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

Bij de omslag voorzijde: In dit nummer neemt de Veendermolen bij 
Roelofarendsveen een belangrijke plaats in. Op deze foto komt het bij-
zondere karakter van deze grote molen goed tot uiting, waaronder de 
zeer grote opvoerhoogte (foto Donald Vandenbulcke, 25 mei 2011). 

Bij de omslag achterzijde: Februari 2012 bracht veel kou en ook sneeuw. 
Het eerste weerhield veel molenliefhebbers niet om op pad te gaan 
om molens vast te leggen in de pracht van het laatste. Op deze foto de 
Groenendijkse alias de Gele molen in Hazerswoude; een der molens van 
de Rijnlandse Molenstichting; een sieraad langs de ‘molenspoorlijn’ van 
Nederland (Leiden-Woerden) en uiteraard ook de N11 (foto D. Kenbeek, 
11 februari 2012).

Uw mooiste molenfoto ook in kleur op de achterpagina van de 
Molenwereld? De achterpagina reserveren wij voor lezers die hun mooi-
ste molenfoto’s graag met anderen willen delen. Inzending kan zowel per 
post als per e-mail. In het laatste geval is wel een voldoend hoge resolu-
tie vereist: minimaal 300 dpi. Inzending kan geen plaatsing garanderen. 
Er zijn per jaar immers maar elf mogelijkheden en bovendien streeft de 
redactie naar spreiding per regio en molentype. U kunt uw foto (‘s) instu-
ren of mailen naar de redactie van Molenwereld.
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Dit nummer is al weer het derde van het jaar, maar het eerste 
‘Rijnland-nummer’. Andries Veloo brengt een bezoek aan Pieter 
den Haan, de vrijwillige molenaar van de Veendermolen aan de 

Wijde Aa bij Roelofarendsveen. 
Potroeden, geklonken ijzeren roeden van de firma Gebr. B. Pot, hebben 
zo’n slordige anderhalve eeuw dienst gedaan in Rijnland, op het top-
punt bij vele, vele tientallen molens, wellicht over de honderd, maar nu 
is het definitief afgelopen. Willem Waltman, molenaar in Aarlanderveen, 
tevens molenmaker bij de firma Verbij, blijkt over een vaardige pen 
te beschikken en gaat in een interessant artikel in op de laatste dezer 
Mohikanen (Molikanen?)
“Eet gort dan krijg je verstand” is een inmiddels vrijwel vergeten uitdruk-
king. Gort, gepelde gerst, was ooit een belangrijk volksvoedsel. Dat pel-
len gebeurde vroeger in molens, waarbij er twee productiecentra uit-
sprongen: Groningen en de Zaanstreek. In dit nummer belichten we aan 
de hand van een meer dan een eeuw oud krantenartikel de Groninger 
gortpellerij, waarbij vrijwel volslagen onbekende kanten van dit bedrijf 
worden belicht; een eye-opener dus. Met nog enige andere bijdragen 
was ook dit nummer weer goed gevuld.

En Balie Kluiver gaat op de historische toer                                                JSB
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Eerste dag Brim levert 2997 aanvragen op

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ontving op 16 januari 
bijna 3.000 aanvragen voor onderhoudssubsidie voor rijksmo-
numenten (Brim); 700 meer dan vorig jaar. Dat betekent dat 
het beschikbare budget van 50 miljoen euro waarschijnlijk 
niet toereikend zal zijn om al deze aanvragen te honoreren. 
Dit werd in 2011 al voorzien. Daarom is gekozen om twee 
groepen in 2012 voorrang te geven bij de aanvragen. 
Enerzijds molens, kastelen en buitenplaatsen die in 2006 een 
Brim-subsidie voor zes jaar hebben gekregen, omdat conti-
nuïteit belangrijk is bij planmatig onderhoud. Anderzijds de 
aanvragers die in 2011 niet zijn gehonoreerd. Dat waren er 
ongeveer 1800 die wel in het opstellen van de plannen heb-
ben geïnvesteerd. 
Daarnaast zijn twee maatregelen genomen om zoveel mo-
gelijk aanvragen te kunnen honoreren: het bedrag van de 
maximale subsidiabele kosten is verlaagd en in de groep 
van aanvragers uit 2011 wordt de aanvraag met de laagste 
begroting als eerste gehonoreerd. Voor de meer kostbare 
restauraties kunnen eigenaren gebruikmaken van een laag-
rentende lening, de restauratiefondsplus-hypotheek, of van 
een restauratiesubsidie die vanaf 2012 via de provincies gaat 
lopen. In het budget is 0,8 miljoen euro gereserveerd voor 
archeologische rijksmonumenten. In 2011 zijn de uitgangs-
punten van de Brim-regeling geëvalueerd, in nauw overleg 
met de gebruikers. De rapportage van de evaluatie is aan de 
Tweede Kamer worden gestuurd. De beleidsreactie van de 
staatssecretaris op de evaluatie is nog niet gereed. 

De Eendracht in Anjum wordt ingrijpend 
gerestaureerd

Op 16 januari 2012 is het wiekenkruis verwijderd van molen 
De Eendracht te Anjum, nadat dit op 10 januari al was kaal 
gezet. De uit 1889 daterende koren- en pelmolen is aan een 
grondige restauratie van het gevlucht toe. Het bijzondere van 
de roeden is, dat het zogenaamde Potroeden zijn. Werden 
deze in het verleden vervangen door gelaste roeden wan-
neer ze minder van kwaliteit werden, tegenwoordig ziet men 
ook de waarde van deze speciale roeden in en wordt veelal 
geprobeerd ze voor de toekomst te behouden. Beide roeden 
van 22 meter lengte worden gerestaureerd en voorzien van 
nieuw hekwerk. De restauratie bestaat uit het verwijderen 
van slechte delen en het opnieuw klinken met nieuwe stalen 
delen. De roeden worden van binnen en buiten voorzien van 
een nieuwe coating, en het hekwerk wordt geheel vervan-
gen.

De Eendracht in Anjum, een grote in 1889 gebouwde koren 
en pelmolen, waarvan de bovenbouw uit Leeuwarden kwam. 
Daar is de (ronde!) onderbouw nog steeds aanwezig 
(foto H. Noot, 11 september 1999).
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Molenaar Tom Krabbendam uit 
Wolter sum is op 28 januari 2012 
plotseling overleden op de leef-

tijd van 63 jaar. Tijdens de waterproble-
men begin januari in het Eemskanaal 
speelde hij na de evacuatie van het 
dorp nog een prominente rol. Hij bleef 
samen met zijn buurman als enige ach-
ter en voorzag hulpverleners van kof-
fie. De houtzaagmolen staat pal naast 
de verzwakte dijk langs het kanaal. In 
de jaren zestig was Krabbendam pro-
minent lid van de Amsterdamse band 
The Outsiders, waarvan ook Wally Tax 
deel uitmaakte. In de molen Fram in 
Woltersum runde Krabbendam al jaren 
een houtzagerij. Tom bezat zelf thuis een 
timmerbedrijf. De molens, die eigendom 
zijn van Molenstichting Fivelingo, zijn 
na het overlijden van Krabbendam in 
de rouw gezet. Ook een aantal andere 
Groninger molens is in de rouwstand ge-
zet. Tom Krabbendam is overleden aan 
een hartstilstand. Afgelopen herfst heeft 
hij samen met zijn zoon ook nog meege-
holpen bij de restauratie van korenmo-
len Joeswert in Feerwerd. 
Martin E. van Doornik.

Tom Krabbendam 
plotseling overleden

De maalploeg van d’Heesterboom te Leiden omstreeks 1977; v.l.n.r.: Kees Loeve, 
Willem Waltman, Tom Krabbendam, Arthur de Groodt, Frans Rutten. 
Hier leerde Tom Krabbendam werken met een houtzaagmolen; later toegepast in 
Woltersum (foto: H. Noot).

Ton Krabbendam (foto H. Noot, 
2 juli 2011).

De Fram uit de lucht met links voor 
de molen de woning, annex werkplaats 
van Krabbendam; op de achtergrond het 
Eemskanaal (foto H. Noot, 9 april 2011). 
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Herstel De Eendracht afgerond

Op 3 januari 2012 liep poldermolen De 
Eendracht te Sebaldeburen tijdens het 
malen averij op (Molenwereld 2012-2-
43/44). Door de vele neerslag is er flink 
met de molen gemalen. Enkele kam-
men in de bovenbonkelaar konden de 
krachten niet weerstaan. Hierdoor bra-
ken ze, met als gevolg zowel ravage in 
de bovenbonkelaar als ook in het bo-
venwiel, dat er van langs heeft gehad. 
In totaal moesten er 29 kammen in de 
bovenbonkelaar worden vervangen en 
in ieder geval 32 kammen in het boven-
wiel. In overleg met de Molenstichting 
Westerkwartier is besloten om de hele 
gang te laten vervangen (59 kammen). 
Al met al een schadepost van ongeveer 
10.000 euro. De molenmakers hebben 
hun best gedaan om het euvel snel te 
verhelpen, zodat op 21 januari de vang 
weer opgehaald kon. Henk Berends.

Zure druiven voor molenstichting 
Westerbork

Van de in 1877 gebouwde molen in 
Westerbork bleef na de sloop in 1926 al-
leen de gemetselde onderbouw over. 
In 1995 sloegen plaatselijk enthousi-
astelingen de handen ineen voor het 

plan om de molen weer in zijn oude 
gedaante te herbouwen. Het plan 
werd welwillend ontvangen en in 1997 
besloot de gemeente om voor het nog 
prille plan subsidie te verstrekken (zie 

‘De Molenaar’ 1997-6-29). Helaas bleek 
het idee te hoog gegrepen en in 2002 
gaf de stichting het mooie plan op (Zie 
‘Molenwereld’ 2002-2-63/64). Het hin-
kend paard zou evenwel nog achteraan 

De Fram in Woltersum, in winterse pracht nog geen week na het overlijden van Krabbendam. De molen staat al niet meer in de rouw; 
het leven gaat snel (foto: H. Noot, 4 februari 2011).

De onderbouw van de korenmolen van Westerbork (foto jsb, 25 juli 1991). 
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komen. De Molenstichting Middenveld 
moet de in 1998 verstrekte subsidie van 
22.689 euro nu terugbetalen aan de 
gemeente, omdat de molen zonder res-
tauratie is verkocht en de opgevoerde 
kosten geen betrekking hebben op de 
herbouw en reconstructie van de molen 
in Westerbork. 

Dertienduizend euro voor 
molens gemeente Buren

Het College van B en W van de ge-
meente Buren heeft de Burense ge-
meenteraad een voorstel gedaan om 
de vijf molens in de gemeente Buren, 
die zich hebben verenigd in het Burens 
Molen Collectief (BMC), 13.000 euro te 
verstrekken. Als de raad dit aanneemt, 
ontvangt het BMC ook subsidie van de 
provincie Gelderland en rijkssubsidie. 
In de gemeente Buren zijn in totaal ze-
ven draaiende molens. Daarvan zijn er 
twee - de molens in Zoelen en Buren - in 
het bezit van de gemeente Buren. Deze 
gemeentelijke molens worden geheel 
met gemeenschapsgeld onderhouden. 
Voor de overige vijf molens; De Marsch 
en De Zwaan in Lienden, Op Hoop van 
Beter in Ingen, De Beijenkorf in Maurik en 
De Hoop in Rijswijk is de laatste vier jaar 
een onderhoudssubsidie toegekend uit 
de reserve monumentensubsidies. De 
onderhoudssubsidie is voor de molens 
belangrijk om ze in goede staat te hou-
den. De BMC is opgericht, om in eerste 
instantie het reguliere onderhoud veilig 
te stellen. Het voorstel is om de subsidie 
van 13.000 euro in totaal te dekken uit 
de post onvoorziene uitgaven. 

Bestuur Vrienden Daams’ Molen 
stapt op

Het voltallige bestuur van de vereni-
ging Vrienden van Daams’ Molen heeft 
zijn functie ter beschikking gesteld. 
Ongeveer de helft van het aantal leden 
kon zich tijdens een extra ledenvergade-
ring op 26 januari 2012 niet vinden in het 
voorstel van het bestuur de vereniging 
op te heffen, nu verhoging van de mo-
len niet meer tegen kan worden gehou-
den. Omdat er geen statutaire meerder-
heid voor opheffing was te vinden blijft 
de vereniging vooralsnog voortbestaan, 
in elk geval tot de eerstvolgende regu-
liere ledenvergadering in april of mei. Als 
er dan geen nieuw bestuur gekozen kan 
worden, komt het punt van opheffing 
opnieuw aan de orde.

Molenaar gezocht voor De 
Eendracht te Alkmaar

In de provincie Noord-Holland staan 
tientallen watermolens, maar er is maar 
een Eendracht; de enige stenen polder-
molen in Noord-Holland en bovendien De Eendracht in Alkmaar in 1922 toen de omgeving nog van een geheel andere orde was.

De zesde molen van de Overwaard in Kinderdijk (foto Jaap de Vries, 22 februari 2001). 



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

15e jaargang 2012 nr. 3|87 Molenwereld

nog voorzien van een houten scheprad. 
De molen is eigendom van de gemeen-
te en wordt bemalen door Andreas de 
Vos. De wens bestaat om de molen 
meer te laten draaien en daarom is een 
tweede molenaar van harte welkom; ui-
teraard iemand met hart voor de molen 
en die over de gewenste antecedenten 
beschikt als gediplomeerd vrijwillig mo-
lenaar, lid is van het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars en naar behoren verzekerd 
is. Geïnteresseerden kunnen contact 
op nemen met de huidige molenaar, 
Andreas de Vos, tel 06-29033679 of per 
e-mail: andreas.devos@orange.nl

Molenaar René Verkerk in 
Kinderdijk verongelukt 

Op 15 februari 2012 is door een noodlot-
tig ongeval op molen nummer 6 van de 
Overwaard te Kinderdijk René Verkerk op 
47-jarige leeftijd overleden. Het stoffelijk 
overschot werd donderdagochtend 16 
februari door een collega-molenaar 
aangetroffen. Die zag deuren open 
staan en de honden buiten en is toen 
poolshoogte gaan nemen. Hij vond 
René uiteindelijk bij het scheprad. Over 
de oorzaak is nog niet alles bekend. 
Vermoedelijk wilde hij na een periode van 
uit zijn werk draaien vanwege de vorst de 
molen weer in zijn werk zetten. Hiervoor 
wilde hij een stut of iets dergelijks uit het 
scheprad verwijderen en is toen tussen 
de schoepen gevallen en dusdanig ge-
wond geraakt dat hij doodgebloed is. In 
Kinderdijk is geschokt gereageerd op het 
plotselinge overlijden van de molenaar. 
Ook in de molenwereld is verslagen en 
geschokt gereageerd, na het derde on-
geval op een molen in een relatief kort 
tijdsbestek. Het geeft eens te meer aan 
dat een molen de grootste vriend en 
tegelijkertijd de grootste vijand kan zijn. 
Alle molens van Kinderdijk en ook van de 
stichting Simav zijn na de gebeurtenis in 
de rouw gezet, als blijk van medeleven.  
René is begonnen als molenaar bij 
de familie Adriaanse op Molen No 6. 
René woonde toen in een dijkhuis in 
Kinderdijk. Een jaar of tien, vijftien ge-
leden hebben ze geruild. De fami-
lie Adriaanse is in het huis aan de dijk 
gaan wonen en René op de molen.      
Zijn buurman-molenaar Jaap de Vries 
karakteriseert René als molenaar met 
hart en ziel en bovendien een natuur-
mens met veel belangstelling voor dier 
en plant. Een andere passie van hem 
was muziek. Voor zijn beroep werkte hij 
vanaf 1985 als machinist bij de spoorwe-
gen (DB Schenker). René laat een doch-
tertje na. Op woensdag 22 februari 2012 
heeft na een kerkdienst de begrafenis 
plaatsgevonden.’ 

Gemeente Teylingen bezuinigt 
toch niet op molens

De gemeente Teylingen bezuinigt 
toch niet op de molens in Warmond, 
Sassenheim en Voorhout. In plaats van 
de subsidie naar nul terug te schroeven, 
blijft er ruim 17.000 euro in de pot om mo-
lens in stand te houden. In 2011 trok de 
Rijnlandse Molenstichting aan de bel. 
De stichting beheert zo’n vijftig molens 
waarvan acht in Teylingen. Alhoewel 
Kaag en Braassem, Leiderdorp en Aals-
meer ook bezuinigingen op molens, was 
de gemeente Teylingen de enige ge-
meente die helemaal niet meer wilde 
meebetalen. Daar komt het college nu 
van terug. 

De Aeolus te Vlaardingen 
staat stil

De Aeolus te Vlaardingen staat vanaf 
half februari stil ten gevolge van onder-
houdswerkzaamheden. De gietijzeren 
rollen van het kruiwerk belemmeren 
het goed functioneren hiervan. De ver-
vanging van het kruiwerk wordt uitge-
voerd door molenmaker Herrewijnen 
te Spijkenisse en zal circa zes weken in 
beslag nemen, waarna de molen eind 
maart weer bedrijfswaardig moet zijn. 
De kap zal worden opgevijzeld, waar-
na het oude kruiwerk wordt verwijderd 
en de nieuwe onderdelen ter plekke 
passend worden gemaakt en aange-
bracht.

Projectplan gereed voor herstel 
molen Schuddebeurs

De molen van de voormalige polder 
Schuddebeurs in Lage Zwaluwe is hope-
lijk een stapje dichter bij een eventuele 
restauratie gekomen. In een uitvoerig 
artikel in het oktobernummer van 1998 
is uitvoerig stilgestaan bij de schijnbaar 
uitzichtloze situatie van deze molen 
waarvan de romp schever staat dan 
de toren van Pisa. In oktober 1998 werd 
door de Vereniging De Westbrabantse 
Molens een petitie aangeboden aan 

De scheefgezakte romp van de molen 
van de polder Schuddebeurs; rechts het 
voormalige stoomgemaal, nu in gebruik 
als woning (foto jsb, 23 juli 1998).

burgemeester Elzinga van de ge-
meente Drimmelen (Zie ‘Molenwereld’ 
1998-11-224). Het jaar erop werd er in 
Lage Zwaluwe een comité opgericht 
met als doel de molen te restaureren 
(‘Molenwereld’ 1999-10-202). Weliswaar 
werd de scheef gezakte romp op de 
rijksmonumentenlijst geplaatst, maar 
verder kwam het niet. Door Louw Eijben 
uit Lage Zwaluwe is nu een werkgroep 
van zes personen gevormd die verdere 
stappen gaat bespreken. De werkgroep 
onderzoekt onder meer hoe men gelden 
kan verwerven en of een stichting kan 
worden opgericht. Eijben wil de molen 
van Schuddebeurs opknappen. Begin 
vorig jaar maakte hij bekend dat hij de 
molen uit 1794 wil redden. Inmiddels 
heeft Eijben een projectplan opgesteld. 
Hierin staat onder meer hoe de restau-
ratie in enkele fases kan worden opge-
splitst. Aangezien het scheprad op de 
huidige plek droog zal komen te staan, 
is verplaatsing een mogelijke optie. Een 
betere plek zou zo’n 50 meter naar het 
westen zijn. In volgende fases krijgt De 
Schuddebeurs wieken, kap, binnenwerk 
en een scheprad. In het projectplan is 
becijferd dat voor de eerste fase, dus 
opknappen om verder verval tegen te 
gaan, 430.000 euro op tafel moet ko-
men. Om de molen helemaal maalvaar-
dig te krijgen is 1,3 miljoen euro nodig. 

Rapport Provincie Zuid-Holland: 
Nieuwe functie houdt molen 
draaiende

Slapen in een molen, dineren of er een 
mooi sieraad kopen. Met een molen kun 
je ook hele andere dingen doen dan ko-
ren malen of water wegmalen. Een ma-
nier om ervoor te zorgen dat dit unieke 
erfgoed behouden blijft. Provincie Zuid-
Holland waardeert cultureel erfgoed 
als identiteitsdrager in het landschap, 
maar ze stelt tegelijkertijd vast dat de 
kosten van onderhoud hoog zijn. Voor 
de provincie reden om de mogelijkhe-
den voor herbestemming van molens 
te laten onderzoeken. Grontmij maakte 
het rapport ’Zicht op nieuw gebruik van 
de molens’ voor het themajaar 2011 
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Leve de Molens! en sorteerde hiermee 
voor op het vervolg. Met het thema-
jaar 2012 ‘OverLevende Monumenten!’ 
agendeert de provincie transitie voor 
alle typen erfgoed, van kerk tot voor-
malige tegelfabriek. Het rapport ’Zicht 
op nieuw gebruik van de molens’ is be-
doeld voor Zuid-Hollandse molenstich-
tingen met meer dan één molen of voor 
moleneigenaren die hun molen niet als 
woning gebruiken. Het bestaat uit een 
algemeen deel met een analyse en een 
plan van aanpak voor herbestemming 
en een deel waarin de herbestemming 
van de molen de Jan van Arkel is uitge-
werkt. Deze molen is van de Stichting 
tot Instandhouding van de Molens in de 
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. 
Het rapport onderscheidt vijf kansrijke 
concepten. Van de culinaire molen, de 
verblijfsmolen voor Bed & Breakfast, de 
ambachtelijke molen voor bijvoorbeeld 
een smid of meubelmaker, de winkel-
molen tot aan de sociaal-maatschap-
pelijke molen die een cultuurhuis of ont-
moetingsplek herbergt. Uit de financi-
ele uitwerkingen van de vijf concepten 
blijkt dat horecafunctie, winkelfunctie 
of horeca met verblijf de beste moge-
lijkheden bieden om inkomsten te ge-
nereren. Het onderzoek ‘Zicht op nieuw 
gebruik van de molens’ is een opmaat 
voor het huidige provinciale thema-
jaar OverLevende Monumenten!, dat 
in het teken van herbestemming staat. 
Provincie Zuid-Holland wil de mogelijk-
heden van herbestemming van cultureel 
erfgoed breder onderzoeken en ontwik-
kelen. In het provinciale themajaar 2012 
wil de provincie het cultureel erfgoed 
in beeld brengen. De provincie vraagt 
dit jaar extra aandacht voor cultureel 

erfgoed en biedt handvatten voor het 
herbestemmen hiervan, zoals de ontwik-
keling van een afwegingskader om vast 
te stellen met welke objecten en ensem-
bles herbestemming kansrijk is. Ook komt 
er in het najaar een publieksprogramma 
om bij het brede publiek draagvlak en 
bewustwording te creëren voor herbe-
stemming en daarmee behoud van 
cultureel erfgoed. Het rapport ‘Zicht op 
nieuw gebruik van de molens’ is op te 
vragen bij: overlevendemonumenten@
pzh.nl

Motormaalderij bij de Heense 
Molen op de rijkslijst

In ‘Molenwereld’ 2010-2 werd uitvoerig 
aandacht besteed aan de bedreigde 
motormaalderij bij de Heense Molen in 
De Heen bij Nieuw-Vossemeer. Van dit 
soort kleine maalderijen bij molens zijn er 
vele tientallen geweest, maar compleet 
ingericht voorbeelden ervan moet men 
nu met een lantaarntje zoeken. Ze zijn zo 
ongeveer op de vingers van één hand te 
tellen. De Vereniging De Westbrabantse 
Molens zag haar inspanningen om deze 
bijzondere maalderij te behouden be-
loond doordat de staatssecretaris van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 19 
januari heeft besloten het maalderijtje 
op de Rijksmonumentenlijst te plaatsen.

Monument Koeveringse Molen 
ingestort

Het dak boven het monument van de 
Koeveringse Molen op de Vlagheide is in 
het weekend van 18 en 19 januari inge-
stort. De politie gaat uit van achterstal-
lig onderhoud en dus niet van vanda-
lisme. De precieze toedracht moet nog 
onderzocht worden. Het monument, 
een steenkraan met daaraan een oude 
molensteen, staat op het drie-gemeen-
tenpunt van Sint-Oedenrode, Veghel en 
Schijndel. De pilaren waarop het afdak 
rustte, waren door houtrot in slechte 
staat. Het monument is eigendom van 
de Heemkundige kring De Oude Vrijheid 
uit Sint-Oedenrode. De komende tijd zal 
het monument ‘dakloos’ op het unieke 
drie-gemeentenpunt blijven staan, tot-
dat het hopelijk op korte termijn kan wor-
den hersteld.De maalderij van de Heense Molen heeft geen indrukwekkend voorkomen, de waarde 

schuilt dan ook op een ander vlak. Dat wordt nu gelukkig erkend (foto Jan Willem van 
Beers, 13 maart 2004).

De Dekkersmotor in Heense Molen; van hetzelfde fabrikaat als die in Kuitaart: blz. 95 
(foto Vereniging De West-Brabantse Molens). 
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In ’t kort

- Op 27 april verschijnt het boek ‘Gro-
ninger molenhistorie. Vijftig opstellen 
over historische aspecten van Groninger 
molens’, geschreven door B.D. Poppen. 
- Op 26 november 2011 heeft De 
Stormvogel te Loppersum sinds vele ja-
ren weer graan gemalen, nadat daar-
voor de molenstenen onder handen zijn 
genomen.
- Op 4 februari zijn de zaagwerkzaam-
heden gestart ter verbetering van 
de biotoop voor molen De Zwaluw te 
Zuurdijk. Het verbeterplan is opgesteld 
door Landschapsbeheer Groningen, het 
Groninger Molenhuis en inwoners van 
Marnedorp. 
- De aanwezigheid van Koenders Möl in 
Braamt belemmert de uitbreiding van 
een nabijgelegen melkveebedrijf. Het 
College van B en W van Montferland 
stelt vast dat de bouw van een nieuwe 
schuur niet de molenbiotoop geweld 
aandoet. 

Werkzaamheden in De Stormvogel te Loppersum (foto: H. Noot, 11 juni 2011).

De Vriendschap in Monnikendam; 
definitief verleden tijd.
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- Het molenhuis naast De Fortuin te 
Hattem zal in de toekomst gebruikt gaan 
worden als ontvangstruimte en informa-
tiecentrum, waardoor de oorspronke-
lijke functie van de molen weer beter tot 
zijn recht komt. 
- Herbouwplannen (zie ‘Molenwereld’ 
2007-10-353/354) voor de in 1959 afge-
brande houtzaagmolen De Vriendschap 
te Monnickendam zijn van de baan, in 
plaats daarvan komt nu een zorghotel 
bij de molenlocatie aan de Purmer Ee. 
- Door de hevige regenval en de harde 
wind ontstonden in januari scheuren 
in de kaden van de Hoge Boezem in 
Kinderdijk waar door het waterschap 

Rivierenland zich genoodzaakt zag 
spoed herstel uit te voeren.
- Het voorkeursscenario van de gemeen-
te voor het toekomstig gebruik van De 
Volharding in Best bestaat uit een com-
binatie van horeca-activiteiten, dagbe-
steding en molenactiviteiten.
- Op 7 februari is standerdmolen nummer 
1 in de Stadshaven te Heusden tijdelijk 
van zijn plaats gelicht en is de standerd 
vernieuwd. Een klein uur hing de molen 
aan kabels van een telescoopkraan. 
In de tussentijd bracht molenmaker 
Adriaens uit Weert de nieuwe standerd 
aan. 
- Op 25 januari 2012 is de brandweer van 

de gemeente Landerd uitgerukt naar de 
molen van Reek, nadat daar een gas-
lucht werd gesignaleerd na een inbraak. 
- De verkoop van de Jacobusmolen in 
Vessem is van de baan; in plaats daar-
van overweegt de gemeente de molen 
over te dragen aan een stichting. 

Molenkalender

24 maart 2012 Friese Molenaarsdag.
25 maart 2012 West-Brabantse 
Molendag.
12 mei 2012 Nationale Molendag.
30 juni 2012 Westlandse Molendag.

Er is in Nederland geen streek te noemen waarvan de molens 
zo goed zijn gedocumenteerd als de Zaanstreek. Maar wie ver-
der wil kijken dan de ‘trotse wiekendragers’ stoot al gauw zijn 
neus. Zo veel als er over de molens gepubliceerd is, zo weinig 
over de mensen erachter. Voor wat betreft het molenvolk, de 
mensen die op de molens werkten valt het nog enigszins mee. 
Maar als het aankomt op de achtergrond van de mensen die 
de molens gaande hielden (letterlijk: de gaandehouders) dan 
wordt het toch wel heel erg dunnetjes. 
Recent is ereen boek verschenen dat die leemte enigszins 
opvult: ‘De Caeskopers - Een Zaanse koopmansfamilie in 
de Gouden Eeuw’, geschreven door Bert Koene. De naam 
Caeskoper zal niet iedere molenliefhebber veel zeggen; de 
naam Honig, ooit de familie in de Zaanstreek met de meeste 
molens, zoveel te meer. Het zijn de Caeskopers die de grond-
slag legden voor dit bedrijf. De centrale persoonlijkheid in het 
boek is Claas Arisz. Caeskoper in Koog aan de Zaan die in 1669 
als achttienjarige een dagjournaal begon bij te houden, zijn 
‘Nootysyeboek’. Hij hield dat zestig jaar lang vol. Het journaal 
bevat een schat aan aantekeningen over zijn reilen en zeilen 
en niet te vergeten het weer. Over zijn bezigheden als koop-
man schreef hij minder, maar daarover bleek veel te achterha-
len in de nagelaten papieren van zijn broer Gerrit. De combi-
natie van deze familiedocumenten met ander materiaal heeft 
de basis gelegd voor een gedetailleerd portret opgeleverd 
van de familie Caeskoper met als sterk punt de sociale en de 
sociaal-economische context van deze familie, zoals bijvoor-
beeld hun doopsgezinde achtergrond, al blijken zij bepaald 
niet enghartig te zijn geweest. 
Claes Caeskoper is de centrale figuur, maar ook zijn voor- en 
nageslacht komen aan de orde en, haast vanzelfsprekend, de 
relaties met andere Zaanse ondernemersfamilies. Opvallend is 
de diversiteit van de Zaanse kooplieden toen: alle eieren in één 
mandje was bepaald niet populair. Behalve Claes Caeskoper 
komen ook zijn voor- en nageslacht aan de orde en wordt uit 
de doeken gedaan waardoor de familie Caeskoper later als 
Honig door het leven gaat, maar het boek blijft voor alles een 
Caeskoperboek.
Het is geen echt molenboek al worden er verscheidene molens 
in genoemd en afgebeeld zoals De Reus en Het Pink in Koog 
a/d Zaan; het gaat per slot om hun gaandehouders. Maar ie-
mand wie meer wil weten over die ondernemersachtergrond 
vindt heel wat van zijn gading.
Gelukkig verduidelijken enige schema’s de familierelaties en 
ontbreekt een personenregister niet. Eén opmerking: de in 
een boedelinventaris genoemde ‘koocker dansij’ (blz. 198) zal 
beslist geen kookboek zijn, maar tien tegen een een concor-

De wortels van Honig

dantie, een naslagwerk op de Bijbel. Dat past weer uitstekend 
in het rijtje. jsb.

N.a.v. Bert Koene: ‘De Caeskopers - Een Zaanse koopmansfa-
milie in de Gouden Eeuw’ (Hilversum, Verloren 1912 -), 
212 blz.; ingenaaid, geïllustreerd (kleur); ISBN: 9789087042172 
prijs: € 25,- te verkrijgen bij de boekhandel of de uitgever 
via www.verloren.nl

Papiermolen
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Leeg in Völlenerfehn

In ‘Molenwereld’ 2010-2-62, 63 werd 
in woord en beeld de sloop van 

de molen in Völlenerfehn, een dorp tus-
sen Papenburg en Leer, vastgelegd; 
althans van het bovendeel. De molen 
was een unicum en bestond eigenlijk 
uit twee molens; twee achtkanten op 
elkaar; geen boven- en een onderacht-
kant, want dat is een bekend verschijn-
sel, maar twee echte achtkanten. Het 
onderste achtkant was de oorspronke-
lijke beltmolen, mogelijk gebouwd in 
1823, die tot een roedenbreuk in 1950 
in bedrijf was. Daarna kocht Bernhard 
Goldenstein uit Südgeorgsfehn in 1954 
de vleugellamme molen. Hij wilde weer 
op de wind malen en kocht een wa-
termolen in Riepsterhammrich die hij in 
1958 op het achtkant van de beltmolen 
zette. De zo gecompleteerde molen is 
één van de laatst gebouwde windmo-
lens, zo niet de laatste die voor een mo-
lenaarsbedrijf in Duitsland is gebouwd.
De ex-watermolen met een vlucht 
van 14,6 m dreef het binnenwerk van 
de oorspronkelijke korenmolen aan. 
Goldenstein maalde tot 1964 op de 
wind. Daarna werd er nog op de motor 
gemalen tot 1979 door de coöperatie 
Flachsmeer. De toestand van de wind-
molen werd er niet beter op, maar nog 
in 1988 bracht eigenaar Gramberg die 
de molen in 1979 van de coöperatie 
had gekocht nieuwe zelfzwichting met 
kleppen aan beide kanten van de roe. 
Ondanks deze vernieuwing geraakte 
de molen toch in verval, zo ernstig dat 
de herstelkosten geraamd werden op 
500.000 euro. Daarvan zou de eigenaar 
80% uit eigen beurs moeten bekostigen. 
Meer dan een jaar onderhandelen met 
de gemeente Westoverledingen lever-
de geen resultaat op. In april 2009 dient 
de fietsenfabrikant Holger Paulsen zich 
aan. Hij wil de ‘bovenmolen’ kopen en 
herbouwen in zijn woonplaats Ahausen 
bij Bersenbrück. Tijdens de zeer zware 
storm van 18 november 2009 loopt de 
molen schade op die het gevaar van de 
molen voor de omgeving onderstreept. 
Dan krijgt Paulsen de sloopvergunning. 
Voor 1 euro wordt hij eigenaar van de 
gewezen watermolen en het binnen-
werk van de korenmolen en snel volgt 
sloop. Het achtkant van de oude mo-
len in Völlenerfehn blijft nog staan: van 
Denkmal gepromoveerd tot Mahnmal, 
zo schreven we in februari 2010 in 
‘Molenwereld’. Dat heeft niet lang ge-
duurd. Of de vervallen romp de gewe-
tens te veel belastte is niet duidelijk. Wat 

wel duidelijk is dat nu de molen geheel 
is verdwenen; geen spoor meer van te 
vinden aan de Erfurter Straße. Wellicht 
verdient het de aanbeveling de straat-

naam te veranderen in Mühleweg, beter 
nog: Mühle weg om de herinnering aan 
deze zo bijzondere molen levend te hou-
den. jsb.

Google satellietfoto van Völlenerfehn. De molen is nog aanwezig. Rechts van de grote 
vijver staat een boerderij met veel dakramen. Aan de overkant van de straat staat de 
molen. 

De molen in december 2008 
(foto Carsten Lucht).

Begin 2012: weg molen. Links de boerderij 
met de dakramen. De lantarenpaal en 
de twee coniferen komen ook op andere 
foto’s voor; links weer de boerderij (foto 
Christoph Wagener, 16 januari 2012). 

Nogmaals de molenlocatie, maar nu van 
de andere kant. Gelukkig staan de twee 
coniferen en de lantarenpaal er nog. De 
sloop van deze molen was moord op het 
dorpskarakter. Er kan in vier jaar veel 
veranderen (foto Christoph Wagener, 
16 januari 2012). 

Na de sloop van de molen die Goldenstein in 1958 op het oude achtkant liet zetten bleef 
dit over; weinig hoopvol; maar zolang er een romp is, is er hoop! (foto Carsten Lucht, 
24 mei 2010).
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  MOLEN 
DE KONING 
  
   in Wilhelminadorp

In 
1809 kochten 24 Rotterdamse 
kooplieden een complex 
aan schorren en slikken ten 
noorden van Goes tussen 

Kattendijke en Wolphaartsdijk met de 
bedoeling dit in te polderen. Het plan 
was om de grond na inpoldering te ver-
kopen. Helaas liepen de kosten zo hoog 
op dat verkoop een verliespost zou op-
leveren. Daarom besloten de eigenaren 
om de polder zelf als een agrarische on-
derneming te exploiteren. Zo ontstond 
een van de grootste landbouwbedrijven 
van Nederland, 1700 ha groot, waar-
van 1300 ha bouwland. Aanvankelijk 
wilde men de polder Lodewijkspolder 
noemen, vanwege de rol die Lodewijk 
Napoleon, koning van de Franse vazal-
staat Holland speelde bij de inpoldering. 
In 1813 werden de bordjes verhangen, 
waardoor men in 1815 besloot de polder 
te vernoemen naar de echtgenote van 
koning Willem I, Wilhelminapolder dus. 
In 1812 werd er in de polder een dorp 
gesticht dat niet verbazingwekkend de 
naam Wilhelminadorp kreeg.
De eerste directeur van de onderne-
ming was Gualtherus Jacob van den 
Bosch die het plan van de Goese mo-
lenaar Pieter Remijn steunde om in 
Wilhelminadorp een korenmolen te bou-
wen. 

Pieter Remijn

Pieter Remijn was was molenaar in Goes 
en had daar in 1801 de nog bestaande 
molen De Korenbloem laten bouwen. 
Daar liet hij het niet bij. In 1819 liet hij 
de koren- en pelmolen De Koning in 
Wilhelminadorp bouwen, waarvoor de 
eerste steen op 2 mei 1818 werd gelegd. 
Daarna volgde in 1823 nog de in 1896 
gesloopte Vijf Gebroeders in Goes. Al 
deze drie molens werden door zijn zoons 
bemalen.
Deze Pieter Remijn was de overgrootva-
der van de bekende molenaarsknecht 
Klaas Remijn, werkzaam op de molen 
van Brasser te Biggekerke die ook het 
onderstaande gedicht in zijn bezit had

Gedicht

Ter gelegenheid van de bouw van De 
Koning maakte ene Arnoldi een lang 
gedicht. Dat soort gelegenheidsgedich-
ten kwam in die tijd vaak voor, veelal 
gemaakt tegen betaling. Het is niet dui-
delijk wie mijnheer Arnoldi was, maar 
vermoedelijk is het de Goese school-
meester A. Arnoldi geweest, door zijn 
achtergrond ongetwijfeld de aangewe-
zen figuur voor een dergelijk gedicht:

GEDENKSCHRIFT, opgedragen aan 
PIETER REMIJN,
wegens het stichten van een nieuwen 
Molen genaamd

“De Koning”, in den Wilhelminapolder.

Voor het eerst tarwe malende op den 
22 Febr. 1819.

Voorleden jaar, den 2den Mei,
Was ‘t dat men d’ eersten steen hier lei,
Zoo ik heb hooren zeggen.
‘t Was Pieter, stichters jongsten zoon
Zooals d’ Arduinsteen ons vertoon,
Die den Eersten steen ging leggen.

Toen zag men hem in korten staat,
‘k Meen 50 voeten uit den grond,
Doch zonder kap of vlerken,
Men zag toen ook aan allen kant
De timmerlieden uit Holland
Hier aan dit pronkstuk werken.

Ja, ieder was toen in zijn schik,
Men dacht toen in een oogenblik
Den molen te zien malen.
Maar ja, de boel liep faliekant,
Men wees die menschen van de hand
En men ging and’re halen.

De Koning aan de Oosthavendijk in Wilhelminadorp, met volle zeilen malend op een noordoostenwind. In 1906 verkocht de laatste 
molenaar, J. Nieuwenhuyse, de molen aan de Wilhelminapolder, waarna sloop volgde. 

J.S. Bakker
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Men kreeg toen bazen uit Brabant
Die waren beter bij de hand
Om ‘t werk te volvoeren.
Ja Kolft, ja Gij hebt de eer
Het werk nam een and’re keer
Toen gij U maar ging roeren.

Dat zien w’ in minder dan één jaar
De molen reeds al zoover klaar
En dat wel zonder falen.
En zien wij nu op dezen dag,
Wat men voorheen hier nimmer zag,
“Een molen vlijtig malen.”

En die op eenen grond beplant
Gewijd aan de Vorsten van het land
Dat wij hier saam bewonen,
Zijn naam is trotscher, welk een roem,
Veel schooner, dan de “Korenbloem, 
Dien Goes ons komt vertoonen.

‘k Heb reden om ook grootsch te zijn,
‘k Maal Tarwe en ook Rogge fijn
En Garst kan ik ook pellen,
En dan mijn naam, die “Koning” is,
Zoo is het zeker en gewis,
Dat ‘k daar mijn roem in stelle.

God geeft, dat nooit een ongeluk
Op onzen nieuwen molen druk
En die hem kwam te stichten.
God zegent dien aan elken kant,
Dat hij voor Kerk en Vaderland
Nog veel goeds mag verrichten.

Maar, wie kan hier de stichter zijn?
Wie anders dan Pieter Remijn,
Die ‘t meer heeft ondernomen,
Zoo als Ter Goes ons nog vertoont
Daar nog een zoon van hem op woont
Zou hij er dus voor schromen?

Hij stichtte dezen voor zijn Jan,
En past hij op, ‘t is zeker dan
Hij aan den kost zal raken.
Zoo is ‘t, dat zijn vader spreekt
“En alles, wat er nog ontbreekt,
Zal ‘k nader laten maken”.

En U ook nieuwe molenaar
Wij wenschen U, dat Gij menig jaar
Met ons hier moogt verkeeren.
Zoo doende komt ons Dorp in stand,
Want vriendschap is de zeek’re band
Om Tweedracht af te keeren.

Met regt zijn wij op U ook trotsch
Wel Edelen Heere van den Bosch,
Die dit plan hielp volvoeren. 
Dit zijn w’ aan U ook verplicht,
Wat hebt Gij niet al goeds verricht
Zal dat ons hart niet roeren?

U, dierb’re Heer, U zij den dank,.
Och leeft voor ons nog jaren lank
‘t Geen wij biddend wenschen.
God schenke U vreugd en hulp en 
troost,
Als ook uw Ega en uw Kroost,
Gij helpt hier vele menschen.

Uw vriendschap, waar ‘k m’ in 
aanbeveel,
Och, dat ik daar toch ook in deel,
Gelijk meer and’re menschen.
Dan ben ‘k tot uwen dienst gereed,
In voor- of tegenspoed of leed,
Dan zijn voldaan mijn wenschen.

Ik blijf Uwen dwn. Dienaar,
     
Arnoldi.

De Koornbloem in Goes, die Pieter Remijn in 1801 liet bouwen. De Vijf Gebroeders die Pieter Remijn als derde molen liet 
bouwen. Deze stond aan de Mattheus Smallegangesbuurt en 
werd in 1896 gesloopt. Het gaande werk ging naar de toen 
gebouwde en nog bestaande molen in Gapinge. 
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Een van de laatste 

beroepsmolenaars in Zeeland 

is op 22 januari overleden: 

A.M.Th. van Jole uit Kuitaart. 

Die A staat voor Alouisius, maar 

iedereen noemde hem Wies. 

De Th. Staat voor Theodorus, 

de naam van zijn vader 

Door van Jole. Wies hechtte 

erg aan die Th.

Bij het overlijden 
   van 
Wies van Jole 

Wies van Jole aan de vang van zijn 
molen (foto Frans Weemaes).

De grootvader van Wies, Joos van Jole 
was boer, maar zag er voordeel in ook 
een molen bij het bedrijf te hebben. 
De wegen waren in die tijd moeilijk be-
gaanbaar en de dichtst bij zijnde mo-
lens waren die in Lamswaarde. Wies was 
net als zijn vader en grootvader boer 
en molenaar, in die volgorde. Daarbij 
werd veel zorg besteed aan het telen 
van bakwaardige tarwe en ‘voergraan’ 
zodat zo min mogelijk ingekocht moest 
worden. Daarnaast was er ook veel 
loongemaal. Grootvader Joos was een 
vooruitziend en ondernemend man. Een 
goede investering was in 1904 de bouw 
van de maalderij. De éérste in de streek. 
Pas in 1911 kwam er een maalderij bij in 
Groenendijk. Bij langdurige windstilte 
stonden de molenaarskarren van de an-
dere molenaars aan te schuiven op het 
erf. Toen steeds meer molenaars over 
een hulpmotor of een maalderij konden 
beschikken werd teruggevallen op de 
eigen klantenkring. De boerderij was het 
belangrijkste middel van bestaan. De 
tweede generatie op de molen, Door 
van Jole, had twee zonen die in het mo- De molen en de maalderij van Kuitaart (foto Frans Weemaes).
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lenaarsvak gingen. De broer van Wies 
werd graanhandelaar in Rotterdam en 
Wies leerde van kinds af aan thuis het 
werk op de boederij en de molen. In 
1950 werd Wies eigenaar van het be-
drijf. Helaas ging het daarna met het 
molenaarsvak steeds minder en werd 
de boerderij steeds belangrijker. Toch 
was Wies molenaar in hart en nieren 
en bleef malen. Het onderhoud van de 
molen was toen zonder subsidie moeilijk 
op te brengen, maar de molen werd zo 
goed mogelijk in stand gehouden. Een 
eerste grote restauratie werd uitgevoerd 
in 1970. Daarbij onderging de molen in-
grijpende veranderingen die Wies niet 

bevielen. Hij was erg aan traditie ge-
hecht en het kruirad dat toen de kruilier 
verving leek zelfs niet op het oorspronke-
lijke Oostvlaamse dat Wies altijd zorgvul-
dig bewaard had. Zoon Daan hielp toen 
mee met de molenmakers en is nog een 
tijdje molenmaker geweest.
Wies had het druk met zijn gezin en het 
bedrijf zodat de molen in de zomer-
maanden niet veel gebruikt werd. ‘Mee 
de moter schiet beter op’ vertelde Wies, 
maar in de wintermaanden werd de mo-
len gebruikt. Stapje voor stapje werden 
de veranderingen van de restauratie 
van 1970 weer ongedaan gemaakt. Als 
Wies tijd had praatte hij graag en veel. 
Zo vertelde hij dat je in 1935 de molen 
van Waarde kon zien branden vanaf 
Kuitaart en ook de zware bui die de mo-
len van ‘Duvelsoek’ in 1932velde stond in 
zijn geheugen gegrift. Hij kon zó vertellen 
welke roeden de molen allemaal gehad 
had en waar die vandaan kwamen. Als 
Wies goed op dreef was kwamen er ook 
pikante en ondeugende verhalen en 
vragen. Zo vroeg hij nog wel eens aan 
een argeloze bezoeker wat het lekkerste 
brood was. Jongere bezoekers hadden 
daar helemaal geen weet van, maar de 
wat ouderen antwoorden zonder uitzon-
dering met, O, ja! Er werd dan smakelijk 
gelachen, zeker door Wies. Weet u het?* 
Toen de jaren begonnen te tellen liet 
Wies een nieuw huis bouwen ten oosten 
van de molen vanwaar hij zicht had op 
de molen. Zoon Daan nam de boerderij 
en maalderij over, maar de molen bleef 
van Wies! Geleidelijk trad weer verval in 
en uiteindelijk werden molen en maal-

derij ondergebracht in een stichting. De 
maalderij kwam op de monumentenlijst 
en daarmee was de weg voor restau-
ratie geopend. Die restauratie startte 
in 2001 en Wies was vol trots bij de ope-
ning aanwezig, waarbij hij honderduit 
vertelde. Het was voor hem een zeer 
geruststellende gedachte dat de mo-
len ook bij de volgende generaties Van 
Jole in goede handen is. Zijn kinderen 
en kleinkinderen zijn bestuurslid van de 
molenstichting en zorgen dat het molen-
complex er prima bij staat en regelmatig 
gebruikt wordt. 
Tot op hoge leeftijd bleef Wies goed ge-
zond en bleef meehelpen op de boer-
derij, met het snoeien van bomen enz. 
Helaas liet zijn geheugen hem de laatste 
jaren in de steek. Hij werd 96 jaar. Op 28 
januari werd Wies te Lamswaarde be-
graven.

De molen is in rouw
Hij heeft zijn baas verloren
Die hem zo trouw bij goede wind
Voorzag van goudgeel koren
Hij staat nu stil in triest gemoed
Dit afscheid is voorgoed.

*Oplossing raadsel: Tegen een vrouwenborst 
gesneden brood. Vaak bakte men nog zelf, 
maar ook het bij de bakker gekochte brood 
was niet gesneden. De vrouw des huizes klem-
de dan het brood tegen de borst en sneed 
met het broodmes sneden brood. Niet zelden 
was dat aan de schort te zien op de plaatsen 
waar het mes net iets te ver door het brood 
heen kwam.

Lorriespoor tussen de molen en de maalderij in Kuitaart. Dit kwam, zij het zeldzaam 
wel meer voor, zoals bij de verdwenen wipkorenmolen van Genderen. (foto jsb, 5 
september 2009). 

Zakkensjabloon van Van Jole. Molen en 
maalderij zijn gestempeld door het echte 
werk en een bezoek meer dan waard 
(foto jsb, 5 september 2009).

(Niet complete) Dekkers-motor 
uit 1904 (no. 241) in de maalderij bij de 
molen. (foto jsb, 5 september 2009).
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Foto’s weidemolen
Helaas is in het februarinummer een betreurenswaardige 
fout geslopen. 
De foto’s van de bouw van de weidemolen bij de Nekkermolen 
(pag. 54, 55) zijn niet van de hand van Stefan Witteman, 
maar van Frans Kroon; waarvan acte! 

Foto,s Frans Kroon

Naar aanleiding van de bespreking 
van het boek van Gerdien van 

Vianen: ”De Schaapweimolen, een mo-
nument in de Rijswijkse polder” reageert 
de heer Van Berge Henegouwen uit 
Zevenhoven op de in het boek gehan-
teerde omrekening van oude en schrijft: 

‘De boekbespreking van “De Schaap-
wei molen” in het februari-nummer (nr. 
156/pag. 63) noopte tot onmiddelijke 
aan schaf, en ook ik was blij verrast.
 
Aanleiding voor dit bericht is hetgeen 
in het boek tot uitdrukking komt over de 
maatvoering van De Achtkante molen 
van 1826, pag. 61 e.v.
- Op pag. 65, rechtsonder komen als ma-
ten van de bovenas tot uitdrukking: lang 
4,68 el, roegaten 0,34 x 0,44 el. 
- Op pag. 66, rechterkolom staan als ma-
ten van het scheprad: diameter 15 voet 
en vier duim alsmede 4,72 el.
De eerste maten betreffen naar ik meen 
de maten in het bouwbestek (van 1826 
o.d.o.) de latere die van 1869.
Overigens komen nog andere maten 
voor andere onderdelen tot uitdrukking 
maar daar laat ik het maar bij.
Duidelijk in bovenstaande maatbena-
mingen is dat er geen namen van me-
trieke maatvoering kenbaar is. Voeten, 
duimen, ellen is al wat de klok slaat.
Maar zoals U ongetwijfeld bekend zijn in 
de negentiende eeuw de ‘ouderwetse’ 
benamingen geruime tijd toegepast op 
metrieke afstanden.
Als onderdeel van het Franse Rijk (on-
der Napoleon) was ook hier het me-
trieke stelsel ingevoerd. Na zelfstandig-
heid leidde dit tot een periode - enige 
tientallen jaren dat er zowel de aloude 
maatvoering opgeld deel alsook - en 
gelijdelijk meer - dat de metrieke maat-
voering, maar dan met hantering van 
oude benamingen werd toegepast. Bij 
dit laatste is te denken aan: één el was 
dan één meter, één palm was dan tien 
centimeter en één duim was dan één 
centimeter.
Deze maten voor oude benamingen zijn 
ook prima in te passen in bovenstaande 
maten. De bovenas was dus 4,68 meter 

lang en niet 4,68 el is ca. 3,13 meter (een 
el gerekend als 69 centimeter.
Ook het scheprad van 15 voet 4 duim 
komt enigermate overeen met 4,72 me-
ter.

Al met al een aanwijzing van het gebruik 
van oude benamingen op metrieke ma-
ten, hier in zwang nà nieuwbouw van de 
molen in 1826.
 
Nog een voorbeeld
Dat mijns inziens enige misvatting mo-
gelijk is, blijkt onder meer uit het boek-
werkje ‘Zaanse verhalen 2010’. De leng-
te van de roeden voor De Os en De Bul 
wordt op pag. 34 gesteld op 18,45 meter 
en voor de Student op pag. 41 op 18,50 
meter. Deze lengtes zijn het rsultaat van 
de omrekening van 22 ellen 44 duimen 
(pag. 34) respectievelijk 26 ellen (pag. 
41) waarbij de el als 69 centimeter wordt 
aangehouden en de duim als 2,573 cen-
timeter (zie pag. 34).
 
Wordt evenwel uitgegaan van één el 
gelijk aan één meter etc. dan zouden 
de lengtes van de roeden eerder 25,44 
meter geweest zijn bij De Os en De Bul en 
was die van De Student 26 meter. Ik weet 
dat in het algemeen de Zaanse fabrieks-
molens niet echt lange roeden had-
den, maar de hier genoemde molens 
betreffen alle water/opvoermolens, en 
daarvoor maten van 18,5 meter voor het 
gevlucht is niet zo waarschijnlijk. (Mr. G. 
de Vries Az. noemt in ‘De zeeweringen 
en waterschappen van Noord-Holland’ 
(Haarlem 1864) voor De Bul en De Os 
een vlucht van 24,80 meter en voor De 
Student 26,60 meter jsb.)
Vorenstaande - metrieke - toepassing 
lijkt ook gepast indien er gekeken wordt 
wat de bijlage van het bestek op pag. 
34 over de maten overigens vermeld.

Zo is het duidelijk dat indien over bal-
ken en ander langshout gesteld wordt: 
‘zwaar xx à yy duim’ dat hiermee be-
doeld wordt de hoogte en breedte van 
deze houten onderdelen aan te geven. 
Worden deze maten vervolgens om-

gerekend met voor de duim de maat-
voering 2,573 dan resulteren er onwaar-
schijnlijk grote maten, bij toepassing van 
de duim = 1 cm wordt dit meer in de lijn 
van toepasselijkheid. Tafelementstukken 
van 25 cm hoog en 55 centimeter breed 
i.v.m. 64 centimeter hoog en 142 cm 
breed! 
Een voorbeeld moge ook zijn hetgeen 
er staat bij ‘Rolring’: ‘in deselve 62 stuks 
ijpen rollen, zwaar over x 21 duim’. Ook 
hier weer dient ‘x 21 duim’ nader be-
grepen te worden en wel als ‘met dia-
meter 21 duim’. Rollen voor het kunnen 
draaien van de kap met een diameter 
van 21 centimeter lijkt redelijk mogelijk. 
Zodanige rollen met een diameter van 
54 centimeter (méér dan een halve me-
ter), benaderd een wonderlijke molen. 
 Ik wil gaarne benadrukken dat hetgeen 
als toelichting is opgenomen dient ter 
illustratie van een mogelijk meer alge-
meen gemis aan kennis over maten die 
van toepassing zijn (geweest) in molen-
bouw en -herstel.’

We danken de heer Van Berge Hene-
gouwen hartelijk voor dit commen-

taar, waarmee hij volkomen gelijk heeft. 
In 1816 werd het metrieke stelsel bij de 
IJkwet opnieuw (na de Franse tijd) inge-
voerd en vanaf 1820 verplicht gesteld. 
Daarbij greep men terug op de oude 
namen van maten die er ten naaste bij 
in de buurt kwamen. Om verwarring te 
voorkomen met de oude maten moes-
ten bij het metrieke stelsel de maten met 
‘Nederlandsch’ voorafgegaan worden. 
De ‘Nederlandsche el’ is dus een meter 
en een Nederlandsche pond 1 kg (!) In 
de praktijk liet men het ‘Nederlandsche’ 
vaak weg, wat vooral nu verwarring kan 
opleveren. Om die verwarring compleet 
te maken waren er mensen die het me-
trieke stelsel negeerden en niet alleen 
de namen, maar ook de oude maten 
bleven gebruiken. In 1870 werd het pro-
bleem op papier bij de wet opgelost 
doordat men toen overstapte op de 
internationale benamingen van het me-
trieke stelsel zodat de Nederlandsche el 
nu gewoon meter genoemd werd. Maar 
een pond is nu 500 gram. Dat sluit dan 
weer beter aan bij het oude pondge-
wicht voor de Franse tijd. Zo woog een 
Amsterdams pond 494 gram. (Red.)

MAATVOERING
- ' 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 ver-

dwenen molen van de Klaas Hoorn- en 
Kijfpolder bij Akersloot. Hij schrijft: ‘De 
‘Zoeker’ uit ‘Molenwereld’ 156 is de mo-
len van de Klaas Hoorn- en Kijfpolder 
aan de oostzijde van Akersloot. Het 
bouwjaar is mij niet bekend, maar op 
een kaart uit 1637 staat ter plekke al een 
molen aangegeven. Toen bemaalde de 
molen alleen de Klaas Hoornpolder en 
sloeg uit op de Dodde, een uitloper van 
het Lange- of Alkmaardermeer. Volgens 
‘De Zeeweringen en Waterschappen 
van Noord-Holland’ had de molen in 
1864 een vlucht van 13,4 meter en een 
vijzel met een diameter van 1,10 meter. 
De molen bemaalde toen ook de Kijf- 
of Middelbuurterpolder, die direct ten 
zuiden van de molen lag. In 1921 werd 

de molen afgebroken. In de ‘Nieuwe 
Rotterdamsche Courant’ van 24 augus-
tus 1921 stond hierover het volgende be-
richt:

Akersloot
Het Noord-Hollandsch molengebied 
tusschen Zaan en Alkmaar is weder 
een schilderachtig plekje armer. De 
Klaas Hoorn en Kijfpolder heeft, naar 
het Hbld. meldt, een watermolen 
onder Akersloot doen sloopen en zal 
het werk laten verrichten door een 
minder de landschapsschoonheid 
dienend toestel.

Dat ‘toestel’ was een Herkules Metallicus-
windmotor, geleverd door Stokvis uit 
Rotterdam. Ook deze windmotor heeft 
ondertussen al weer het loodje moeten 
leggen en werd waarschijnlijk in de 60-
er jaren vervangen door een motorge-
maal, ook weer gebouwd op de oude 
molenlocatie. Op bijgaande luchtfoto 
heb ik die plek aangegeven.’
Ook de heer P. van den Bosch uit 
Koudekerk a/d Rijn brengt de molen 
thuis als de molen van de Klaas Hoorn- 
en Kijfpolder.
We danken beide heren hartelijk voor 
deze oplossing. 
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A L M E N U M

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 nieuwe ‘Zoeker’ is ongetwijfeld een 
Duitse molen die vermoedelijk in de om-
geving van Münster heeft gestaan. Het 
achtkant doet loepzuiver Zaans aan. 
Dat is niet onmogelijk, want de Aaltense 
molenmaker Jan ten Have (nu het be-
drijf van Vaags) zou niet minder dan vijf 
Hollandse molens naar het Münsterland 
verplaatst hebben, waaronder de 
molen van Lavesum (ex-Boerenjonker 
Zaandam). De ‘Zoeker’ zou dus een van 
die vijf molens kunnen zijn. Klopt dit? 
Wie weet meer?

De locatie van de molen van de Klaas 
Hoorn- en Kijfpolder op een satellietfoto.
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C O L O F O N
R i j n l a n d s e 
M o l e n s t i c h t i n g

Hooglandsekerkgracht 17e
2312 HS Leiden

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

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

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

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

Pieter den Haan
  van de
Veendermolen

Jong geleerd, oud gedaan, Pieter den Haan 
met zijn zoon Adriaan bij de vang van de 
Veendermolen (foto Andries Veloo, 
14 januari 2012).

Als fietsende molenaarinter-
viewer, doe ik mijn naam 
redelijk eer aan (Veloo 

= fiets). Nu op weg naar de 
Veendermolen aan de Wijde Aa 
onder Roelofarendsveen. Op het 
oog lekker dichtbij, ik kan vanaf 
de Lagenwaardse molen de 
Veender altijd goed in de gaten 
houden. Maar helaas, om er met 
de fiets te komen moet je toch wel 
drie kwartier fietsen; er is namelijk 
geen brug over de Wijde Aa. Via 
Hoogmade en de oostkant van 
“de Rip” is het fantastisch fietsen, 
met zeker vijftien molens in het 
vizier. Vanaf de Zuiddijk duik je 
een meter of vier de diepte in en 
aan het eind van de weg steekt 
de Veender trots boven je uit. Het 
zonnetje was achter de molen aan 
het opkomen, mooier kan het niet. 
Er is nagenoeg geen wind, toch 
hoop ik dat de molen in de zeilen 
gaat, dan maar uit het werk, want 
zo’n grote molen is draaiend op z’n 
mooist. 
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De koffie is bruin en de Zibro staat lek-
ker te snorren. Eerst de molen: hij staat al 
op de wind (noordwest); met z’n tweeën 
duurt dat geen vijf minuten. De molen 
loopt circa veertig enden, maar dat 
geeft niet. In het rommelige kamertje is 
het al warm en beregezellig. Tijdens ons 
gesprek komt Willem van Velzen binnen, 
de voorganger van Pieter, waarover 
strakjes iets meer.
Mr. Pieter den Haan (je mag ook ge-
woon Pieter zeggen) is geboren op 31 

maart 1965 op Aruba; zijn vader werkte 
daar bij de mariniers. Van 1966 tot 1968 
woonde het gezin Den Haan in Israel 
aan het meer van Tiberias, zijn vader zat 
toen bij de U.N. Vredesmacht. Ze gingen 
daarna terug naar Nederland en wel 
naar Krimpen aan den IJssel. Pieter ging 
in Capelle aan den IJssel naar het VWO, 
maar had toen nog niets met molens; 
zeer vreemd, want zijn geschiedenisle-
raar was ene J.S. Bakker die wel iets met 
molens bleek te hebben. 

Na het atheneum ging Pieter in Leiden 
civielrecht, met als specialisatie inter-
nationaal zeerecht studeren. Die studie 
werd afgerond in 1990 en sindsdien is hij 
maritiem advocaat.
Sinds 1978 kwam Pietertje al op bij de 
Veendermolen als leerlingetje bij de 
zeilschool; als zeilinstructeur werd het al 
een hele Piet. De Veendermolen wordt 
namelijk al vanaf 1958 verhuurd aan een 
zeilschool. Daar Pieter bestuurslid was 
van de zeilschool, had hij veel contact 
met de Rijnlandse Molenstichting, toen 
nog onder voorzitterschap van de heer 
Dolf Thomassen. Pieter stopte als be-
stuurder van de zeilschool en ging de 
molenaarsopleiding doen bij Bart Kraan 
op de Nieuwe Groenendijkse molen te 
Hazerswoude Rijndijk, zoals veel van 
onze molenaars daar het eerste molen-
licht zagen. In 1990 deed hij examen op 
de korenmolen van Cothen.
Ik leerde Pieter voor het eerst kennen in 
1989 toen hij met z’n brommertje bij mij 
langs kwam op het Doeshofmolentje 
te Leiderdorp. Pieter heeft op diver-
se molens nog even gemalen, zoals 
De Westeinder (Zelden van Passe) te 
Zoeterwoude en de Moppemolen te 
Rijpwetering. De molenaar van de Mop, 
Ab Uilenberg woonde met zijn vrouw 
Anna in het zomerhuis van de molen, 
maar toen Ab overleed moest er af en 
toe toch met de molen gemalen wor-
den. Pieter houdt van stevig malen, ter-
wijl Anna van Ab gewend was dat die 
vrij tam maalde. Pieter kreeg dan ook 
constant aanmerkingen van Anna,om 

Willem van Velzen op bezoek (foto Andries Veloo, 14 januari 2012). 

Pieter den Haan bij de achterwaterloop 
van de Veendermolen (foto Andries Veloo, 
14 januari 2012). 

Rond op achtkant (foto Andries Veloo, 14 januari 2012). 
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het wat rustiger aan te doen, iets waar 
Pieter geen zin in had. De eerst volgen-
de keer legde Pieter de molen rondvol, 
ging naar binnen deur op slot en ging 
op de eerste zolder zitten lezen en rea-
geerde niet op het kloppen van Anna. 
Daarna dan ook geen last meer van 
haar gehad.
In 1991 is Pieter met Floor in het zomerhuis 
van de Veendermolen gaan wonen en 
de kinderen Adriaan (1997) en Johanna 
(2000) zijn op dat plekje en met de mo-
len grootgebracht.
Malen is zowat het mooiste wat er is, 
helaas was de toestroom van water 
naar de molen een probleem, mede 
door een aantal vaste stuwen (de pol-
der heeft 3 polderniveaus). Doordat de 

Het polderpeil aan de andere kant van 
de polder was dan vaak nog geen cm. 
gezakt. Sinds een aantal jaren zijn er 
drijvende stuwen geplaatst en is de toe-
stroom van water veel beter geworden. 
Er wordt veel met de molen gemalen en 
toen een paar jaar terug er een nieuw 
gemaal moest komen kwam er iemand 
van het Hoogheemraadschap bekij-
ken waar het beste een hulpgemaal 
geplaatst kon worden, Pieter zei tegen 
die man, waarom een hulpgemaal ,er 
staat er al jaren eentje. De man was 
enigszins verbaasd, en vroeg of Pieter 
en de molen dan in staat waren om 
de polder tijdens de werkzaamheden 
te bemalen. Als vrijwillig molenaar is er 
toch niets mooier dan tijdelijk professio-
neel bezig te zijn met je molen. De sa-
menwerking met de medewerkers van 
het Hoogheemraadschap is sindsdien 
verbeterd.

De Drooggemaakte 
Veenderpolder

De vroegere Veenderpolder is voor te 
stellen als een soort eiland, ten noorden 
begrensd door het Haarlemmermeer, 
ten westen door de Ade, de Kleypoel, 
de Koppoel en de Rijpweteringse vaart, 
aan de zuidzijde door de WijdeAa en 
ten oosten door het Paddegat, het 
Braassemermeer en de Oude Wetering. 
In het begin van de 17e eeuw was er 
van inpoldering nog geen sprake d.w.z. 
er waren nog geen dijken. In 1631 werd 
besloten om het land ten zuiden van 
de Lange Wech te bepolderen. De 
Lange Wech liep en loopt nog steeds 
van de herberg De Vergulde Vos in 
Rijpwetering door Roelofarendsveen 
naar Oude Wetering. Zo ontstond de 
Groote Veenderpolder. Niet lang daar-
na werd ook het land ten noorden van 
de Lange Wech bepolderd en in twee 
polders ingedeeld, De Lijckerpolder 
en de Googerpolder. In de vroegere 
Veenderpolder liepen twee sloten van 
noord naar zuid, de Kerksloot en de 

Kaart van de ontworpen verkaveling van 
de drooggemaakte Veenderpolder door 
A. Hanegraaff, 1832 (Kaartenverzameling 
Hoogheemraadschap van Rijnland nr. A 
1165 Schaal circa 1:3.000). 

Het ‘Veendereiland’; fragment van de kaart van het Hoogheemraadschap van 
Rijnland van Jan Jansz. Dou en Stevin van Broeckhuijsen uit 1647 (Kaartenverzameling 
Hoogheemraadschap van Rijnland). 

gemalen zijn voorzien van storingsmel-
ders, ging vaak het laagwateralarm af, 
het gemaal staat n.l. naast de molen. 
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Loetsloot, die in het zuiden uitmond-
den in de Wijde Aa. Op de kop van de 
Kerksloot stond de Poelwijckermolen en 
op de kop van de Loetsloot stond de 
Loetslotermolen. De laatste was een wip-
molen, die op de huidige plaats van de 
Veendermolen stond. In de Lange wech 
waren twee duikers aangebracht t.b.v. 
de Lijckerpolder en de Googerpolder. 
De Googerpolder had zelf ook nog een 
molen en de Lijckerpolder werd ook be-
malen door de Moppemolen, toen nog 
een wipmolen. Door de opkomst van de 
grote steden is de polder in gedeeltes 
verveend t.b.v. de turfwinning. De ver-
vening van het hele ‘eiland’ vond plaats 
van 1700 tot ca. 1835. Er ontstonden zo 
vijf nieuwe polders en die bestaan nu 
nog: 
- I de Googerpolder
- II de Veender en Lijckerpolder buiten 

de bedijking
- III de Veenderpolder onder Woubrugge 

(later onder de gem. Alkemade)
- IV de Drooggemaakte Veender en 

Lijckerpolder
- V Polder het Noordveen
De Veender en Lijckerpolder buiten de 
bedijking is nooit uitgeveend en is een 
groot tuinbouwgebied met veel kassen. 
Het is een heel mooi gebied met veel 
veenpoeltjes en veenslootjes.
De droogmaking van de Veenderpolder 
kwam klaar in 1834, toen is dus ook de 
molen gebouwd, de Poelwijcker en 
de Loetslootmolen werden toen af-
gebroken. De Moppemolen zou de 
Lijcker polder gaan bemalen en voor 
de Veender en Lijckerpolder buiten 

de Bedijking werd de Meerkreukmolen 
gebouwd in Oude Wetering. In ‘Molen-
wereld’ nr. 138 van juni 2010 (interview 
met Aad Toet) staat hoe het verder 
ging met de Drooggemaakte Veender 
en Lijckerpolder en de bemaling van 
de Veender en Lijckerpolder Buiten de 
Bedijking.

Molenaars

De eerste molenaar op de Veender-
molen was Jacob Bontje tot ongeveer 
1862. Toen kwam de eerste van der Willik 
op de molen en deze Jan van der Willik 
heeft tot 1908 de polder bemalen. Hij is 
opgevolgd door zijn zoon, ook Jan ge-
naamd. Deze Jan was getrouwd met 
Jansje v.d. Pouw Kraan, dochter van 
de molenaar van de Doesmolen te 
Hoogmade. Jonge Jan trok met zijn ge-
zin in de molen en ouwe Jan trok met zijn 
vrouw in het zomerhuis. Jonge Jan kreeg 
8 kinderen en ging na het overlijden van 
zijn ouders in het zomerhuis. De molen 
werd in 1926 gedeeltelijk gesloopt. Er 
werd toen gestopt met het malen op 
windkracht, want de molen had te wei-
nig trekkracht. Er werd een dieselmotor 
geplaatst en Jan werd dus machinist. Hij 

was daar heel niet rouwig om. Als mo-
lenaar verdiende je het zout in de pap 
niet en er moest worden gebaggerd of 
als dagloner gewerkt bij de boeren in 
de buurt. Het malen moest dus s’avonds 
en s’nachts gebeuren. Dit was een zeer 
zwaar leven. De diesel hoefde je alleen 
maar op te starten en je kon aan het 
werk om wat bij te verdienen. De die-
selmotor gaf veel problemen. Men be-
sloot in 1934 toch weer om op de wind te 
gaan malen, mede door de resultaten 
die met het Dekkerwieksysteem werden 
behaald. Jan had geen zin om weer 
achter de molen te gaan staan en bood 
zijn ontslag aan.
In 1935 kwam molenaar Kraan op de 
Veender tot 1949 . Zeer veel leden van 
de familie Kraan hebben in Rijnland 
molens bemalen. Het maalloon van 
Kraan bedroeg toen hij de molen ver-
liet ƒ 600,- per jaar. De volgende mole-
naar begon in 1949 met een maalloon 
van 375 gulden per jaar. Er waren echter 
geen boetesystemen meer. Deze mo-
lenaar heette Leen van den Berg, een 
neef van de huidige molenaar van de 
Zwanburgermolen, ook Leen van den 
Berg geheten.
 In 1957 kwamen men van een zeilschool 
praten met Leen van den Berg, om 

Het ‘Veendereiland’ met zijn polders.

De Veendermolen in zijn oorspronkelijke 
uitvoering.

De Veendermolen op 23 juni 2001bij 
de ingebruikstelling na restauratie 
(foto J.L.J. Tersteeg).
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BON
Help ons de molen en daarmee ons landschap te bewaren. Wij hebben uw hulp hard 
nodig. Het gaat ons daarbij niet alleen om geld, maar ook om uw steun als sympathisant. 
Donateur worden mag natuurlijk ook! Uw gift wordt uitsluitend aan de molens besteed, 
onze stichting werkt geheel pro deo.

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

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

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

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

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

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

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

invullen en in envelop versturen naar de:

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

Laat de
 

molens 

draaien

✂

zich op het molenerf te vestigen. Leen 
vond dat pima, want ze betaalden er 
een goeie huur voor en Leen kon te-
gen vergoeding ook klussen, steigers 
aanleggen. Konijnenhokken werden 
omgebouwd tot verblijfsruimten en voor 
opslag. Leen van den Berg heeft met de 
molen tot 1967 voor de polder gemalen. 
Toen werd er een gemaal naast de mo-
len geplaatst.

Willem van Velzen

Willem is geboren in 1947 in het huis naast 
De Jonge Willem, de voormalige koren-
molen aan de Wijde Aa circa 200 m ten 
noordoosten van de Veendermolen en 
kwam als kind dan ook vaak bij Leen 
van den Berg . Later kwam Willem ook 
op bezoek bij de heer Mans, toen voor-
zitter van de Rijnlandse Molen Stichting, 
die regelmatig met de Veender maalde. 
De heer Mans had al gauw in de gaten, 
dat Willem er kaas van gegeten had 
en hij mocht al snel zelfstandig met de 
molen aan de slag en vanaf 1979 tot 
2000 was Willem vrijwillig molenaar van 
de Veender molen. Pieter Den Haan 
nam daarna het stokje over en Willem 
bleef reservemolenaar en als de molen 
draait komt hij nog regelmatig langs, 
zo ook vanochtend, erg leuk, want met 

zo’n vraaggesprekje komen er allerlei 
herinneringen boven. Willem heeft tot 
voor kort altijd in de Veenderpolder ge-
woond, maar nu woont hij in het dorp 
Rijpwetering.

De molen

De Veendermolen is dus gebouwd in 
1834 als een met riet gedekte achtkante 
molen op hoge veldmuren; het gebrui-
kelijke Zuid-Hollandse type watermolen. 
In 1926 werd hij gedeeltelijk afgebro-
ken, maar in 1934 weer opgebouwd, nu 
echter niet meer met een houten op de 
veldmuren, maar rond getailleerd opge-
metseld. (zie ook ‘Molenwereld’ 2001-3-
78 t/m 86) Daartoe werd eerst een be-
tonnen achtkante ring onder de veld-
muren gestort, waaronder palen werden 
geheid ,om het extra gewicht van de 2 
steens gemetselde romp te kunnen op-
vangen. Op de achtkante veldmuren 
werd een ronde betonnen ring gestort, 
als basis voor het ronde metselwerk. Op 
afstand is niet te zien dat de romp ge-
metseld is, vanwege het getailleerde 
lijf. De kap, die van een andere molen 
komt (van de molen van de Noordeind 
en Geerpolder onder Langeraar; zie 
‘Molenwereld’ 2004-12-408 t/m 410) zou 
bekleed worden met rubber dakleer, 

maar toen men bezig was om de kerk-
toren van Hoogmade te bekleden met 
roodkoperen platen, bleven er platen 
over. Deze overgebleven koperen pla-
ten zijn toen gebruikt voor de kap van de 
Veender, erg duurzaam, want ze zitten 
er nog op, maar helaas is de plaatcon-
structie niet goed waterdicht. Met de ge-
deeltelijke herbouw is de molen voorzien 
van Engels kruiwerk. De molen is weer op-
gebouwd, dankzij het Dekkertuig, waar-
door het malen van water beter mogelijk 
was. De molen kreeg dus Dekkerwieken, 
in 1937 werd een Dekkerroede vervan-
gen door Ten Havekleppen, in die com-
binatie gaf het nog beter resultaat. Later 
werd deze combinatie vervangen door 
het Fauëlsysteem, wat er nu nog opzit. 
De Veendermolen is in 1978 in eigen-
dom gekomen van de Rijnlandse Molen 
Stichting en op het moment is de molen 
in zeer goede conditie.

De ronde, gemetselde romp op de veldmuren van zijn voorganger. Door de vormgeving 
is de molen op afstand niet snel herkenbaar als een stenen molen (foto Andries Veloo, 
14 januari 2012).

1934: de nieuwe Veendermolen in 
opbouw; het steken van de binnenroe. 
Aan de lier Jan Straathof. Zijn zoon 
Dirk Straathof staat op de lange spruit. 
Op de ladder (midden) de Hoogmadese 
molenmaker Gijs Verbij; links van hem 
Jan Colijn en op de steiger staat metselaar 
Koos Strijk.
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A C T I E F

Begin Januari 2012 zijn door de gunstige 
vorstomstandigheden door de molen-
makers van Hiemstra uit Tzummarum 
werkzaamheden verricht aan molen 
Duivehok onder Tzum. De door roede-
breuk getroffen molen heeft een nieuwe 
houten as gekregen en is weer van hou-
ten roeden voorzien. De roeden zijn ge-
maakt van douglas en na het optafelen 
verduurzaamd. De vorige roeden waren 
evenals de bovenas van bilinga.
Ook is de bokjasker van Augustinusga 
door molenmaker Rolf Dijkema van 
Hiemstra Tzummarum geheel gerestau-
reerd en onder ideale omstandigheden 
weer op z’n plek gezet. Bij de restauratie 
is de op Friese wijze geconstrueerde bok 
weer geheel origineel vervaardigd. De 
boktjasker behoort tot een van de oud-
ste van ons land.

1. De molen Duivehok onder Tzum met zijn nieuwe houten as en roeden; een van 
de wenige spinnenkopmolens met een achtzijdige ondertoren (foto Johannes Kooistra, 
10 februari 2012). 

2. De oliemolen De Ooievaar met zijn nieuwe kruis; links de fabriek van Duyvis, 
een bedrijf met een oliemolenoorsprong (foto A. van den Berg, 20 januari 2012). 

3. Werkoverleg; v.l.n.r. Fred Havik, Ron Blonk en Remco Jonker 
(foto A. van den Berg, 20 januari 2012).

De tjasker van Augustinusga met zijn 
nieuwe bok (foto Johannes Kooistra, 
6 februari 2012).

1. 

2.

3.
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Onlangs hebben wij voor molen De 
Ooievaar een nieuw wiekenkruis ge-
maakt. De nieuwe roeden zijn gemaakt 
door Vaags naar het model model van 
Pot en zien er wederom prachtig uit.
Vrijdag 20 januari was het zover: tussen 
de buien door en bij een stevige westen-
wind hebben we met met een telekraan 
van Joh. Schol de roeden gestoken. 
Echt lekker Hollands weer! Omdat een 
end al opgehekt was moesten we flink 
in de touwen hangen om het geheel 
te sturen. Het ging allemaal naar wens. 
Verder hebben we wat klein onderhoud 
verricht.

Naast restauraties die op een andere 
plaats in dit blad al onder de aandacht 
zijn gebracht, zoals de Geesina in 
Groenekan, de Dikkemolen in Zwam-
merdam en de Kockengensemolen te 
Kockengen, hebben we de afgelopen 
tijd gewerkt aan de onderstaande 
projecten:

De Zwaan - Holland Michigan USA
In de werkplaats is een compleet nieu-
we stelling prefab klaargemaakt en 
geschilderd. Wanneer dit nummer van 
Molenwereld verschijnt, is alles onder-
weg naar Holland Michigan. Naast het 
vervangen van de stelling, zal er ook an-
der onderhoudswerk aan onder andere 
de vang worden uitgevoerd.

Molen te Little Chute - Wisconsin USA
In de werkplaats wordt volop gewerkt 
aan de diverse onderdelen voor deze 
nieuwe molen, zoals aan het 8-kant, 
kap, maalstoel, gaande werk etc. Op 
locatie is de betonnen onderbouw ge-
reed gekomen.

Geremolen te Hazerswoude-Dorp
Deze molen krijgt een compleet nieuwe 
fundering, waarbij ook de waterlopen 
verdiept worden zodat het scheprad 
weer voldoende tasting krijgt. Begonnen 
is met de achterwaterloop, krimp en 
voorwaterloop opnieuw te funderen en 
tegelijk verdiepen, diverse schoeiingen, 
krooshek en kroosbrug. Na de winter 
wordt er een tijdelijke woning neergezet 
voor de bewoners en kan aan de molen-
fundering zelf worden begonnen.

Meulfrans
optafelen: het volledig klaar maken 
van een nieuwe roede in de werkplaats 
voordat deze wordt gestoken. 
tasting: de diepte die het scheprad in 
het water steekt.

4. De nieuwe voorwaterloop van de Geremolen (foto Verbij Hoogmade, 13 januari 2012).

5. Een veld van het achtkant voor de molen in Little Chute in de maak in de werkplaats 
(foto Verbij Hoogmade, 10 februari 2012).

6. De verdiepte achterwaterloop van de Geremolen in Hazerswoude. Het water uit 
de polder kan de molen weer in; eerder stond het scheprad door de verlaging van het 
polderpeil nagenoeg droog en kon de molen onmogelijk zijn werk meer doen 
(foto Verbij Hoogmade, 13 januari 2012).

7. Het ophekken van de buitenroe van De Ooievaar; boven Ron Blonk onder Remco 
Jonker (foto A. van den Berg, 20 januari 2012).

4. 5.

6.

7.
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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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HOBBELAAR!

Oorzaak 3: De Rijn

Het gezegde kleine oorzaken, grote 
gevolgen is zeker van toepassing 
als het gaat om de veroorzaken 

van hobbelarij. Een steen kan vaak pri-
ma malen en zó ineens heeft zij het op 
haar heupen en hobbelt. En dan gaat 
het weer een dag of wat goed. Zo’n si-
tuatie doet zich veel vaker voor bij een 
windsteen dan bij een stoomsteen. Die 
laatste werkt op een vast toerental, dat 
heeft maaltechnisch grote voordelen. 
Dat onregelmatige toerental waar wind-
gedreven stenen bijna altijd mee te ma-
ken hebben is een extra bron van hob-
belproblemen. Op de problemen die 
de schuddebak daarmee heeft hoop ik 

Help een: HOBBELAAR! (3)

Molennamen

Zaankanters heb ik hoog in het 
vaandel staan; nuchtere mensen 
met beide benen op de grond: als 

je gewoon doet dan doe je al gek ge-
noeg. Maar onlangs sloeg de twijfel 
toe: hadden de Zaankanters hun nuch-
tere verstand dan toch verloren? Als je 
de naamgeving van de Zaanse molens 
bekijkt dan zie je dat - tot voor kort - 
Zaankanters gewoon, nuchter met hun 
tijd meegingen. Molennamen werden 
in de hedendaagse spelling genoteerd 
en allerlei rare nostalgische of oubollige 
trutseltjes en frutseltjes, zoals je ze elders 
wel tegenkomt, waren de Zaankanters 
vreemd; hulde; tot voor kort dan. Als 
ik het goed begrepen heb is de naam 
Ooievaar naar het vergeetboek verwe-
zen. Nee, het moet Ooijevaar zijn. Zo 
was het volgens de Zaanse molenge-
leerden vroeger ook. Daar heb ik twij-
fels bij, want dan is Ooijevaer misschien 
nog beter verantwoord en zelfs Ooijevair 
moet kunnen. Zijn die Zaankanters nou 

helemaal van Lotje getikt? Moeten de 
Zaanse molens dan mee met de alge-
mene molenvertrutting? Ik had mij nooit 
kunnen voorstellen dat Zaankanters zo 
diep zouden zinken.
Ineens ging mij een lichtje op! Ik begrijp 
het! Eureka! Het is geen kwestie van ou-
bolligheid, maar van marketing. Zulke 
nostalgische namen verkopen beter en 
vergroten daardoor het draagvlak voor 
de molens. Het is toch de zakelijkheid die 
zegeviert! Net zoiets als die groenteboer 
die op zijn winkelraam ‘BLOMKOL’ kalkte, 
want dat verkocht volgens hem beter 
dan ‘BLOEMKOOL’. Het zakelijk instinct 
van Honig is nog niet dood. Natuurlijk 
dat is het! 
Het is zo simpel als wat:
- Maak van De Zoeker De Soecker; his-

torisch compleet verantwoord en het 
bezoek komt als vliegen op de stroop 
af!

- Het Prinsenhof moet natuurlijk Prin c en  
hoff zijn; een naam die veel meer status 
geeft, passend bij de vorstelijke her-
komst; puur opwaardering.

- Het Pink; Het Pinck doet het toch veel 
beter?

- De Koker is toch een naam van niks; 
als De Coocker straalt zo’n molen veel 
meer waardigheid uit.

Zo kan ik eindeloos doorgaan met his-
torisch volledig verantwoorde namen: 
De Helt Josua, De Huysman, De Bleeke 
Doot, De Gecroonde Poelenburgh. Dat 
laatste kan misschien wel niet vanwege 
het oorspronkelijke bouwjaar van de 
molen, maar een kniesoor die daar op 
let. Het gaat per slot om het effect. Zoiets 
zou bij Moderne Monumentenzorg stan-
daard moeten zijn. Onbegrijpelijk dat 
men die nieuwe zaagmolen niet gelijk 
de naam Het Jonge Schaep heeft ge-
geven; een gemiste kans! 
Vind u dat ik doordraaf? Helemaal niet! 
Historisch puur verantwoord, eigenlijk 
zou het vanzelfsprekend moeten zijn te-
genover het monumentale karakter van 
deze molens. Het zou mij niet verbazen 
als overijverige Zaankanters al werken 
een gereviseerde editie van het beken-
de boek Duizend Zaanse Molens dat ik 
een tijd geleden eens op ‘Marktplaats’ 
kocht. Natuurlijk krijgen dan de molens 
hun echte namen weer; het zal tijd wor-
den! De moderne tijd heeft het gros van 
de Zaanse molens toch niets dan ellen-
de gebracht. En natuurlijk ga ik ook met 
mijn tijd mee.
         Balij Cluijver

later eens terug te komen, nu bekijken 
we even gericht de rijn. Hoe groot is de 
rijn in relatie tot het kropgat? Een klein 
of normaal kropgat en een flinke grote 
rijn biedt wellicht te weinig ruimte voor 
het maalgoed om in de steen te komen. 
Dat kan tot gevolg hebben dat bij een 
hoge draaisnelheid (een deel van) het 
graan een beetje blijft ‘plakken’ tegen 
de steen door de middelpunt vliedende 
kracht. Zakt de molen wat af, dan valt 
het de steen in, die zich vervolgens een 
moment als het ware verslikt. Alleen bij 
snelle wisselingen van de maalsnelheid 
zou dat kunnen optreden. Nu de rijn zelf, 
vast werk is verre te verkiezen boven 
een balanceerrijn, maar ja, je zult het 
er maar mee moeten doen! De Engelse 

rijnen die tegenwoordig zo domineren, 
zijn in principe ontwikkeld voor stoomste-
nen. Zij zijn op de windmolens in gebruik 
gekomen voor stenen waaraan niet de 
allerhoogste eisen wat betreft uitmaling 
en meelstructuur werden gesteld, voer-
stenen dus. Kleine onregelmatigheden 
bij voorbeeld door slijtage in de rijn of 
de potjes, betekenen ruimte en zijn dus 
een potentiële oorzaak voor hobbelen. 
Alles moet zuiver en precies passen en 
zeker niet te vlug zijn. Passen de binnen- 
en buitenrijn zuiver en haaks? Drukken 
de respectievelijke tappen of oren niet 
tegen schuin-gesleten vlakken aan, dan 
kunnen ze zich soms iets omhoog wer-
ken! Pandsel werd eens geroepen bij 
een steen waarvan de Engelse rijn om 
de tappen busjes had, waardoor de rijn 
supersnel kon schommelen. Ja, precies, 
en dus ook zeer snel ging hobbelen. Een 
stroef bewegende rijn maalt rustiger. 
Leg maar eens de steen open en kijk of 
je op de rijntappen en in de draaipunten 
roodachtig/bruine stof ziet. Dat wordt 
veroorzaakt door overmatig bewegen 
en duidt op onrustig lopen. Alles moet 
goed passen, als in een moderne ma-
chine of motor, er slingert wel even 1000 
kg zo’n 100 keer per minuut door in de 
rondte!
                                                   Pandsel
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De Groninger pellerij 
                 omstreeks 1900

J.S. Bakker

De Groninger koren- en 
pelmolens zijn veelal van een 
indrukwekkend formaat. De 
Aurora was een reus onder 
de reuzen; de allergrootste. 
Hij werd in 1833 gebouwd 
door molenmaker Van Deest 
voor Nanne Jans Mulder als 
opvolger voor een afgebrande 
voorganger. De nieuwe molen 
kostte maar liefst 60.000 
gulden. De baliehoogte was 
maar liefst 16 m. Op 2 augustus 
1942 verspeelde molen in een 
zware bui zijn kruis. Dat 
was het begin van het einde. 
In september 1954 werd hij 
gesloopt door Medendorp uit 
Zuidlaren.
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Molenkennis beperkt zich (te) vaak tot de molen 

zelf. Daarbij wordt al te gemakkelijk vergeten dat 

de molen als productiemiddel onderdeel is van een 

keten, een proces. Het molenbedrijf strekt zich 

verder uit dan de molen. Het doen en laten met de 

molen kan eigenlijk alleen maar begrepen worden 

vanuit het bedrijf, de bedrijfstak. Het ontbreken 

van die kennis wekt allerlei misverstanden in de 

hand en er ontstaat soms een vals beeld van dat 

bedrijf, dat verontreinigd is door allerlei halve 

waarheden en hele leugens. Doordat wij steeds 

verder weggroeien van de echte molentijd en de 

generatie vaklieden die het allemaal nog heeft 

meegemaakt heel erg klein is geworden wordt het 

toch wel heel erg moeilijk om een betrouwbaar 

beeld te krijgen, te meer daar goed bruikbare 

bronnen hieromtrent betrekkelijk schaars zijn. 

Toch zijn ze er wel, al moet men ze met een 

lantaarntje zoeken. Zo verscheen in de ‘Nieuwe 

Rotterdamsche Courant’ van 31 december 

1898 een bijzonder interessant artikel over de 

gortpellerij in Groningen dat alleszins verdient aan 

de vergetelheid ontrukt te worden. Om die reden 

nemen we het integraal over.Klein kon het ook. De molen van 
Oudeschip was haast een tegenbeeld 
van de Aurora in Noordbroek. Toch had 
ook hij twee pelstenen en twee koppel 
maalstenen. Zijn ‘levenseinde’ leek wel 
op dat van de Aurora: een asbreuk op 
18 oktober 1941, gevolgd door sloop in 
oktober 1943 (foto W.O. Bakker).

De molen van Bagband in Oost-Friesland, 
niet ver van Aurich is een koren- en 
pelmolen met een woonhuis dat het 
karakter heeft van een volslagen boerderij, 
waarschijnlijk ook, evenals in Groningen, 
vanwege de relatie met de pellerij. Tegen 
de molen staat een pelsteen (foto H. Rona, 
3 januari 2005). 

‘Uit Hunsingoo schrijft men ons: 
Het oud-vaderlandsch be-
drijf van den windmolen is 

voor Groningen en Friesland nog altijd 
van groote beteekenis en vooral in dat 
deel waar de graanbouw de hoofdzaak 
is, in de noordelijke kuststreek met hare 
zavelachtige klei. De landbouwer, de 
bakker en voorts allen, die varkens en 
rundvee houden, vragen dagelijks dien-
sten van den molenaar. In het zuiden der 
provincie wordt al het graan, dat naar 
den molen moet, door den molenaar 
gehaald, in ‘t noorden echter wordt al-
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les bij de molen gebracht. De molenaar 
werkt iederen dag voor het gemaal, het 
malen van ‘t graan voor ‘t vee, doch hij 
is tevens peller en vetmester en pellerij 
en mesterij gaan samen. Het pellen is 
het maken van gort van gerst. Die gerst 
wordt hier voldoende verbouwd op de 
kleigronden en daarom staat die molen 
dus op eene geschikte plaats.
De gerst, verbouwd op den kleigrond 
van Groningen en Friesland is eensdeels 
bestemd voor de brouwerijen in België, 
anderdeels voor de molenaars, die er 
de bekende Groninger gort van maken, 
welke zich onderscheidt door hare dik-
te. De gerst van de andere deelen des 
lands en vooral die uit het buitenland 
leveren ook gort, doch die is fijner van 
stuk.
Een koren- en pelmolen, waarmede flink 
gewerkt wordt - en dat geschiedt hier 
in ieder dorp - verwerkt in een jaar van 
twee-tot drieduizend hectoliter gerst tot 
gort. Gerekend naar de maat wordt van 

het mud gerst een half mud gort ge-
maakt, doch de molenaar maakt ook 
fijnere soorten voor de verzending en 
krijgt dan van een mud 35 kop of liter. 
De verkregen gort gaat verre buiten de 
provincie, in hoofdzaak naar het zuiden 
des lands.
De stoomgraanmolens en stoompelle-
rijen aan de Zaan en elders hebben den 
windmolen een geduchte concurrentie 
aangedaan, vooral ook doordat zij de 
buitenlandsche gerst eerder en goed-
kooper krijgen dan de molenaar aan de 
kust, en een gevolg daarvan is geweest, 
dat de laatste zich krachtig is gaan toe-
leggen op de vervaardiginge der fijnere 
soorten, en wijl daarvoor de inlandsche 
gerst noodig is, die de stoomfabriek 
moet aanvoeren, is hij hier in zijn element 
en kan hij de fabriek staan. 
De concurrentie uit andere deelen des 
lands heeft echter de molenaars tot 
krachtsinspanning gedrongen; ook zij 
moeten naar plaatsen van afzet zoe-
ken en zij hebben ze ook reeds gevon-
den. De fabriek zond den handelsreizi-
ger naar alle beschikbare plaatsen in 

De Koning van Pruisen in Zaandam 
was de grootste Zaanse pelmolen met 
zelfs drie pelstenen en de laatste die als 
gortpelmolen in bedrijf was (tot 1916). In 
1956 herkreeg Het Prinsenhof in Westzaan 
zijn oorspronkelijke inrichting als 
gortpelmolen, zodat de Zaanstreek toch 
nog een echte gortpelmolen rijk is.

De Lelie in Eenrum, gefotografeerd 
vanaf de toren van de dorpskerk. 
Achter de molen het molenhuis met een 
wel zeer grote stal. De molen is nu alleen 
korenmolen, maar was tot 1954 ook 
volledig ingericht als pelmolen 
(foto H. Noot, 20 mei 2004).
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het binnen- en buitenland om gort te 
plaatsen en zij vond natuurlijk aftrek en 
ontnam den molenaar zijne klanten, die 
jaren, lange jaren door hem bediend 
waren. Dat prikkelde den molenaar en 
het wees hem meteen den weg om zich 
staande te houden. Ook zijn handels-
reiziger werkt reeds met succes voor de 
fijnere soorten in de andere streken des 
lands; de stoomfabriek levert de grove 
gort tot onder de wieken als ‘t ware van 
den windmolen, doch de laatste levert 
de fijne Groninger gort onder den rook 
van den fabrieksschoorsteen. 
In den wintertijd heeft de graanmolen 
het hard te verantwoorden, want boven 
het gewone werk van het dorp, moet er 
den geheelen dag en avond met de 
pelsteenen gewerkt worden om gort te 
maken, en is het des daags stil, dan gaat 
de molenaar des nachts aan den arbeid 

als de wind dat gedoogt. Die groote in-
spanning is noodig voor het pellen van 
gort, maar meteen om voedsel te ver-
krijgen voor het rundvee, dat de mole-
naar op zijne stallen plaatst om het vet 
te mesten. De buitenste lagen die van 
de gerst gepeld worden om de gort te 
krijgen, heeten
dust en dienen uitsluitend tot veevoeder.

Het woonhuis bij de molen van 
Wetsinge is voor een Groninger molenhuis 
bescheiden, klein te noemen; het zou 
gaan om de vroegere sarrieshut waar 
de belastingcontroleurwoonde. De stal 
daarentegen liegt er niet om. De molen 
is eigendom van E. Offeringa BV in 
Groningen, de laatste grote industriële 
gortpeller in Nederland 
(foto H. Noot, 28 november 2010).

Sommige pellers in Groningen genoten 
grote reputatie, zoals Büchli in 
Warfhuizen of Bok in Oldehove. Laatst 
genoemde maalde en pelde met deze 
molen De Leeuw in dit dorp. In 1978 
gingen vader en zoon Reitsema in de 
molen weer gort pellen. In 1993 werd 
zoon Piet Reitsema geballoteerd als 
meester-molenaar voor het Ambachtelijk 
Korenmolenaarsgilde. Reitsema wilde 
uitdrukkelijk ook als peller tot het Gilde 
toegelaten worden, zodat hij nu de enige 
off icieel erkende peller binnen dit Gilde is. 
Helaas kwam in 1998 aan het pellen in 
de molen een eind doordat de belangrijkste 
klant het liet afweten. Wel wordt op deze 
molen en enige andere molens af en 
toe nog gepeld, maar qua hoeveelheid 
mag dat helaas geen naam hebben 
(foto H. Noot, 4 april 2004). 
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De wetenschap heeft gevonden, dat 
de meeste voedingswaarde bij granen 
en meer vruchten aan de oppervlakte 
lag en dat blijkt tevens uit de mesterij 
der mulders. Een twintig tot dertig runde-
ren, vooral Twenter-ossen en ook koeien, 
plaatst de molenaar op zijn stal om vet 
te mesten, en dat geschiedt in gewone 
omstandigheden uitsluitend met dust of 
de schil der gerst. Voorheen mestte de 
molenaar uitsluitend Twenter-ossen en 
maakte die zoo vet mogelijk. Zij bereik-
ten een gewicht van 500 tot 1000 pond 
en hooger en werden een half jaar ge-
mest.
In de laatste jaren is dat anders gewor-
den, de handel vraagt niet zulke vette 
runderen, doch vooral vleezige dieren, 
en nu worden de mestossen reeds begin 
Januari verkocht en terstond door ande-
re vervangen, zoodat de molenaar zijn 
geld moet verdienen aan twee dieren in 
plaats van aan één. In October begint 
de mesterij van den mulder in Juni ein-
digt zij
eerst, zodat zij negen maanden duurt. 
Hoe drukker het gaat met de pellerij, hoe 
meer dust er komt, des te meer mestvee

wordt er aangekocht. Zoo blijkt dus hier 
het innig verband tusschen maalderij, 
pellerij en mesterij.’

Dit wel zeer interessante relaas van een 
helaas onbekende auteur met informa-
tie die velen onbekend zal zijn en zeker 
bijdraagt tot een beter begrip van de 
Groninger gortpellerij nodigt wel uit tot 
enige verklarende opmerkingen.

1. Halen en brengen
De opmerking dat in het zuiden van de 
provincie het maalgoed door de mo-
lenaar wordt opgehaald (in geval van 
loongemaal) en het meel weer wordt 
bezorgd, terwijl in het noorden alles door 
de klant wordt gehaald en gebracht 
vraagt om een verklaring; vanwaar het 
verschil?
In het algemeen stond het ‘rijden’ zoals 
het door de molenaar wordt genoemd 
niet in de blakende gunst vanuit het 
kostenoogpunt: je had er een man, een 
paard en een wagen voor nodig. Toch 
gingen molenaars er steeds meer toe 
over vanuit concurrentieoverwegingen. 

De boeren waardeerden, ook uit kos-
tenoverwegingen, die service wel. Het 
probleem was dat wanneer een mole-
naar er toe overging zijn collega’s, te-
vens concurrent, wel moesten volgen. 
Zo verbreidde het rijden zich in streken 
als een olievlek. Molenaars probeerden 
door onderlinge afspraken wel eens aan 
het rijden te ontkomen, maar ook in dit 
opzicht is een keten net zo sterk als de 
zwakste schakel. Ging er één overstag 
dan moesten de anderen veelal mee. 

2. Maalwerk 
In voorgaande nummers van ‘Molen-
wereld’ ontstond enige discussie over 
de aard van het gemaal op de wind-
molens, met name de belang van het 
malen van veevoeders boven het bak-
kersgemaal. De auteur van het kranten-
bericht legt ook de nadruk op het malen 
van veevoeders, al wordt het bakkers-
gemaal wel genoemd.

3. Productie
De schrijver gaat uit van een verwerking 
van tweeduizend tot drieduizend mud 
gerst op jaarbasis voor een flink bedrijf. 

Pelmolens kwamen niet alleen in de het noorden van het land 
of in de Zaanstreek voor, maar door het gehele land. Gelet op 
de uitrusting was de pelfunctie als regel niet zo prominent als 
in de genoemde gebieden. In meerdere molens kan men nog 
sporen van een pellerij aantreffen, zoals in de Leemansmolen in 
Vriezenveen met linksonder de deksels boven de pelsteen, rechts 
het luik voor de schootemmer en tegen het riet de schuif uit 
pelkuip (foto jsb, 5 september 1998).

Pelsteen bij de molen van Bagband (foto H. Noot, 18 april 2006).

Rechts: Een van de mooiste molenensembles van Groningen, zo 
niet van Nederland is dat van De Hoop in Garsthuizen. De molen 
met zijn bijgebouwen vormt in feite een organiek geheel; veel 
meer dan door menig molenliefhebber wordt beseft (foto H. Noot, 
14 april 2007). 



Aangezien het hectolitergewicht voor 
gerst circa 70 kg is komt dat neer op 
140 tot 210 ton in het jaar. Deze cijfers 
zijn uiteraard slechts indicatief. Het zou 
gemiddeld neerkomen op gemiddeld 
zo’n drie à vier ton in de week. En dat 
is heel wat naast het gewone maalwerk. 
De schrijver gaat er vanuit dat een mud 
gerst een halve mud gort oplevert. Dat 
betekent dat er gemiddeld per week 
anderhalve à twee ton gort wordt ge-
produceerd. Voor de fijne soorten gort 
ligt de opbrengst lager, ongeveer een 
derde uit een mud gerst. Deze verhou-
dingen maken wel duidelijk dat het per-
centage afval, de dust zeer hoog is, 50 
tot 65%.
Boorsma geeft aan dat een Zaanse gort-
pelmolen die dag en nacht in bedrijf is 
op jaarbasis 400 ton gerst verwerkt. Dat 
is twee keer zoveel als een Groninger 
molen, maar wel dient bedacht te wor-
den dat vrijwel alle Groninger pelmo-
lens ook volwaardig korenmolen waren, 
terwijl nachtbedrijf op de Groninger 
pelmolens wel voorkwam, maar geen 
algemene regel was. Anders gezegd: 
de Groninger pelmolen kon zich volledig 
meten met de Zaanse, al verschilde de 
bedrijfsvoering. 

4. Afzet
Er wordt algemeen aangenomen dat 
de afzet van de Groninger pelmolens 
lokaal, hooguit regionaal was. Uit dit 
krantenartikel blijkt daar niets van, eer-
der het tegenovergestelde. De auteur 

deelt mee dat de gort ‘verre buiten de 
provincie, in hoofdzaak naar het zuiden 
des lands’ gaat. Nu kan het zijn dat hij 
daarmee alleen de grens aangeeft en 
dat dit niet op het volume slaat. Hoe of 
het ook zij, het beeld over de veel gort 
etende Groningers verdient op zijn minst 
enige bijstelling.

5. Concurrentie
De schrijver meldt dat de Groninger 
pelmolens flink te lijden hebben ge-
had van de stoompellerijen, waarbij hij 
heel begrijpelijk de Zaanstreek noemt. 
Toch lieten de Groninger pelmolens het 
niet klakkeloos over zich heen komen. 
Specialisatie in de fijne gortsoorten was 
hun antwoord en daar hadden de fa-
brieken niet van terug. Daardoor ont-
stond een bizarre situatie: ‘de stoomfa-
briek levert de grove gort tot onder de 
wieken als ‘t ware van den windmolen, 
doch de laatste levert de fijne Groninger 
gort onder den rook van den fabrieks-
schoorsteen.’ Zo kwamen de Zaanse 
pelmolens van twee kanten af in het 
gedrang: door de eigen pellerijen en de 
Groninger gort. In 1916 staakte de laat-
ste Zaanse gortpelmolen, De Koning van 
Pruisen, het bedrijf. Groninger pelmolens 
zouden het nog tientallen jaren langer 
bolwerken, zelfs tot na de oorlog.

6. Mesterij
Hierboven zagen we al dat het pel-
bedrijf veel afval op levert, de helft en 
meer van de gerst werd niet omgezet in 

gort en was dus afval, maar geenszins 
waardeloos. Het was goed bruikbaar als 
veevoer. In eerste instantie zou men den-
ken aan varkens, maar dat is blijkbaar 
niet of minder het geval. De schrijver 
heeft het uitsluitend over het vetmesten 
van runderen. Het gaat om voor die tijd 
vrij grote aantallen. Hij spreekt over twin-
tig tot dertig stuks. De bestaansgrond en 
daarmee de welvaart van de Groninger 
molenaar rustte zo op drie pijlers: 

- het maalwerk;
- de pellerij; 
- de vetmesterij. 

De eerste twee zullen voor molenlief-
hebbers min of meer vanzelfsprekend 
zijn, de laatste nagenoeg onbekend. Als 
men het echter weet dan kan men het 
nog steeds zien aan de grote stallen die 
bij sommige Groninger molens en mo-
lenhuizen voorkomen zoals in Wetsinge, 
Eenrum of Garsthuizen. Het zal misschien 
niet overal het geval zijn geweest. Er zul-
len ook wel molenaars zijn geweest die 
de afvallen gewoon verhandeld heb-
ben. 
De combinatie van koren- en pelmolens 
met molenhuizen die het karakter heb-
ben van een volslagen boerderij kom 
je ook in Oost-Friesland tegen en heeft 
vermoedelijk dezelfde achtergrond. De 
molen van Bagband is er een heel mooi 
voorbeeld van, maar ook daar zijn er 
vele meer.
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LAATSTE POTROEDEN 
 in Ri jnland ui tgemalen

Willem Waltman

Molenroeden zijn in binnen- en buitenland 

eeuwenlang van hout gemaakt. De 

levensduur was tamelijk beperkt. IJzer leek 

betere mogelijkheden te bieden. 

Op 8 maart 1852 kreeg A. Pot ‘in den 

Elshout’ (Kinderdijk) octrooi voor tien jaar 

‘op ijzeren molenroeden, door de as gaande’. 

De Potroe was verwekt! Naderhand maken 

ook andere fabrikanten ijzeren roeden, 

maar tot op heden heeft geen ervan Pot 

geëvenaard; noch in aantal, noch in uiterste 

levensduur. Tussen 1852 en 1944 maakte 

het bedrijf - afgaande op de nummering - 

bijna 3000 ijzeren roeden. De laatste, no. 

2814 ging in 1944 naar de korenmolen van 

Surhuisterveen. Toen viel het doek voor dit 

gerenommeerde bedrijf. Honderden roeden 

leefden nog tientallen jaren voort. Maar aan 

alles komt een eind, ook aan Potroeden.

In november 2011 j.l, zijn de Potroeden van de molen van de 
Stevens hofjespolder te Leiden, voorheen Wassenaar, vervan-
gen door nieuwe gelaste exemplaren. Op zich niet zo bijzon-

der, zei het dat hiermee wel de laatste in een molen voorkomende 
Potroeden van Rijnland zijn verdwenen.
Beide roeden van het fabrikaat Gebr. B. Pot uit Elshout bij de Kinder-
dijk, waren destijds gemaakt voor de molen van de naburige Noord-
Hoflandse polder te Voorschoten.

Bericht in het ‘Algemeen Handelsblad’ van 5 mei 1852 over de 
verlening van het octrooi voor molenroeden aan A. Pot op 8 maart 1852. 
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De binnenroe gaat de molen uit 
(foto Willem Waltman, 4 november 2011).

De buitenroede, met het nummer 2578, 
werd in 1925 gemaakt, en de binnen-
roede, met het nummer 2603 werd in 
1927 afgeleverd. De roeden waren oor-
spronkelijk gemaakt met een lengte 
van 21,00 meter, en bij het steken in de 
Stevenshofjesmolen ingekort met twee 
hekgaten per end, tot een lengte van 
19,60 meter.

Verhuizing

In 1933 werd de molen van de Noord 
Hoflandse polder vervangen door een 
elektrisch gemaal en de overbodig ge-
worden molen werd voor sloop verkocht 
aan sloper A. van der Pouw Kraan te 
Hoogmade. In 1934 koopt het bestuur 
van de Stevenshofjespolder bij A. van 
der Pouw Kraan de bovenas en beide 
ijzeren roeden van de molen van de 
Noord Hoflandse polder. Tot die tijd had 
de Stevenhofjesmolen nog gemalen 
met houten roeden.

De Stevenhofjesmolen bij avond met het vernieuwde kruis 
(foto Willem Waltman, 18 november 2011).

De roe ‘tekent’ f link: roest; de voorplaat komt los. De twee beugels aan de 
achterzijde van de roe dienen voor het opzetten van de seinvlag of de seinlantaarn 
(foto Willem Waltman, 27 oktober 2011).

Veel molens in de omgeving van Voor-
schoten/Wassenaar hebben tot het 
laatst met houten roeden gemalen, Pas 
in 1925 werd door het molenmakersbe-
drijf Yperlaan uit Voorschoten in deze 
regio de eerste ijzeren roede gestoken, 
Het ging hier om de Potroede nummer 
2576 in de molen van de Ruigelaanse 
en Zonneveldspolder onder Valkenburg 
(ZH).
In 1897 werd door ijzergieterij De Prins 
van Oranje een bovenas geleverd voor 
de Stevenshofjesmolen. Waarom dan 
in 1934 ook de bovenas van de Noord 
Hoflandse polder werd overgenomen 
en gestoken, is tot op heden een raad-
sel. In het polderarchief word niets ver-
meld over een eventuele asbreuk of iets 
dergelijks omstreeks 1934.
In 1935 worden de bovenas en de 
Potroeden van de Noord-Hoflandse pol-
der, in de Stevenshofjesmolen gestoken 
door molenmaker G.J. Yperlaan.
Omstreeks 1956 zijn de roeden al aan re-
paratie toe en worden er in het midden-
stuk, wat in de askop zit, platen opgelast 
door de smid Van Dijk, van de naburige 
Rijndijk.
Oud-molenaar, Arie van der Ham, wist 
dit nog heel goed, want de roeden zijn 
één voor één eruit gehaald om ze aan 
de Rijndijk te laten repareren, zodat de 
molen met één roede door kon malen.
Bij de restauratie in 1982, zijn de Pot roe-
den weer fors gerepareerd, wederom 
door smid Van Dijk, en zijn de roeden 
ook nog getectyleerd aan de binnen-
zijde.

Vervanging

Het is algemeen bekend dat de Pot-
roeden van na de eerste wereldoor-
log van mindere kwaliteit waren als de 
exemplaren van voor die tijd en had er 
mee te maken dat er na die tijd minder 
koolstof in het ijzer voorkwam, waardoor 
het ijzer gevoeliger werd voor roest.
De laatste tijd worden er weer oude 
Potroeden gerepareerd door middel 
van het aloude klinken. Ook voor de 

De roe met de omstreeks 1956 in het 
midden opgelaste platen (foto Willem 
Waltman, 27 oktober 2011).
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In polderarchieven treft men soms nog reclamemateriaal van Pot 
in diverse uitvoeringen aan. Deze ‘folder’ dateert van omstreeks 1880 
en bevat een lijst afnemers. Het is opvallend, dat afgezien van enkele 
droogmakerijen, de lijst nauwelijks polders in Rijnland vermeldt. 
De molens waren er - afgezien van de droogmakerijen - als regel niet 
zo groot en de roeden daardoor niet zo lang, zodat men zich bij het 
goedkopere hout bleef houden. 

Potroeden van de Stevenshofjesmolen is 
dit nog overwogen, maar omdat de roe-
den al ‘vrij ver heen waren’ en omdat de 
roeden al meermalen door middel van 
elektrisch lassen waren gerepareerd, is 
hier van afgezien.
Bij het bestellen van de nieuwe gelaste 
roeden is gebruik gemaakt van de ge-
gevens uit het Potarchief van de roeden 
zoals deze in 1925 en 1927 waren ge-
maakt, dus de afmetingen, de porring 
of ‘bogt’, en de zeeg of ‘schoot der hek-
kens’, is in de nieuwe (Straathof) roeden 
gelijk aan de afgedankte Potroeden, 
met als enig verschil dat de roeden nu 
besteld zijn met een lengte van 19,60 
meter, i.p.v. 21 meter.

Seinmolen

De molen van de Stevenshofjespolder 
fungeerde vroeger als seinmolen van 
het Hoogheemraadschap van Rijnland 
voor het maalpeil van de boezem ten 
zuiden van de Oude Rijn. Hiervoor werd 
s’nachts een olielantaarn, en bij daglicht 
een seinvlag op de bovenste wiek ge-
voerd om aan te geven dat er niet meer 
op de boezem mocht worden uitgema-
len. Hiervoor zat op de buitenroede een 

Constructiedetail: hoekijzers met 
de erop geklonken platen (foto Willem 
Waltman, 8 november 2011). 

Een potroe van binnen gezien: niet 
alleen de hoekijzers met de platen, 
maar ook een dwarsschot (foto Willem 
Waltman, 8 november 2011).

De roeden van de molen werden op de 
eeuwenoude, beproefde manier verwisseld: 
met spierkracht. Dat gebeurt nog steeds 
op plaatsen die met een moderne kraan 
nagenoeg onbereikbaar zijn. Alleen is de 
kaapstander vervangen door een lier en 
het touw door staaldraad (foto Willem 
Waltman, 7 november 2011). 

Willem Waltman, de auteur van dit 
artikel neemt de askop onderhanden 
voordat de nieuwe roe wordt gestoken. 
De binnenroede is nog een oude potroe 
(foto Leo Middelkoop, 31 oktober 2011). 
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stel beugels om de lamp/vlaggenstok in te plaatsen.
Ook bij de nieuwe roeden zijn deze beugels, puur uit historisch 
oogpunt, weer aangebracht.

Het vervangen van de roeden is gedaan door molenmakersbe-
drijf Verbij uit Hoogmade, met als ‘uitvoerenden’ Willem Waltman 
en Frans van der Pouw Kraan, van wiens grootvader in 1934 de 
Potroeden werden aangekocht voor de Stevenshofjespolder!
Toen de afgedankte Potroeden éénmaal kortgesneden lagen, 
en ze aan de binnenzijde goed te zien waren, bleken de roeden 
nog slechter dan verwacht, met name in het middenstuk bleken 
de hoekijzers plaatselijk finaal doorgeroest te zijn.

Van deze ‘laatste’ Potroeden rest alleen nog het ondereinde 
van de binnenroede met merkplaatje en nummer welke in de 
Stevenshofjesmolen is ‘tentoongesteld’ als herinnering aan een 
rijke historie.

De nieuwe buitenroede zit erin; de beurt is nu aan de binnenroede 
(foto Leo Middelkoop, 2 november 2011).

De oude Potroe wordt door Frans van der Pouw Kraan in 
stukken gebrand. De constructie van een geklonken potroe is goed 
zichtbaar. Soms gebruikte men delen van zo’n roe nog als hekpalen 
of brugliggers en zo kom je ze hier en daar nog tegen 
(foto Leo Middelkoop, 31 oktober 2011). 

De laatste nieuwe roeden die door Pot naar Rijnland geleverd 
werden waren de nummers 2795 en 2796 welke in 1941 werden 
gestoken in de Dikke molen bij Zwammerdam. Ze waren niet onder 
een gelukkig gesternte geboren, want een asbreuk in 1944 betekende 
voor hen het einde. Een dergelijk voortijdig einde gold trouwens 
ook voor de allerlaatste potroe in Surhuisterveen, die al in 1946 
sneuvelde (foto Dick Kenbeek, 10 januari 2009).

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



 

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!!! 




