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

Bij de omslag voorzijde: Bij de omslag voorzijde: De korenmolen van 
Rozenburg mag welhaast een symbool zijn voor de transformatie van 
de Nederlandse samenleving. Ruim een halve eeuw geleden maalde 
molenaar Van der Wilt nog voor boeren op het eiland Rozenburg. Het 
eiland is nu herschapen in een industrie- en havengebied en het dorp 
verstedelijkt. De molen met het molenaarshuis bleef en De Hoop draait 
dankzij vrijwillige molenaars nog steeds. De blauwe wimpel op de kap 
onderstreept de nieuwe rol van de molen (foto Gerard Barendse, 18 
augustus 2010).
 
Bij de omslag achterzijde: Op zaterdag 8 oktober werd de Terpensmolen 
bij IJlst officieel in gebruik gesteld. Ook dit is een verhuisgeval. De 
molen was in 1982 feitelijk nieuw gebouwd in Sneek als Himmole, maar 
kwam daar al bijzonder snel in de knel door vooral bomen. Zo kwam 
verplaatsing in beeld en op 6 december 2010 begon de afbraak om in 
juli 2010 herbouwd te worden aan het Sneekerpad tussen IJlst en Sneek, 
niet ver van de zaagmolen De Rat op de plaats waar eerder ook een 
spinnenkop had gestaan, de Terpensmolen, welke naam overging op 
zijn opvolger (foto H. Noot, 1 oktober 2011)
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Eind vorige maand herdacht het Gilde van Vrijwillige Molenaars het 
veertigjarig bestaan. Het is een niet meer weg te denken instituut in 
het vaderlandse molenwereldje. Vandaar, dat het hoofdartikel in dit 

nummer aan deze organisatie is gewijd. Het is niet zo zeer een historisch 
overzicht, al zou dat ook op zijn plaats zijn geweest. Sinds 1971 is de tijd 
niet stil blijven staan. Ook de molenscene is veranderd en zal nog ver-
der veranderen. Daar kun je oogkleppen voor opzetten, maar dat is vrij 
zinloos. Als ‘t getij verloopt moet je de bakens verzetten. Vandaar dat 
geprobeerd is die veranderingen van het molengetij weer te geven en 
de gevolgen die dit gehad heeft of kan hebben voor de molens en daar-
mee ook voor de vrijwillige molenaars. Veel ervan zal het Gilde en zijn 
molenaars mogelijk niet rechtstreeks raken; indirect waarschijnlijk zoveel 
te meer. Juist daarom wordt in het artikel het Gilde in wijder perspectief 
geplaatst. Je kunt niet alert genoeg wezen.
Dan zijn er nog enkele artikelen in de veelal actuele sfeer en daarmee 
was de koek van het tijdschrift eigenlijk al weer op.
Inmiddels hebben heel veel abonnees hun abonnementsgeld over 
2012 betaald. We zijn bijzonder verblijd met overbetalingen en donaties 
waardoor de in het decembernummer uitgesproken zorg aanzienlijk 
verminderd is. We hebben dat niet alleen ervaren als een stoffelijk blijk 
van waardering maar ook als een morele steun in de rug. Ook dat is wel 
eens nodig. Dat is ook met woorden gebeurd. Ook ontvingen we enkele 
nieuwe abonnee-aanmeldingen. Ook daar zijn we blij mee, als is het wel 
zo dat we vergeleken met een jaar geleden toch nog duidelijk in de min 
staan. De zorgen hebben we dus nog niet helemaal achter ons liggen. 
We gaan in ieder geval met meer vertrouwen verder. Er is nog heel veel 
wat uw aandacht waard is.

En Balie Kluiver gaat in de verdediging.                                           JSB
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Kent u mensen die geïnteresseerd zijn in molens, 
of zelfs lezers van dit blad, maar geen abonnee zijn? 

     Probeer ze nu 

ABONNEE 
voor 'Molenwereld'      te maken. 

Elke nieuwe abonnee ontvangt bovendien 
het boek 'Molenaarsverleden' 

als welkomstgeschenk geheel Gratis !

En help zo mee het voortbestaan 

van 'Molenwereld' te garanderen!

 Nog geen 4,40 per nummer is niet duur;
 om geinformeerd te blijven over onze molens!

'Molenwereld' kan alleen 
bestaan met u als abonnee!
Ook als donateur kunt u ons steunen!

De Friese Molenaarsdag 
op 24 maart

Op 24 maart vindt weer de Friese Mo-
lenaarsdag plaats van 10 tot 16 uur. Dit 
jaar zijn bij de molenaarsdag de volgen-
de molens betrokken:

- ’t Zwaantje of Huitebuurstermolen, 
Sanfeartsdyk nabij nr. 1 8566 JP Nije-
mirdum, een poldermolen uit om-
streeks 1878;

- De Zandpoel te Wyckel, een paaltjas-
ker uit 1975 die rechts langs de weg 
N-359 Lemmer – Balk staat aan een 
ruim parkeerterrein;

- De korenmolen op het ZZ bolwerk 81 
8556 XS Sloten, een stellingkorenmolen 
uit 1755;

-  Amerikaanse windmotor, nabij stati-
onswei nr. 38, een Hercules Metallicus 
windmotor uit 1925, in oktober 2011 
weer geopend voor publiek na een 
grondige restauratie; 

- De Vlijt, Molenbuurt 12 8723 BT Kou-
dum. Korenmolen de vlijt is een unieke 
korenmolen van het type spinnenkop 
met stelling. 

Schade aan De Eendracht in 
Sebaldeburen

Poldermolen De Eendracht heeft als re-
servegemaal begin januari 2012 goed 
werk verricht in de strijd tegen het was-
sende water. Nadat het waterpeil al 
behoorlijk was gezakt, bleek dit helaas 
wel deels ten koste van de molen te zijn 
gegaan. Tijdens het wegmalen van het 
water begaven de kammen in het bo-
venwiel en de bonkelaar het. De scha-
de aan de molen bedraagt ongeveer 
tienduizend euro. De poldermolen De 
Eendracht is gebouwd in 1887. Door de 
bouw van een gemaal aan de Woldweg 
ter hoogte van De Oude Gaarkeuken is 
de molen vandaag de dag nog steeds 
inzetbaar als reservebemaling. Bij storin-
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gen aan het nieuwe gemaal en bij veel 
neerslag kan de molen worden ingezet 
om het overtollige water weer weg te 
werken.

Herbouw Eschmolen te Delden

Een paar jaar geleden werd het al ge-
opperd, maar in 2011 is concreet een 
stichting opgericht ten behoeve van 
de herbouw van de Eschmolen te Del-
den (Molenwereld 2011-11-368), inclusief 
een plan van aanpak en de steun van 
belangrijke instanties. De fondswerving 
voor 1,6 miljoen euro die herbouw gaat 
kosten moet nog beginnen. Herbouw 
van de molen zou de toeristische aan-
trekkingskracht van Delden versterken. 
Bij de molen moet een kleine horecage-
legenheid komen, die tegelijk als ruimte 
voor presentaties kan worden verhuurd 

en als vergaderruimte kan dienen. De 
molen zou ook een educatieve functie 
voor scholen uit de regio moeten krijgen. 
De Stichting Eschmolen Delden heeft in-
middels de toezegging dat Twickel de 
grond voor de herbouw van de molen 
plus een dubbele molenaarswoning ter 
beschikking stelt. Twickel ziet herbouw 
als een kans om een bouwwerk, dat 
eeuwenlang een belangrijk onderdeel 
van het landgoed was, te herstellen. 
Verder heeft de Koninklijke Nederland-
sche Heidemaatschappij het zeer gede-
tailleerde plan van aanpak betaald. Die 
organisatie is ook bereid in de herbouw-
kosten bij te dragen. Het Rabofonds gaf 
een startbedrag. Ook de gemeente Hof 
van Twente steunt de plannen als een 
belangrijke poging herstel van industri-
eel erfgoed te combineren met educa-
tie, recreatie en duurzaamheid. De mo-
len moet op een belt komen te staan, ten 

noorden van het viaduct over de Rond-
weg aan het einde van de Molenstraat. 
De Twentse windkorenmolen wordt een 
kopie van de Eschmolen, zoals die op 
oude foto’s en ansichtkaarten is te zien. 
De stichting heeft inmiddels een comité 
van aanbeveling met gerenommeerde 
namen. In 2012 wil de stichting met de 
fondswerving beginnen. 

Herstel van schoepen 
watermolen Laag-Keppel 

De Stichting De Keppelse Molens komt 
in aanmerking voor een bijdrage van 
7.000 euro uit het fonds van de Rabo-
bank. Hierdoor is het mogelijk geworden 
dat een aanvang kan worden gemaakt 
met herstel van de watermolen te Laag-
Keppel. Het gaat in eerste instantie om 
vervanging van de in slechte staat ver-

Molen De Eendracht in Sebaldeburen vanuit de lucht bezien bij het weer maalvaardig maken van de tweede vijzel. 
De molen kan met twee vijzels malen (foto H. Berends, 24 juni 2006). 
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kerende schoepen van het waterrad. 
Molenmaker Vaags uit Aalten zal dan 
gelijktijdig de verdere staat van de bal-
ken van het eikenhouten molenrad be-
oordelen. In december 2011 is Vaags 
aan de slag gegaan om de molen zo 
snel mogelijk weer aan het draaien te 
krijgen. Bij de molen wordt een span-
doek opgehangen waarop informatie 
wordt gegeven over het herstel van de 
waterradmolen en de acties van de mo-
lenstichting. 

Daams’ molen wordt in een 
geheel opgevijzeld

De kans dat Daams’ molen bij de aan-
staande bouwwerkzaamheden niet in 
delen wordt opgehesen maar in zijn 
geheel omhoog kan worden gevijzeld, 
wordt steeds groter. Bij de aanbesteding 
was men ervan uit gegaan dat de mo-
len in delen zou worden ontmanteld en 
omhoog gehesen, maar onder de mo-
len kan een stalen constructie worden 
aangebracht waardoor de molen in zijn 
geheel omhoog kan worden gevijzeld. 
In januari wordt duidelijkheid verwacht 
over de wijze waarop het Vaassense 
bouw- en aannemingsbedrijf Van Laar 
te werk zal gaan bij het vijf meter verho-
gen van de molen. De bedoeling van de 
molenstichting is in de (te vergroten) kel-
der onder de molen een theeschenkerij 
te realiseren, met sanitaire voorzienin-
gen. Die kelder wordt ook toegankelijk 
voor mensen die slecht ter been zijn. 

Voorstel tot opheffen Vrienden 
Daams Molen?

Tijdens een buitengewone vergadering 
op donderdag 26 januari in De Rank 

hebben de leden van de Vereniging 
Vrienden van Daams Molen zich uitge-
sproken over een bestuursvoorstel om 
de vereniging op te heffen. De Vrienden 
hebben zich bijzonder ingespannen 
om de verhoging van Daams’ Molen te 
Vaassen met vijf meter te voorkomen, 
maar vond het gelijk niet aan haar zij-
de. Nu de verhoging onafwendbaar is, 
heeft het bestuur zich de vraag gesteld 
of het nog wenselijk is de vereniging te 
laten voortbestaan. In 2011 is het bestuur 
daarover regelmatig benaderd door de 
leden. Het grote aantal opzeggingen 

van lidmaatschappen in 2011 rechtvaar-
digt dan ook de vraag of de vereniging 
moet worden ontbonden. 

Verbouwing krijtmolen 
d’Admiraal in Amsterdam-Noord 
bijna rond

In september won de krijtmolen 
d’Admiraal de BankGiro Loterij Molen-
prijs (zie Molenwereld 2011–11-369). Het 
Stadsdeel Noord laat zich ook niet on-
betuigd zodat de financiering van de 
verbouwing nagenoeg rond is, ondanks 
dat welstandseisen er toe leidden dat er 
meer geld nodig was dan aanvankelijk 
geraamd. De woning bij de molen wordt 
weer bewoonbaar gemaakt en zal be-
trokken worden door vrijwillig molenaar 
Harm-Ydo Hilberdink. Op die manier 
snijdt het mes aan meerdere kanten. 
Hilberdink kan de molen nu vaker later 
draaien en toegankelijkheid wordt ver-
groot. Ook wordt zo het toezicht op de 
molen en het terrein verbeterd. Ervarin-
gen van de afgelopen jaren maken dui-
delijk dat dit geen overbodige weelde 
is. De molenzaal, nu een gewilde, sfeer-
volle trouw- en vergaderlocatie wordt 
verbeterd, terwijl er in de molen zelf een 
vaste expositie over molens in het alge-
meen komt en d’Admiraal in het bijzon-
der.

Reconstructieplan voor 
oliemolen De Pauw in Nauerna

Misschien komt er een reconstructie van 
oliemolen De Pauw in Nauerna. Bouw-
kundige Jasper Fonville heeft de teke-
ningen er al voor gemaakt. De 24-jarige 

Het rad van de molen in Laag-Keppel (foto Donald Vandenbulcke, 
15 juli 2009).

d’Admiraal op een in 1900 verzonden ansichtkaart. Het hek langs het kanaal 
moet schrikachtige paarden (bang voor de draaiende wieken) in het rechte spoor 
houden. Maar er moet ook gerlost en geladen worden. Links van de molen te 
vermalen brokken krijt of tufsteen. De omgeving is nu onherkenbaar veranderd. 
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initiatiefnemer uit Krommenie heeft ze 
onlangs openbaar gemaakt, tijdens het 
opruimen van de nog bestaande mo-
lenschuur die ooit bij de in 1895 gesloop-
te De Pauw hoorde. In eerste instantie 
wordt de zwaar vervallen molenschuur 
in Nauerna gerestaureerd (Molenwereld 
2011-11-373). Een groep vrijwilligers heeft 
inmiddels de eerste werkzaamheden 
verricht: het opruimen van de enorme 
bende in en rond het houten gebouw. 
De eerste fase van de restauratie wordt 
uitgevoerd door molenmaker/restau-
rateur Bart Nieuwenhuis uit Westzaan. 
Nieuwenhuis kwam voorts met het idee 
om naast het pakhuis een replica van 
oliemolen De Pauw te bouwen. 

SIMAV levert 26 PIPs in

De Simav, de regionale molenstichting 
in de Alblasserwaard en de Vijfheeren-
landen, heeft op maandag 16 januari 26 
onderhoudsplannen ingeleverd bij de 
RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed) in Amersfoort.
Het gaat om de zogeheten Periodieke 
Instandhoudingsplannen (Pip’s) voor de 
periode 2013-2018. De Pip’s zijn gemaakt 
op basis van het in 2011 door de minis-
ter vastgestelde Besluit rijkssubsidiëring 
instandhouding monumenten (Brim). De 
Simav hoopt in de komende zes jaar € 
50.000,00 per molen te ontvangen van 
het Rijk en de provincie Zuid-Holland.
De gemeenten waarin de Simav-molens 
staan, betalen ook jaarlijks een onder-
houdssubsidie. Het gaat in dit geval om 
24 molens, een roedenloods in Groot-
Ammers en een molenfundament (Sluis-
molen) in Streefkerk.

Reeds eerder ontving de Simav een 
Brim- subsidie (periode 2007-2012). Voor 
de aangekochte zogeheten water-
schapsmolens (Hoekmolen, Broekmo-
len, Hofwegense Molen en Wingerdse 
Molen) wordt later een aanvraag inge-
diend; dit omdat die molens pas in 2008 
eigendom van de Simav zijn geworden.
Het opstellen van de onderhoudsplan-
nen is voor de leden van de Technische 
Commissie van de Simav een arbeidsin-
tensieve klus geweest. Van elke molen 

moest een uitgebreide beschrijving wor-
den gemaakt met foto’s en tekeningen. 
Verder zijn er voor de totale periode 
begrotingen en bestekken ingeleverd. 
Wordt de subsidieaanvraag gehono-
reerd dan kan de Simav haar molens 
redelijk goed onderhouden. De Simav 
mag, omdat zij door de minister is aan-
gewezen als Organisatie voor Monu-
mentenbehoud, zelf bepalen voor welke 
molens het geld wordt gebruikt. Dat kan 
onder het voorbehoud dat er aan elke 
molen een basisbedrag wordt besteed.

Veevoederfabriek De Hoop in 
Hazerswoude maakt plaats voor 
huizen 

De nieuwbouw van de 24 waterstudio’s 
op de plek van de veevoederfabriek 
van de voormalige lokale coöpera-
tie De Hoop in Hazerswoude-Rijndijk is 
begonnen. De sloop van de oude fa-
briekspanden is gestart op 9 januari. De 
nieuwbouw wordt in de stijl van de oude 
fabriek gebouwd en heet daarom De 
Nieuwe Hoop. In het voorjaar van 2012 
start ook de verkoop van de overige 17 
luxe appartementen op de plek van de 
maalderij begonnen. Zodra zeventig 
procent is verkocht, begint ook hiervoor 
de bouw. De bouw hiervan zal aanslui-
ten op de oplevering van de starterswo-
ningen. 

Vijf voor twaalf voor ‘t Hooft 
van Benthuizen

Er zijn niet veel gemalen die zowel pol-
dergemaal als boezemgemaal zijn. Het 
tussen 1968 en 1971 gebouwde gemaal 
Abraham Kroes bij Moordrecht is er een 

De Pauw in Nauerna naar een aquarel van Gerrit Mol. Nauerna was vroeger 
gemeente Assendelft, zodat de molen bij die van Assendelft werd gerekend, 
terwijl de overkant van de vaart Westzaan is. 

Voorzitter Kees Bakker van de SIMAV neemt een Pip-exemplaar in ontvangt 
uit handen van TC-voorzitter en projectleider Piet Vergouwe. De aanvragen zijn 
op papier en digitaal bij de RCE afgeleverd. Verder staan op de foto de TC-leden 
Adri Konijnenburg (links) en Wim van Veen. (Foto Simav/Hans de Groot).
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voorbeeld van. Het betekent dat het 
water vanuit twee niveaus wordt op-
gemalen. Toch is het niet nieuw. Een 
goed voorbeeld is ook het met sloop 
bedreigde voormalige stoomgemaal 
‘t Hooft van Benthuizen bij Puttershoek. 
Dit gemaal werd oorspronkelijk in 1870 
gesticht als schepradgemaal door een 
speciaal in het leven geroepen Water-
schap van het Gemeenschappelijk 
Stoomgemaal te Puttershoek. Dat ge-
maal had een dubbelfunctie: boezem-
gemaal voor de polders het Waterschap 
Mijnsheerenland van Moerkerken; Sint 
Anthonypolder; het Munnikenland van 
Westmaas, welke op de Binnenbedijkte 
Maas uitsloegen. De tweede functie 
was poldergemaal voor de polders 
Nieuw-Bonaventura; de Mijl en het Nieu-
weland van Puttershoek. In 1891 werden 
de ketels afgekeurd waarna het hele ge-
maal gereconstrueerd werd en nu twee 
centrifugaalpompen kreeg, een voor 
de boezem en een voor de polderbe-
maling. In 1990 kwam het gemaal buiten 
bedrijf door de stichting van een nieuwe 
bemalingsinstallatie. Het pand is in 2005 
door de toenmalige eigenaar het wa-

terschap aan de Stichting Poldermuse-
um aangeboden voor een symbolische 
waarde. De stichting kon het financieel 
echter niet opbrengen om het pand te 
restaureren en uit te baten. Het jaar erop 
werd het verkocht aan projectontwik-
kelaar NCB uit Harderwijk die het ver-
vallen gemaal wilde slopen in verband 
met nieuwbouw in de directe omgeving. 
Toen duidelijk werd dat het gemaal met 
sloop bedreigd werd kwamen tegen-
standers in het geweer. In 2009 leken 
hun pogingen te slagen. Zowel de ge-
meente als de eigenaar waren gene-
gen om mee te werken aan het behoud. 
November vorig jaar werd de hoop weer 
de bodem ingeslagen toen de gemeen-
teraad van Binnenmaas uit financiële 
overwegingen weigerde het gemaal de 
status van gemeentelijk monument te 
verlenen. In afwachting van een anders 
gekleurd besluit had de gemeente in ok-
tober besloten de aanvraagprocedure 
voor een sloopvergunning stop te zet-
ten. Op dit moment lijkt niets de sloop-
vergunning meer in de weg te staan. Als 
ultieme poging hebben de ‘Vrienden 
van gemaal ’t Hooft van Benthuizen in 

december een beroep gedaan op de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed om 
een stokje te steken voor de nagenoeg 
onafwendbare sloop van het zo bijzon-
dere gemaal met zijn rijke historie. jsb. 

Bomenkap bij molen 
De Zandweg te Charlois

De molen aan de Kromme Zandweg 
vangt niet genoeg wind. Reden voor 
deelgemeente Charlois om de omge-
ving van deze molen onder de loep te 
nemen. Het oorspronkelijke voorstel is 
het kappen van 55 bomen. Stichting De 
Bomenridders maakt bezwaar: Charlois 
is een van de eerste deelgemeenten 
met een groenvisie. Derhalve is het ver-
bazingwekkend dat men 55 gezonde 
bomen wil kappen, zonder een plicht tot 
herplanten. In het kader van het jaar van 
de molens in Zuid-Holland diende Char-
lois een plan in waarmee zij 10.000 euro 
aan subsidie hoopte binnen te slepen. 
Men heeft de prijs overigens niet gewon-
nen. Naar aanleiding van onder meer 
vragen van de Bomenridders en enkele 

Het bijzondere, maar vervallen gemaal ‘t Hooft van Benthuizen in Puttershoek. Op spandoeken wordt geprotesteerd 
tegen de dreigende sloopt. Het gemaal dankt zijn naam aan Otto Boudewijn ‘t Hooft van Benthuizen (1802 - 1878), de 
voorzitter van de commissie die het gemaal in het leven riep. Hij was o.a. lid van de Eerste Kamer, dijkgraaf van de polder 
de Oost- en West-Zomerlanden van Heinenoord”, voorzitter polder De Buitenlanden gelegen voor de polder Oost- en West-
Zomerlanden, dijkgraaf van de polder Het Nieuweland van Puttershoek, dijkgraaf hoogheemraadschap De Zwijndrechtsche 
Waard” en heemraad van het waterschap van Mijnsheerenland van Moerkerken (foto Gerard Barendse, 28 september 2011). 
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lokale politici liet de voorzitter van de 
deelgemeente, tevens portefeuillehou-
der buitenruimte, weten niet eerder over 
de kap te willen beslissen voordat er met 
alle betrokken partijen is gesproken. 

Jaarverslag De Pendrechtse 
Molen 

Hieronder een samenvatting met een 
aantal hoogtepunten uit het jaarverslag 
van De Pendrechtse Molen. Sinds 2011 
ligt bij de Pendrechtse Molen een zoge-
naamde geo-cache. Een cache is een 
schat die ergens verborgen ligt en die 
door mensen met behulp van GPS op-
gespoord kan worden. Deze activiteit is 
momenteel erg in trek over de hele we-
reld. 
Gedurende het jaar kwamen diverse 
molenaars-in-opleiding een deel van 
hun opleiding in de molen doen. Eén 

daarvan is voorgedragen voor het exa-
men en deze heeft op 3 december 2011 
met goed gevolg het proefexamen af-
gelegd. Op 14 maart zijn er door de 
examencommissie van De Hollandsche 
Molen in de molen examens afgenomen 
voor het diploma van vrijwillige mole-
naar. Aanvankelijk waren hier drie kan-
didaten voor, maar één daarvan kreeg 
een hartinfarct toen hij met de molen 
kwam oefenen. Om de windvang van 
de molen in stand te houden is in het 
voorjaar van 2011 het knotten van alle 
wilde wilgen en elzen afgerond. In 2011 
is de gehele molen van buiten en van 
binnen geschilderd en staat de molen 
er weer schitterend bij. De molenmakers 
van De Gelder uit Sliedrecht hebben 
het gaande werk “recht, rond en vast” 
gemaakt. In 2012 staat het vervangen 
van het rietdek van de kap op het pro-
gramma. Dit werk is gegund aan het 
rietdekkerbedrijf Gebroeders Visser uit 

Nieuwveen. De molen heeft in 2011 ge-
durende 136 dagen 651.151 omwentelin-
gen gemaakt. Barend Zinkweg.
 

Fiscale winst voor de 
Koutermolen in Hoedekenskerke

Molenstichting De Koutermolen in Hoe-
dekenskerke maakte bezwaart tegen 
de belastingaanslag voor gemeentelij-
ke heffingen en waterschapslasten over 
de waarde van de grond waarop de 
molen staat. Die waarde was door SaBe-
Wa, het gemeentelijk belastingkantoor, 
vastgesteld op veertigduizend euro, 52 
euro per vierkante meter. Het belasting-
kantoor vergeleek deze grond met soort-
gelijke percelen met een groenbestem-
ming. Openbaar groen geldt in Borsele 
volgens SaBeWa gemiddeld voor vijftig 
euro per vierkante meter. Op basis van 
deze aanslag zou de stichting jaarlijks 

De Pendrechtse molen in wintersfeer (foto Barend Zinkweg, 22 december 2007). 
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160 euro moeten betalen. De stichting 
maakte de gang naar de belastingrech-
ter die de stichting volledig in het gelijk 
stelde. De waarde van de grond waarop 
een monument zoals een molen staat, is 
niet in geld uit te drukken. De rechtbank 
verlaagde de waarde daarom naar het 
symbolische bedrag van één euro. De 
waarde van de molen zelf was eerder al 
bepaald op een euro. De totale waarde 
van twee euro (molen en grond) is te 
weinig voor een aanslag en de oude 
ging de prullenbak in.
 

Geen subsidie voor restauratie 
molen Drunen 

De gemeente Heusden stelt geen 
150.000 euro subsidie beschikbaar voor 
de restauratie van molen Hertogin Jo-
hanna van Brabant in Drunen. Ook de 
garantstellingen tot maximaal 160.000 
euro zijn daarmee van de baan. Hier-
mee lijkt een restauratie verder weg dan 
ooit en eigenaar Van Tuyl is teleurge-
steld in de opstelling van gemeente én 
provincie. Over hoe het zover heeft kun-
nen komen is een welles-nietes discussie 
ontstaan tussen de betrokken partijen. 
De provincie stelde in 2008 en in 2010 
totaal 204.000 euro subsidie in het voor-
uitzicht voor de restauratie. Heusden gaf 

daarnaast een garantstelling af. Aan-
gezien er geen gedegen plan inclusief 
een heldere kostenraming zou zijn opge-
steld, heeft de provincie laten weten de 
subsidietoezeggingen in te trekken. De 
gemeente Heusden heeft daarop de 
garantstelling ingetrokken. Van Tuyl wil 
nu een procedure starten tegen de pro-
vincie om subsidie af te dwingen. 

Bouwplan bij standerdmolen 
Moergestel stuit op verzet 

Het bouwplan bij de molen in Moerge-
stel stuit op het nodige verzet in het dorp 
(Molenwereld 2011-11-372). Omwonen-
den, heemkundekring en de molenaars 
hebben bezwaren hiertegen. Sinds okto-
ber 2011 ligt het ontwerpbestemmings-
plan Scheerman ter inzage. Daarin is 
het plan opgenomen voor de bouw van 
vijftien starterswoningen op het Molen-
veldje. Zowel de heemkundekring als de 
vrijwillige molenaars maken zich zorgen 
om de impact die het bouwplan heeft 
op de Moergestelse molen. De gemeen-
te wijkt hierbij af van de biotooprichtlij-
nen, wat na de eerdere bebouwing een 
verdere aantasting zou betekenen. De 
standerdmolen was eerder al inzet tot 
discussie over de bouwplannen in Moer-
gestel (Molenwereld 2006-12-411). 

Herbouw Koeveringse molen 
stapje dichterbij 

Met het aankopen van een belangrijk 
perceel voor de herbouw van de Koe-
veringse molen op het ‘drielandenpunt’ 
Schijndel, Veghel en Sint- Oedenrode 
is de herbouw hiervan weer een stapje 
dichterbij gekomen. Op 19 december 
kocht de gemeente Schijndel het per-
ceel van Rijkswaterstaat. Over toekom-
stige eigendomsverhoudingen zijn nog 
geen afspraken gemaakt, maar met de 
aankoop wilde de gemeente op voor-
hand voorkomen dat het perceel moge-
lijk in verschillende (particuliere) handen 
zou kunnen vallen. Onderhandelingen 
over een tweede benodigd perceel lo-
pen nog; dat perceel vormt samen met 
het in eigendom verkregen perceel het 
molenterrein. De stichting die zich inzet 
voor de herbouw hoopt vast te kunnen 
houden aan het oorspronkelijke finan-
cieringsplan. Een bijdrage van dertig 
procent van de gemeenten, dertig 
procent van de provincie, nog wat van 
fondsen en het restant van sponsors. Met 
behulp van een bijdrage van 5.000 euro 
van de Rabobank liet de stichting een 
historisch onderzoek uitvoeren, dat in-
middels is afgerond en waarschijnlijk in 
februari wordt gepresenteerd. 

De Hertogin van Brabant in Drunen in een armetierige toestand die niet bij haar naam past (foto Donald Vandenbulcke, 
21 maart 2011). 
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Biotoop Molen van Nijs 
Stramproy in gevaar

Enkele jaren geleden hebben de ge-
meente Weert, de Limburgse Molenstich-
ting en Molenstichting Weerterland af-
spraken gemaakt over de bescherming 
van de molenbiotopen rond de Weertse 
molens. Die afspraken zijn vastgelegd in 
het Convenant Molenbiotoop. Dit con-
venant is door de gemeente Weert, de 
Limburgse Molenstichting, Molenstich-
ting Weerterland en een aantal parti-
culiere moleneigenaren ondertekend. 
In het convenant spreken partijen uit 
om handelingen en activiteiten die de 
molenbiotopen aantasten (dus het bou-
wen van bijvoorbeeld woningen, fabrie-
ken en kantoren of het aanplanten van 
hoog opgaand groen) zoveel mogelijk 
te voorkomen en waar mogelijk zelfs de 
biotopen van de molens te verbeteren. 
De voorbije jaren ontstond in Weert soms 
behoorlijk wat opwinding omdat de ge-
meente bomen liet rooien om de wind-
vang voor een windmolen te verbete-
ren. Bijvoorbeeld de commotie ontstond 

De standerdmolen van Moergestel is een van de vele molens die door dorpsuitbreiding gaande meer in de verdrukking zijn 
gekomen (foto Google Earth). 

De molen in Harfsen. In de oorlog 
herstelden vrij veel molenaars die 
soms al jaren niet meer op de wind 
maalden wegens gebrek aan brondstof 
voor de motor hun windmolen in ere. 
Molenaar J.W. Hartgerink was er een 
van. Helaas was de molenvreugd van 
korte duur, want op 5 april 1945 ging 
de molen door oorlogsgeweld ten 
onder.
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toen bij de Sint Anna van Keent negen 
lindes werden gerooid.
Tot verbazing van de Molenstichting 
Weerterland wil de gemeente Weert in 
Stramproy binnen 100 tot 400 meter van 
de Molen van Nijs nu een groot aantal 
categorie 1 bomen, dat zijn bomen die 
ongeveer 20 meter hoog worden, gaan 
planten tussen de Sint Maartenslaan en 
de Sint Willibrordusstraat. Daardoor ont-
staat vanuit het Zuiden tot Oosten van 
deze molen een bomenwand die de 
vrije windvang voor de Molen van Nijs 
in zeer ernstige mate zal verstoren. Voor 
een molen die tussen 2009 en 2011 voor 
een groot bedrag is gerestaureerd en 
die bovendien bijna dagelijks draait is 
dit niet acceptabel. Bovendien is de mo-
len in gebruik als opleidingsmolen voor 
Limburg. De Molenstichting Weerterland 
zal zich tegen deze plannen verzetten 
en waar nodig bezwaar aantekenen. 
Molenstichting Weerterland.

Oprichting molenstichting 
molens in Leudal

De gemeente Leudal is bezig om een 
molenstichting op te richten, die de 
belangen van de molens in haar ge-
meente in de toekomst veilig kan stellen. 
In de gemeente Leudal staan in totaal 
11 wind- en watermolens. De gemeente 
zoekt vrijwilligers voor het bestuur, dat 
samen met de gemeente ervoor moet 
zorgen dat de molens in toekomst zoveel 
als mogelijk blijven draaien. Met de op-
richting van de stichting, neemt de ge-
meente haar verantwoordelijkheid om 
private en openbare samenwerking te 
faciliteren en daardoor goed voor haar 
molens te zorgen. De ervaringen in on-
der andere de gemeente Weert, leren 
dat het nut van een dergelijke overkoe-
pelende stichting van grote meerwaar-
de kan zijn. De molenstichting zal zich in-
zetten om het belang van het industrieel 
en cultureel erfgoed uit te dragen, het 
maalvaardig houden van de molens en 
het bevorderen van de molens als meer-
waarde voor culturele manifestaties en 
activiteiten.

In ’t kort

-Op 21 december 2011 zijn de roeden 
opnieuw gestoken van molen Joeswert 
te Feerwerd. 
-Half januari 2012 is het bord geplaatst 
dat toch weer met het herstel van de 
molen De Hoop te Elspeet wordt gestart. 
-Aan de Harfsensesteeg in Harfsen wor-
den 3 nieuwe woningen gebouwd, waar-
van 1 in de vorm van een molen(stomp). 
Deze woning verrijst ongeveer op de 
plaats, waar tot de verwoesting in 1945 

de molen van Hartgerink stond.
-De overgebleven financiële middelen 
na de herbouw van Molen Fakkert te 
Hoonhorst worden bestemd als midde-
len voor de inrichting en de bouw van 
een bijgebouw. 
-Bij molen Ceres te Bovenkarspel komen 
enkele aanlegsteigers en sanitaire voor-
zieningen.
-De watermolens van Aarlanderveen 
hebben in de regenweek begin janu-
ari maar liefst 87 uur gemalen. De mo-
lenaars zijn zelfs twee nachten doorge-
gaan
-In december 2011 is Gerrit Keunen ge-

start om de Souburghse molen in Alblas-
serdam op te meten, op basis waarvan 
een goed bestek kan worden opgesteld 
ten behoeve van de herbouw die in 2012 
moet starten.
-Op 21 december zijn de roeden van De 
Heimolen te Bosschenhoofd weer gesto-
ken. 

Molenkalender

24 maart 2012: Friese Molenaarsdag.
25 maart 2012: West-Brabantse Molen-
dag.

Molen De Nijverheid ofwel de molen 
van Nijs in Stramproy (foto Donald 
Vandenbulcke, 2 juli 2010). 
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Duitsland
NEDERSAKSEN
Herstel wiekenloze molen 
Berdum een stap dichterbij

Berdum is een klein dorp bij Wittmund. In 
1782 kreeg het zijn eerste molen, welke 
in 1820 werd opgevolgd door de mo-
len die er nu staat. Hij voldoet bepaald 
niet aan het stereotiepe beeld van een 
Oostfriese molen, want het gaat om een 
vrij kleine grondzeiler, die niettemin twee 
koppel stenen en een pelsteen heeft. In 
1913 werd er een dieselmotor in een bij-
gebouw geplaatst die daar een enkele 
maalstoel aandreef. Toch bleef de mo-
len tot 1972 op de wind in bedrijf, zij het 
laatstelijk met één roe. Met de stilstand 
nam het verval toe. Om het voortbe-
staan van de molen te verzekeren werd 
de Förderverein Mühlendorf Berdum e.V. 
opgericht die op dit moment 110 leden 
telt (en dat in een dorp met 365 inwo-
ners!). In 1989 kreeg de vereniging de 
molen in pacht, maar op dat moment 
was het tij al gekeerd. In 1985 werd een 
nieuwe staart aangehangen en in 1988 
was het wiekenkruis vernieuwd. Met het 
herstel was 160.000 DM gemoeid. De 
vereniging die al snel van pachter eige-
naar werd zag zich niettemin voor zware 
opgaven geplaatst. In 2002 gooide en 
zware storm roet in het eten. De roeden 
werden nu uit de molen gehaald en 
sindsdien staat de molen er onttakeld 
bij. Enkele grote giften brengen nu het 

op 160.000 euro geraamde herstel dich-
terbij. Zo kwam in december de Stiftung 
Harlingerland van de Sparkasse Leer 
Wittmund met 10.000 euro over de brug. 
Verder verwacht men binnenkort nog 
enige flinke bedragen. Veel is te danken 
aan een aparte werkgroep van de För-
derverein voor de fondsenwerving. 

De Frisia in Norden bijna 
stormslachtoffer

In Molenwereld 2011-7/8 werd molen 
Frisia ofwel Gnurremühle in Norden uit-
gebreid voor het voetlicht gebracht. De 
zware storm in de eerste week van janu-
ari bedreigde de molen, waar juist door 
de molenmaker aan het bovenwiel werd 
gewerkt. De kracht van de storm was zo 
groot dat de molen door de vang dreig-
de te lopen. Omwonenden zagen de 
wieken bewegen en waarschuwden de 
brandweer die in de kap het bovenwiel 
met spanbanden en wiggen hermetisch 
vast legde waardoor erger voorkomen 
werd. 

Molen Wiegboldsbur door het 
oog van de naald

Tijdens diezelfde zware storm ging op 
donderdag 5 januari ook de molen van 
Wiegboldsbur bij Aurich door het oog 
van de naald. De molen, een typisch 
Oostfriese molen met windroos en zelf-
zwichting, dreigde een klassiek slachtof-

fer van beide systemen te worden: met 
de wind van achteren dreigde het kruis 
uit de molen te vallen. Helpers zetten de 
windroos vast om vervolgens te proberen 
de kap handmatig te verkruien. Dat mis-
lukte doordat een as in het drijfwerk van 
de zelfkruiing gebroken was en boven in 
de molen gelast moest worden. Dat was 
vanwege wegspringende vonken niet 
zonder brandgevaar, zodat de brand-
weer werd opgetrommeld om in geval 
van nood direct in te kunnen grijpen.

De kolossale molen 
Frisia in Norden 
(foto H. Noot, 
9 februari 2008).

De molen van Berdum staat sinds 
2002 zonder wieken (foto H. Rona, 
24 juli 2005).

De molen van 
Wiegboldsbur 
(foto H. Noot, 
17 juni 2002).
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A L M E N U M

Twee werelden, één Zaanstreek

In het novembernummer van vorig jaar is reeds een korte 
aankondiging opgenomen van het boek Zaanse mo
lens in heden en verleden geschreven door Arnold Sol 

uit Westzaan. Dit boek verdient een nadere bespreking, want 
het is werkelijk uniek. De auteur laat zijn lezers een tocht door 
de Zaanstreek maken, beginnend in Westzaan en eindigend 
in Oostzaan. Daartussen wordt de streek van Noord naar Zuid 
door kruist. De ruggengraat wordt gevormd door een reeks 
foto’s van dubbelsituaties rond Zaanse molens: 
- met de molen; veelal zeer oud en meestal zeer onbekend 
- met als tegenhanger de situatie nu, waarbij de auteur/foto 

er naar heeft gestreefd om precies hetzelfde gezichtspunt 
te gebruiken als op de oude foto. Soms is er ook een tussen-
stap. 

Het resultaat is werkelijk confronterend, shocking! Dat begint al 
bij de cover en zo gaat dit het hele boek door. De foto’s verte-
genwoordigen twee verschillende werelden; een nagenoeg 
uitgestorven en de andere het levende nu. Zowel de oude 
foto’s als de nieuwe zijn van uitzonderlijk hoge kwaliteit en dat 
mag zonder meer van de uitvoering van het hele boek gezegd 
worden. Ook de tekst is met kennis van zaken geschreven en 
die volgt beslist niet de platgetreden paden: er is veel nieuws 
in te ontdekken.

Geen Zaankanter met liefde voor zijn streek zal dit boek willen 
missen en veel molenliefhebbers evenmin, omdat bij hen veel-
al de Zaanstreek toch een speciaal plekje in het molenhart 
heeft. Men kan dat hart ophalen. 
Het boek is opgedeeld in 85 titelloze hoofdstukken, waarbij als 
regel elk hoofdstuk voor een molen of een groep molens staat. 

Minpuntjes

Dat ontbreken van titels vergroot de toegankelijkheid niet en 
zeker de niet-Zaankanters zouden ter oriëntatie gebaat zijn ge-
weest bij een goede kaart. Het terugzoeken van molens, hun 
standplaatsen en ook vermelde personen wordt zo wel een 
zware kluif, te meer daar registers ontbreken. 

Ook zijn er enige dingen waar ik op zijn zachtst gezegd vraag-
tekens bij zet. Zo zou de molen op de achtergrond bij De Blau-
we Arend (pag. 11) de watermolen De Pulp zijn geweest. Dit 
lijkt mij qua afstand en qua type uitgesloten. Mijns inziens komt 
eerder de in 1885 tot stellinghoogte afgebroken hennepklop-
per De Weldragende Kersenboom in aanmerking. 

Verder komt de auteur tot de conclusie dat de zaagmolen De 
Liefde in Zaandam-W nieuw emplooi vond als korenmolen in 
Azewijn en ontkent de overlevering dat de molen in Azewijn uit 
Hoorn zou komen. Sol gaat te gemakkelijk voorbij aan de bron 
van dit verhaal. Die bron is niemand minder dan Kreeftenberg 
uit Varsseveld zelf. Als iemand het wist dan was hij het toch 
wel omdat hij zelf de verhuizer is geweest (zie De Molenaar 
1954-20-245). Kreeftenberg preciseert de molen in Hoorn niet. 
Daarom is het niet uitgesloten dat het een andere molen dan 
de door Sol genoemde Halm is. Ook op andere plaatsen trekt 
Sol wel erg gemakkelijk de conclusie dat een overgeplaatste 
molen een Zaans verleden heeft, zoals De Vlijt uit Wapenveld 
die uit Wormerveer zou komen (blz 21). De kap is met zijn brede 
achterkeuvelens beslist niet Zaans. 

Nu zijn dit maar details die aan de werkelijke waarde van dit 
boek niets afdoen. Die ligt toch vooral in de confrontatie - an-
ders kun je het niet noemen - van heden en verleden. Een con-
frontatie die je aan het denken zet. Het hoeft geen betoog 

dat sinds de eerste situatie welvaart en welzijn ingrijpend zijn 
veranderd, verbeterd. Maar wat was de prijs?

N.a.v.: Arnold Sol: Zaanse molens in heden en verleden (West-
zaan, Uitgeverij De Zon 2011). Het boek is ingebonden en telt 112 
pagina’s, met meer dan 200 foto’s. De prijs is € 22,95, indien van 
toepassing te vermeerderen met € 3,25 verzendkosten.
Het is te bestellen via de website van Vereniging De Zaansche 
Molen te Koog aan de Zaan: http://www.zaanschemolen.nl

- A D V E R T E N T I E -
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Nieuwe 
weidemolen bij de Nekkermolen
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Ze stonden bij honderdtallen in het 
Noord-Hollandse polderland: wei-
demolens. Willem Buijs Pzn noemt in 

zijn boek De windmolens aan de Zaan
streek (1439-1918) alleen al voor de Zaan-
streek in 1896 ongeveer 700! De sloop 
van de grote molens riep reacties op. De 
kleintjes vertrokken met stille trom. Er wa-
ren maar weinig mensen die zich daar 
echt druk om maakten; jammer, maar 
ja. Hun verdwijnen werd veroorzaakt 
door veranderde bemaling zoals door 
verlaging van het polderpeil of het ver-
vangen door minder onderhoudsgevoe-
lige bemalingen die ook nog eens met 
minder bediening konden volstaan; tot 
volautomatisch toe. 
Zo werd het leeg en eentoniger in deze 
veenpolders. De firma Gebr. Rem uit 
Wormer, oudtijds een bedrijf dat veel 
van deze molens maakte - en nog 

steeds bestaand - kwam met een verbe-
terd model in klassieke vorm, maar dat 
kon het tij toch niet echt keren.
Het veenweidegebied in de Randstad 
heeft als natuurgebied in de laatste de-
cennia veel waardering en erkenning 
gekregen, het Wormer- en Jisperveld 
(2000 ha) is zelfs het grootste aaneenge-
sloten veenweidegebied van West-Eu-
ropa (zie: http://www.natuurmonumen-
ten.nl/content/wormer-en-jisperveld). 
Dat heeft ook geleid tot een herwaarde-
ring en zelfs revitalisatie van de weide-
molen, waarvan er inmiddels meerdere 
zijn hersteld en zelfs nieuwe gebouwd.
Stefan Witteman, die samen met zijn 
broer Johan het bedrijf ‘Witteman tra-
ditioneel timmer- en schilderwerk’ runt, 
beide zoons van Leo Witteman, de mo-
lenaar van de Nekkermolen, heeft vorig 
jaar een reconstructie van zo’n weide 

molen geplaatst aan de Melksloot bij 
Neck, niet ver van de Nekkermolen, op 
de plaats waar honderd jaar geleden 
een dergelijk molentje verdween. Een 
half jaar geleden werd de weidemolen 
in gebruik genomen, waarbij de molen 
werd overgedragen aan de Stichting tot 
Behoud Cultuurhistorie Wijde Wormer. 
De herbouw was mogelijk dankzij een 
gift van 18.000 euro van het VSB-fonds. 
De eigenlijke maker van de molen is 
Wessel Rem uit Wormer die Stefan Wit-
teman verder op weg hielp. Stefan Wit-
teman heeft nu het plan om een nieuwe 
weidemolen te bouwen aan de Gans-
sloot welke hij helemaal zelf wil maken. 
Er is nog een grote hindernis: de finan-
ciën. 

Alle foto’s: Stefan Witteman.

Het begin staat er. 

Het plaatsen van het bovenhuis.
Met vereende kracht (midden vader en zoon Witteman). 
Compleet: 29 juni 2011.

Klein lijkt groot en groot lijkt klein.

De weidemolen met op de achtergrond de Nekkermolen.

Als weleer.
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  Restauratie 
BABBERSMOLEN

Bas Koster 

Oude ansichtkaart van omstreeks 1910 met de Babbersmolen. 
Het is goed zichtbaar hoe de spoordijk als maatstaf is genomen voor de 
spoordijk. De baanwachterswoning telde blijkbaar niet mee 
(foto coll. Gerard Barendse).

De molen met de machinisten-
woning, nu bewoond door Erik 
Batenburg die ook de molen zal 
gaan bemalen. De bouw van de 
woning werd noodzakelijk door de 
plaatsing van de grote dieselmotor 
onder in de molen.

In 1710 kreeg de Babberspolder, toen 
gemeente Vlaardinger Ambacht, sinds 
1941 gemeente Schiedam, een nieuwe 
stenen watermolen. De aanleg van de 
spoorlijn Schiedam-Hoek van Holland 
leidde in 1888 tot verhoging van de 
molen die nu van grondzeiler baliemo-
len werd (zie Molenwereld 1999-11-227, 
228). In 1897 kreeg de molen een nieuw 
scheprad, waarschijnlijk een uitvinding 
van de Rotterdamse waterbouwkundi-
ge Brandsma (en zeker geen scheprad 
systeem-Paul). In 1924 neemt een Deutz 
dieselmotor de taak van de wind over. 
In 1955 komt de gemotoriseerde molen 
buiten bedrijf doordat het gemaal van 
de Hargpolder de bemaling van de Bab-
berspolder er bij krijgt. In 1999 ontvouwt 
de stichting De Schiedamse Molens een 
toekomstvisie voor de molens binnen de 
gemeente, waarbij ook restauratie van 
de Babbersmolen wordt genoemd (zie 
Molenwereld 2003-4-110). In 2003 draagt 
de gemeente Schiedam de molen over 

- M O L E N S A C T U E E L -
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aan de Stichting De Schiedamse Molens 
en in 2004 wordt de molen op de rijks-
monumentenlijst geplaatst (zie Molen
wereld 2004-2-81, 82). Vervolgens komt 
de restauratie op gang welke wordt uit-
gevoerd door de Stichting Restauratie 
Werkplaats Schiedam.

Stand van zaken

De balie in wording is inmiddels voor 
driekwart voltooid. Voor het resterende 
kwart zit het platte dak van de keuken 
(voorlopig) in de weg. Deze keuken is 
tussen woonhuis en molen daar tegen-
aan gebouwd is: net iets te hoog. Er 

wordt nog gestudeerd op diverse oplos-
singen om de keuken te verplaatsen en 
de dakvorm aan te passen om toch een 
logisch geheel te krijgen
De dimensies van de balie worden exact 
conform het verhogingsbestek van 1887 
en oude foto’s. Dus beslist géén ARBO-
balie! De molen wordt zoals hij was. Zelfs 
bij de constructie van de kap gaat reke-
ning gehouden worden met de tegen-
woordig gebruikelijke dikkere rietlaag 
zodat een lelijke puilkap voorkomen 
wordt (hoewel er in het oude bestek wel 
gesproken wordt over een rietlaag van 
28cm dik!). Een en ander zeer tot mijn 
genoegen, er is op dat punt elders ge-
noeg verknoeid...

Veel balieliggers zitten weer in de oor-
spronkelijke gaten die men in de romp 
heeft teruggevonden.
Aardige bijzonderheid: bij een meting 
bleek de bovenkant van de balieliggers 
precies overeen te komen met de bo-
venkant van de nabije spoordijk. De pol-
der kreeg geen cent(imeter) meer voor 
zijn molen van de Nederlandse staat die 
de spoorlijn liet aanleggen en daarom 
de verhoging betaalde. Het baliedek 
ligt daardoor wel 80 cm beneden de 
eerste zolder, niet erg handig; maar zo 
was het nu eenmaal.

(Alle foto's Bas Koster, 26 december 
2011, tenzij anders vermeld).

De balie rond de molen in aanbouw. Op de achtergrond 
de nauwelijks zichtbare spoordijk, te herkennen 
aan het portaal voor de bovenleiding.

De wachtdeur; er moet nog wat achter.
Het interieur van de molen met de baliedeur. 
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DE GEESINA 
  weer compleet

Dick KenbeekNa jaren als romp gestaan te hebben is de Geesina in Groenekan op donderdag 

22 december uitwendig weer grotendeels gecompleteerd. In het begin van 2011 zag 

het daar nog niet naar uit maar al gauw is daarin een keer ten goede gekomen.

Het was voor molenmakers en riet-
dekkers nog aanpoten om de kap 
tijdig gereed te hebben maar 

met wat overwerk is dat gelukt. Voor 
het gebeuren was er veel belangstelling 
van buurtbewoners en Utrechtse mole-
naars die daarvoor ’s ochtends wel de 
nodige regen moesten trotseren. Even 
voor twaalven stond de kap op de romp 
waarop een buurtbewoner de aanwezi-
gen op een hartversterking presenteer-
de.
Begin van de middag volgden de roe-
den en staart waarmee na jaren weer 
het beeld van een molen ontstond. Voor 
de buurtbewoners reden dat later op de 
middag met een hapje en een drankje 
te vieren met vertegenwoordigers van 
Stichting De Utrechtse Molens en de toe-
komstige vrijwillige molenaars. 

Roeden

Die roeden mogen wel bijzonder ge-
noemd worden. Ze zijn in 1968 gemaakt 
door constructiebedrijf Van Beek uit Sint 
Annaland op verzoek van molenmaker 
Piet van Beek uit Rijnsaterswoude die de 

De aankomst van de roeden, 
staart en schoren.
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Geesina in dat jaar restaureerde. Deze 
had volgens zeggen geen zin zich door 
provinciale of landelijke molendeskun-
digen de leverancier van nieuwe roe-
den te laten voorschrijven en ging zijn 
eigen weg. Zijn keuze voor het bedrijf in 
Sint Annaland zal terug te voeren zijn op 
de restauratie van de standerdmolen 
in dezelfde plaats die hij enkele jaren 
daarvoor uitvoerde. Daar werd volgens 
de Nederlandse Molendatabase in 1966 
roede nummer 1 van de firma Van Beek 
gestoken.
In totaal zouden er nog zes volgen waar-
onder de roeden in Groenekan. Deze 
laatste zijn niet genummerd maar vol-
gens het Nieuw Utrechts Molenboek 

(1991) zijn dit de nummers 1 en 2 hetgeen 
dus niet kan kloppen. De Molendata-
base heeft het overigens over de num-
mers drie en vier.
Rond enkele hekgaten vertonen de 
roeden van de Geesina zo op het oog 
merkwaardige verdikkingen. Dit is op 
plaatsen waar twee platen op elkaar 
aansluiten, in principe een verzwakking. 
Door ter plaatse te verdikken heeft men 
dat kennelijk opgelost. Het duidt natuur-
lijk wel op een zeker gebrek aan ervaring 
met het maken van roeden.
De kwaliteit lijkt zo te horen wel in orde 
te zijn. Na jaren bij de molen gelegen te 

hebben konden de roeden nog prima 
opgeknapt worden. Bij doormeten bleek 
de dikte in ieder geval ruim aan de nor-
men van de RCE te voldoen.

Langs het randje?

Terugkijkend is het voortbestaan van de 
molen een aantal keren hoogst onzeker 
geweest. Rond 1934 kwam de Geesina 
tot stilstand maar werd in 1941 toch weer 
hersteld en uitgerust met wieksysteem 
Van Bussel. Financieel was dat mogelijk 
door de spaarzame molenaarsvrouw en 

De aankomst van de roeden, 
staart en schoren.

Geen vliegende 
keep, maar een 
vliegende kap. 
Tien jaar eerder 
vloog hij er in 
delen af. Het jaar 
1968 herinnert 
aan een eerdere 
restauratie die 
ook een periode 
van groot verval 
afsloot.

De kap van 
De Geesina weer 
strak in ‘t pak; 
het lijkt wel 
beeldhouwwerk. 

De askop met het erop vermelde fabrikaat; over de gieterij: 
zie Molenwereld 2012-1-28.

Verdikking rond een roegat (foto 
Ingrid Friesema, 22 december 2011).
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Het steken van de 
buitenroe. Eerder 
verliet hij in 1994 
de molen.

Het inslaan van de wiggen; 
merkwaardige dubbele 
versteviging van de askop 
die men bij Duitse askoppen 
wel meer aantreft.

Weer een compleet kruis. 
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als dank draagt de molen sindsdien haar 
naam. Na 1945 kwam de molen al weer 
snel tot stilstand, gevolgd door een pe-
riode van verval. Herstel volgde in 1968 
waarna de molen met zijn fokwieken 
zelfs weer af en toe in bedrijf was. Helaas 
van korte duur waarna een nieuwe cy-
clus van stilstand en verval zich inzette. 
Begin jaren ‘90 van de vorige eeuw lukte 
het de familie Schuurman als eigenaar 
niet om de restauratie rond te krijgen. 
In afwachting van betere tijden wer-
den eind 1994 de roeden en de lange 
spruit uit de molen gehaald. In juni 1998 
is de molen overgegaan naar Stichting 
de Utrechtse Molen. In augustus 2000 
geeft die stichting het startsein voor de 
restauratie. In het kader daarvan wordt 
op 30 januari 2001 de kap van de mo-
len gehaald, nota bene door dezelfde 
kraanmachinist die zo’n twaalf jaar later 
de nieuwe kap er weer op zou zetten. 
Niemand vermoedde toen dat de mo-
len die kap tien jaar zou missen. In 2001 
de restauratie van de romp afgesloten, 
maar verder komt het niet wegens fi-
nanciële problemen. Er kan hier wel ge-

steld worden dat dit het einde inluidde 
van Stichting De Utrechtse Molens oude 
stijl. In 2005 gaat het beheer van de 
Utrechtse molens, waaronder De Geesi-
na, over naar de Stichting Het Utrechts 
Landschap. Voorjaar 2010 besloot de 
stichting De Geesina niet te restaureren 
omdat de staat van de romp erg slecht 
zou zijn en de molen te zeer bekneld lag 
tussen twee privé-woningen. Bovendien 
waren de geraamde kosten zeer hoog: 
een bedrag van 1 miljoen euro werd ge-
noemd. heroverweging (zie Molenwe
reld 2011-7/8-251). Mede op aandringen 
van buurtbewoners en vanwege het nog 
beschikbaar zijn van subsidiegelden is 
het restauratieplan nog eens tegen het 
licht gehouden. Het heeft geresulteerd 
in een sobere aanpak met intussen uit-
wendig weer een complete Geesina. 
Verdere afwerking, ook van het binnen-
werk, zal in de eerste maanden van het 
jaar plaatsvinden.

(Alle foto’s, tenzij anders vermeld: 
Dick Kenbeek, 22 december 2011).

Het aanhangen van de staartbalk.
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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

Hiemstra Bouw en 
Molenbouw 

Tzummarum 0518-481578

*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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Halverwege de jaren 80 van de vorige eeuw werd ama-
teurfotografe Gerdien van Vianen gegrepen door de 
Schaapweimolen. Na een aantal bezoeken wilde zij 

meer weten van de historie. De jaren er na heeft zij enorm veel 
archiefonderzoek gedaan naar de Schaapweimolen. Hiervoor 
heeft zij zich als leek moeten verdiepen in molenkennis, oude 
handschriften en het Middelnederlands. Dit alles vervatte zij in 
een manuscript van een boek. Het kwam nooit tot uitgave tot-
dat de Stichting Rijswijkse Historische Projecten er interesse in 
kreeg en alsnog tot uitgave is overgegaan.

De auteur richt zich in haar boek primair tot in historisch ge-
interesseerden. Zij slaagt erin om in korte bewoordingen de 
lezer mee te nemen in de voor het boek noodzakelijke kennis 
van molens. Daarbij valt zij niet in de valkuil een half boek vol 
algemeenheden op te schrijven. Alleen hierdoor is het al een 
prettig boek voor zowel algemeen geïnteresseerden als molen-
insiders. Het boek behandelt naast de verplaatsing van de 
Schaapweimolen ruwweg de ontstaansgeschiedenis van de 
Schaapweipolder, de voorganger van de huidige molen, de 
brand en de bouw van de huidige molen, alle veranderingen 
aan de huidige molen, het bakhuisje, de molenaars, en de ont-
poldering inclusief het gesteggel over het al dan niet behou-
den van de molen.
Bij haar onderzoek doet de auteur enkele vindingen die ook 
in breder verband historisch van belang zijn. Zo menen we in 
de molenwereld te weten dat de gekleurde wipmolens ooit al-
lemaal geteerd waren. Wanneer de molens geschilderd zijn, 
is in nevelen gehuld. De auteur schrijft over een nadrukkelijke 
opdracht van het polderbestuur in 1813 om al de teer van de 
wipmolen te schrappen en de molen te schilderen en wit af te 
biezen. Wanneer we bedenken dat de molen destijds kilome-
ters van de openbare weg gelegen was, is dit een bijzonder 
gegeven. Ook heeft de auteur uitgebreid onderzoek gedaan 
naar het bakhuisje. Bij mijn weten heeft alleen Bicker Caarten 
hier eerder over geschreven en hij doet dit alleen in beschrij-
vende zin. De auteur laat zien dat tientallen jaren touwtrekken 
noodzakelijk was alvorens het bakhuisje werd gebouwd. Ook 
geeft de auteur inzicht in de sociale omstandigheden op een 
poldermolen. Zij geeft gedetailleerd inzicht in de algemeen 
gangbare situatie rond de Schaapweimolen en m.i. daarmee 
rond poldermolens in Zuid Holland. Ook de omschrijving van de 
‘natijd’ van de molen, die model staat voor een poldermolen 
in de Randstad, is baanbrekend. Het boek is zo een schoolvoor-
beeld voor een poldermolenmonografie.
De Griekse filosoof Epictetus zei in de oudheid: “Wat een mens 
in verwarring brengt zijn niet de feiten, maar de meningen over 
die feiten.” Dit is het punt waar de auteur hier en daar onderuit 
gaat en waar mijns inziens verbeterpunten liggen. Zo toont de 
auteur bijvoorbeeld aan dat het hard waaide toen de molen 
in 1825 afbrandde. De auteur suggereert dat de molenaar de 
molen niet op de wind had staan en dat daardoor de molen is 
verongelukt, maar onderbouwt dit niet met feiten. M.i. zijn tal-
loze andere opties mogelijk, zoals een ongeluk met roken, een 
hete vang, of onweer. De auteur noemt het voorkomen dat het 
gaande werk smerig werd door het stoken als reden voor de 
bouw van bak- en zomerhuizen. Dit onderbouwt ze niet en is 
bezijden de waarheid. 
De kwaliteit en daarmee de impact van het boek zou nog gro-
ter zijn geweest als de auteur bredere verbanden had gelegd. 
Ook zou de belevingswaarde voor regionaal-historisch geïnte-
resseerden groter zijn geweest. Ik weet niet of we dit van een 
amateurhistorica mogen verwachten. Feit is het wel. Zo had 
vermeld kunnen worden dat de Familie van Zijl oorspronkelijk 
van de nog bestaande Nieuwlandse Molen kwam en had ze 

het historisch bijzondere feit dat de gerelateerde Laakmolen en 
Hoekmolen nog respectievelijk geheel en gedeeltelijk bestaan, 
met een weinig tekst en een foto meer kunnen benadrukken. 
Idem met betrekking tot de vang met een gaffelwiel. Dit komt 
regionaal meer voor (Groeneveldse Molen, Grote Molen, Zel-
den van Passe en Barremolen).
Een laatste punt van kritiek is wat mij betreft de slordigheid. Het 
begint al op pagina 2 met een foto van de molen op zijn nieuwe 
plaats en het bijschrift zegt dat het de molen op de oude plaats 
staat. Op pagina 72 staat de foto van het gaande werk op zijn 
kop. De foto op pagina 58 lijkt gemanipuleerd getuige de an-
noborden die naar verhouding veel te groot zijn t.o.v. de baard. 
Ook zit de auteur er qua ‘molenkennis’ soms net naast (In de 
Alblasserwaard staan niet alleen maar geteerde wipmolens en 
niet alle wipmolens in Rijnland zijn geschilderd in vrolijke kleuren 
etc.). Dit is soms storend. We kunnen dit de auteur wellicht niet 
kwalijk nemen. Tegelijk hadden we van de uitgever een kriti-
sche houding mogen verwachten d.m.v. twee ‘correctoren’ te 
vragen het boek kritisch door te nemen alvorens tot definitieve 
uitgave over te gaan.
Als molen-insider lees je snel door de onvolkomenheden heen 
en daarmee kunnen we stellen dat er een boek is verschenen 
dat, vooral door de grote hoeveelheid diepgaand primair on-
derzoek, het niveau van veel boeken over een enkele molen, 
overtreft. De uitgave is voorzien van zeer veel oud en recent 
fotomateriaal en kaartmateriaal. Het recent fotomateriaal is in 
kleurendruk uitgevoerd. Het boek biedt een prachtige inkijk in 
de ontwikkeling van polders, molens, sociale omstandigheden 
rond de molen. Ik beveel het boek, voor breed cultuurhistorisch 
geïnteresseerden en molenliefhebbers in het bijzonder, van 
harte aan.
Tevens zou ik de Stichting Rijswijkse Historische Projecten willen 
aanbevelen de dagboeken van molenaar Dorus van Zijl inte-
graal uit te geven. Frank Klören.

N.a.v.: Gerdien van Vianen: De Schaapweimolen, een 
monument in de Rijswijkse polder; Stichting Rijswijkse 
Historische Projecten, 2011. 132 pagina’s.

Het boek is te bestellen bij de uitgever, de Stichting Rijswijkse 
Historische Projecten, via (www.historie-rijswijk.nl).
Verder is het verkrijgbaar bij Bruna, Herenstraat 5 in Rijswijk
en bij Kapsalon Eijken, Kerklaan 130 in Rijswijk. Prijs € 15,-

De Schaapweimolen: 
  een groots boek over 
  een kleine molen 
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't Gilde en 't getij
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars is een niet meer weg te denken 

instituut in molenland. Dankzij de inspanningen van het Gilde zijn in 

het hele land nog - zelfs weer - vele draaiende molens te bewonderen. 

Zonder het Gilde zou dat waarschijnlijk heel anders zijn. We kunnen 

als molenliefhebber het Gilde dan ook niet dankbaar genoeg zijn. 

Op 15 april 1972 vond de officiële oprichting plaats. Ergo het Gilde 

bestaat dit jaar veertig jaar en heeft dit herdacht tijdens een feestelijke 

bijeenkomst in het Openluchtmuseum op zaterdag 28 januari. Daarbij 

zijn uiteraard vele felicitaties uitgesproken en terecht. We sluiten ons 

daar dan ook volgaarne bij aan. Ter gelegenheid van dit jubileum staan 

we in dit artikel uiteraard stil bij het ontstaan van het Gilde, maar 

meer nog bij de toekomst in een veranderend molengetij.

In de jaren zestig van de vorige 
eeuw werd het wel duidelijk dat 
de bedrijfsmatig malende mo-

len oude stijl op misschien een enkele 
uitzondering na geen toekomst meer 
had. De laatste molenbastions werden 
geslecht. Voor de korenmolen bleek 
geen plaats meer in de zich snel ontwik-
kelende veevoederindustrie, terwijl de 
poldermolens het moesten afleggen 

tegen geautomatiseerde bemalingen. 
De ene na de andere molen die nog in 
bedrijf was werd stilgezet. Het einde van 
dit proces leek een kwestie van tijd. Dat 
zou waarschijnlijk gevolgd worden door 
een nog veel erger lot: verval en sloop 
omdat de meeste traditionele molen-
verzorgers niet meer wilden of zelfs kon-
den investeren in hun molens. Ze raakten 
‘verweesd’; wezen zonder weeshuis.

Het samengaan van overheid en par-
ticulier initiatief met als spil de monu-
mentenwet voorkwam massale sloop en 
boog dit lot vrijwel volledig om. Het ging 
daarbij in eerste instantie meestal om het 
voortbestaan. Men wilde de molen be-
houden voor het landschap, het stads- 
of dorpsgezicht. Een zeer groot aantal 
‘verweesde’ molens werd gekocht door 
gemeenten die zo de toekomst van hun 
molens veilig stelden. Ook verenigingen 
en stichtingen maakte zich op dit punt 
verdienstelijk. Als dit niet was gebeurd 
dan zouden we nu een groot deel van 
de nu nog wel bestaande molens moe-
ten missen.
Als het mogelijk was liet men de direc-
te zorg voor de molen graag over aan 
de oud-molenaar en als hij nog met de 
molen kon en wilde malen dan was dat 
wel heel erg mooi. Toch bood dit geen 
structurele oplossing omdat de groep 
beroepsmolenaars gedoemd leek uit te 
sterven; een enkele uitzondering daar-
gelaten.

J.S. Bakker

Dit molenaarstijdperk is voorgoed 
voorbij, de molen trouwens ook: 
eigenaar en personeel van De 
Oostermolen in Nijkerk omstreeks 
1900.
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Wilde men molens laten draaien als func-
tionerende monumenten dan moest het 
over een andere boeg gegooid worden. 
Beroepsmatig leek als structurele oplos-
sing uitgesloten en zo komen dan ama-
teur-molenaars in beeld. De provincie 
Gelderland krijgt de primeur als de Stich-
ting Vrienden van de Gelderse Molen in 
augustus 1966 met een molenaarsoplei-
ding start in Valburg. Bij deze opleiding 
en het examen zijn een aantal klinkende 
namen uit de molenwereld van toen be-
trokken. Toch wordt dit Gelderse initiatief 
al snel overvleugeld door een landelijk 
initiatief, ondernomen door een aantal, 
meer jonge molenliefhebbers. Dat initi-
atief zal uitgroeien tot het Gilde van Vrij-
willige Molenaars.

Ontstaan Gilde

Molennieuws, het orgaan van de Ver-
eniging De Hollandsche Molen van 
mei 1968 meldt dat ‘Een aantal jonge 
molen-enthousiasten heeft zich aange-
sloten tot een groep die zich onder de 
leiding van de heer D. Prins uit Rijsenhout 
ten doel stelt om stilstaande, doch in 
goede staat verkerende molens op ge-
zette tijden te laten draaien (malen).’ 
Tevens wekt het bestuur van De Holland-
sche Molen ‘medestanders-enthousias-
telingen’ op om zich op te geven, waar-
bij men uitgaat van ‘jongeren’ van als 
regel 25 jaar en ouder. Op 9 november 
1969 geeft ing. Jan den Besten uit Loe-
nen a/d Vecht dan de eerste les op de 

Loenderveense watermolen. Vervolgens 
komt dan de organisatorische opbouw 
van het Gilde op gang. 

Eerste examen

Op zaterdag 21 februari 1970 vindt dan 
op de verfmolen De Kat aan de Zaanse 
Schans het eerste molenaarsexamen-
plaats, dat werd afgenomen door een 
examencommissie van De Hollandsche 
Molen bestaande uit de heren E. Smit 
jr., bestuurslid van de vereniging De Hol-
landsche Molen; J. Mallisse, technisch 
adviseur van de Gelderse Molencom-
missie en A.J. de Koning, toen nog tech-
nisch adviseur van de vereniging „De 
Hollandsche Molen”. Twee van de drie 
examinatoren waren ook betrokken bij 
de opleiding/het examen in Valburg.
Aan het examen namen acht kandida-
ten deel die via een voorselectie waren 
opgegeven uit de instructiegroepen van 
J. den Besten, ir. P. H. Mans en J. Vooren.
Van de acht kandidaten werd door vijf 
zowel het practische als het theoretische 
gedeelte met goed gevolg afgelegd, te 
weten:
- J. T. M. Gunneweg te Rijswijk Z.H., 
 oud 24 jaar;
- A. C. Koek te Rijpwetering, 
 oud 37 jaar;
- T. Straathof te Rijpwetering, 
 oud 23 jaar;
- Klaas Zaal te Bergen N.H., 
 oud 21 jaar;
- Eric Zwijnenberg te Amsterdam, 
 oud 24 jaar.

De Loenderveense molen waar Jan den Besten op 9 november 1969 de eerste 
les voor het Gilde in oprichting heeft gegeven (foto Donald Vandenbulcke, 
12 mei 2009).

Het Rotterdamsch Nieuwsblad 
plaatste op 8 februari 1971 naar 
aanleiding van een volgende 
vrijwillige molenaarsexamen in 
Kockengen deze cartoon.
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Het ging dus inderdaad om jongeren 
al was blijkbaar de leeftijdgrens van 25 
jaar losgelaten. Een opmerkelijk feit is 
dat vrijwel alle na meer dan veertig jaar 
nog steeds zeer actief tot zeer actief zijn 
met molens. Wat betreft leeftijd zijn de 
verhoudingen nu wel omgekeerd!
Op 7 maart 1970 kregen de geslaagde 
kandidaten tijdens de jaarvergadering 
van De Hollandsche Molen’ het diploma 
uitgereikt. Formeel bestond het Gilde 
toen nog niet eens!

Scepsis 

Vooral onder de korenmolenaars van 
de oude garde heerste toch wel scep-
sis tegenover de nieuwe molenaars; ei-
genlijk voortkomend uit onbegrip van 
beide kanten. Korenmolenaars vonden 
dat het onmogelijk was om in zo’n korte 
tijd het vak te leren. Daar gold als regel 
een leertijd van zo’n vier jaar om het vak 
volledig onder de knie te krijgen en dan 
op een volop in bedrijf zijnde molen, zes 
dagen in de week. De vrijwillige mo-
lenaar kon in hun ogen zelfs niet in de 
schaduw staan van de echte molenaar. 
Het waren hobbyisten, meer niet. In het 
vakblad De Molenaar staken sommigen 
die scepsis niet onder stoelen of banken.
In De Molenaar van 1 februari 1971 
schreef ‘Gist- en Spiritusstad’: 
‘Tenslotte nog iets over het Gilde van de 
‘vrijwillige molenaars’. Ik ben er goed 
dankbaar voor, dat enkele collega’s in 
de pen klommen, om de nieuw gebo-
ren molenaars een andere naam te ge-
ven, want als je dan bedenkt, dat je op 
14-jarige leeftijd werd uitgezonden diep 
in Brabant, om je te bekwamen in het 
windmolenaarsvak voor ƒ 2,50 per week 
plus kost en inwoning en nu via kijkkast 
en pers gediplomeerden in korte tijd af-
vloeien (hoeveel werkelijke draaiuren?), 
dan krijg je als oudere met het staal van 
de bilhamer nog in de vingers en kapot 
gevroren oorranden, een iets negatief 
gevoel.
Ik ben echt niet tegen het Gilde, (...) 
maar om ze windmolenaar te noemen, 
dat doet het bij mij ook niet zo best.
En om het oude windmolenaarsvak, 
wat moeilijk was en is, zo zie ik het ten-
minste, te blijven waarderen, geef ik de 
volgende benamingen in overweging: 
weekend-, sport-, mooiweer-, leegloop-, 
kunst-, toeristen-, vrijetijd-, show-mole-
naar.’
De redacteur van het blad, J.H. Rijnen-
berg haakt daar op in en schrijft: ‘Wat 
het laatste onderwerp (de naam vrijwil-
lige molenaar) betreft, hebt u precies de 
gevoelige snaar geraakt. Want het, ’Vrij-
willige Molenaar’ doet het nog niet best. 
U komt met enige suggesties, waarvan 

Het eerste molenaarsexamen haalt 
ruimschoots de pers; een verslag in 
het Rotterdamsch Nieuwsblad van 
23 februari 1970. 
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naar onze smaak ‘vrijetijdsmolenaar’ 
nog de beste is. Wij geven echter de 
voorkeur aan ‘amateur-molenaar’, om-
dat een amateur het zover kan brengen, 
dat hij een vakman benadert.’ 
Noch ‘Gist- en Spiritusstad’ noch Rijnen-
berg stonden op zich afwijzend tegen-
over de vrijwillige molenaar op zich. Rij-
nenberg was betrokken geweest bij de 
Valburgse opleiding terwijl ‘Gist- en Spi-
ritusstad’ heel wat vrijwilligers kennis van 
het molenaarsvak zou bijbrengen die er 
bovendien nog legio schitterende mole-
naarsverhalen cadeau bij kregen, want 
vertellen kon hij. In de ogen van veel be-
roepsmolenaars trokken de vrijwilligers 
een veel te grote broek aan en omge-
keerd waren er vrijwilligers die dachten 
dat ze met hun examen op zak alles wis-
ten en echt molenaar waren. Dat botste. 
Rijnenberg sloeg de spijker op zijn kop: 
een amateur kan het zover kan brengen, 
dat hij een vakman benadert. En die wa-
ren en zijn er gelukkig. Ook ging de oude 
garde er te gemakkelijk aan voorbij dat 
de opleiding niet bedoeld was om all-
round molenaars oude stijl te vormen. 

Door een wijze opstelling van het Gilde-
bestuur ebden de scherpe kantjes weg 
en ontstond er over en weer meer waar-
dering en veel (oud-)beroepsmolenaars 
hebben met plezier vrijwillige molenaars 
opgeleid.

Vrijwilliger plus

Natuurlijk mag iemand puur uit liefheb-
berij of als hobby met een molen draai-
en; waarom niet? Zo zijn er per slot ook 
mensen die aan oude brommers knutse-
len, postzegels verzamelen of konijnen 
fokken. Een mens z’n lust is een mens 
z’n leven. En ongetwijfeld is het draaien, 
malen met de molen de grootste drijf-
veer voor de vrijwillige molenaar; anders 
zou hij er niet aan beginnen. 
Toch is er meer. Van meet af aan zag 
men in dat de vrijwillige molenaar een 
enorme meerwaarde voor een molen 
en het molenbehoud zou kunnen ver-
vullen. Doordat hij direct bij de molen 
is betrokken kan hij zich ontpoppen als 
- zeg maar - de eerstelijns verzorger, de 
mantelzorger voor de molen. Hij doet het 
lopende kleine onderhoud. Hij consta-
teert snel gebreken en onderneemt als 
het goed is actie. In dat opzicht is de rol 
van de vrijwillige molenaar van onschat-
bare waarde. 
Het is niet enige. Hierboven werd gewe-
zen op de verweesde molen. Het lijkt 
alsof dat stadium volledig achterhaald 
is dankzij allerlei ‘vangnetten’. Maar die 
moeten dan wel functioneren; in die zin 
dat in allerlei situaties besluiten moeten 
worden genomen ten behoeve van de 

Gist- en Spiritusstad (N.J. de 
Vreede) aan de maalbak van de molen 
van Speelman in Overschie (foto jsb, 
12 november 1973). 

Duidelijk geënsceneerde foto van de Valburgse opleiding met de twee 
schoonzussen Joke Jansen-Hooyer en Anneke Hooyer-Timmermans. 
Instructeur was J. Malisse en het examen werd afgenomen door A.J. de Koning 
en J.H. Rijnenberg, de redacteur van het vakblad De Molenaar. 
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molen. Als die besluiten achterwege 
blijven dan komt die molen toch weer in 
de knel. Dat kan op meerdere manieren 
zoals door biotoopproblemen of te kort 
schietend onderhoud. De juiste mensen 
op de juiste plaatsen moeten daarom 
gemotiveerd worden om maatregelen 
te nemen. Dat is geen automatisme. 
Het is vooral de vrijwillige molenaar die 
door zijn kennis en ervaring de vinger 
op de zere plekken kan leggen. Dat kan 
natuurlijk op een manier die averechts 
werkt en zo moet het dus niet. De oud 
vice-voorzitter van De Hollandsche Mo-
len, de heer Van Es, benadrukte daarom 
de ambassadeursfunctie van de vrijwil-
lige molenaar, die met gevoel voor pr 
de molen zijn plaats geeft. Dat gaat al-
lemaal niet vanzelf.

Na veertig jaar

In veertig jaar is het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars is met ruim 2000 leden uitge-
groeid tot de derde grote molenorgani-
satie in Nederland na de verenigingen 

De Hollandsche Molen en De Zaansche 
Molen. Van die ruim 2000 leden heeft 
ruim de helft het diploma. Dat betekent 
dat er nagenoeg per molen een vrijwil-
lige molenaar is, nog afgezien van de 
leden met diploma van het Gild Fryske 
Mounders. Het is een fantastisch resul-
taat. Over veertig jaar Gilde zou een 
boek geschreven kunnen worden. Die 
geschiedenis gaat het bestek van een 
artikel in dit tijdschrift te buiten. Er is uit-
voerig stilgestaan bij het ontstaan van 
het Gilde en vooral de toen heersende 
omstandigheden. Maar de omstandig-
heden van 1972 zijn niet die van nu. En 
als de voortekenen niet bedriegen dan 
kunnen in de nabije toekomst zich gro-
te veranderingen voordoen. Als ‘t getij 
verloopt dan moet men de bakens ver-
zetten. Vandaar een poging om in de 
toekomst te kijken, zij het zonder glazen 
bol, maar gebaseerd op die voorteke-
nen met als hamvraag: wat betekent dit 
of wat zou dit kunnen beteken voor het 
Gilde en zijn molenaars en mogelijk zelfs 
voor het hele molenwereldje?

Voordeel als nadeel

We zagen hierboven hoe molens na de 
oorlog verweesd dreigden te raken en 
hoe vrijwillige molenaars een sleutelrol 
kregen in het beheer van de molen. Er 
zullen niet veel mensen meer zijn die 
denken dat molens aan hun lot zijn over-
gelaten. De vrijwillige molenaar staat 
pal voor zijn molen! Dat kan een (on-
bewuste) reactie oproepen dat dankzij 
de vrijwillige molenaar de zorg voor de 
molen door derden minder nodig is. Dat 
zou een ondermijnen betekenen van 
het klassieke draagvlak voor de molen. 
Men loopt weg van de molen; het gaat 

Wie meent dat het vroeger dankzij windrecht en keuren ‘altijd’ beter was met 
de molenbiotoop vergist zich schromelijk. Noodgedongen moest men soms ook 
‘onwerkbare’ situaties voor lief nemen en men werkte nog ook: cacaomolen De 
Goede Verwachting aan de Czaar Peterstraat in Amsterdam. Opmerkelijk detail: 
de zeilen zijn gesneden uit oude zeilen van een loodskotter of -schoener voor het 
4e/5e District Goeree-Maas-Brouwershaven (foto Jacob Olie Jz 1890). 

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars bevordert ook actief verbetering van de 
molenbiotoop, o.a. door het jaarlijks toekennen van de Evert Smit- biotoopprijs. 
Hier overhandigt toenmalig Gildevoorzitter Hein Steinz op 13 januari 2006 
de prijs aan Gerard en Ina Calis van Houthandel Holten in Deurne voor hun 
opofferingen ten behoeve van Holtens Molen aldaar (foto John Houben). 
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toch wel goed. De molen is van/voor de 
vrijwillige molenaar die dit door zijn hou-
ding nog eens kan versterken. Dit lijkt spij-
kers op laag water zoeken, maar het zou 
wel eens een verklaring kunnen zijn voor 
de al jaren voortdurende teruggang van 
De Hollandsche Molen. In dit blad (2010-
3) stelde Willem Roose het claimen van 
de molen door de vrijwillige molenaar 
aan de orde in het artikel ‘Over de muur: 
een zelfanalyse vanuit de molenwereld’ 
en wijst op de tweespalt die dit oproept. 
Als het waar is dan ondermijnt de vrijwil-
lige molenaar een belangrijk draagvlak 
voor de molen. Daarbij gaat het niet om 
kijklustig publiek, maar om mensen bui-
ten de kring van de vrijwillige molenaar 
die bereid zijn de molen daadwerkelijk 
te steunen; een steun die onmisbaar is, 
zeker in een tijd waarin het allemaal wat 
minder makkelijk gaat. Het is in ieder ge-
val iets om alert op te zijn, al kan men 

instandhouding van molens afhankelijk 
was van steun van buitenaf, in casu een 
grote stroom overheidsgeld in de vorm 
van subsidies. Zonder dat infuus zal het 
niet eenvoudig zijn, zo niet onmoge-
lijk om het bestaande kwaliteitspeil te 
handhaven. Tot op heden zijn monu-
menten bij de lopende bezuinigingsron-
den in tegenstelling tot andere cultuur-
sectoren de dans redelijk ontsprongen. 
Of dit zo blijft? 
Natuurlijk kan men de vrijwillige mole-
naars deze bezuinigingen niet kwalijk 
nemen. Maar als ook het mes in de mo-
numentensubsidies gaat dan zullen vrij-
willige molenaars dit buiten twijfel mer-
ken. 
Op één punt werken bezuinigingen wel 
door. Een fors percentage molens is ei-
gendom van gemeenten. Blijkbaar is 
men vergeten dat deze molens ooit wer-
den verworven om hun ondergang te 
voorkomen. Maar al te vaak proberen 
gemeenten nu uit bezuinigingsoverwe-
gingen van hun molens af te komen, zelfs 
een gemeente als Rotterdam die bijna 
honderd jaar geleden zijn eerste molens 
verwierf. Een spraakmakend voorbeeld 
was het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier. Natuurlijk stoten deze 
overheden de molens niet af om toch 
te blijven betalen. Dat moeten anderen 
dan maar doen. Zodoende krijgen vrij-
willige molenaars niet alleen te maken 
met nieuwe eigenaren, maar moeten 
ook afwachten wat de consequenties 
zijn voor de geldstromen met de er uit 
voorvloeiende gevolgen voor restaura-
tie en onderhoud. Molens zijn kostbaar. 
In de jaren zestig van de vorige eeuw 
kon een molenaar nog zeggen dat een 
molen de gemeente minder kost dan 
een vijver met eenden. Dat geluid is 
toch wel verstomd. Nogmaals, natuurlijk 
kun je de vrijwilliger deze bezuinigingen 
niet verwijten, maar hij zal er wel mee 
geconfronteerd worden. Doen alsof je 
neus bloedt is waarschijnlijk niet de wijs-
te oplossing. Het enige wat de vrijwilliger 
er aan kan doen is richting eigenaar zijn 
molen ‘op de kaart zetten’, wat de heer 
Van Es noemde het vervullen van de 
ambassadeursfunctie. Er zijn voorbeel-
den van molenaars die dit spel met ver-
ve spelen of speelden, maar helaas ook 
van het tegenovergestelde. Iemand die 
beweert dat hij daarom geen molenaar 
is geworden dient wel te bedenken dat 
de liefde niet van een kant kan komen. 
Het koesteren van de moleneigenaar 
kan wel eens een levensvoorwaarde 
voor de molen en de molenaar zijn. 

Moderne Monumentenzorg

Het is op dit moment nog niet geheel en 
al duidelijk hoe dit nieuwe rijksbeleid zal 
uitpakken voor de molen en de mole-
naar. De tijd zal het leren. In de beleids-
brief van de minister staan punten die 
de molen zeker ten goede kunnen ko-
men (biotoop), maar ook punten waar-
van men mag zeggen: ‘t kan vriezen, ‘t 

Jarenlang werden de jaarvergaderingen van het Gilde gehouden in hotel 
Haarhuis, zoals hier in 1995 (foto jsb, 1 april 1995). 

De diplomauitreiking aan de geslaagde vrijwillige molenaars is altijd weer een 
hoogtepunt tijdens de jaarvergadering van De Hollandsche Molen, zoals hier in 
2007 (foto H. Noot, 9 maart 2007).

dit ‘over laten’ van de molen aan de 
vrijwillige molenaar hem de schuld niet 
geven. Dat is een te voorbarige con-
clusie. Maar het is wel wenselijk dat de 
vrijwillige molenaar duidelijk maakt wat 
er komt kijken voor het behoud van een 
molen.

Bezuinigingen

De naoorlogse renaissance van de mo-
len brengt gewenning met zich mee; 
vooral voor een buitenstaander die 
vergeten is of niet kan weten hoe het 
tot rond 1960 was. Het lijkt allemaal van-
zelfsprekend maar dat is het niet. Monu-
mentenzorgambtenaar Gerrit Keunen 
(en een der eerste geslaagde vrijwil-
lige molenaars) stelde eens en terecht: 
“alle molens liggen aan een infuus”. Hij 
wilde daarmee duidelijk maken dat de 
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kan dooien, zoals bijvoorbeeld gebruik. 
Natuurlijk raakt het de vrijwillige mole-
naar, die er goed aan doet om op dit 
punt alert te zijn. Het gaat echt niet au-
tomatisch goed. 

Biotoop

De biotoop van de molen is een heikele 
aangelegenheid. Voor veel molenlief-
hebbers is die sacrosanct. Dat is begrij-
pelijk; van vitaal belang voor het functi-
oneren van de molen en daarmee van 

de molenaar. Het aantasten van de mo-
lenbiotoop is voor de molenaar als regel 
onbespreekbaar. Hij ziet dit als een re-
gelrechte aanslag, zowel voor de molen 
als op het eigen functioneren. Werkelijk 
alles op alles moet gezet worden ten 
gunste van de molenbiotoop. Als een 
molen in de knel komt dan moet er ook 
alles aan gedaan worden om het pro-
bleem op te lossen. Verplaatsing is dan 
voor sommigen haast vanzelfsprekend. 
Als er mensen zijn die er anders over 
denken en ‘hun’ molen niet willen mis-
sen dan dient dat niet serieus genomen 
te worden. ‘Apenliefde’ noemde Evert 
Smit dat naar aanleiding van het verzet 
dat er zo’n dertig jaar geleden opkwam 
tegen de verplaatsing van een koren-
molen in Haaksbergen. Deze tegenstel-
ling is nog lang niet verflauwd getuige 
de discussie rond de verplaatsing van 
De Otter in Amsterdam. 
Toch is er sprake van een zekere kente-
ring, met name bij de RCE. Haar voor-
ganger, de RDMZ, had weinig moeite 
met verplaatsingen, maar nu lijkt het 
roer om. Inmiddels zijn er zo’n 125 mo-
lens verkast. Het is dan ook heel onwaar-
schijnlijk dat het in dit tempo doorgaat. 
Dat betekent dat vrijwillige molenaars 
waarschijnlijk meer dan voorheen ge-
noegen moeten nemen met een ver-
groeide situatie met als alternatief het 
aanpassen of in de hand houden van 
de bestaande omgeving. Dat lijkt een 
tweede keus, maar hoeft niet. Een mooi 
voorbeeld is De Passiebloem in Zwolle 
waar verplaatsingsplannen niet door-
gingen en de bestaande biotoop zoveel 
als mogelijk werd aangepast. Door alle 
wederwaardigheden en de opstelling 
van de molenbemanning is de verbin-
ding tussen de molen en de wijk heel 
hecht geworden. In zulke situaties is het 
niet moeilijk om zo ongeveer een molen-
oorlog te doen ontstaan die alleen maar 

De blauwe wimpel, het symbool waarmee vrijwillige molenaars aangeven dat 
de draaiende molen te bezichtigen is, wordt niet alleen in Nederland gebruikt, 
maar ook daarbuiten, zoals hier op de molen in het Vlaamse Rijkevorsel (foto 
Gerard Barendse, 31 augustus 2008). 

Op 19 september 2009 werd het 
1500ste getuigschrift vrijwillig 
molenaar in Serooskerke uitgereikt 
aan Franny Verschueren uit 
Hulst door niemand minder dan 
(toen) minister Plasterk die actief 
meedeed toen Verschueren zijn 
kunnen demonstreerde (foto Gerard 
Sturkenboom).
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verlies oplevert. In dit soort situaties kan 
een vrijwillige molenaar een cruciale rol 
spelen, ten goede en ten kwade. 
Het financieel-economisch getij zal on-
getwijfeld ook zijn tol eisen voor de mo-
lenbiotoop omdat maatregelen die no-
dig zijn om de molenbiotoop in stand te 
houden altijd geld kosten. In geval van 
een fors prijskaartje zal men minder ge-
neigd zijn om het belang van de molen 
te prevaleren. Als dan ook de vrijwillige 
molenaar de mensen van wie hij het 
hebben moet tegen zich in het harnas 
heeft gejaagd; tel uit je winst. Wijsheid 
is geboden!

Instandhoudingssysteem

In de tijd dat het Gilde ontstond functi-
oneerde een eenvoudig, transparant 
restauratiesysteem. De kosten van een 
restauratie werden meestal gedekt door 
een verdeelsleutel, waarbij de percen-
tages van rijk, provincie en gemeente 
aan elkaar gekoppeld waren volgens 
min of meer vaste verhoudingen. Daar-
naast golden ook onderhoudssubsidies 
die na afloop van het kalenderjaar uit-
gekeerd werden. Het grootste probleem 
was dat er onvoldoende geld beschik-
baar was om aan alle wensen te vol-
doen. Dit systeem is rigoureus op de hel-
ling gegaan en is uitgemond in het BRIM 
(Besluit rijkssubsidiëring instandhouding 
monumenten) dat sinds 1 februari 2006 
van kracht is. Het is er allemaal niet een-
voudiger door geworden. Monumenten-
eigenaren worden zelfs met een officië-
le loterij geconfronteerd; tel uit je winst. 
En het grootste probleem is.....?
Natuurlijk valt dit buiten de verantwoor-
delijkheid van de vrijwillige molenaar 
voor zover hij of zij niet de eigenaar van 
de molen is. Aan de andere kant kan hij 
de eigenaar wel stimuleren om optimaal 
gebruik te maken van de bestaande 
regelingen en dat is gelet op de con-
sequenties toch wel belangrijk voor de 
vrijwilliger.

Versnippering

Er bestaan in dit land ongeveer 150 mo-
lenorganisaties; enkele landelijke, ver-
der regionale en lokale. Lange tijd is dit 
aantal wel aangezien als een uiting van 
vitaliteit. Ik zal het bestaansrecht van zo-
veel organisaties niet ontkennen, vooral 
niet als het gaat om een lokaal draag-

vlak voor een bepaalde molen of mo-
lens binnen een beperkt gebied. Toch 
kan men het aanmerken als versplin-
tering waarbij ieder voor zich weer het 
wiel moet uitvinden. Een sterke koepel is 
onmisbaar en het ligt voor de hand dat 
de Vereniging De Hollandsche Molen 
zich als een koepel opwerpt. Nu het in 
dit tijdsbestek allemaal moeilijker gaat is 
een intense samenwerking, zeker tussen 
de bovenregionale molenorganisaties 
dringend gewenst, al was het maar om 
de diverse klokken gelijk te zetten. Mis-
schien moet men zelfs wel denken in de 
richting van een federatie of zelfs nog 
sterker. Men zal elkaar in de toekomst 
nog hard nodig hebben. Het zal duidelijk 
zijn dat een optimale of falende samen-
werking zijn weerslag heeft op molens 
en de vrijwillige molenaars. 

Kennis

De eerste generatie vrijwillige molenaars 
bestond vooral uit molenliefhebbers 
die als het ware doorgroeiden naar de 
molenpraktijk. Ze bezaten meestal een 
aanzienlijke molenkennis die door hen in 
de praktijk in toepassing werd gebracht. 
Die kennis was vaak nog verworven van 
beroepsmolenaars en daarnaast uit li-
teratuur. Van de vrijwillige molenaars 
van nu beginnen er veel meer met ‘ta-
bula rasa’. Alles, of vrijwel alles, moet 
nog geleerd worden. Daarvoor zijn zij 
in hoge mate afhankelijk van de lessen 
of het lesmateriaal via het Gilde. Op 
zich is daar niets mis mee, maar in zijn 
breedte is het toch vrij beperkt. Er is ook 
op molengebied meer tussen hemel en 
aarde. Dat vrijwillige molenaars daarin 

Vrijwillige molenaars zorgden ook 
voor ‘vers bloed’ in het beroepsmatig 
uitgeoefende korenmolenaarsbedrijf. 
Daaraan is het mede te danken dat 
het korenmolenaarsambacht op veel 
plaatsen een ‘doorstart’ maakte zoals 
in IJsselstein, waar dit werkelijk 
gepaard ging meteen revival van de 
molen (foto Joop Vendrig, 21 februari 
2003).
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doorgroeien is uiteraard alleen maar te 
prijzen. Het krijgt alleen een bedenkelijk 
karakter als dit uitloopt in allerlei halve 
waarheden en hele leugens die soms 
met verve verkondigd worden. Het ver-
haal dat bijvoorbeeld onder vrijwilligers 
en mogelijk nu ook daar buiten wordt 
verkondigd dat de uitdrukking ‘de bil-
len komen bloot’ aan het molenaarsbe-
drijf is ontleend en samenhangt met het 
openleggen van de stenen is je reinste 
idioterie. Dat gebrek aan kennis kan lei-
den tot ontsporingen voor wat betreft 
het beheer en de inrichting, de molen 
als monument onwaardig omdat het au-
thentieke karakter van de molen wordt 
ondermijnd, die daardoor de gelegen-
heid niet meer krijgt om ‘zijn’ verhaal 
te vertellen of waardoor het verhaal 
verkeerd wordt ingekleurd. Objecten 
komen op een verkeerde plaats of ze 
horen er zelfs helemaal niet. Hoeveel ko-
renmolens zouden er zijn die een objec-
tief beeld geven van de molen zoals die 
pakweg 75 jaar geleden functioneerde? 
Ze zijn er gelukkig nog wel en er zijn ge-
lukkig ook veel vrijwillige molenaars die 
in dit opzicht zeer consciëntieus met hun 
molen omspringen; voortvloeiend uit 
het besef wat een molen werkelijk is of 
was. Dit soort vrijwilligers dienen in een 
gouden lijst geplaatst te worden. 
Het andere uiterste is de vrijwilliger die 
eigenlijk van de molen een grote speel-
molen maakt, een soort knuffeldier met 
wieken; inclusief verkleinwoord. Het zijn 
juist de bedrijfsmolens die voor dit soort 
ongein open liggen; bij poldermolens is 

het veel minder het geval. Het enige wa-
pen tegen genoemde ongein is kennis in 
combinatie met historisch besef, anders 
gezegd: besef van de monumentwaar-
den van de molen. Bicker Caarten zei 
eens: “de slag om de molen hebben 
we gewonnen, maar de slag om de 
molenbiotoop verloren”. Zo lopen we nu 
het gevaar om niet alleen de strijd om 
de molenbiotoop te verliezen, maar ook 
de strijd om de molencultuur. Dat zou op 
zich al erg genoeg zijn, maar het onder-
mijnt ook het karakter van de molen als 
monument. 

Verhaal

Allerwegen en terecht wordt gewezen 
op de waarde van de molen als monu-
ment. Toch is dat maar één kant van de 
medaille. Een molen kan een lust voor 
het oog zijn, maar hij zegt echt niets. Een 
molen is stom. Het zijn mensen die de 
molen zijn verhaal laten doen, de vrijwil-
lige molenaar bepaald niet in het minst. 

Juist door dat verhaal brengt de molen 
echt tot leven. Zo maakt hij duidelijk 
wat hij was en wat hij is. In dit nummer 
treft u een boekbespreking aan over de 
Schaapweimolen (blz. 63). De auteur, 
Gerdien van Vianen, geeft in dat boek 
een prachtige proeve van het verhaal 
van de molen. Ik heb er best begrip voor 
dat niet iedereen zo’n verhaal kan ver-
tellen, maar het andere uiterste is een 
bla-blaverhaal dat bol staat van de ge-
meenplaatsen en halve waarheden. 
Heel veel jaren geleden schreef ik in De 
Molenaar (1979-6-183): ‘En komt een mo-
len niet pas tot leven onder de handen 
van een goede vakmolenaar?’ Daar wil 
ik niets aan af of toedoen. Gelet op de 
huidige tijdsomstandigheden is dat over 
de volle molenbreedte onhaalbaar. Het 
enige alternatief is de vrijwillige mole-
naar. Ook hij of zij kan de molen tot leven 
brengen, mits hij of zij ook een goede 
vrijwillige molenaar is. Goed in de zin dat 
hij of zij niet alleen op verantwoorde ma-
nier met de molen omgaat, maar ook de 
molen het profiel weet te geven dat er 
bij hoort en zo werkelijk de molen weer 
tot leven brengt die zijn verhaal vertelt; 
heel anders dan honderd jaar geleden, 
maar minstens zo betekenisvol voor onze 
tijd. Dan is vrijwillige molenaar zijn geen 
(veredelde) hobby, maar een erezaak. 
Dat komt niet uit de lucht vallen. Dat is 
niet alleen een zaak van opleiding en 
examen. Het houdt ook bewustwording 
in. Het zal duidelijk zijn dat het Gilde lan-
delijk daarin een onmisbare rol speelt. 
Uit dit artikel blijkt dat op lauweren rus-
ten er na veertig jaar nog niet bij is. Het 
veranderend getij zal voortdurend be-
zinning eisen; niet alleen naar binnen 
toe (de eigen leden), maar ook naar 
buiten toe, want daar immers, in de sa-
menleving, wordt het draagvlak voor de 
molens gevonden. Zo is er sprake van 
een wisselwerking, een onmisbare wis-
selwerking waarin het Gilde van Vrijwil-
lige Molenaars nu al veertig jaar een 
sleutelrol speelt en hopelijk nog lang zal 
spelen.

Het examen is een bijzondere mijlpaal in de carrière van een vrijwillige 
molenaar. Hier legt Adriaan de Vos (de man met groene overall) examen af op 
de molen van Stavenisse (foto Henk van Steenbergen, 1 mei 2007).

Sommige vrijwillige molenaars 
kwamen daadwerkelijk in het vak 
terecht zoals eersteling Ton Straathof, 
hier op weg voor een klus naar de 
Adermolen, die als molenmaker 
werkzaam is bij Verbij in Hoogmade. 
(foto Verbij Hoogmade, 22 november 
2005). 
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V E R B E T E R I N G  B I O T O O P
   molen van Den Bommel
V E R B E T E R I N G  B I O T O O P
   molen van Den Bommel

Het jaar 2011, het jaar van ‘Leve de Molens’, is bepaald profijtelijk 

geweest voor de molen in Den Bommel. Onderdeel van het 

Provinciaal themajaar ‘ Leve de Molens’ was niet alleen de molen 

zelf maar ook de omgeving van de molen. In dat kader werd een 

viertal molens gekozen om als voorbeeldfunctie te dienen voor 

een beter biotoopbeleid. Molen de Bommelaer was één van deze 

pilotprojecten. 

De biotoop van De Bommelaer 
was in de achterliggende jaren 
sterk verslechterd. Bomen, door 

het Waterschap in de zeventiger jaren 
van de vorige eeuw geplant en inmid-
dels uitgegroeid tot ver boven de twintig 
meter, omzoomden de molen. In aan 
de molen grenzende particuliere tuinen 
groeiden verspreid clusters elzen en po-
pulieren, alsmede een coniferenhaag 
over een lengte van 17 meter en uitge-
groeid tot een hoogte van meer dan 
tien meter. De molen ondervond van 
deze obstakels veel windbelemmering. 

Dit liet zich des te meer gevoelen daar er 
met de molen nog wordt gemalen. Ook 
de landschappelijke waarde was door 
de matige biotoop in het geding. De 
aanwijzing als pilotproject van de Bom-
melaer was dan ook meer dan welkom.
Door de Provincie werd aan het bureau 
Bosch Slabbers tuin- en landschapsar-
chitecten verzocht een verbeterplan op 
te stellen en dat te implementeren. Clim 
Soree, een medewerker van genoemd 
bureau, pakte de opdracht voortvarend 
op. Hij bracht de belanghebbenden, 
Provincie Zuid-Holland, Waterschap Hol-

landsche Delta, gemeente Oostflakkee, 
Molenstichting Goeree Overflakkee en 
de molenaar, bij elkaar teneinde vol-
doende draagvlak te creëren en om 
te komen tot een gecoördineerde aan-
pak. Met de bewoners die binnen een 
straal van 400 meter om de molen wo-
nen, werd vervolgens een bijeenkomst 
gehouden. De door Bosch Slabbers 
ontwikkelde ideeën die tot een verbe-
tering van de molenbiotoop konden 
leiden werden tijdens die bijeenkomst 
gepresenteerd. De betrokken bewoners 
reageerden positief op de plannen en 
er werd medewerking toegezegd bij het 
vervangen van hoge bomen en struiken 
in hun tuinen door lagere beplanting. 
Het Waterschap toonde zich bereid 26 
bomen rond de molen te kappen. Toen 
op enig moment in het proces ook de fi-
nanciering van het geheel rond kwam, 
konden in week 51 de kap- en snoeiwerk-
zaamheden van start gaan en worden 
afgerond. In 2012 zal, door de gemeente 
Oostflakkee, herbeplanting plaatsvin-
den door laagblijvend struweel.
De biotoop van de molen in Den Bom-
mel valt weer in de categorie zeer be-
hoorlijk.

De molen van Den Bommel 
verdwijnt in het niet achter de bomen 
(foto Jan Mulder).

De situatie na het kappen van de 
bomen (foto Jan Mulder).

Jan Mulder
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Molenverhoging

De foto van de opgevijzelde molen in Molenwereld 2011-
12-417 leverde zowel een correctie als aanvullende infor-
matie op van de heer Uwe Carstens van de Langenrader 

Mühle in Ascheberg, waarvoor we hem zeer dankbaar zijn.

De foto blijkt betrekking te hebben op de molen van Ecklak 
in Sleeswijk-Holstein, die op de aangegeven manier niet ver-
hoogd werd door molenmaker Suhr, maar door zijn collega Wil-
helm Meyer uit Wilster. Toen de molen op hoogte was werd die 
voorzien van een nieuwe houten onderbouw en uiteraard ook 
een balie. De molen werd in de dertiger jaren van de vorige 
eeuw onttakeld en later geheel gesloopt.
Meyer was de molenmaker die de laatste nieuwe windmolen 
in Sleeswijk-Holstein bouwde. Dat was in 1921, een watermolen 
met staart en zeilroeden in Kronsmoor. Meyer werd slachtoffer 
van zijn beroep, want hij kwam omstreeks 1960 om het leven bij 
een ongeval met de windroos van de molen in Rönnau. 
Het kon en kan ook anders. In Barlt, ook in Sleeswijk-Holstein, 
verhoogde molenmaker Beckmann de nog bestaande molen. 
Ook hier werd het achtkant opgevijzeld, maar dat ging in fasen. 

Nadat de molen een stukje opgevijzeld was werd de onder-
bouw verder opgemetseld. Als het metselwerk dan voldoende 
uitgehard was werd de molen weer een stukje opgevijzeld en 
vervolgens de onderbouw weer opgemetseld. Dat ging zo door 
totdat de gewenste hoogte was bereikt. Het voordeel was dat 
een griezelsituatie zoals in Molenwereld 2011-12 werd vermeden 
Deze stapsgewijze methode werd mij ook verteld door de Rot-
terdamse molenaar Arie Kluit die in zijn jonge jaren een tijd op 
molens in Oost-Friesland heeft gewerkt. Hij vertelde dat het 
ging om stappen van ongeveer een halve tot een meter. jsb.

Voltooiing van de verhoging in Ecklak. De molen staat 
veilig en wel op zijn nieuwe houten onderbouw. De oude 
maalvloer is een tussenzolder geworden.

- A D V E R T E N T I E -
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Misverstand?
De redacteur van Molenwereld zond mij 
bovenstaand schrijven toe met het ver-
zoek om hierop snel te reageren. WvdA 
reageert op (of ageert tegen) de zin: ‘Je 
wordt toch doodziek van alle verhalen 
over het heerlijke molenbrood en het 
malen voor de bakkers, terwijl je weet of 
zou moeten weten dat de Nederlandse 
korenmolen vooral kon blijven voortbe-
staan dankzij het boerengemaal’.

Natuurlijk zoog ik dat niet uit mijn duim. 
Het verhoudingsgewijs grote aantal nog 
bestaande korenmolens in Nederland 
is vooral te danken aan het boerenge-
maal. Gemakshalve en om een lang 
verhaal kort te maken verwijs ik WvdA 
naar het boekje Molenaarsverleden van 
Johan Bakker; misschien kent hij het zelfs 
wel. Het is het lezen meer dan waard, 
zeker voor iemand die geïnteresseerd 
is in korenmolens. Met name beveel ik 
hem het hoofdstuk ‘Ongelijke strijd’ (blz. 
70, 71) aan. Daarin schetst Bakker de te-
loorgang van de korenmolen en onder-
scheid daarin drie fasen: het kwijt raken 
van de bloem (fase 1), tarwemeel (fase 
2) en diervoeders (fase 3). Fasen 1 en 2 

vormen het bakkersgemaal. Als het bak-
kersgemaal de levensader was geweest 
voor de korenmolen, dan zou na 1918 
(zie Bakker) het doek gevallen moeten 
zijn voor de korenmolen en zou geleid 
hebben tot een soort sloopgolf, te ver-
gelijken met die bij zaag-, olie of papier-
molens waar maar in aantal schamele 
restanten van zijn overgebleven. 

Dat na 1918 de korenmolen nog decen-
nia in gebruik bleef was te danken aan 
het malen van veevoeders. Vandaar 
mijn opmerking (zie ook andere hoofd-
stukken in het genoemde boekje). Dat 
na het wegvallen na de diervoeders 
toch weer een soort heroriëntatie op het 
bakkersgemaal ontstond (Ambachtelijk 
Korenmolenaarsgilde) zal ik niet ontken-
nen. Daar heb ik trouwens alleen maar 
lof voor. Met de gewraakte opmerking 
heb ik alleen duidelijk willen maken dat 
dankzij het veevoederwerk de korenmo-
len kon blijven voortbestaan en nader-
hand zelfs nieuwe kansen kreeg. Met ge-
sloopte molens kun je voor geen enkele 
bakker malen.
Dat ik met die zin een waterscheiding 
heb willen aanbrengen in het mole-
naarsvak of vakmanschap is lariekoek. 
Het boerengemaal eiste net zo goed 
vakmanschap. Niet voor niets vond opa 

het goed uitmalen van haver een vak 
apart en zo ongeveer het moeilijkste wat 
er was (om het goed te doen). Hier wor-
den mij worden in de mond gelegd die 
ik helemaal niet gebruikt heb en waar ik 
op geen enkele manier achter sta. 
Sterker nog; ik denk dat ik het op dit punt 
volledig met de heer WvdA eens ben. 
Wat ik met de opmerking over het mo-
lenbrood aan de kaak heb willen stellen 
is het vertekende beeld over de koren-
molen als bakkersmolen. Het gaat niet 
alleen om bakkersgemaal, maar het 
veevoedergemaal hoort er voluit bij; 
heeft zelfs decennia lang in veel streken 
het beeld bepaald. Veevoer malen is 
niet tweederangs, heb ik ook niet be-
weerd; het vereist zijn eigen kennis en 
vaardigheden. Ik geef dus niemand een 
trap na, hooguit de scheppers van het 
valse beeld, de vertrutters, de folkloris-
ten.

Wat mij pijn doet is het uit zijn verband 
rukken van een zin; mij woorden in de 
mond leggen waarin ik mij absoluut niet 
herken. Zo ontstaat er een karikatuur die 
zonder veel moeite aan flarden kan wor-
den geschoten. Daar wordt ik nu dood-
ziek van. 
Of is er soms sprake van een misver-
stand? En zijn we het soms op de keper 
beschouwd toch heel erg met elkaar 
eens? Daar lijkt het in ieder geval veel 
op.

Balie Kluiver

‘Beste Balie Kluiver,
Of moet ik schrijven: 
“Geachte heer Balie Kluiver?”. 

Gezegd moet worden dat u maande
lijks lezenswaardige columns schrijft 

en – wellicht belangrijker – dat ik het in
houdelijk vaak met u eens ben. Des te 
geschokt was ik om in uw column ”Luis
teren naar de molen” in het december
nummer van MW iets te vernemen waar 
ik het hartgrondig mee oneens ben. Dat 
wil zeggen: u suggereert iets en tegelij
kertijd nodigt u uw lezers uit voor een be
vestiging. Ik zal u citeren: “Je wordt toch 
doodziek van alle verhalen over het 
heerlijke molenbrood en het malen voor 
de bakkers, terwijl je weet of zou moeten 
weten dat de Nederlandse korenmolen 
vooral kon blijven voortbestaan dankzij 
het boerengemaal”.
Ik zal u moeten teleurstellen: die bevesti
ging krijgt u van mij uitdrukkelijk niet. 
Dat het gros van de nog bestaande 
Nederlandse korenmolens in hun laat
ste dagen voornamelijk veevoeders 
maalde ontken ik niet, wel plaats ik 
grote vraagtekens bij uw suggestie dat 

het hier om een volstrekt andere tak van 
sport zou gaan die in het geheel niet te 
vergelijken zou zijn met het malen van 
tarwe (en eventueel bloem maken) voor 
bakkers. 

Weet u, als jong ventje werkte ik op een 
korenmolen die hoofdzakelijk voor bak
kers maalde, maar een partij ‘boeren
gemaal’ werd (en wordt!) daar zeker 
niet geschuwd. Beroepsmolenaars toen 
(maar ook nu) grepen al het maalwerk 
aan dat voorhanden was en dan maak
te het echt helemaal niets uit of dit voor 
de bakker of de boer was! Van een all
round vakman valt overigens niets an
ders te verwachten.

Wat vindt u met uw strikte waterschei
ding (‘korenscheiding’ is hier wellicht 
een beter woord) trouwens van de be
kende korenmolen De Vier Winden in 
Vragender? In 1957 werd deze molen 
absoluut gebouwd voor het malen van 
veevoeders, maar hier werd op zijn beurt 
het bakkersgemaal niet geschuwd. Ster
ker: in de loop van de jaren zeventig 
werd hier – met een enthousiast wind

molenaar als goed ondernemer – vol
ledig geswitched naar bakkersgemaal! 
Uw halsstarrige dogmatiek volgend zou 
dit dus een soort ‘fakemolen’ zijn. U be
grijpt dat ik mij volledig distantieer van 
dit soort ongefundeerde stellingnamen.

Wist u trouwens dat met de intrede van 
de moderne tijd (waar de professionele 
beroepsmolenaar uiteraard op heeft 
geanticipeerd) het zogenaamde ‘meer
granenbrood’ zijn intrede gedaan? En 
dat daarvoor graansoorten als mais, 
haver en gerst – die oorspronkelijk louter 
als veevoeders werden bestempeld – 
verwerkt worden voor meergranenmeel, 
bakkersgemaal dus? Bent u daar nog? 

Wat mij het meeste pijn doet aan uw 
boven geciteerde opmerking is dat u de 
steeds zeldzamer wordende groep be
roepsmolenaars die vol passie en door
zettingsvermogen meel aan bakkers 
levert als het ware een trap na geeft. 
Het zou juist u moeten aanspreken dat 
er nog een kleine groep beroepskoren
molenaars is die het ambacht levendig 
houdt zonder herbestemming, vertrut
ting of misplaatste folklore. Zij verdienen 
in dit blad compassie en zeker geen trap 
na. Daar word ik nu doodziek van! 

Met vriendelijke groet,
WvdA’

Van de heer WvdA ontvingen we een reactie op de column in het decembernummer. 
Hij schrijft:

Luisteren naar de molen
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Oorzaak 2: 
Taats, bolspil en bus
Ergens moet die trillende, schokkend lo-
pende steen ruimte hebben óf juist een 
tekort eraan. Daar zal dan ook de zoek-
tocht naar de oorzaken zich op moeten 
richten. Bij de onderdelen die we nu 
nader bekijken speelt nooit te weinig 
ruimte, maar altijd te veel een rol. We be-
ginnen onderin, bij de taatspot. Teveel 

ruimte rondom de taats en helemaal 
wanneer de taats bol op bol staat, is vra-
gen om problemen. De bolspil zoekt dan 
a.h.w. de (verste) hoek op en de zwaai 
van de pasbalk verergert dat proces. Bij 
een maalstoel (of gewone steen) met 
een vaste taatspot of chapeau maakt 
de bolspil immers alleen een verticale 
beweging. Een tweede bron van ellen-
de vormen groeven in de taats en/of in 
de brik. Wanneer bij het malen de taats 

erover heen schuift veroorzaakt dat een 
(kleine, maar toch) verticale beweging 
in de loper met potentieel ernstige ge-
volgen. Een te dunne, maar ook een 
kromme bolspil met erboven een zware 
loper kan bij het malen met uitgelichte 
steen enigszins doorbuigen en veren. 
Niet goed uitgelijnde lagers en dus een 
scheefstaande bolspil of steenspil kan 
de loper in een ongewenste positie 
dwingen, zelfs al lijkt hij bij stilstand goed 
te strijken. Datzelfde kan veroorzaakt 
worden door een scheef of te diep ge-
plaatste steenbus. Twee á drie centime-
ter onder het vlak van de ligger moet de 
bolspil zijn lager hebben, anders kan een 
(zware) loper zijn eigen feestje bouwen. 
Het lijkt vanzelfsprekend maar wanneer 
bij een neutenbus, de neuten niet goed 
om de hals van de bolspil sluiten, de bol-
spil gemakkelijk met de hand te draaien 
is of er veel vulplaatjes zitten tussen de 
stelwig(gen) en de neut(en), dan kon 
daar wel eens een grote oorzaak van 
hobbelen liggen. Zet de neuten maar zo 
strak dat je ze het eerste uur kunt ruiken! 
Een paar keer ‘doorsmeren’ en je hebt 
er maanden, zo niet jaren profijt van. 

Pandsel

Help een: HOBBELAAR! (2)

De heren Erwin Esselink uit Delft en Bas Koster uit Maassluis wezen er op dat de op 
pagina 27 van het januarinummer afgebeelde Noletas niet de oude as uit De 

Walvisch is, maar de nieuwe voor De Kameel, gegoten in 2010 bij ijzergieterij Geraedts 
naar het model van een Nolet-as. Er is dus een verkeerde foto geplaatst. De oude as 
lag naast De Walvisch, maar werd bij de herbestrating van de Westvest in 2005 weg-
gehaald en is daarna niet meer teruggekeerd.

Andere as
Deze foto had het moeten zijn: de 
as van De Walvisch na de brand van 
1996 (foto jsb 17 februari 1996).

Tikfout
Erwin de Jonge, de vrijwillige mole-

naar van De Wijk, attendeerde ons er 
op dat in het bijschrift van de foto op de 
achterzijde van het januarinummer een 
storende fout is geslopen. Er staat dat de 
as in 1977 is verkocht naar De Wijk. Dat 
moet zijn 1877. In 1863 schafte de Zuid-
plaspolder bij Enthoven vier ijzeren as-
sen aan, waaronder die nu in de molen 
van De Wijk ligt (no. 363). In 1877 werd 
deze as verkocht aan J. Luchies (Luich-
jes?) in De Wijk voor ƒ 200,-. Verder deelt 
de heer De Jonge mee, dat de molen 
dit jaar een nieuwe staartbalk en korte 
schoren krijgt, en in het voorjaar komt er 
nieuw riet op de aanbouw van de mo-
len.

- ' T  B E T E R E  W E R K -
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De ‘Zoeker’ uit het vorige nummer wordt door de heer Esselink 
uit Delft thuisgebracht als de nog bestaande molen van Reek. 
Hij schrijft: 

‘De Zoeker uit Molenwereld 155 is de korenmolen van Reek, 
markant gelegen (zeker vroeger) aan de Rijksweg Den Bosch - 
Grave. Op die plek stond al eeuwenlang een standerdmolen. 
De laatste voorganger verbrandde in de nacht van 15 op 16 
november 1831. De Noord-Brabander vermeldde hierover het 
volgende:
 
Men verneemt, dat in de nacht van dinsdag op woensdag de 
wind-koren-molen op den Reek bij Grave, geheel is afgebrand. 
Men vermoedt, dat dezelfve door het onweder in brand is ge-
slagen, waardoor zij binnen korten tijd in de asch is gelegd.
 
Op 8 maart 1832 werd de bouw van de huidige molen aanbe-
steed en op 27 september van dat jaar heeft de molen voor 
het eerst gemalen. De molen is als korenmolen herbouwd, 
maar de twee kantstenen, die nu nog bij de molens staan, wij-
zen ook op een oliemolenverleden. In de 19e eeuw is de naam 
Van Beckum als molenaar verbonden aan de Reekse molen, 

in de 20ste eeuw is dat Van den Hoogen. Boven de inrit was 
een groot bord aangebracht met het opschrift:

J.J. VAN DEN HOOGEN

GRAAN EN MEELHANDEL

Johannes Josephus (Jan) van den Hoogen (1888-1965) was 
een ondernemend man. Naast de molen had hij ook een café 
en toen in 1928 de motormaalderij in de kom van het dorp Reek 
in de Noordhoek te koop kwam te staan, heeft hij die ook ge-
kocht. Ook had hij een handel in brandstoffen. Uit het tanksta-
tion naast de molen kwam later de bekende Bandenhandel 
De Molen voort. Van den Hoogen had de molen laten moder-
niseren o.a. door een elevator en mengketel te plaatsen, die 
beiden door windkracht werden aangedreven. De molen gold 
als de best ingerichte molen uit de wijde omgeving en één 
man was voldoende om de molen te bedienen. In 1942 werd 
de molen opgeknapt en verbusseld. In 1948 stopt Van den 
Hoogen met zijn molenaarsbedrijf en biedt de moleninrichting 
en later ook spoorwiel met steenrondsels te koop aan. Waar-
schijnlijk staat de molen dus sindsdien al zonder binnenwerk. In 
de jaren ‘50 wordt de molen gebruikt als vakantiehuis door H.J. 
van Hellemondt en hij geeft de tot dusver naamloze molen de 
naam Hellemolen. Later is de molen ingericht geweest als café 
en als restaurant De Witte Molen. Thans staat de molen al weer 
enkele jaren te koop en het verval slaat steeds verder toe.’
Verder brengt de heer Posthumus uit Huins de ‘Zoeker’ uit no. 
154 thuis en schrijft: ‘De zoeker in Molenwereld 154 zeker de 
nog bestaande molen te Aalden Prov. Drente. Ik heb een in 
1943 gestempelde ansichtkaart waar de molen ongeveer in 
dezelfde staat verkeert als op de foto op de zoeker. De molen 
staat daar in een prachtig open landschap, wat nu wel anders 
is.De korte spruit is afgebroken. De korte schoor is al verdwe-
nen, dit in tegenstelling tot de ‘Zoeker’ waar de schoor er nog 
wat bijhangt. Vanaf de staartzijde gezien is op de ansicht ook 
de rechter lange schoor gebroken maar hangt er nog wel aan. 
Het jaartal in het riet is ook vaag leesbaar.’ 

We danken beide heren voor hun uitvoerige reactie. 

De nieuwe ‘Zoeker’ is een kleine vijzelmolen; vermoedelijk 
ergens in Noord-Holland, maar waar?
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 molen van Reek zoals die er nu bij staat 
(foto E.G.M. Esselink, 6 mei 2010).



 

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 2012 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 2012 en ontvang het boek Molenaarsverleden gratis. 
“volgens bovenstaande aanbieding en ontvang het boek Molenaarsverleden gratis, maar wens van 2012 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!!! 




