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Bij de omslag voorzijde: Goede afbeeldingen van de molen van Heus 
ontbreken helaas. Gelukkig is Bas Koster er in geslaagd om deze fraaie 
reconstructietekening te creëren. 

Bij de omslag achterzijde: Dit jaar bestaat de molen Aeolus in Farmsum 
bij Delfzijl precies twee eeuwen. Als alle molens heeft hij een bewogen 
leven; niet alleen als malende molen, maar ook door een verplaatsing en 
een ongelukkige val van het achtkant bij die verplaatsing op 1 september 
1976. Gelukkig kwam alles toch nog goed (foto H. Noot, 12 juni 2011).
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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.

Veel lezers zullen nog nooit van de oliemolen van Heus in Hillegers-
berg hebben gehoord. Ik weet dat het begrip uniek knap uitgehold 
is. Maar als je het hebt over een unieke molen dan is het deze wel. 

Dat gold zowel zijn staande als zijn gaande werk. Er zullen weinig meer 
molens met zo’n buitenissige hoogte-breedte verhouding zijn geweest bij 
verhoudingsgewijs zo’n grote vlucht. Het gaande werk is even uitzonder-
lijk. Ondanks dat een van mijn eerste pennnenvruchten op molengebied 
over deze molen ging heb ik tientallen jaren niet aangedurfd om er verder 
mee te gaan. Toch bleef juist dat merkwaardige karakter van de molen 
kriebelen. Uiteindelijk volgde op 30 maart 2010 een mail aan Bas Koster 
met de vraag of hij trek had in een ‘speciaaltje (...) Dat zal bij gebrek aan 
gegevens wel een beroep doen op ons creatieve vermogens en op een 
beschermengel om niet te vervallen in fantastische verzinsels.’ Daarmee 
was gelijk de toon gezet en het werd het begin van een intensieve mail-, 
tekeningen- en gedachtenwisseling, waarbij we eigenlijk van de ene ver-
bazing in de andere rolden en een geraffineerde oliemolen ontdekten, 
zeker in het licht van wat gerust minimaal en onbeholpen basismateriaal 
mag worden genoemd van een molen met een onbeholpen uiterlijk. Ons 
wantrouwen noopte ons de hulp in te roepen van mensen die meer kaas 
hadden gegeten van oliemolens dan wij en ook daar was aanvankelijk de 
verbazing groot; een verbazing die net zo als bij ons omsloeg in respect. 
In dit nummer de eerste aflevering over de geschiedenis van de molen. In 
de e tweede aflevering komt de eigenlijke olieslagerij aan bod. Een split-
sing was noodzakelijk om ruimte te scheppen voor andere zaken; meer de 
molenactualiteit betreffende. 

En Balie Kluiver haalt jeugdherinneringen op. JSB
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Jaarlijkse Molenvriendendag 
van het Groninger Molenhuis 

Op zaterdag 29 oktober hield het Gro-
ninger Molenhuis de jaarlijkse Molen-
vriendendag in Thesinge. Er waren acti-
viteiten georganiseerd in en rondom de 
korenmolen Germania van Molenstich-
ting Fivelingo, de Kloosterkerk, het dorps-
huis Trefpunt en het Smederij Museum 
Smidshouk.
De dag begon met een ontvangst in het 
dorpshuis Trefpunt. Na een welkom door 
Roeli Broekhuis – directeur van het Gro-
ninger Molenhuis – verzorgde Anne Wie-
ringa rond 11.10 uur een lezing over de 

onlangs afgeronde restauratie van de 
Germania. Als bouwkundig medewerker 
van onder andere Molenstichting Five-
lingo, de eigenaar van de Germania, is 
Anne Wieringa nauw betrokken geweest 
bij de restauratie van de molen. Deze le-
zing gaat met name in op de dilemma’s 
en keuzes waar men zich tijdens een 
dergelijke restauratie voor geplaatst ziet. 
2011 is voor de Groninger molens een bij-
zonder jaar geweest, waarin een groot 
aantal molens werd gerestaureerd.
Dr. Egge Knol hield een lezing in de Kloos-
terkerk van Thesinge – een overblijfsel 
van het voormalige klooster Germania, 
waaraan de molen zijn naam dankt. De 

lezing had als thema ‘Thesinge door de 
eeuwen heen’, en ging in op de veen-
bewoning in het gebied, het Vrouwen-
klooster met de mooie handschriften 
en verdwenen kerken (zoals de kerk van 
Steerwolde) behandelen. Dr. Egge Knol 
is conservator archeologie, geschiede-
nis en oude kunst(nijverheid) van het 
Groninger Museum.
Uiteraard was de Germania toegankelijk 
voor bezoekers. Een aantal molenaars-
in-opleiding zorgde er die dag voor dat 
de molen draaide. Daarnaast was het 
mogelijk een bezoek te brengen aan 
Smederij Museum Smidshouk, waar vrij-
willigers rond het smidsvuur een demon-
stratie geven en waar deelnemers een 
spijker kunnen maken.
De Molenvriendendag wordt jaarlijks ge-
organiseerd door het Groninger Molen-
huis, de koepelorganisatie voor de ruim 
80 monumentale molens in de provincie 
Groningen. Groninger Molenhuis.

Molendag Zuidwest Friesland

De afgelopen vier jaar hebben de vrij-
willige molenaars van Molenstichting 
Nijefurd op de laatste zondag van no-
vember een molendag georganiseerd 
op de molens in de gemeente Nijefurd. 
Gezien het aantal bezoekers (hoofdza-
kelijk collega molenaars) is deze dag 
een succes gebleken. Per 1 januari is de 
gemeente Nijefurd gefuseerd met een 
viertal gemeenten in de zuidwest hoek 
van Friesland. De nieuwe gemeente 
Súdwest Fryslân is één van de grootste 
molengemeenten van Nederland. Er 
staan 35 molens in de gemeente. Het 
grootste deel poldermolens in de vorm 
van achtkante grondzeilers, boeren-

De molen van Thesinge 
(foto Groninger Molenhuis, 
20 september 2011).
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mountsen, spinnekopmolens, windmo-
toren en tjaskers. Er zijn echter ook twee 
houtzaagmolens en drie korenmolens, 
waarvan twee molens ook in staat zijn 
te pellen. De molenaars in de gemeente 
Súdwest Fryslân hebben besloten om de 
Nijefurder Moundersdei om te zetten in 
Moledei Súdwest Fryslân. De molendag 
wordt georganiseerd op zondag 27 no-
vember van 11.00 – 16.00 uur. Er is bewust 
gekozen voor de laatste zondag van 
november. Gezien het jaargetijde is er 
over het algemeen genomen meer wind 
dan op de landelijke of provinciale mo-
lendagen, waardoor de poldermolens 
in staat zijn om te laten zien waarvoor 
ze gebouwd zijn. De zondag is speci-
aal gekozen, zodat collega molenaars, 
die meestal op zaterdag verplichtingen 
hebben op hun eigen molen malen, ook 
eens een aantal molens kunnen bezoe-
ken. De volgende molens zullen in elk 
geval opengesteld zijn en draaien: De 
Eendracht (Kimswerd), Babuurstermo-
len en windmotor Jousterp (Tjerkwerd), 
Terpenmolen en De Rat (IJlst), Doris 
Mooltsje (Oudega), De Onderneming 
(Witmarsum), Lonjé (Bolsward), Cornwer-
dermoplen (Cornwerd), Ybema’s Molen 
en Nylanner Molen(Workum), De Snip, 
tasjker en windmotor It Skar (It Heidens-
kip), Windmotor Jan Broerskanaal (Molk-
werum), Spinnenkop (Nijhuizum), De Vlijt 
te Koudum. 

Molen Fakkert te Hoonhorst 
draaide voor het eerst

Op 7 oktober 2011 draaide molen Fak-
kert te Hoonhorst sinds 1930 voor het 
eerst weer op windkracht. Na ruim 
tachtig jaar konden medewerkers van 
Kolthof en Vaags de molen enkele uren 
laten draaien. Omstanders uit het dorp 
waren van mening dat de molen elek-
trisch werd aangedreven, omdat er op 
dat moment vrijwel geen wind stond. 
Dit was uiteraard niet zo; er was net vol-
doende wind om de molen goed te la-
ten draaien. Begin oktober zijn ook de 
steenkuipen en de steenspillen aange-
bracht, waarmee een grote stap in de 
richting van de eindoplevering is gezet. 
Inmiddels is ook het binnenwerk gereed 

en kan de molen op korte termijn proef-
malen. W. Schrijver.

Delden presenteert miljoenen-
plan herbouw Eschmolen

De jaarlijkse exploitatielasten van de 
toekomstige Eschmolen zijn al gedekt. 
Vastberaden lijkt de samenwerking tus-
sen de stichting Twickel, de gemeente 
Hof van Twente en de stichting Eschmo-
len Delden. De herbouw van de in 1959 
afgebrande Eschmolen te Delden lijkt 
slechts een kwestie van tijd. Na een 
voorbereiding van anderhalf jaar is het 

plan van aanpak voor de herbouw ge-
reed (Molenwereld 2011-10-334). Het 
eerste exemplaar van het rapport werd 
aangeboden aan Roderick zu Castell-
Rudenhausen, die binnenkort in kasteel 
Twickel trekt. De stichting Twickel staat 
de bouw van een woning naast de toe-
komstige Eschmolen toe en schenkt de 
opbrengst van de pacht aan de stich-
ting Eschmolen Delden, evenals de kos-
ten van een landschapsarchitect. Initia-
tiefnemer Derk Rouwhorst, rentmeester 
Albert Schimmelpenninck van Twickel 
en wethouder Josh Sijbom van Hof van 
Twente werken nauw samen. De Konink-
lijke Nederlandse Heidemij betaalde het 
plan van aanpak, dat zo’n 45.000 euro 
kostte en draagt ook nog 15.000 euro bij 
in de kosten van de herbouw. Nu moet 
de benodigde 1,6 miljoen euro nog op 
tafel komen. Bij de eenmaal herbouw-
de molen komt een expositie over de 
opwekking van duurzame energie met 
windturbines en zonnepanelen.

Maalderij, eerder watermolen, 
in Heelsum gesloopt

De maalderij van Roosenboom pal aan 
de A50 te Heelsum is afgebroken i.v.m. 
de verbreding van deze weg. Deze 
maalderij wordt in het Gelders Molen-
boek aangemerkt als watermolenres-
tant, al betreft het in feite een maalderij 

De Eschmolen in Delden na de asbreuk van 1934. De schalieën op de romp 
(zie foto vorige nummer) waren vervangen door een rietdek.

De in 2010 gesloopte maalderij in Heelsum. Achter de maalderij de snelweg. 
De uitlaat van de dieselmotor zit nog tegen de achtergevel.
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op de plaats van een waterkorenmolen 
waar een dieselmotor het werk van een 
bovenslagrad overnam.
De sloopvergunning voor de maalderij 
van Roosenboom aan de Veentjesbrug 
te Heelsum werd verleend op 31 augus-
tus 2010.
Op 20 september 2010 werd met de 
sloop begonnen.

Tegenstand verhoging 
Daams’molen krijgt nieuwe 
impuls vanuit RCE

Tegenstanders van de verhoging van 
Daams’ molen in Vaassen voelen zich 
gesterkt door de begin oktober versche-
nen visie van de RCE. De RCE stelt daarin 
dat het verhogen van bestaande molens 
met als doel ze meer wind te laten van-
gen, in veel gevallen de monumentale 
waarde van de bouwwerken schaadt. 
De dienst noemt bijna precies dezelfde 
argumenten die de tegenstanders van 
verhoging van Daams’ molen altijd heb-
ben gehanteerd. Tot nu toe kregen ze er 
geen poot mee aan de grond, noch bij 
de gemeente, noch bij de Raad van Sta-
te. Zoals eerder geschreven heeft Vaas-
senaar Wim de Gunst een beroepszaak 
aangespannen bij de bestuursrechter 
in Zutphen om verhoging van de Vaas-
sense molen met vijf meter te voorkomen 
(Molenwereld 2011-10-329). Dit beroep 
tegen het verstrekken van een omge-
vingsvergunning staat waarschijnlijk 
voor eind november/begin december 
op de rol.

Tras- en krijtmolen d’Admiraal 
wint BankGiro Loterij Molenprijs 

Donderdag 29 september werd bekend 
dat tras- en krijtmolen d’Admiraal in 
Amsterdam de Molenprijs 2011 en daar-
mee een bedrag van 50.000 euro heeft 
gewonnen ten behoeve van de reali-
satie van een verbeterplan. d’Admiraal 
behaalde 21 procent van de 27.000 
publiekstemmen en liet daarmee de 

overige zes genomineerde molens ach-
ter zich. De BankGiro Loterij Molenprijs 
is een jaarlijkse publieksprijs, ingesteld 
en georganiseerd door Vereniging De 
Hollandsche Molen. De BankGiro Loterij 
ondersteunt deze prijs. De cheque werd 
overhandigd aan voorzitter Nico Salm 
van d’Admiraal en molenaar Harm-Ydo 
Hilberdink. Een deskundige vakjury no-
mineerde uit negentien inzendingen 
zeven molens die met hun verbeterplan 
het meest bijdragen aan draagvlakver-
breding. Over het plan van d’Admiraal 
roemde de jury onder andere de interes-
sante combinatie van fysiek herstel van 
de molen en diens bijgebouwen en de 
kansen die dit biedt om van de molen 
een levend monument in Amsterdam-
Noord te maken. Daarnaast was de jury 
gecharmeerd van de panelen met mo-
lenhistorie die in het plan zijn voorzien.

Opening De Korenbloem 
te Kortgene 

Op 1 oktober is - zoals in het vorige num-
mer al in het kort is vermeld - met een 
molenlied molen De Korenbloem te 
Kortgene officieel geopend. Oud-gede-
puteerde Harry van Waveren kreeg, uit 
dank voor de provinciale inspanningen 
om de herbouw mede te financieren, 
de eer de vang te lichten waardoor de 
molen zou kunnen gaan draaien. Helaas 
beleefde Zeeland op de eerste oktober 
een praktisch windstille dag. De opening 
was aanleiding voor de familie van oud-
molenaar Salomé om een reünie te hou-
den. Er waren 25 familieleden uit heel 
Nederland en van overzee gekomen om 
‘hun’ molen in nieuwe glorie te vieren. 
Door de molenaar werden rondleidin-
gen gegeven. Ook het tweepersoons 
huurappartement dat half in de molen 
en in het oude motorhok is gebouwd, 
was te bezichtigen. 

Geen herstel De Rozeboom 
in Krabbendijke

De gemeenteraad van Reimerswaal is 
op 27 september 2011 niet akkoord ge-
gaan met een uitgave van 47.000 euro 
voor herstel aan molen De Rozeboom 
in Krabbendijke (Molenwereld 2011-10-
335). De raad heeft in plaats daarvan 
unaniem een amendement van de SGP 
aangenomen. Dit amendement bepaalt 
dat er eerst een onderzoek moet komen 
naar de technische staat en de ver-
wachte kosten van het onderhoud aan 
de molen. Pas daarna kan er een nieuw 
voorstel komen voor eenmalig groot 
onderhoud. Het amendement houdt 

Schilderij van de waterkorenmolen van Heelsum, de voorganger van de 
maalderij.

In september kreeg de Kortrijkse molen bij Breukelen nieuw riet op de 
ondertoren (foto E.G.M. Esselink, 26 september 2011).
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verder in dat onderzocht moet worden 
waarom deze hoge onderhoudskosten 
niet eerder aan het licht zijn gekomen. 
Velen in Reimerswaal, gemeentebestuur 
incluis, waren eind juli onaangenaam 
verrast door de mededeling dat het 
houtwerk van de molen ernstig bleek 
te zijn aangetast. Volgens wethouder H. 
de Kunder stond in het rapport van 2010 
nog dat de molen in redelijk tot goede 
staat verkeerde. Ook moet het college 
bekijken of het mogelijk is om de drie Rei-
merswaalse molens (Rilland, Kruiningen 
en Krabbendijke zijn van de gemeente 
- Waarde is van Stichting De Zeeuwse 
Molen) in een beheerstichting onder te 
brengen, waardoor aanspraak op ho-
gere subsidies kan worden gemaakt. 

Ontmanteling De Dikke Molen 
te Zwammerdam

Op donderdag 13 oktober werden on-
der gunstige weersomstandigheden de 
roeden uit De Dikke Molen te Zwammer-

dam gehaald. Hierna volgden de staart-
balk en de lange spruit. Volgens bere-
keningen zou de kraan in zijn positie 18 
ton kunnen tillen. Toen men de kap wilde 
afnemen bleek deze last toch te zwaar. 
Hierna werd besloten eerst de as uit de 
kap te halen en vervolgens de kap zelf 
te tillen en naast de molen te plaatsen. 
Op deze manier lukte het wel. Hierdoor 
liepen de werkzaamheden wel enigs-
zins uit, want diezelfde dag is ook een 
noodkap op het achtkant geplaatst en 
tenslotte is de vijzel uit de vijzelbak ge-
nomen en ook in het weiland naast de 
molen geplaatst. Om circa 18.45 uur was 
het werk gedaan. P. van der Drift.

Molenstichting Noord-Brabant 
presenteert nieuwe website

Op 7 oktober heeft de Molenstichting 
Noord-Brabant haar nieuwe website ge-
presenteerd. De presentatie vond plaats 
in de Twee Gebroeders te Wijk en Aal-
burg. De hoofdmoot van de site vormt 

een overzicht van alle Brabantse mo-
lens, via een kaart benaderbaar danwel 
via selectie uit een lijst. Gemiste kans is 
dat hierin geen koppeling is gemaakt 
naar de informatie in de bestaande 
molendatabase danwel de database 
van De Hollandsche Molen, maar dat 
info hieruit is overgenomen. Het is hier-
mee de zoveelste opsomming, met op-
nieuw kans op fouten in informatie, die 
beschikbaar is. Doordat de tekstvlakken 
wit zijn, zijn de foto’s op de achtergrond 
niet tot nauwelijks zichtbaar. Voorzitter 
A.M.T. Naterop (burgemeester Aalburg) 
verrichtte met een druk op de knop de 
symbolische ingebruikneming. Vanwege 
gebrek aan internetverbinding kon de 
site slechts gedeeltelijk worden gepre-

Niet alleen de Kortrijkse molen heeft nieuw riet gekregen. 
Het geldt ook voor de Hoekermolen in Vreeland (foto E.G.M. Esselink, 
26 september 2011).
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senteerd. Pluspunt is dat aan de website 
een QR-code is gekoppeld, die op loca-
tie bij een molen (indien QR-code daar 
aanwezig is) gescand kan worden en 
doorlinkt naar de website.

Zandwijkse molen te Almkerk 
weer voorzien van gevlucht

Het einde van de restauratie van de 
Zandwijkse Molen bij Uppel lijkt nabij. 
Sinds een paar weken is de molen ‘ver-
lost’ van het witte plastic en weer voor 
volledig zichtbaar. Op 13 oktober zijn de 
(herstelde) roeden gestoken en nadien 
opgehekt.

Roeden gestoken in 
De Volharding te Best 

Met het beëindigen van het conflict 
met de (voormalige) eigenaar van het 
naastgelegen café, stond niets meer in 
de weg om de roeden te steken van De 
Volharding te Best (Molenwereld 2011-9-
294). En aldus geschiedde op 1 oktober, 
uitgevoerd door Molenbouw De Jongh 
uit Veldhoven. De lengte bedraagt 25,50 
meter en het betreft Vaagsroeden met 
nummers 226 en 227. De gemeente Best 
heeft, inclusief de aankoop van de mo-
len, inmiddels anderhalf miljoen euro ge-
investeerd in het herstel van de molen.

Herstel Maria-Antoinette te 
Deurne vordert gestaag

Het herstel van molen Maria- Antoinette 
aan de Zeilbergsestraat in Deurne ligt 
op schema. Eind augustus is de kap eraf 
gehaald en half september is een start 
gemaakt met het aanbrengen van de 
nieuwe rieten bedekking. De romp van 
de molen is ‘ingepakt’ met zeil. De res-
tauratie van de molen, sinds 2004 thuis-
basis van harmonie Excelsior is, wordt 
uitgevoerd door Beijk Molenbouw uit 
het Afferden. De totale renovatie kost 
300.000 euro. Provincie, gemeente, rijks-
dienst voor archeologie, monumenten-
wacht en SRE (Samenwerkingsverband 
Regio Eindhoven) brachten subsidies in. 
Harmonie Excelsior is nog steeds bezig 
om de laatste gelden bij elkaar te krij-
gen. De heropening is voorzien tijdens 
de Dorpsmanifestatie in Zeilberg in de 
zomer van 2012.
  

Tijdelijke noodkap op 
De Hoop te Keldonk

Nu het nieuwe bijgebouw van de 
Keldonkse molen in de afbouwfase is 
beland, verhuist de aandacht van de 
metselaars/restaurateurs naar de restan-
ten van de monumentale stenen onder-
bouw van de Keldonkse molen. Hiervoor 
is op 19 september een noodkap op de 
molenromp geplaatst die zowel de me-
dewerkers als het bouwwerk beschermd 
tegen weersinvloeden. Na overleg met 
Van Lieshout Specicon uit Loosbroek 
werd een tijdelijke kapconstructie be-
dacht, waardoor kunnen de restauratie-
specialisten de komende periode hun 
werkzaamheden ongehinderd voort-
zetten. Gelijktijdig zijn een aantal oude 

De Dikke molen raakt zijn kap tijdelijk kwijt 
(foto: Peter van der Drift, 13 oktober 2011).

Het uithalen van de buitenroede van de Dikke Molen 
(foto: Peter van der Drift, 13 oktober 2011).

De as van de Zandwijkse molen 
wacht op de roeden. Aalscholvers 
weten de molen ook te vinden (foto 
Gerard Barendse, 25 september 2011). 
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authentieke draagbalken die bovenop 
de stenen molenromp lagen vakkundig 
verwijderd. Deze zullen in de tweede 
fase van het restauratieproject uiteraard 
weer worden herplaatst. Voor Gaffert 
BV uit Veghel was het plaatsen van de 
noodkap een routineklus. 

Bouwplan woningen bij 
standerdmolen Moergestel 

Begin oktober heeft het gemeentebe-
stuur van Oisterwijk bepaald dat rond 
de molen te Moergestel vijftien starter-
woningen, tien koopwoningen en vijf so-
ciale huurwoningen worden gebouwd. 
Het plan ligt zes weken ter inzage. De 
standerdmolen blijft op zijn huidige lo-
catie gehandhaafd (Molenwereld 2011-
2-49). Het bouwplan heeft de afgelo-
pen jaren al veel discussie opgeleverd. 
Een groep omwonenden keerde zich 
tegen het plan, omdat ze vond dat er 
te veel groen werd opgeofferd voor de 
woningbouwplannen. Het plan stuitte 
in december 2010 in de gemeenteraad 
op nogal wat verzet. Het is de bedoeling 
van het college dat aan de noordkant 
van het molenveld zeven woningen wor-
den gebouwd; aan de oostzijde komen 
er acht. De gemeente liet onderzoeken 
of het bouwplan gevolgen heeft voor de 
molen. Daaruit blijkt dat de huizen drie 
tot vier dagen per jaar (?) een belem-
mering vormen voor de wind richting de 
molen, en om die reden besloot de raad 
vorig jaar de molen niet te verplaatsen. 

Toon van As krijgt 
Molenpenning 2011

Toon van As uit Horst is de gelukkige ont-
vanger van de Molenpenning 2011 in 
de provincie Limburg. Deze werd op za-
terdag 8 oktober jl. door vice-voorzitter 
Ton Henrar van de Molenstichting Lim-
burg aan hem uitgereikt. De penning, 

een minimolensteen, wordt tweejaarlijks 
toegekend aan een persoon of stich-
ting die zich al jarenlang op heel veel 
fronten inzet voor de Limburgse molens 
en molenaars. De 72-jarige Toon van As 
doet dat al dertig jaar als vrijwillig mo-
lenaar én al tien jaar als moleninstruc-
teur op onder meer de molen Eendracht 
Maakt Macht in Meterik. Ook heeft hij al 
vele theorielessen over molens gegeven 
aan Limburgse molenaars in opleiding in 
Roermond.
Geheel onverwacht werd Toon van As 
samen met collega-molenaars verrast 
met de uitreiking van de Molenpenning. 
Iedereen van de Molenstichting Limburg 
en de overige aanwezigen waren het 
er roerend over eens dat hij dit jaar de 
penning moest ontvangen. Het is onder 
andere een onderscheiding voor het 
tienjarig instructeurschap van Toon bij 
het Gilde van Vrijwillige Molenaars af-
deling Limburg. Daarnaast speelde zijn 
bevlogenheid voor de Limburgse mo-
lens en de molenaars in opleiding in het 
bijzonder een doorslaggevende rol. De 
tweejaarlijkse Molenpenning is een initi-

atief van de Molenstichting Limburg, die 
in belangrijke mate wordt ondersteund 
door de Provincie Limburg en het Huis 
voor de Kunsten Limburg. De molenpen-
ning, circa 5 centimeter in doorsnee, 
heeft de vorm van een molensteen. 
Het gegroefde oppervalk aan de ene 
zijde spreekt voor zich, de andere zijde 
draagt het vignet van de Molenstich-
ting Limburg. Bij wijze van randschrift is 
de naam van de laureaat gegraveerd. 
Eerdere ontvangers van de Molenpen-
ning zijn Stichting Leonardusmolen in 
Maasbracht, Jan Ficq, Piet van Bussel, Jo 
Meessen, Joep Derckx en Jaap Kuitert, 
Gerie Fijen en Jac Nijs. Molenstichting 
Limburg.

Rijksdienst wil geen 
molens meer verplaatsen 

Molens moeten niet worden verplaatst 
maar op hun huidige, vaak historische 
plek, blijven staan. Ook verhoging, 
bedoeld om meer wind te vangen, 
schaadt in veel gevallen de monumen-
tale waarde. Die wordt namelijk juist 
gevormd door de binding tussen een 
molen en zijn omgeving. Dat staat in de 
nieuwe visie op monumentale molens 
die de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed heeft gepresenteerd. De dienst 
heeft het beleid herzien in overleg met 
molenaars, eigenaren en molenorga-
nisaties. Door stedelijke ontwikkeling 
worden nog steeds molens verplaatst, 
gereconstrueerd of ingrijpend gerestau-
reerd. Dat vertelt minder, terwijl dat te-
genwoordig juist in monumenten wordt 
gewaardeerd, aldus de rijksdienst. De af-
gelopen vijftig jaar zijn ruim duizend mo-
lens gerestaureerd, waardoor de wieken 
weer kunnen draaien. Voortaan wordt 
minder nadruk gelegd op werkende mo-
lens en meer op het behoud van de mo-
numentale en cultuurhistorische waarde 
van de Nederlandse ‘iconen’. Het ver-
haal dat ze vertellen over de technische 
ontwikkeling, hun specifieke plek in het 
landschap en hun maatschappelijke 
functie moeten de volle aandacht krij-
gen. Op het visiedocument hopen we in 
een komend nummer nog uitvoerig te-
rug te komen.

Zijlstra wil minder subsidie 
voor meer monumenten

Staatssecretaris Halbe Zijlstra (cultuur) wil 
subsidie voor onderhoud aan rijksmonu-
menten anders verdelen. Door het subsi-
diebedrag per monument te beperken, 
kan hij meer aanvragen honoreren. Lo-
ting als verdeelmethode verdwijnt. De lo-
ting, ingesteld in 2006, stuit op veel kritiek. 
Afgelopen jaar kregen door dat systeem 
slechts 500 van de 2300 aanvragers sub-
sidie. Zijlstra wil de 1800 aanvragen die 
toen buiten de boot vielen in 2012 op-
nieuw beoordelen. Hij verwacht dat on-
geveer 800 aanvragen alsnog worden 
gehonoreerd. Daarnaast wil hij subsidie 

Plaatsing van nooddak op restant De Hoop te Keldonk (foto: J. van de 
Vossenberg, 19 september 2011).

Uitreiking van de Molenpenning 2011 
door de heer Henrar aan Toon van As 
(foto: Ger Hoebers, 8 oktober 2011).

14e jaargang 2011 nr. 11
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verstrekken aan ongeveer 1100 molens, 
kastelen en buitenplaatsen die in 2006 
subsidie hebben gekregen en toe zijn 
aan nieuw onderhoud. In 2006 is het Brim 
(Besluit rijkssubsidiëring instandhouding 
monumenten) ingevoerd, met als doel 
eigenaren te stimuleren hun rijksmonu-
ment met zesjarenplannen te onder-
houden. Na de eerste zes jaar wordt het 
Brim nu geëvalueerd. Duidelijk is al dat 
Zijlstra het systeem van loting overboord 
wil zetten. ‘De regeling is enorm popu-
lair geworden. Het aantal aanvragen 
is in de loop der jaren sterk gegroeid’, 
verklaart Dolf Muller, woordvoerder van 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
Dat leidt ertoe dat op de eerste dag dat 
aanvragen kunnen worden ingediend al 
meer aanvragen binnenkomen dan er 
geld beschikbaar is. Door loting wordt 
op dag 1 al bepaald wie subsidie krijgt 
en wie niet. ‘De loting zal niet terugkeren 
in het nieuwe Brim’, volgens Muller. ‘Het 
lijkt rechtvaardig, maar dat is het niet. 
Met loting heb je geen grip op de ver-
deling. Je wilt kunnen sturen, om zoveel 
mogelijk aanvragen te honoreren.’ Voor-
uitlopend op het nieuwe besluit neemt 
Zijlstra maatregelen voor een betere ver-
deling in 2012, schrijft hij in een brief aan 
de Tweede Kamer. Hij verlaagt de maxi-
male subsidiale kosten en honoreert de 
aanvragen met de laagste begroting als 
eerste. Wat niet verandert is het principe 
wie het eerst komt, het eerst maalt. Dat 
zal ertoe leiden dat op de indiendatum 
half januari weer eigenaren van rijksmo-
numenten letterlijk voor de deur van de 
rijksdienst liggen, aldus Muller.

Nieuwe molenkaarten 
Van der Drift

Peter van der Drift heeft onlangs een 
serie van 16 gekleurde molenkaarten 
uitgegeven. Het betreft deze keer een 
serie van molens op het Deense eiland 
Bornholm. U kunt deze serie bestellen 
door 10,50 euro over te maken op ING-
rekening 5681468 t.n.v. P.G.M. van der 
Drift, Veenweg 59, 2631CJ Nootdorp. 
Voor informatie: tel: 015 3108742 of peter-
cindyvdddrift@ziggo.nl

In ‘t kort

- De Walmolen in Doetinchem krijgt een 
nieuwe huurder. Architect de Vries neemt 
de plaats in van het VVV kantoor, dat tot 
heden gevestigd was in de molen.
- De zwaar vervallen molenschuur van 
de voormalige oliemolen De Pauw in 
Nauerna wordt gerestaureerd. 
- De stad Rotterdam wil uit bezuinigings-
overwegingen de molens die eigendom 
zijn van de gemeente verkopen dan wel 
onderbrengen in een stichting. 
- Om roestvorming op de roeden en in de 
askop tegen te gaan, zijn de roeden van 
de Stadsmolen te Hulst doorgehaald en 
roestvrij gemaakt; ook zijn nieuwe roed-
wiggen aangebracht. 

- Korenmolen Sint Victor in Heeze wordt 
vanaf januari 2012 gedurende zes jaar on-
derhouden volgens een vastgesteld plan.
- In september is de kapbedekking van 
de Johanna te Huijbergen vervangen. 
- De Vereniging De Hollandsche Molen 
heeft de website allemolens.nl gepre-
senteerd, waarin een schat aan informa-
tie over bestaande en verdwenen mo-
lens is samengebracht.

Molenkalender 2011

18 november 2011: Zwolle, Molencon-
tactdag Ver. De Hollandsche Molen.
27 november 2011: Molendag 
Zuidwest Friesland.

De Stadsmolen in Hulst is om vele redenen een bezoek meer dan waard, een 
goudmijn voor de geïnteresserde molenliefhebber (foto jsb, 5 september 2009).

Oliemolen De Pauw in Nauerna toen de molenschuur nog echt een 
molenschuur was. Het achterste eind van de schuur was ingericht als woning 
voor de blokmaalder. De kopgevel van de schuur was ook meer dan rechtuit: 
voorzien van een halsgevel. Na de sloop van de molen werden in de rest van 
de schuur nog twee woningen ingericht. 
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In de nacht van donderdag 13 naar 
vrijdag 14 oktober hebben de Broek-
molen in Streefkerk en de Wingerdse 

Molen in Bleskengraaf hun bovenhuis 
weer teruggekregen.
In verband met de restauratie van beide 
molens werd het bovenhuis er eerder 
afgehaald en overgebracht naar de 
werkplaats van Molenmaker- en Aanne-
mersbedrijf De Gelder BV in Sliedrecht. 
Daar zijn beide grondig gerestaureerd. 
Een bovenhuis meet vier bij zes meter en 
weegt circa 15 ton.
De voorbereiding voor deze grote mo-
lenoperatie begon op donderdag 13 
oktober. Toen zijn bij De Gelder BV in Slie-
drecht het bovenhuis met bijbehorende 
onderdelen van zowel de Broekmolen 
als de Wingerdse molen op pontons ge-
laden. Over de Merwede, de Noord en 
de Lek zijn naar de veerstoep in Berg-
stoep (Streefkerk) gevaren. Vanaf 11 uur 
‘s avonds kan de aanlegplaats van de 
veerpont gebruikt worden om de boven-

Nachtwerk aan molens in de 
Alblasserwaard en daarna
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huizen van beide molens op diepladers 
te plaatsen omdat het veer dan buiten 
dienst is. Van Bergstoep zijn de boven-
huizen over de weg naar de molens 
vervoerd. Daar aangekomen zijn in de-
zelfde nacht beide bovenhuizen op de 
betreffende molens geplaatst.
Beide restauraties moeten eind van dit 
jaar gereed zijn, wil de Simav daarmee 
de toegezegde rijkssubsidies kunnen 

veilig stellen. Een latere datum voor het 
transport zou de tijdige oplevering in ge-
vaar kunnen brengen.
De Simav restaureert in de periode 2008-
2011 23 van haar 28 molens. De Broekmo-
len en de Wingerdse Molen zijn de num-
mers 20 en 21. Met de onlangs begonnen 
restauratie van de Tiendwegse Molen in 
Hardinxveld- Giessendam wordt num-
mer 22 onder handen genomen.

De rij wordt midden volgend jaar afge-
sloten met de voltooiing van de restau-
ratie van korenmolen Jan van Arkel te 
Arkel. Recent is na een aanbesteding 
opdracht gegeven voor de uitvoering 
van de eerste fase van het werk, Dat be-
treft het bouwkundige werk; de tweede 
fase bestaat uit de restauratie van het 
molenwerk van de Jan van Arkel.
Met de restauratie van 23 molens is een 
bedrag van zeven miljoen euro ge-
moeid. Dat bedrag wordt betaald door 
het Rijk, door de provincie Zuid-Holland 
en door de Simav zelf. De gemeenten 
waar de molens staan leveren geen 
bijdrage voor de restauratie. Zij betalen 
jaarlijks wel samen met het Rijk en de 

provincie een bedrag voor het onder-
houd.
Voor de Jan van Arkel is een onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheden van 
herbestemming. Zoals bekend is, werd 
vorig jaar de in de molen gevestigde 
handel in diervoeder beëindigd. In op-
dracht van de provincie Zuid-Holland 
heeft de Grontmij in het kader van het 
projectjaar Leve de Molens een onder-
zoek ingesteld naar de mogelijkheden 
van herbestemming. De Simav zoekt ge-
gadigden voor de vestiging van bedrijfs-
activiteiten in de molen. SIMAV.

Alle afbeeldingen: Dick Kenbeek.
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In Eerde werd op 17 september de herstelde molen Sint Antonius 

officieel ingehuldigd en op dezelfde dag werd Operation Market 

Garden herdacht. Door die strijd in september 1944 is de geschiedenis 

van de molen verweven met die van de Tweede Wereldoorlog. 

De feestelijkheden die van 16 tot en met 18 september duurden, 

waren dan ook verdeeld over Dropzone A (de Veerse Heide bij de 

Landingsweg) en de molen met zijn omgeving.

Hoogtepunt van de herdenking op 
de Veerse Heide was het sprin-
gen van parachutisten uit een 

originele C-47; beter bekend als Dakota. 
Van dit toestel dat inmiddels de pensi-
oengerechtigde leeftijd heeft bereikt, 
vliegen er wereldwijd wellicht nog onge-
veer duizend. Exemplaren met banken 
in de lengterichting en een deur om te 
springen zijn echter zeldzaam. Toch was 
het weer gelukt om over zo’n toestel te 
beschikken. De eerste parachutist die 
sprong was vrijwillig molenaar Erwin 
Janssen, die zeer actief is in zowel het Air-
borne Comité Eerde als in Stichting Eerd-
se Molen. Erwin deelt deze activiteiten 
met zijn even enthousiaste vrouw Elize.
Op de Veerse Heide (reeds lang ont-
gonnen en nu hoofdzakelijk weiland) 
werden door de parachutisten van de 
Dutch Re-enactment group ‘Klondikes’ 
demonstraties gegeven van militaire oe-
feningen.
Hierna werd het evenement voorgezet 
bij de molen. Tegenover de molen was 
een legerkamp ingericht in Tweede We-
reldoorlogstijl. Aan het eind van de mid-
dag begon de inhuldiging van de molen 
met toespraken in de feesttent. Ook in 

17 september 1944: vliegtuigen boven de molen van Bergeijk; voorboden van 
een bevrijding die nog (te) lang op zich zou laten wachten. 

Inhuldiging Eerdse Molen en herdenking 

operatie Market Garden

Amerikaanse soldaten bij de molen 
van Eerde; dan nog onbeschadigd 
(foto Stichting Eerdse Molen). 

Nico Jurgens
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deze toespraken waren Market Garden 
en de molen met elkaar verweven. De 
opening werd om 18.30 uur verricht door 
de Commissaris van de Koningin Prof. dr. 
W.B.H.J. van de Donk, de heer E. Nolan 
(als ‘Charge d’Affaires’) van de Ameri-
kaanse ambassade, J. Primerano en B. 
Hunter (WOII veteranen van het 501st Pa-
rachute Infantry Regiment van de 101st 

Airborne Division, die in september 1944 
in Eerde gevochten hebben) en de bur-
gemeester van de gemeente Veghel mr. 
I.R. Adema. Hierna vond een herdenking 
plaats bij het Geronimo-monument dat 
naast de molen is opgericht.
Dat de molen en de stichting, die na tien 
jaar volharden uiteindelijk bereikt heeft 
waarvoor men is opgericht (Molenwe-

reld 2003-5-158), midden in de gemeen-
schap staan bleek uit de honderden Eer-
denaren en andere belangstellenden 
die aanwezig zijn geweest. Bestuurslid 
van de Stichting Eerdse Molen Elize Jans-
sen kreeg van molenbouwer J. de Jongh 
een beeld van de heilige Sint Antonius. 
De opening werd luister bijgezet door 
feestavonden in de nabijgelegen feest-
tent. Op zondag is de molen na een 
dienst in de kerk, door de Eerdse mis-
sionarissen Van de Ven en Krol officieel 
gezegend. Pastoor Hamers die oorspron-
kelijk de zegening zou doen, overleed 
enkele dagen voor de opening van de 
molen.

Market Garden

Operation Market Garden wordt in herin-
nering gehouden door de film A bridge 
too far die grotendeels gebaseerd is 
op het gelijknamige boek van Corne-
lius Ryan. In de geschiedschrijving is 
de nadruk sterk komen te liggen op de 
gevechten rond Arnhem en de bewon-
derenswaardige prestatie die geleverd 
is door John Frost en zijn medestrijders. 
Over de oorzaken van het falen van de 
operatie wordt nog steeds gediscussi-
eerd. Het is hier niet de plaats om daar 
verder op in te gaan. We beperken ons 
tot de uitspraak van veteraan Christop-
her Dodwell: “Onze missie faalde, maar 
we gaven hoop”.
In september 1944 stonden de Geallieer-
den voor de keuze om Duitsland vanuit 
het zuiden aan te vallen of vanuit het 
westen. Het Amerikaanse Eerste Leger 
van generaal Hodges lag voor Aken ter-
wijl het Amerikaanse Derde Leger van 
generaal Patton Saarbrücken genaderd 

Het 501ste regiment landt op 17 september 1944 in Eerde: 13.15 uur 
(foto Stichting Eerdse Molen). 

Een week na de landing, op 
24 september 1944 is de molen er heel 
wat minder aan toe (foto Stichting 
Eerdse Molen). 

Een C-47 Dakota in actie. 
(foto Nico Jurgens).
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was. Het Britse Tweede Leger had België 
bevrijd tot aan het Kempisch Kanaal. 
Tenslotte werd gekozen voor het plan 
van veldmaarschalk Montgomery die 
via oostelijk Noord-Brabant wilde door-
stoten naar Arnhem om daar de Rijn 
over te steken en het Ruhrgebied binnen 
te vallen. Hoewel Ryan de gebeurtenis-
sen van de hele operatie beschrijft, is zijn 
beschrijving van de strijd tussen Eerde en 
Veghel erg summier. In het door Stichting 
Eerdse Molen uitgegeven lezenswaar-
dige boekje ‘St. Antonius’. Molen in de 
frontlinie wordt deze strijd uitgebreider 
beschreven. Indrukwekkend is het door 
veteranen vertelde relaas. De opera-
tie was gebaseerd op luchtlandingen 
(‘Market’) om het oprukken mogelijk te 
maken van het leger (‘Garden’) dat van-
uit Normandië al tot aan het Kempisch 
Kanaal was doorgedrongen. Doordat 
zwaar materieel niet door de lucht kon 
worden aangevoerd, was het vrijmaken 
van een weg voor het grondleger nood-
zakelijk.
In de voormiddag van zondag 17 sep-
tember 1944 vertrok een enorme lucht-
vloot van ruim 3000 vliegtuigen vanuit 
Engeland via twee routes naar het slag-
veld. Behalve C-47’s die parachutisten 
aanvoerden, trokken 478 C-47’s zweef-
vliegtuigen die gevuld waren met mate-
rieel. De zuidelijke route liep over bevrijd 
België en boog ten zuiden van Lommel 

Na de oorlog bleef een stomp herinneren aan hetgeen zich in Eerde en 
omgeving afgespeeld had in september 1944; een stomp meteen hoog 
memoriegehalte.

Op 1 maart 2009 legt mevrouw Van Riel de eerste steen voor de restauratie en 
op 10 juli 2011 wordt de nieuwe kap op de romp geplaatst (foto Gerard Barendse, 
8 juli 2011). 

Burgemeester Adema; stichtings-
voorzitter Erwin Janssen; 
Commissaris van de Koningin 
Van de Donk en Mr. Nolan van de 
Amerikaanse ambassade: de vang is 
zojuist opgehaald (foto Elize Janssen).

Erwin Janssen, Bobby Hunter en 
diens zoon Robert Hunter na de 
parachutesprong. Bobby Hunter was 
er in 1944 ook bij... 
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af in de richting van Veghel. Bij molen-
liefhebbers zijn de foto’s bekend van for-
maties C-47’s met gliders die over Berg-
eijk trekken, waarop de na de oorlog 
afgebroken molen aldaar prominent te 
zien is. Kort tevoren hadden meer dan 
1400 bommenwerpers al zoveel mogelijk 
schade toegebracht aan de Duitse stel-
lingen. Om 12.47 uur sprongen de eer-
ste parachutisten van de Amerikaanse 
101ste Luchtlandingsdivisie bij Eerde. Zo-
wel Eerde als Veghel waren snel in Ame-
rikaanse handen. Daarna keerden de 
kansen. Het lukte de Duitsers tweemaal 
om de Corridor bij Veghel af te snijden 
en bijna was het een derde keer gelukt. 
Hoewel de Geallieerden tenslotte de 
Corridor tot in het Land van Maas en 
Waal definitief in handen kregen, was de 
opmars van het leger zoveel vertraagd 
dat de brug bij Arnhem, die vier dagen 
door de Britten werd beheerst, weer op-
gegeven moest worden.

Oorlogsslachtoffer

De strijd in september 1944 heeft het 
einde van molen St. Antonius ingeluid. 
De molen en de kerk waren geschikte 
uitkijkposten voor de vuurgeleiding en 
daardoor strategische objecten. Beide 
hebben flinke schade opgelopen door 
vijandelijke artillerie. De molen is in de 
felle strijd zes maal veroverd en heeft 
een cruciale rol in de bevrijding van de 
Corridor gespeeld.
Nadat de Corridor voldoende versterkt 
was, werd een tijdelijk vliegveld aan-
gelegd westelijk van Eerde, ten zuiden 
van de spoorlijn. Omdat de molen een 
gevaar vormde voor de opstijgende en 
dalende vliegtuigen, eiste de leiding 
van het vliegveld dat de toch al geha-
vende molen verder onttakeld werd. Op 
verzoek van molenaar Van Riel is die ont-
takeling niet uitgevoerd maar dat heeft 
het einde van de molen met nog geen 
jaar uitgesteld. Overigens leverde de 
molen niet alleen hinder op; hij was ook 
een goed herkenningspunt voor de pilo-
ten die geheel op zicht vlogen.
De kerk werd al lang geleden hersteld. 
De molen werd na de oorlog onttakeld 
en afgeknot omdat er voor windmolens 
toch geen emplooi meer was. Nu, na 67 
jaar kwam na het lichten van de vang 
de molen toch weer in beweging. In het 
’s avonds al flink afgeflauwde briesje 
maakte de molen met twee lange hal-
ve al een mooie gang. Stichting Eerdse 
Molen en molenmaker John de Jongh 
hebben zorg gedragen voor een zo 
authen tiek mogelijke reconstructie van 
de molen.

Molenmaker John de Jongh 
overhandigt een beeld van Sint 
Antonius Abt aan Elize Janssen. 
Sint Anthonius is de naamgever 
van de molen, de patroon van 
het dorp Eerde.

Het legerkamp tegenover de molen, ingericht in Tweede Wereldoorlogstijl (foto 
Nico Jurgens).

Enorme belangstelling (foto Nico Jurgens).
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BELGIË 
Limburg
Verplaatsing Kattenbosmolen 
Lommel

In Molenwereld 2009-12 stond een uit-
voerig artikel over molenverplaatsingen. 
Daarbij bleek dat een verplaatsing lang 
niet altijd een garantie is voor een goe-
de biotoop. Dat komt in Vlaanderen ook 
voor. In 1797 werd in Olmen een nieuwe 

en op 26 mei 1989 vond de feestelijke 
ingebruikstelling plaats. De biotooppro-
blemen waren allesbehalve opgelost. In 
2003 kwam de molen tot stilstand omdat 
een nieuwe restauratie zich opdrong. 
Vanwege de beroerde biotoop met de 
molens tussen de bomen kwam een 
nieuwe verplaatsing in beeld. Buurtbe-
woners wilden de molen niet missen en 
wezen verplaatsing af, maar de Afdeling 
Monumenten en Landschappen wenste 
de dure restauratie alleen positief te 
adviseren, wanneer de bomen rond 
de molen zouden verdwijnen of wan-
neer de molen verplaatst werd; bomen 
weg of molen weg. De zaak wordt in der 
minne opgelost doordat de keus valt op 
een locatie aan dezelfde straat waar 
de molen nu staat, maar met een veel 
betere biotoop. Op 16 december 2010 
vond de openbare aanbesteding van 
verplaatsing en restauratie plaats. Reno-
tec NV uit Geel komt als winnaar uit de 
bus. Dirk Peusens uit Merelbeke neemt 
alsonderaannemer het feitelijke molen-
werk aan. Op 12 oktober 2011 werd de 
molenkast gedemonteerd en naar de 
werkplaats te Merelbeke vervoerd. Zo-
mer 2012 moet alles voltooid zijn. 

DUITSLAND
Nedersaksen
Bouw Rügenwalder Mühle in 
Bad Zwischenahn

In Bad Zwischenahn, zo’n vijftig kilome-
ter ten oosten van Winschoten bouwt de 
Nederlandse molenmaker Molema een 
bijzondere molen met een bijzondere 
achtergrond: de Rügenwalder Mühle. 
Dat is niet alleen de naam van een mo-
len, maar ook van een bekend Duits 
vleeswarenmerk.
Rügenwalde is kleine, van oorsprong 
Duitse stad in Pommeren, beroemd van-
wege zijn vleeswaren; speciaal worst. In 
1834 stichtte Carl Müller (!) daar een sla-
gerij die in de loop der tijden uitgroeit. In 

standerdmolen gebouwd. In 1808/1809 
werd de molen door een nieuwe eige-
naar verplaatst naar het centrum van 
Lommel. In 1960 kocht de gemeente 
Lommel de buiten bedrijf geraakte mo-
len aan en liet om hem in 1964 verplaat-
sen naar het Kattenbos. De naam alleen 
al wekt niet vertrouwen ten aanzien van 
de biotoop. Nu had men daar niet zo-
veel problemen mee want de molen zou 
toch niet meer draaien. Daarom kreeg 
hij ook geen binnenwerk. De tijden ver-
anderen. Zo ontstond toch de wens om 
de molen te laten draaien en te comple-
teren. Dat vond in 1988/1989 zijn beslag 

De molen in het Kattenbos in afwachting van restauratie 
(foto Donald Vandenbulcke, 25 april 2010). 

De tand des tijds... (foto Donald 
Vandenbulcke, 25 april 2010). 
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maart 1945 bezet het Rode leger Rügen-
walde en na de oorlog wordt Rügenwal-
de Pools: Darlowo. De Duitse bevolking 
vlucht om het vege lijf te redden of wordt 
gedeporteerd. De familie Müller vestigt 
zich in 1946 in Nedersaksen en sticht in 
1956 in Bad Zwischenahn een nieuwe 
vleeswarenfabriek die een enorme bloei 
doormaakt; merk: Rügenwalder Mühle. 
Het logo van de onderneming bestaat 
uit een molen met twee gekruiste wor-
sten als wieken. In de TV-reclame van 
het bedrijf neemt de draaiende molen - 
een computeranimatie - een voorname 
plaats in. Klanten en bezoekers van het 
bedrijf vragen steeds waar die molen 
dan toch te vinden is. Zo rijpt het plan 
om de molen daadwerkelijk te bouwen 
naast de Charlottenhof aan het Zwi-
schenahner meer. 
Molenmaker Molema uit Heiligerlee 
krijgt de opdracht om de nieuwe molen 
te bouwen - een ontwerp van architect 
Kuck - die sterk aansluit bij de molen van 
het beeldmerk. Uiteraard werd - als ge-
bruikelijk - de molen eerst klaargemaakt 
in de werkplaats in Heiligerlee en vervol-
gens naar Bad Zwischenahn gebracht 
en daar opgebouwd. Op 6 oktober vond 
het richtfeest plaats ter gelegenheid van 
het overeind staan van het achtkant. 
Half 2012 moet de molen klaar zijn. Het 
is te bedoeling dat de molen daadwer-
kelijk een functie voor het bedrijf gaat 
vervullen: pekelzout malen; uiteraard te 
verwerken in het eigen bedrijf. 

1. Het achtkant staat overeind (foto Carsten Lucht, 6 oktober 2011).
2. De feestelijke richtkroon krijgt zijn plaats (foto Carsten Lucht, 6 oktober 2011). 
3. Het beeldmerk van Rügenwalder Mühle, het begin van de molen (foto Carsten 

Lucht, 6 oktober 2011). 
4. Het plaatsen van de stichtingssteen (foto Carsten Lucht, 6 oktober 2011). 
5. De directeur van Rügenwalder Mühle, de heer Christian Rauffus, nazaat van 
 de stichter van het bedrijf (l) en de voorzitter van de Mühlenvereinigung 
 Niedersachsen-Bremen (foto Carsten Lucht, 6 oktober 2011). 
6. ‘Ambachtelijke toespraken’; de molenmakers en de metselaars aan het woord 
 (foto Carsten Lucht, 6 oktober 2011). 

1. 2. 3.

4.

5.

6.
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Ze ld en ru s t

Op zaterdag 24 september werd 
molen Zeldenrust van de Wes-
terse Molenpolder na restauratie 

officieel in bedrijf gesteld door gedepu-
teerde De Vey Mestdagh. De geschie-
denis van deze molen begint in 1798 
toen de voorganger van deze molen 
werd gebouwd voor de bemaling van 
wat toen heette de Scheemderhamrik-
kermolenkolonie. In de nacht van 16 op 
17 september 1862 brandde de molen 
af, maar werd direct daarna herbouwd 
door molenmaker Kamphuis uit Nieuw-
olda. In 1878 kreeg de Westerse Molen-
polder een stoomgemaal, maar de mo-
len bleef ook in bedrijf voor de bemaling 
van de 661 ha grote polder. Dat men de 
molen bleef respecteren voor de bema-
ling bleek wel uit het aanbrengen van 
zelfzwichting en later ook stroomlijnneu-
zen. In 1964 kreeg het stoomgemaal een 
dieselmotor, maar in 1967 werd de taak 
overgenomen door een nieuw motor-
gemaal Rodetil voor de bemaling van 
enige samengevoegde waterschappen 
die opgingen in het nieuw opgerichte 

waterschap Oldambt dat ook eigenaar 
werd van de molen die als BWO-molen 
intact bleef en in dat kader in 1970 een 
restauratie onderging. Later werd de 
molen door het waterschap onderge-
bracht in de Molenstichting Oldambt 
die nu de eigenaar is. In 1994 maakte de 
molen een stap terug doordat de zelf-
zwichting en ook de stroomlijnneuzen 
‘weggerestaureerd’ werden. 
Toch was de molen weer aan een gro-

te restauratie toe waarmee in mei 2010 
werd begonnen. Zo werd door molen-
maker Doornbosch een achtkantstijl 
aangescherfd, drie velden dakbeschot 
met de bedekking werden vernieuwd en 
een nieuwe staartbalk aangehangen. 
Ook werden de roeden doorgehaald 
en de grootste van de twee vijzels her-
steld. Dat laatste - twee vijzels - is een 
bijzonderheid van deze molen, welke 
in het noorden van het land en ook in 
Oost-Friesland meer voorkwam en -komt 
(in de in dit nummer aangekondigde 
molenkalender staat een doorsnede-
tekening van een dergelijke Oostfriese 
molen). 
Op 24 september werden de gasten 
met huifkarren naar de molen gebracht 
waar de gedeputeerde, geassisteerd 
door vrijwillig molenaar Wim van Rheen, 
de vang ophaalde. Daarna werd bij de 
molen het toneelstuk ‘t is pegel’ opge-
voerd. Een gezellige samenkomst in 
de boerderij van de familie Van Rheen 
vormde de afsluiting. jsb.

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

officieel in bedrijf gesteld
1.
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1. De Zeldenrust met zijn waterlopen voor de twee vijzels. 
2. De Zeldenrust in september 1973, nog met zelfzwichting 
 (foto J.A. van Krimpen).
3. Op weg naar de molen.
4. De gebruikelijke toespraken ontbreken niet.
5. Gedeputeerde De Vey Mestdagh (l) licht, geassisteerd door Wim van 

Rheen, de vang.
6. Het gat in de askop herinnert nog aan de verdwenen zelfzwichting.
7. De spillen voor de twee vijzels. Heel bijzonder is de verschillende 
 uitvoering: een met een rechte, de andere met een conische 
 overbrenging.
8. Windbelemmering??? 
(Foto’s Harmannus Noot, tenzij anders vermeld.)

2. 4.

5.

6.

7.

8.

3.



De 
Nachtegaal

verplaatst;
No. 125

1.

2.

3.

4.

5.
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V
an de beroemde molen-
rijkdom van de Beemster 
is niet veel overgebleven. 
Korenmolen De Nachte-

gaal aan de Hobrederweg is de 
laatste molen in het Werelderf-
goed de Beemster. Maar echt 
goed ging het met de molen niet 
meer, ondanks dat hij behoorde 
tot de laatste Noord-Hollandse 
korenmolens die in bedrijf bleven. 
De plaats van de molen was niet 
optimaal. Verplaatsing en restau-
ratie moest uitkomst brengen. De 
verplaatsing had qua afstand niet 
veel om het lijf. Het ging om een 
vijftig meter, zodat de molen wel 
heel dicht bij zijn oude locatie blijft. 

In 2006 werd de Stichting tot Behoud van de 
Nachtegaal opgericht die energiek aan de 
slag ging om de molen te behouden. Het stre-
ven werd om de restauratie in 2012 te voltooien 
want dan viert de Beemster het 400-jarig be-
staan. Het ging allemaal niet van een leien 
dakje. De RCE was minder toeschietelijk voor 
verplaatsing dan voorheen het geval was 
en de gemeenteraad vond het College van 
B & W wat al te enthousiast. In 2010 volgt dan 
de doorbraak, maar eerst vindt op 18 decem-
ber 2010 de onttakeling van de molen plaats. 
De kap gaat eraf en de romp wordt meteen 
nooddak afgedekt. Op 26 augustus 2011 wordt 
de eerste paal voor de molen op de nieuwe 
standplaats geslagen. Daarna wordt de nieu-
we thuisbasis voor de molen verder afgewerkt. 
Op 30 september vindt de verplaatsing van de 
romp plaats. ‘Leeghwater’ himself voert zelfs 
een act op. Burgemeester Brinkman takelt als 
gelegenheidskraanmachinist de molen van 
zijn eeuwenoude standplaats. Terwijl de kraan 
in de takels hangt - en zo (tijdelijk) geen onroe-
rend goed is - vindt halverwege de overdracht 
plaats. Dat is wel meer zo gedaan uit fiscale 
overwegingen. Als de Stichting zo eigenaar is 
geworden vervolgt de molen zijn reis en wordt 
onder grote belangstelling op zijn nieuwe 
standplaats gezet. Daarmee is het karwei uiter-
aard nog niet geklaard. Molenmaker Kistema-
ker uit Edam moet nog heel wat werk verzet-
ten, maar de beslissende stap is gezet.

Mijlpaal 125 

Natuurlijk is de verplaatsing van de molen een 
mijlpaal voor de stichting, meer zelfs voor de 
hele Beemster. Ook om andere reden is de 
verplaatsing een mijlpaal. In Molenwereld 
2009-12 stond een uitvoerig artikel over de vele 
naoorlogse molenverplaatsingen met als bij-
lage een lijst van alle molens die na 1945 zijn 
verkast. Deze bijlage is inmiddels waar nodig 
gecorrigeerd en aangevuld. Het blijkt nu dat 
De Nachtegaal de 125e molen is die na 1945 is 
verplaatst! jsb.

1. De onttakelde Nachtegaal, voorafgaand aan de verhuizing. 
2. De afstand tussen de oude en de nieuwe standplaats, uiterst rechts op de 

foto, is maar een vijftig meter.
3. ‘Leeghwater’ aan het woord terwijl de molen in de takels hangt.
4. Burgemeester Brinkman kwijt zich van zijn hijstaak.
5. De zware rupskraan heeft geen moeite met de molen.
6. De Nachtegaal vliegt boven zijn nieuwe nest. Heel opvallend: de penanten 

zijn niet alle even hoog. 
7. Invliegen.
8. De landing (Alle foto's Rob Bakker).

6.

7.

8.
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Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’; 
weer een standerdmolen, maar nu 
waarschijnlijk in Belgisch Limburg, 
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

De heer Esselink uit Delft wijst erop 
dat de ‘Zoeker’ uit het vorige num-
mer ook eerder in de rubriek ‘Wie 

brengt me thuis’ in De Molenaar heeft 
gestaan en wel in nr. 35 van 1980. Hij 
werd toen thuisgebracht als de verdwe-
nen standerdmolen van Silly (Opzullik) 
in de Belgische provincie Henegouwen. 
Verwezen wordt naar het boekje Ver-
dwenen Belgische windmolens in beeld, 
pag. 126. De molen zou oorspronkelijk 

gebouwd zijn in 1193 en vernieuwd in 
1408 en 1644. In september 1946 was het 
einde van de molen. Vanwege het jaar 
1193 is de molen wel aangemerkt als de 
oudste molen van België.
Ook de heren Van der Drift uit Den Haag, 
Verpaalen uit Roosendaal en Weemaes 
uit Terneuzen brengen de molen thuis als 
de molen van Silly. 

We danken de inzenders voor hun reac-
tie. 

Op 25 oktober is een nieuw boek over molens in de 
Zaanstreek uitgekomen, te weten: Zaanse molens in 
heden en verleden geschreven door Arnold Sol uit 

Westzaan. De luxe hardcover uitgave telt 112 pagina’s, waarin 
meer dan 200 foto’s zijn opgenomen. In de Zaanse dorpen 
hebben in het verleden meer dan duizend molens gestaan. 
Anderhalve eeuw geleden begonnen fotografen de eerste 
opnamen te maken van de Zaanstreek. De oude foto’s van de 
molens van weleer zijn in dit boek opgenomen en worden ge-
toond met een nieuwe opname van dezelfde situatie. Bij elke 
foto is een uitgebreid verhaal over de historie van de molens 
te vinden, met veel wetenswaardigheden over de Zaanstreek, 
de molens en hun eigenaren, met veel verrassende nieuwe 
feiten. De meeste foto’s zijn nog nooit gepubliceerd.
De aanschafprijs bedraagt slechts Ⓤ 22,95. 
Bij verzending komt er Ⓤ 3,25 verzendkosten bij.

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

Ook eenmalige 
advertenties
kunnen geplaatst 
worden.

Het boek is een uitgave van Uitgeverij De Zon in Westzaan 
en eenvoudig te bestellen via de website van Vereniging 
De Zaansche Molen te Koog aan de Zaan, via de link: 
http://www.zaanschemolen.nl

Zaanse 
molens 
in 
heden 
en 
verleden 

door Arnold Sol
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MÜHLEN 2012, 
mateloos mooie molenkalender

Evenals vorig jaar heeft Duitse uitgeverij Edition 
Terra heeft een kalender het licht doen zien met 
maand voor maand (plus een titelblad) dertien 
schitterende doorsnedetekeningen van
(Duitse) molens van de hand van Rüdiger Hagen 
in groot formaat (33 x 46 cm) . Het betreft:

 - een standerdmolen in Wettmar
 - een standerdmolen in Gadenstedt bei Peine
 - een standerdmolen in Arpke (Nedersaksen)
 - een 8-kante baliemolen in Lathwehren
 - de Britzer Mühle in Berlin-Neukölln
 - de waterkorenmolen van Echtringhausen
 - de standerdmolen van Borne
 - een vijzelwatermolen in Dykhausen
 - een watermolen in Laderholz
 - de turbinewatermolen in Dinkelsbühl
 - de stenen korenmolen in Endorf
 - de paltrokmolen van Starsiedel
 -de Struckmeyers molen bij Hannover

Al met al een zeer afwisselend geheel dat, ook al betreft het Duitse 
molens, de Nederlandse molenliefhebber zeer zeker zal aanspreken, 
om over de Duitse maar te zwijgen. Behalve een grote tekening 
is er per kalenderblad ook een kleine opgenomen die dezelfde 
molen vanuit een ander oogpunt laat zien. Op ieder blad is ook 
een summiere toelichtende tekst opgenomen, uiteraard in het Duits, 
maar dat zal geen echte hinderpaal zijn. De prijs bedraagt Ⓤ 19,80, 
te vermeerderen met Ⓤ 8,60 verzendkosten. Door de verzendkosten 
wordt de prijs vrij stevig, maar de kalender is mede door zijn grote 
formaat en de gedetailleerde weergave, een lust voor het oog en 
is zo zijn geld meer dan waard. De kalender kan per email worden 
besteld: info@terra-press.de of via de website www.terra-press.de Het 
adres van de uitgever: 
Edition Terra, Albrechtstraße 18, 10117 Berlin Duitsland, 
tel (+0049) 30 275 81 75 67 A / fax (+0049) 30 275 81 75 61. 
ISBN 978-3-9812477-6-3 Van harte aanbevolen. (jsb).

Donald Vandenbulcke uit Staden (West-Vlaanderen) heeft in de reeks Dvd’s ‘Mo-
lens in Nederland’ twee nieuwe Dvd’s uitgebracht met hoofdzakelijk nieuwe 
foto’s genomen in 2010-2011 van de molens in deze provincie en uitgebreid met 

foto’s van 65 molenrestanten.
Daar de opslag op 1 Dvd niet mogelijk was, is gekozen voor 2 Dvd’s met 228 molens en 
65 restanten van de Provincie Zuid-Holland; in totaal 293 objecten. 
Dvd 1: Foto’s van de afzonderlijke molens met en zonder ondertiteling.( 2x293 foto’s)
Dvd 2: Van iedere molen verschillende beelden in 293 mappen met in totaal 2990 
foto’s.
Voor de nieuwe uitgave van Zuid-Holland werd beroep gedaan op de medewerken-
de fotografen Willem Jans, Ton Koorevaar en Nelly Sonneveld teneinde zo alle molens 
en restanten te inventariseren en waardevol erfgoed vast te leggen

Meer inlichtingen op http://www.molenbeeldbank.org 
 
De DVD’s kosten Ⓤ 10,- per stuk excl. verzendkosten. Ze zijn per e-mail te bestellen via 
donald.vandenbulcke@gmail.com onder vermelding van de adresgegegevens en 
het gewenste. Na ontvangst van de betaling vindt de verzending plaats. (jsb).

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

Nieuwe DVD met molenfoto’s Zuid-Holland 
van Donald Vandenbulcke
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J.K. Poland B.V.
In augustus hebben we de gehele mo-
len Den Haas te Zierikzee geschilderd 
van de gemeente Schouwen-Duiveland 
en waar Jeroen van Dijke de vrijwillige 
molenaar van is.
Jeroen had de Amerikaans vlag in top 
gehesen en een foto van ons gemaakt 
omdat ik verteld had dat mijn zoon van 
16 voor een jaar in Texas verblijft op een 
high school.
Begin september zijn we begonnen met 

groot onderhoudswerk aan molen De 
Twee Vrienden van de gemeente Ber-
gen op Zoom; vrijwillig molenaar Ab de 
Laater. Het betreft het vernieuwen van 
de korte spruit, het terugkantelen van 
de windpeluw, en de reparatie van het 
dakbeschot met inbegrip van het ver-
nieuwen van de bitumen dakbedek-
king, reparatie van het metselwerk van 
de romp en de gehele molen schilderen 
en teren.
Tijdens de werkzaamheden verbleven 
we in het molenaarshuisje en sliepen in 
een tent.

Herstelwerk aan De Twee Vrienden 
in Bergen op Zoom-Nieuw Borgvliet; 
de baard onderweg (foto Poland, 
27 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



  de 
OLIEMOLEN 
  van 
Jacob Heus (1)

J.S. Bakker

Raadsel aan 
de Rotte:
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Ruim veertig jaar heb ik al kopieën in huis van tekeningen van een 

oliemolen in Hillegersberg (nu gemeente Rotterdam) en er nooit 

wat mee gedaan vanwege een zeer groot wantrouwen. Het zag er 

allemaal zo onbeholpen uit, dat ik niet wist wat ik er mee aan moest. 

Een nu-of-nooitmoment leidde ertoe dat Bas Koster en ik besloten 

om toch het varken maar eens een wasbeurt te gaan geven. Onze 

verwachtingen waren niet hoog gespannen, maar niet geschoten 

is altijd mis. Tot onze stomme verbazing bleken deze onbeholpen 

tekeningen veel beter in elkaar te steken dan we dachten. Hier was 

een man van ‘t vak aan het werk geweest! Bas Koster heeft voor zijn 

reconstructie uit die onbeholpen tekening werkelijk alles gehaald 

wat er uit te halen viel. Niet alleen dat; het bleek ook mogelijk 

reconstructietekeningen te maken die de oorspronkelijke in feite intact 

lieten; anders gezegd van fantasiewerk is geen sprake! Het resultaat 

was ver boven verwachting, maar leverde wel het beeld van een in 

meer dan een opzicht merkwaardige oliemolen op, die bovendien op 

saillante punten blijft intrigeren. 

Op 5 augustus 1886 vraagt J. Heus, 
wonende Kievitstraat 25 te Rot-
terdam, vergunning aan om een 

‘houten windmolentje’ te mogen bou-
wen ‘op een stuk open grond’ aan het 
‘Hikstarrerak’ in Hillegersberg. (Vroeger 
hadden buurten of delen langs de Rotte 
een eigen naam zoals ‘de Ham’ of de 
‘Zestien Huizen’. Het Hikstarrerak was er 

ook een, maar werd later verbasterd tot 
Strikstrak - ‘die of die woont in het Strik-
strak’. (Tot Terbregge, ook een van die 
buurten, behoort het zeker niet.) Het is 
het deel van de Bergse Linker Rottekade 
even ten zuiden van de Prinsenmolen. 
Een hikstar is een oud woord voor wind-
hoos en een rak een recht stuk van een 
rivier. Zou het Strikstrak een stuk van de 

Fragment van een topografische kaart uit 1880. Op de plaats van de latere 
oliemolen van Heus staat ‘Machinefabriek’ aangegeven. Deze vermelding heeft 
betrekking op de latere Machinefabriek Bolnes die hier haar aanvang vond. 
Rechtsonder is een deel van de Kralingse plas te zien; links boven een deel van de 
Bergsche plassen. De watermolen bij de schutsluis (Bergse Verlaat) is De Uil die 
in 1886 werd vervangen door een stoomgemaal waarvan het gebouw nog steeds 
bestaat. Middenonder vier van de acht watermolens aan de Boezem die de Rotte 
afmaalden op de Maas en links bij het veer over de Rotte de oliemolen De Koot.

Er was eens....; zo beginnen veel 
sprookjes. Zo kan de geschiedenis van 
de Molen van Heus ook met een ‘er 
was eens’ beginnen: Er werkte eens 
een jonge olieslager op de oliemolen 
De Koot in Hillegersberg. Met zijn 
ouders en een broer, die evenals zijn 
vader ook op deze mooie molen 
werkte woonde hij in het huisje bij 
de molen. Hij vond de dochter van 
de oliefabrikant, de eigenaar van de 
molen wel heel erg aardig en het leek 
wel alsof zij dat ook van hem vond. 
Nee, het was geen boze fee die het 
sprookje voortijdig afbrak maar zijn 
eigen vader die hem de molendeur 
wees. ‘Dan bouw ik zelf een molen’ 
dacht de jonge Jacob.
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Rotte zijn geweest dat ooit eens is getrof-
fen door een windhoos? Mijn moeder is 
daar in die buurt opgegroeid. Daar wa-
ren toen veel tuinderijen. Bij storm was 
glasschade geen onbekend verschijn-
sel. Nu vertelde mijn moeder dat er in 
die hoek bij zulk soort gelegenheden al-
tijd één tuinder extra ‘in de prijzen’ viel: 
Leen van der Torre. Bij hem was het altijd 
raak. Zijn tuin lag nagenoeg het dichtst 
bij het Strikstrak. Zit er dan toch een spe-
ciale grond van waarheid in die naam?

De dochter van de baas

Een welhaast bizarre situatie maakte Ja-
cob Heus tot ‘koopman en molenaar’, 

zoals hij zich in 1887 noemt. Het begon 
allemaal op een grote oliemolen aan de 
andere kant van de Rotte, dichter naar 
de stad. Daar stond op de hoek van de 
Rotte en de Kootsekade tot 1905 een ju-
weel van een oliemolen, groot en prach-
tig van vorm, De Koot geheten. Hij was 
eigendom van de firma H. Lambert & Zo-
nen in Rotterdam. De Lamberts waren rijk 
en industriëlen van het aristocratische 
type. De firma bezat niet alleen De Koot, 
maar ook de nog grotere oliemolen De 
Mercurius bij Den Hoorn (zie Molenwe-
reld 2004-7/8) en een stoomoliefabriek 
in Stolwijkersluis bij Gouda. De grondleg-
ger van de firma, H. Lambert, was ook 
nog eens burgemeester van Kralingen, 
een dorp waar oudtijds veel aanzienlijke 

Rotterdammers hun domicilie vonden in 
soms prachtige landhuizen aan de Oost-
zeedijk of de ‘s-Gravenweg. Het tekent 
het milieu van de familie Lambert. 
De Lamberts bemoeiden zich nauwelijks 
met de dagelijkse gang van zaken op 
de oliemolen; daar hadden ze hun per-
soneel voor met de ‘baas’ (in de Zaan-
streek ‘blokmaalder’ genoemd) als ver-
binding tussen molen en ‘patroon’. Op 
De Koot deelde Heus de lakens uit. Hij 
woonde met zijn gezin in het huis bij de 
molen. Onder het personeel bevonden 
zich twee van zijn zoons, die omstreeks 
1880 de leeftijd hadden met een groter 
wordende belangstelling voor het an-
dere geslacht.
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‘Plan voor een te bouwen 
windmolentje op het terrein der 
voormalige zagerij van Gebr. Cappelle 
a.d. rotte bij Strikstrak Gemeente 
Hillegersberg’ uit 1886.

Zeer groot was de schrik bij vader Heus 
toen hij tot de ontdekking kwam dat zijn 
zoon Jacob oog had op de dochter van 
zijn baas. Die schrik werd nog groter toen 
hij er ook nog eens achter kwam dat de 
ermee gepaard gaande gevoelens be-
antwoord leken te worden. Vader Heus 
zag de bui hangen: als dit aan het licht 
zou komen dan zou het onherroepelijk 
uitdraaien op gedwongen ontslag, niet 
alleen voor Jacob, maar ook voor zijn 
broer en hun vader. Al was Heus baas 
op de molen, dan nam dat niet weg dat 
naar de toenmalige sociale verhoudin-
gen de afstand tussen Heus en zijn ‘pa-
troon’ enorm groot moet zijn geweest. 
Pa besloot tot een drastische maatregel 
en hij ontsloeg zijn zoon Jacob, waar-

door hij meende zijn eigen betrekking 
veilig te stellen!

Op eigen wieken

Jacob had door dit voorval al laten 
zien dat hij een ondernemende jonge-
ling was. Hij liet het er niet bij zitten en 
besloot zelf te gaan handelen. Hij laat 
dan op het terrein van de voormalige 
zagerij van Gebr. Cappelle aan de over-
kant van de Rotte de kleine windmolen 
bouwen. Die zagerij was kort tevoren 
opgedoekt, want de eigenaren van de 
zagerij hadden een heel andere weg 
ingeslagen: die naar machinefabriek 
en motorenbouw. Zo ontstond de latere 

NV Machinefabriek Bolnes voorheen J.H. 
van Cappellen (Bolnes motoren). In 1885 
vestigde het bedrijf zich in Bolnes en ver-
huisde in 1909 naar Krimpen a/d Lek. In 
1988 ging de motorendivisie op het in 
Finse Wärtsilä Diesel en is inmiddels ter 
ziele.
Door deze verhuizing kwam het terrein 
vrij voor de bouw van de oliemolen.
Jacob Heus had zijn broer die ook op De 
Koot werkte in dienst genomen als mo-
lenaar. Tussen Jacob en de dochter van 
Lambert is het nooit wat geworden. De 
zoon van zijn broer, Arie, zal later jaren 
in de gemeenteraad van Hillegersberg 
zitten voor de SDAP. Had zijn socialisme 
te maken met het ontslag van zijn oom?

De molen

Op 21 augustus 1886 werd de door de 
hinderwet voorgeschreven hoorzitting 
gehouden. Er werden twee bezwaren 
aangevoerd. Piet Visser heeft niet zozeer 
problemen met de bouw van de molen 
op zich, maar vindt wel dat de molen 
minstens 200 m van zijn schuur, ingericht 
tot koestal en boerderij vandaan moet 
blijven. Visser is eigenaar, maar ook zijn 
huurder, W. Bijl, tekent schriftelijk be-
zwaar aan. De gemeente Hillegersberg 
verleent vervolgens de gevraagde ver-
gunning op voorwaarde dat:
-de molen geheel van hout zal worden 
gebouwd en halverwege tussen de af-
stand van de gebouwen van P. Visser en 
D. Jorissen komt te staan, op ongeveer 
150 m daarvan verwijderd;
-de kap met hout of zink wordt gedekt 
en in geen geval met riet;
-de wieken in geen geval gevaar voor 
belendende woningen zullen opleve-
ren;
-wanneer de as en de wieken naar 
het oordeel van het gemeentebestuur 
slecht zijn die onmiddellijk vernieuwd 
moeten worden.
De vervolgens gebouwde molen was 
klein van stuk met een grondvlak van 
circa 5,75 bij 5,75 m, een vlucht van 13 m 
en een baliehoogte van 6 m. Het binnen-
werk zou volgens tekening uit één koller-
gang bestaan. 
Op deze kollergang werden veevoeders 
gemalen. Dat zijn geen granen geweest 
want daar is een kollergang niet ge-
schikt voor. Wel kon men het malen op 
de kollergang automatisch combineren 
met mengen. Waarschijnlijk betrof het 
afvallen uit de voedingsindustrie (die 
vaak nog een hoge voedingswaarde 
hadden) en schadepartijen, nog ge-
schikt voor veevoeders. Dit soort voeders 
stond toen bij korenmolenaars vaak in 
een kwade reuk (‘vervalsingen’), maar 
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Verzoek van J. Heus om een vergunning voor het plaatsen van ‘eene inrichting 
tot het maken van Lijnkoeken’ in zijn windmolen aan het Hikstarrerak. 

dat was niet geheel terecht al zal er ook 
wel eens wat gebeurd zijn wat er niet 
mee door kon. De aanwezigheid van de 
Rotterdamse havens en industrie zal niet 
vreemd zijn geweest aan het bedrijf. Het 
was niet voor niets dat Heus zich in 1887 
koopman en molenaar noemde. 

Oliewerk

Nog geen jaar later, op 16 juni 1887 
vraagt Jacob Heus, ‘koopman en mo-
lenaar’, dan wonend Kievitstraat 19, 
vergunning om in de windmolen aan 
het Hikstarrerak ‘daar te stellen eene in-
richting tot het maken van Lijnkoeken’. 
De molen die gebouwd was met een 
kollergang kreeg er nu een ‘olie-slag-
werk’ bij, volgens tekening met twee 
slagheien, twee losheien en vier stam-
pers. De molen was daarmee oliemolen 

geworden, de laatste die in Nederland 
nieuw uit bedrijfsoogpunt is gebouwd 
en dat in een tijd dat de neergang van 
de windoliemolen duidelijk was ingezet. 
In de Zaanstreek begon in die jaren de 
grote neergang van de oliemolen. Daar 
waren meerdere oorzaken voor aan te 
wijzen. Tussen 1855 en 1875 bereikten 
de olieprijzen aan de beurs een hoog-
tepunt. Zelden daalde de gemiddelde 
prijs in die jaren onder de 35 gulden (16 
euro) per 100 kg. De hoge prijzen bevor-
derde de opkomst van stoomoliefabrie-
ken, maar dankzij de hoge prijzen had-
den de oliemolens daar nog weinig last 
van. Na 1875 verandert dit. Dan kelderen 
de olieprijzen tot even boven de 20 gul-
den (9 euro) omstreeks 1890. De hoofd-
oorzaak is de import van overzeese olie. 
Met name lijnolie uit de Argentinië en de 
Verenigde Staten vormt de grote boos-
doener De industrie, waar juist de klas-

sieke olieslagwerken worden vervangen 
door moderne systemen kan dat beter 
opvangen dan de windmolen. In de ja-
ren 1880 -1890 halveert in de Zaanstreek 
het aantal oliemolens, maar dat beeld 
is eigenlijk nog geflatteerd omdat veel 
oliemolens een andere functie krijgen; 
met name de verwerking van cacaoaf-
val. 
Uitgerekend in de tijd waarin in de Zaan-
streek de ene olieslager na de andere 
de pijp aan Maarten geeft rust Heus zijn 
molen uit met een ‘dubbel’ oliewerk. 
Dat Heus van de treurige toestand niets 
wist is onvoorstelbaar. Per slot waren zijn 
vader en zijn broer als olieslager werk-
zaam op De Koot en die zullen van of via 
hun werkgever Lambert heus wel eens 
gehoord hebben dat het met de zaken 
wel eens beter was gesteld. Als Heus 
vermoedde dat er voor oliemolens wel 
weer betere tijden zouden aanbreken 
en de molen daarvoor als op voorhand 
bouwde dan moet hij een ongelooflijke 
optimist zijn geweest. Toch wijst de teke-
ning voor de vergunning ondubbelzin-
nig op een oliemolen, zij het met een 
afwijkend karakter. Bovendien sluit het 
opschrift van de tekening alle twijfel uit: 
‘Plan van een olie-slagwerk te plaatsen 
in de windmolen aan het Hikstarrerak’.

Koekenmolen

In de gebruikelijke oliemolens was het - 
zoals hun naam ook aangeeft - vooral 
om de (plantaardige) olie te doen. De 
koeken die na het persen van de olie 
uit het zaad overbleven waren een rest-
product, zij het als veevoeder wel een 
waardevol restproduct; vanwege hun 
hoge voedingswaarde gedurende eeu-
wen het enige krachtvoeder dat het vee 
kreeg. 
Omstreeks 1870 krijgt de Nederlandse 
landbouw het in de Landbouwcrisis 
zwaar voor zijn kiezen door de invoer 
van goedkoop graan. De boeren moet 
de bakens verzetten en dat doen zij 

Prijsverloop voor lijnolie in de jaren 
1848 -1888. Pas na 1875 komen de 
oliemolens definitief in de problemen 
door de dalende olieprijzen.
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Tekening van het olie-slagwerk voor de vergunning van 1887. 

door over te schakelen op meer vee-
teelt. Daardoor stijgt de behoefte aan 
veevoeders. De rol van de veekoeken 
wordt daardoor ook opgewaardeerd 
ten opzichte van de olie. Er worden op 
het platteland, vooral in het Groene 
Hart van Zuid-Holland en Utrecht, nieu-

we fabrieken gebouwd, die niet bekend 
worden als oliefabriek, maar als ‘koe-
kenfabriek’. Er werd ook wel olie gepro-
duceerd, maar de koeken waren min-
stens zo belangrijk. Dat bleek soms ook 
uit de naamgeving zoals bij de bekende 
Stichtsche Olie- en Lijnkoekenfabriek, 

beter bekend als de SOL in Utrecht. Er 
waren er meer, zoals de Leerhoeve in 
Alphen a/d Rijn. Bij sommige verdween 
zelfs de oliefabricage en specialiseerde 
men zich in veevoeders, zoals UT in Ak-
krum/Maarssen. 
Uiteraard waren de rond 1900 opko-



Molenwereld 396  | 14e jaargang 2011 nr. 11

- P O R T R E T -

De Coöperatieve Graanmalerij en Lijnkoekenfabriek De Tijdgeest aan het Kanaal in Moordrecht, de ringvaart van de 
Zuidplas. Het is een schitterend voorbeeld van een boerenkathedraal, zoals men dit soort grote coöperatieve maalderijen 
wel noemde. De maalderij in Moordrecht is nu geen boerenkathedraal meer, maar in 1947 tot kerk verbouwd, nu de 
Beth-Elkerk van de PKN (Gereformeerde Bondsgemeente) in Moordrecht.

Het grote gebouw met de gebroken kap is de maalderij van de coöperatie in Terbregge. Meestal had men het daar kortweg 
over de ‘koperetief’. De maalderij was tot omstreeks 1958 in bedrijf. Ook de korenmolen op de achtergrond kreeg een 
stevige tik-aan door het weglopen van de boerenklanten. Aankoop door de gemeente Hillegersberg in 1925 voor kwam 
sloop.
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mende coöperaties ook geïnteresseerd 
in het veekoekengebeuren. De aange-
sloten boeren waren er immers de be-
langrijkste afnemers van. Vandaar dat 
de door deze coöperaties opgerichte 
maalderijen vaak ook koeken gingen 
fabriceren met behulp van geïnstal-
leerde koekenpersen. Zo stichtte de 
Coöperatieve Vereniging De Tijdgeest 
in Moordrecht in 1909 een graanmalerij 
en koekenfabriek met een zuiggasmotor 
van 45 PK voor de aandrijving van twee 
koppel stenen, een koekenpers en een 
stel kantstenen. De officiële naam was 
dan ook Coöperatieve Graanmalerij en 
Lijnkoekenfabriek De Tijdgeest. 
Het zal duidelijk zijn dat de twee koppel 
stenen het gewone molenaarswerk de-
den, maar dat de kollergang en de pers 
de koekenfabriek vormden. 
Hierboven is vermeld dat Heus de kol-
lergang gebruikte voor te maken en te 
mengen. Het persen van koeken is feite 
een logische stap verder. Het zou al 
even logisch zijn dat hij hiervoor een pers 
installeerde. Kon dat: een koekenpers 
op windkracht? Als het al kon dan had 
Heus waarschijnlijk de middelen niet 
voor een moderne inrichting en daarom 
greep hij terug op zijn oude beroep: olie-
slager. Op de ouderwetse manier - met 

het slagwerk van een molen - waren ook 
koeken te persen. Natuurlijk moesten die 
koeken, beter gezegd, de grondstoffen 
ervoor, wel een zeker vetgehalte heb-
ben om samenhangende koeken te 
kunnen produceren. 
Dat de koeken voor Heus een onmis-
baar bestanddeel voor zijn broodwin-
ning vormde blijkt uit de ondergang van 
zijn molen. In 1908 werd in het nabijge-
legen Terbregge de grote coöperatieve 
maalderij De Eendracht (van het per-
soneel werd gezegd: ‘Piet de dief (Piet 
Machielen), Hein de neus (Hein Hofman) 
en rooie Klasie (?) dan heb-ie de hele 
koperasie’) opgericht, die de koeken 
veel goedkoper leverde dan Heus dat 
kon en juist dat werd de ondergang van 
de molen.
Blijft de vraag of de molen uitsluitend 
koeken fabriceerde zoals de eerder 
genoemde Tijdgeest. Dat is toch waar-
schijnlijk niet het geval geweest. De 
windmolen had ook vier stampers en 
dat wijst toch weer op dat er vermoede-
lijk toch ook olie werd geslagen. 
Het fijne zullen we er wel nooit van we-
ten omdat alle mensen die deze molen 
en het bedrijf van nabij hebben meege-
maakt al tientallen jaren geleden over-
leden zijn.

Verhoging

Met een molen met een vlucht van 13 m 
kan men zonder al te veel moeite een 
kollergang aandrijven. Wat dat betreft 
waren molen en binnenwerk genoeg-
zaam op elkaar afgestemd. (Ter verge-
lijking: de molen was zelfs in vlucht nog 
groter dan de bekende molen De Huis-
man in Zaandam.) Het inbouwen van 
het oliewerk verstoorde die verhouding 
grondig. De kleine molen kon het totale 
binnenwerk niet naar behoren trekken. 
Het zal voor Heus dan ook geen verras-
sing zijn geweest. Goede raad was duur. 
Toen hij wat ruimer bij kas zat besloot hij 
omstreeks 1900 de molen te verhogen. 
Die verhoging wijst erop dat Heus in 1886 
om bovengenoemde reden nog niet di-
rect het plan had om een oliewerk aan 
te brengen. Als dat namelijk het geval 
was dan liet hij in 1886 een verkeerde 
molen bouwen die die taak nooit zou 
aankunnen. 
Het bestaande achtkant werd nu met 
circa 3,70 m verhoogd, waardoor de 
vlucht navenant met 7,40 m toenam tot 
ongeveer 20,40 m. Dat ging dus aardig 
in de richting van een normale oliemo-
len. Het model werd er niet mooier op. 
Het werd een akelig dun ‘lijf’. 

0
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10m

0 5 10m 5,75m5,75m

3,70m

Vlucht: 20,40m Oorspronkelijk. Vlucht: 13,00m

De molen van Heus voor (rechts) en na de verhoging (links). 
In de rechter situatie - bij een vlucht van 13m - heeft de molen 
alleen een kollergang, in de linker - bij een vlucht van 20,40m - 
een compleet oliewerk (tekening Bas Koster).
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De molen van Heus, 
verhoogd door het 
aanscherven van de 
achtkantstijlen.

(tekening Bas Koster).

De Kralingse 
apotheker Van Senus 
maakte omstreeks 
1910 deze foto van de 
molen van Heus het 
water met de roeiboot 
is de Bergse Voorplas, 
de dijk er achter de 
(rechter) Rottekade 
(Prinsenmolenpad). 
Aan de overkant 
van de Rotte, aan 
de Bergse Linker 
Rottekade, de 
verhoogde molen 
van Heus.

Heus was niet de enige die van de 
nood een deugd maakte door te malen 
met één (te) korte en één lange roede. 
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(tekening Bas Koster).

De molen van Heus, 
verhoogd door het 

aanbrengen van een 
‘bovenachtkant’ op 
de oorspronkelijke 

tafelementen.

Fragment van 
de foto van Van 
Senus. De molen 
lijkt al buiten 
bedrijf. Recht 
op zijn benen 
staat hij zo te 
zien ook niet 
meer.

Molenaar Sikkema van de in 1949 ge-
sloopte Zwaluw in Uithuizerpolder 
deed niet anders (foto coll. Bas Koster).
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Hoe de verhoging werd uitgevoerd is 
niet met zekerheid na te gaan. Er liggen 
twee methoden voor de hand die Heus 
mogelijk beide uit aanschouwen kende. 
De eerste was op het bestaande acht-
kant een ‘hulpachtkant’ zetten waarbij 
de oude tafelementen keurig op hun 
plaats bleven en dienst bleven doen 
als tussentafelementen. Deze methode 
was op twee Rotterdamse molens toe-
gepast: bij de oliemolen De Reus en de 
zaagmolen De Bok; beide staande aan 
de Oostzeedijk.
De andere was het aanscherven van de 
achtkantstijlen, waarbij het oude boven-
tafelement verviel. Deze methode werd 
toegepast bij De Lelie in Kralingen, de 
nog steeds bestaande snuifmolen aan 
de Kralingse plas. 
Vermoedelijk had de laatstgenoemde 
toch de voorkeur omdat de aangelaste 
achtkantstijlen een grotere stijfheid op-
leverden. Dat was bij deze uiterst smalle 
molen geen overbodige weelde. 
Tijdens de verhoging raakte de bodem 
van de spaarpot van Heus in zicht. Het 
resultaat was dat de molen maar één 
roe lange roe van 20,40 m kreeg. De an-
dere bleef kort in afwachting van betere 
tijden. Zo maalde de molen een tijd met 
één lange en één korte roe! Arie Heus, 
een neefje van Jacob Heus, wiens vader 
als olieslager werkzaam was op de mo-
len van zijn broer Jacob, is nog met een 
roeiboot mee geweest naar Rotterdam 
om een tweede lange roe op te halen. 

(Wordt vervolgd).

De molen van Heus nog in bedrijf; 
op de voorgrond Arie Heus, het latere 
Hillegersbergse gemeenteraadslid 
voor de SDAP. De fotograaf heeft het 
uit zijn krachten gegroeide karakter 
van de molen behoorlijk weten te 
maskeren.

‘T  BETERE WERK

Vader en zoon Theo Franken
In het vorige nummer van Molenwereld was een bericht opgenomen dat molenaar Theo Franken uit Bosschenhoofd was 
overleden. De heer Sturkenboom uit Heeze attendeerde er ons op dat in dit bericht de gegevens omtrent vader en zoon 
Franken dooreen liepen:
‘Degene die in 1951 de molen te Bosschenhoofd kocht en zelf(!) rond 1990 de as doorboorde door een week lang te draaien 
was de échte molenaaar Theo Franken, vader van Theo jr. die onlangs is overleden. Senior is eigenlijk altijd aktief molenaar 
gebleven. Hoe oud hij is geworden weet ik niet precies, maar zeker in de 80.
De enkele jaren geleden Cor In ‘t Veld, molenaar te Luijksgestel heeft nog bij Theo Franken sr. op de molen in Westervoort als 
knecht gediend (-1951) en daar zijn latere vrouw leren kennen; zij leeft overigens nog. Theo sr. Heeft in mijn beleving meer voor 
de molen heeft betekend dan zijn zoon Theo jr. (maar die had de tijd niet mee).’

Blijkbaar gaan herinneringen een zelfstandig leven leiden, maar het is helemaal waar. Vader Theo Franken overleed op 
31 januari 1992, 83 jaar oud (De Molenaar 1992-6-161). 
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EIKEN- EN BILINGA STAMMEN IN VOORRAAD
In te zagen volgens bestek en tekening

Verder: 
Iepen • Bolletrie • Steenbeuk • Douglas

Larix  • Azobé • Noord Noors Grenen
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Hoerenkind

Mijn vakantie was schitterend. Zo 
heb ik genoten van een boot-
reis op de Elbe. Onwillekeurig 

dwaalden mijn herinneringen terug naar 
mijn jongensjaren. Toen mocht ik een 
reisje naar Duitsland meemaken aan 
boord bij een neef van mijn vader. Daar 
heb ik toen ontzettend van genoten en 
er ook veel van opgestoken. Zo leerde 
ik spelenderwijs allerlei scheepstypen 
onderscheiden. De soorten bleken in 
verband met de maten van bruggen en 
sluizen vaak samen te hangen met be-
paalde vaargebieden. Op een goeie 
dag wees mijn oom een schip aan en 
vroeg wat het er voor een was. Ik kwam 
er met mijn nieuw verworven kennis niet 

uit. Mijn oom begon te lachen en zei dat 
het inderdaad niet klopte. Qua breedte 
en lengteverhouding past het niet in het 
schema. “Weet jij hoe wij schippers zo’n 
schip dat te breed voor zijn lengte is af 
anderszins niet klopt noemen?” “???” 
“Een hoerenkind!”, zei hij.
Nu vroeg ik mij pas af of er nu ook mo-
lens die niet ‘kloppen’, zeg maar hoeren-
kinderen zijn. En dan bedoel ik niet of ze 
lang, te kort of te dik waren. Je hoeft per 
se als molens niet onder bruggen door, 
alhoewel in deze tijd... Nee, ik bedoel 
molens die volgens de molenaars van 
weleer niet kunnen omdat er bij restau-
raties of verplaatsingen dingen zijn uit-
gehaald waar een molenaar met maar 
een greintje verstand niet over piekeren 
zou of zaken die regelrecht conflicteren 
met de molen ‘voor onze behandeling’. 
Het kostte niet veel moeite om er een 
paar te bedenken. Toch noem ik ze niet 

omdat er een plan bij mij opwelde en ik 
niemand wil beïnvloeden. 
Vandaag aan de dag worden allerlei za-
ken aan stemmingen onderworpen. Vox 
populi vox deï. Zou er nu ook eens geen 
stemming kunnen georganiseerd wor-
den, waarbij het publiek een uitspraak 
doet over de hoerenkinderen onder de 
molens. 
Ik vond het slim van mijzelf bedacht. 
Maar ik ben alleen maar Balie Kluiver. En 
ik kan dus niks. Eigenlijk leek mij het een 
leuk plan voor ‘Molenwereld’. Dan moet 
je natuurlijk bij de redacteur zijn van dit 
blad. Zo gezegd, zo gedaan. Ik zette mijn 
bedoeling uiteen en de redacteur kon 
zich mijn gedachtegang heel goedvoor-
stellen en ook zelf wel molens invullen. 
Toch kon ik hem niet over de streep trek-
ken. Hij was het er gewoon principieel 
mee oneens. Het ‘goed’ of ‘fout’ kan 
en mag volgens hem nooit afhanke-
lijk zijn van de ‘volksgunst’. Objectieve 
maatstaven moeten de doorslag geven 
en niet het ‘gesundes Volksempfinden’. 
(Waar die dat nu weer vandaan haalt 
mag Joost weten; ik ben vergeten er 
naar te vragen). Kortom, die man wil 
nooit wat. 

Balie Kluiver
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MOLENSTEENMAKERIJ

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

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

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

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

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

HANS
TITULAER

voorheen
HEINRICH VAN HEES



 

BON

gaat voor u OPEN!!!!

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

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

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

MOLENWERELD  iedere maand per post thuis kan op drie manieren:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

❑
❑

❑

❑

✂

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




