard, 
maar verschilt duidelijk met die 
van de iets oudere assen van de 
bovenmolen van Schiebroek of 
de molen van Wouwse Plantage 
(foto Nico Jurgens). 

   
  De notatie van de naam Feijenoord kan vragen oproepen. De officiële naam van de 

Rotterdamse deelgemeente is Feijenoord, maar in het verleden waren de ‘ij’ en de ‘y’ 
zonder meer verwisselbaar. Ook over de ‘e’ voor de ‘ij’of ‘y’ deed men niet moeilijk. 
Dat maakt het lastig om tot een eenduidige notatie te komen. De onderneming voerde in 
haar naam ‘Fijenoord’; op de molenassen stond altijd ‘Fyenoord’. In het artikel hanteren we 
als naam voor het eiland Feijenoord, voor de onderneming Fijenoord en bij de molenassen 
Fyenoord in verband met de aansluiting aan de historische werkelijkheid. Bij citaten wordt 
uiteraard altijd de bron gevolgd.

*

Gedeelte ondertekening van Roentgen bij de octrooiaanvrage 
(bron: Nationaal Archief ). 
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Stomp molen Doornspijk AFGEBROKEN

Eind 2003 bleek dat er afbraakplan-
nen waren voor de stomp van de 
korenmolen in Doornspijk. In het 

novem bernummer van 'Molenwereld' 
van dat jaar is daar aandacht aan 
besteed (pag. 307). Via Google Maps 
kwam ik tot de ontdekking dat de stomp 
ondertussen gesloopt is. Dat moet ge-
weest zijn in of kort voor 2008. Op het 
vrijgekomen terrein, hoek Zuiderzee-
straatweg - Spaer broekweg, werden 
nog in hetzelfde jaar woningen ge-
bouwd. Ondertussen is ook de exacte 
datum van de brand van de molen be-
kend geworden: dinsdag 17 november 
1925. Ik vond hierover een bericht in het 
Nunspeets 'Nieuws- en Advertentieblad' 
van zaterdag 21 november 1925.

De molenstomp met bijgebouwen nog in gebruik voor de veevoederhandel van 
Van den Bosch (foto E.G.M. Esselink, 3 augustus 1988). 

Luchtfoto met de molenlocatie in 
2008. De plek waar de molenstomp 
stond is met een rode cirkel 
aangegeven.

Raadsel ONGEVAL MET MOLENAS opgelost
In Molenwereld 2008-3-124 werd melding gemaakt over vertraging bij de aflevering van een molenas door gieterij Enthoven 
begin augustus 1850 voor de Gouwemolen van de polder Reeuwijk door een ernstig ongeval. Toen moesten we raden naar 
de oorzaak, maar nu is de oorzaak duidelijk zoals uit de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 25 juni 1850 blijkt: 

Ll. vrijdag avond had in de ijzer-fabriek van den heer L.J. Enthoven te ‘s Hage, een ontzettend ongeluk plaats, veroorzaakt door het 
breken van de ketting aan welke een 4000 pond gloeijend ijzer gevulde pot hing, en dienen moest tot het gieten van een molenas. Daar 
de ketting aan deszelfs benedenste gedeelte brak, zoo ontving de pot, even als de zich daarin bevindende lepel, een schok, waardoor 
deszelfs inhoud gedeeltelijk zich verspreidde over den grond en gedeeltelijk in de hoogte geworpen werd, zoodat de omringende perso-
nen met verschillende lighaamsdeelen in aanraking met dit gloeijende metaal kwamen en ernstige brandwonden ontvingen. Twee van 
deze ongelukkigen zijn dadelijk in het burger-gasthuis opgenomen. Men meent dat negen of tien personen deerlijk gebrand zijn. Een 
van dezen heeft nog door het gloeijende ijzer geloopen. 

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

Van Veluwschen Bodem

DOORNSPIJK. Dinsdagmorgen om-
streeks half acht is brand ontstaan in den 
korenmolen van G. v.d. Bosch. Hoewel 
de brandweer spoedig ter plaatse was, 
viel aan blusschen van den molen niet 
te denken. De belendende perceelen 
zijn gespaard gebleven, doordat de wind 
uit oostelijke richting kwam. Was deze 
zoowel westelijk geweest, dan waren de 
gevolgen wellicht verschrikkelijk ge-
weest.
In den molen was, naar men ons mede-
deelde een zeer groots voorraad aan lijn-
koeken, graan enz. aanwezig, wat echter 
alles door het vuur verteerd is.
Een en ander was slechts laag verzekerd, 
zoodat het een belangrijke schade is 
voor den eigenaar. De brand moet ont-
staan zijn in de machinekamer, doordat 
een defect aan den motor was gekomen 
en dit niet bijtijds was opgemerkt.
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Herbestemming

De onlangs gehouden Open 
Monumen tendag was uiteraard 
koren op mijn molen. Het thema 

sprak mij ook bijzonder aan: herbestem-
ming. Monumenten zijn waardevol, zelfs 
kostbaar in dubbel opzicht. Een goede 
herbestemming betekent volgens mij 
dan ook dubbel winst: het gebouw blijft 
behouden en met een beetje geluk 
brengt een nieuwe bestemming voor 
het behoud onontbeerlijke penningen in 
het laadje. Dat spreekt, zeker in deze tij-
den, toch ook wel aan. Er zijn monumen-
ten die dankzij herbestemming extra 
faam gekregen hebben. Een bijzonder 
mooi voorbeeld is de Dominicanenkerk 
in Maastricht waar ik pas wat over ge-
lezen heb. Als kerk is hij al twee eeuwen 
buiten functie. Hij is zelfs een tijd lang 
fietsenstalling geweest. Niet zo lang ge-
leden is hij schitterend gerestaureerd en 
herbergt nu een boekwinkel.
Het kerkelijk ‘binnenwerk’ is al lang ge-
leden verdwenen. Natuurlijk - hoe kan 
het anders - zocht ik naar parallellen 
op molengebied; herbestemde molens 
zogezegd; molens die hun oorspronke-
lijke bestemming als bijvoorbeeld ko-

ren- of zaagmolen zijn kwijtgeraakt en 
een nieuwe functie kregen. Er schoot 
mij een schitterend voorbeeld te bin-
nen: De Eendracht in Weesp; een mo-
len die helemaal is aangepast aan een 
nieuwe functie - woning - en daarvoor 
zijn hart, het binnenwerk, kwijt raakte. 
Die was dus qua herbestemming zijn tijd 
ver vooruit. Verder denk ik heel wat mo-
lens die een horecafunctie hebben ge-
kregen, al dan niet met behoud van het 
binnenwerk, geheel of gedeeltelijk. De 
jongste loot aan de stam is waarschijnlijk 
de molenwinkel, die de korenmolen tot 
een winkelmolen maakt. (Ja toch? We 
hebben het toch ook over woonmolens.) 
De galerie in een molen is ook bekende 
kost. Je kan molens ook nog op vele an-
dere manieren een andere bestemming 
geven: kantoor, kinderopvang, museum, 
buurtcentrum en wat dies meer zij. 
Prachtig toch: economisch vrijwel nut-
teloze monumenten kunnen (voor een 
deel) hun eigen broek op houden. 
Zouden we dat in dit economisch zo 
moeizame getij niet met alle macht 
moeten propageren? Waarbij we dan 
vooral kijken naar de opbrengsten: 

‘Molen te huur op A1-locatie’. Zo droom-
de ik steeds verder weg van molens 
met adembenemende huuropbrensten 
of gigantische verkoopsommen. En zo 
zweefde ik steeds verder. Ik zag zelfs 
mogelijkheden om in de toekomst alle 
Schermermolens te herbouwen en die 
van de Beemster erbij. 
Toen begon mijn geweten te knagen: 
was een winkelmolen nog wel echt een 
molen? Of is een boekenkerk nog wel 
echt een kerk? Natuurlijk zijn we voor-
standers van gewetensvolle restauraties. 
We vinden dat historische vorm en ma-
terialen gerespecteerd moeten worden 
en daarvoor gaan we desnoods de bar-
ricaden op, al was het maar verbaal. Ik 
zeg niet dat het verkeerd is, in tegen-
deel: een restauratie moet in alle op-
zichten verankerd liggen in de geschie-
denis van het gebouw. 
De pijn zit elders en heel diep. Het wezen 
is er uit. Dat hangt niet af van draaiende 
wieken of een spelend orgel. Ik besef 
helaas al te goed dat dit inboeten op 
het wezen onontkoombaar is, wanneer 
een gebouw zijn oorspronkelijke functie 
heeft verloren. Het enige weerwoord 
wat ik kan bedenken is respect en nog 
eens respect voor het monument ook in 
het omgaan ermee. Een molen kan nog 
zo respectvol gerestaureerd zijn, maar 
wanneer er vervolgens mee gehandeld 
wordt gegaan als ware het een circus-
aap dan is er iets fundamenteels mis. 
Bewaar me.
     
    
                                       Balie Kluiver

De heer Nienhuis uit Nieuwleusen 
wijst erop dat de ‘Zoeker’ uit het 
vorige nummer eerder in de ru-

briek ‘Wie brengt me thuis’ in De Mole-
naar heeft gestaan en wel in 1993-6. Dat 
bood de sleutel tot de oplossing. In 1993-
8-198 brengt dan de heer W.O. Bakker uit 
Harkstede de molen thuis en schrijft: 
‘De molen uit nr. 6 is de watermolen van 
de Leeghwaterpolder bij Appingedam. 
De molen stond 1 km ten zuiden van het 
stadje, aan de oostzijde van de Groe-
ve, vlak bij de sluis die de Groeve met 
het Eemskanaal verbindt. De vrij smalle, 
met geasfalteerd hout bekleedde mo-
len was in 1871 gebouwd toen door het 
graven van het Eemskanaal een deel 
van 108 ha aan de noordzijde van dit 

nieuwe kanaal kwam te liggen. In 1891 
waaide de molen om en het jaar daar-
op is hij weer opgebouwd.
De oude molen stond sinds 1868 ten zui-
den van het Eemskanaal. Dit gedeelte 
werd bij de Nijverheidspolder gevoegd. 
De Leeghwatermolen, die met houten 
as en roeden met zelfzwichting maalde, 
werd op 5 december 1937 omver ge-
trokken en gesloopt. Ter plaatse verrees 
een elektrisch gemaaltje. Iets meer rich-
ting Appingedam stond aan de west-
zijde van de Groeve de Noorderolinger-
molen.’
Ook de heer Esselink uit Delft brengt de 
molen thuis als de molen van de Leegh-
waterpolder en wijst er op dat de laatst-
genoemde molen precies 5 jaar gele-
den ook als onbekende in Molenwereld 
stond! 

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’; een 
standerdmolen, waarschijnlijk 
(Zeeuws-) Vlaan deren, maar waar 
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



 

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.
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❑

❑

❑

✂

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




