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orig jaar verscheen in het novembernummer de eerste aflevering
van een opmerkelijk verhaal over een opmerkelijke molen: de
oliemolen van Jacob Heus aan de Rotte. In dit nummer staat het
tweede en laatste deel dat nog opmerkelijker is. Het is vrij technisch en
daardoor bepaald niet gemakkelijk, maar zeker de moeite waard. Men
zegt wel eens ‘armoede maakt vindingrijk’ en de molen van Heus is als
het ware een bewijs van deze stelling. Anders gezegd: hoe maak je met
zo weinig mogelijk geld toch een zo functioneel mogelijke molen?
We blijven in dit nummer nog meer op de molentechnische toer: in de
molen Aeolus in Wemeldinge blijkt een heel bijzonder kruiwerk te liggen,
blijkbaar bedoeld om zo licht mogelijk te kruien en de kap soepel in het
spoor te houden. Dat is weer eens wat anders dan op zijn Engels!
Verder kwamen er nog enige interessante reacties binnen op het maartnummer. Met de gebruikelijke rubrieken was de koek deze reis weer aardig op.
JSB

En Balie Kluiver vreest...

Bij de omslag voorzijde: Al zijn de Zuid-Hollandse oliemolens alle verdwenen op wat schamele restanten na, gelukkig is er in de Zaanstreek nog
van te genieten. In meerdere wordt zelfs regelmatig olie geslagen, een
belevenis op zichzelf. Op deze foto het interieur van De Bonte Hen, met
links de voorslag en rechts de naslag. De lengte van voor- plus naslag
maakt wel duidelijk dat dit nooit in de molen van Heus had gekund met
zijn wijdte van circa 5,75 m! (foto Martin Bus, 12 november 2005).
Bij de omslag achterzijde: Winters plaatje van de molen van Nispen bij
Roosendaal. Deze in 1850 gebouwde molen geniet bekendheid vanwege zijn wieksysteem, uitgevonden door de Goese molenmaker Van
Riet, waarschijnlijk in samenwerking met de Nieuwdorpse molenaar Van
Boven, op wiens molen het in april 1936 voor het eerst werd aangebracht
(vandaar de snel in vergetelheid geraakte naam Bovrie-roede). Potters
in Wouw is de tweede geweest en Aerden in Nispen in juli 1936 de derde.
Volgens ‘Lobok’ (pseudoniem van de Loosbroekse molenaar Goijaerts)
was de naam Riebildek beter, want volgens hem was het ‘t samengaan
van de ideeën van Van Riet, Bilau en Dekker. Het Van Rietsysteem is inmiddels overal verdwenen behalve aan de molen van Nispen waar het
onlangs gerestaureerd is (foto Ton Meesters, 4 februari 2012).
Uw mooiste molenfoto ook in kleur op de achterpagina van de
Molenwereld? De achterpagina reserveren wij voor lezers die hun mooiste molenfoto’s graag met anderen willen delen. Inzending kan zowel per
post als per e-mail. In het laatste geval is wel een voldoend hoge resolutie vereist: minimaal 300 dpi. Inzending kan geen plaatsing garanderen.
Er zijn per jaar immers maar elf mogelijkheden en bovendien streeft de
redactie naar spreiding per regio en molentype. U kunt uw foto (‘s) insturen of mailen naar de redactie van Molenwereld.
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Groot onderhoud aan Molen
Ter Haar

Aantasting molenbiotoop
De Hoop te Haren

In de zomer van 2012 zal er groot onderhoud worden uitgevoerd aan de standerdmolen van Ter Haar. De gemeente
Vlagtwedde heeft opdracht gegeven
om het kruiswerk van de standerdmolen
te vervangen. Ook worden de staartbalk
en de trap hersteld. Daarmee wil de
gemeente de veiligheid van de molen
waarborgen. Aansluitend op de bouwkundige werkzaamheden wordt de molen geschilderd. Om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren worden de wieken, de trap en de kast gedemonteerd
met behulp van een mobiele kraan.

Naast molen De Hoop te Haren komt
mogelijk nieuwbouw met een horecabestemming. De bouwplannen vormen
een verdere aantasting van het molenbiotoop, ofwel aantasting van de
belevingswaarde van de molen die op
deze manier weer een stukje aan het
oog onttrokken. Tijdens de renovatie
van De Hoop in 2010 werden er al plannen ontwikkeld om de omgeving van
de molen een grondige opknapbeurt te
geven. In de loop der tijden is er respectloos van alles voor de molen gebouwd,
waardoor deze sterk aan het zicht ont-

trokken is en minder wind kan vangen.
Molenliefhebbers betreuren de gang
van zaken met betrekking tot deze plannen. Het is jammer te zien dat na enkele
conflicten binnen het bestuur van de
molenstichting er weinig met de molen
gebeurt en deze op bovenstaande manier nog verder wordt ingebouwd.

Vorderingen herstel molen
Dijkerhoek
Op 5 maart is de kap van korenmolen in
Holten-Dijkerhoek afgenomen. Dat gebeurde met een grote kraan die de kap
voorzichtig in een naastgelegen weiland

De omgeving van de molen van Haren is in de loop der jaren sterk veranderd zoals het Raadhuisplein met het opvallende molenplaveisel
(foto H. Noot, 22 augustus 2011).
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De molen van Welsum in de rouw (foto Caspar van Beek, 18 februari 2012).

heeft geplaatst. De werkzaamheden
maken onderdeel uit van de restauratie
die al enige tijd gaande is (Molenwereld
2011-12-409). Eerder werd een potroede
uit de molen gehaald voor reparatie. De
werkzaamheden moeten voor zaterdag
12 mei klaar zijn.

Bij het overlijden van Gerard
Duitemeyer
Korenmolen Houdt Braef Stant in Welsum
heeft in februari in de rouw gestaan. In
de ochtend van 22 februari 2012 is op
94-jarige leeftijd de heer G. Duitemeyer
overleden. Gerard Duitemeyer is gehuwd met Willeke Duitemeyer-Scheele,
eigenaresse van de molen. In het afgelopen half jaar ging de gezondheid van
Gerard langzaam achteruit. Uiteindelijk
moest hij opgenomen worden in het verpleeghuis De Wendhorst in Heerde. Daar
werd hij vaak meerdere malen per dag
bezocht door zijn vrouw Willeke en zijn
kinderen. Ook anderen wisten de weg
naar Gerard te vinden. Vlak voor kerst
hing de vlag uit op de molen. Gerard
was in goede conditie en kon zijn molen,
zijn thuis, weer bezoeken. Deze dag was
om te zien of hij ook tijdens de kerstdagen thuis zou kunnen zijn. Het lukte en
positieve vooruitzichten van een gezellige kerst lagen in het verschiet. Helaas
ging het na de kerstdagen lichamelijk

steeds wat minder en uiteindelijk heeft
Gerard zijn strijd moeten opgeven. De
Korenmolen Houdt Braef Stant heeft tot
op de dag van de begrafenis in de rouw
gestaan. Casper van Beek.

Woningbouw bij Op Hoop van
Beter te Ingen

den, de molenaar en de molenvereniging, geen bezwaar gemaakt tegen de
komst van het appartementen gebouw.
De bouw tot 12 meter op 300 meter afstand zit binnen de 1:100 regel en past
ook binnen de Gelderse molenverordening.

Er ligt al jaren de wens om in het bouwplan Het Woud te Ingen een appartementengebouw te realiseren.
Omwonenden hebben daar steeds bezwaar tegen gemaakt en dit tot bij de
Raad van State. Begin maart kwam de
uitspraak en zijn alle bezwaren verworpen. Hierdoor is de weg vrij om de plannen te realiseren. Een bewoner van Het
Woud had de Raad van State gevraagd
om het bestemmingsplan, waarmee de
gemeente het mogelijk maakt de bouw
te realiseren, te vernietigen. De gemeente Buren heeft geen fout begaan bij het
afgegeven van de vergunning, dus de
bouw van 12 meter hoog kan doorgaan.
Als argument brachten de bezwaarmakers in dat molen Op Hoop van Beter,
gelegen op een afstand van driehonderd meter, last van de hoogbouw zou
hebben. Aangezien de bezwaarmakers
geen direct belanghebbenden zijn met
betrekking tot ingebracht argument
werd dit niet gehonoreerd. Bovendien
hadden de werkelijke belanghebben-
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Molen Kerkdriel wordt toch
gerestaureerd
Na jaren van onzekerheid, ziet het er nu
echt naar uit dat de restauratie van de
Sara Catharina te Kerkdriel zal gaan starten. In 2004 draaide de molen voor het
laatst. De technische staat was zodanig
slecht dat het niet meer verantwoord
was de wieken langer door de wind te
laten bewegen. Jarenlang stelde molenaar Adelbert van Korlaar alles is het
werk om met steun van rijk, provincie en
gemeente de molen te restaureren. Pas
in 2010 was er eindelijk het groene licht.
Als eerste werd toen het wiekenkruis
verwijderd (Molenwereld 2011-05-264).
Met het naar beneden halen van de in
zeer slechte staat verkerende kap is nu
de volgende fase ingegaan. De ingrijpende restauratie, die 340.000 euro kost,
wordt uitgevoerd door Molenmakers
Aannemersbedrijf Coppes B.V. uit Berg
haren en is naar verwachting 1 juli van
dit jaar gereed.

Restauratie watervalletje Putten
bijna rond
Het Puttens Historisch Genootschap
hoopt dit voorjaar te kunnen beginnen met het herstel van de waterval op
de hoek van de Cleenhorsterweg en
Engersteeg. Het watervalletje was vroeger te vinden bij de papiermolen op
deze locatie.
Deze papiermolen werd in 1661 op het
landgoed Vanenburg gebouwd en is
tot ongeveer 1850 in gebruik geweest.
Het watervalletje was in 1918 niet meer
nodig en werd afgebroken. Het metselwerk van de stenen trapjes bleef echter
bewaard en is nog duidelijk zichtbaar, al
moet het flink worden opgeknapt. Het
Puttens Historisch Genootschap heeft

De molen van Vaassen op de startblokken los van zijn plek (foto C. Wittekoek,
21 maart 2012).

berekend dat voor ongeveer 10.000
euro het watervalletje in de oude staat
kan worden hersteld. Nu ook een provinciale bijdrage aan het project is toegezegd zijn de financiën zo goed als rond.
Wat er dan nog moet gebeuren, is dat
de oorspronkelijke loop van het beekje
moet worden hersteld. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden in twee
weken worden afgerond.

Start gemaakt met verhogen
van Daams’ molen
In maart is een start gemaakt met het
verhogen van Daams’ molen te Vaassen.
De molen wordt vervolgens door aannemersbedrijf Van Laar verplaatst via een
rollenbaan naar het pleintje voor De
Wieken. Daarna kan men de nieuwe fundering aan gaan brengen. Deze bestaat
uit een betonplaat op een diepte van
circa drie meter. Op de funderingsplaat
brengt men ‘prefab’ kelderwanden aan
met er bovenop het kelderdek voor begane grondvloer. Wanneer de fundering
gereed is, wordt de molen via de rollenbaan terug gebracht naar de oorspronkelijke plaats en daarna opgevijzeld met
behulp van computergestuurde hydraulische vijzels. De verhoging bedraagt
4,90 meter. In de betonfabriek maakt
men ondertussen de betonsegmenten
die onder de molen komen. De molen
krijgt zowel boven als onder de grond
meer ruimte voor andere activiteiten.
Het plan is om de molen zes dagen in

Sinds 2010 staat de molen van Korlaar
in Kerkdriel onttakeld in afwachting van
restauratie; nu zal het leed snel geleden
zijn (foto Gerard Barendse, 25 mei 2011).
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de week open te stellen. Ook de exploitatiemogelijkheden nemen toe met de
vestiging van een koffie- en theeschenkerij. De stichting is ervan overtuigd dat
de molen een aantrekkingskracht zal
hebben die het toeristisch bezoek ten
goede komt. Aanvankelijk ging men er
van uit dat de molen gedemonteerd
zou moeten worden, omdat de vijzeltechnieken duurder uit zouden pakken.
Aannemersbedrijf Van Laar maakte
evenwel een plan dat bij een gelijkblijvende aanneemsom toch tot vijzelen
kan worden over gegaan.
De Stichting Vaassens’ molen deelt over
de voortgang mee: De voorbereidende
werkzaamheden voor de verhoging van
Daams’ molen verlopen keurig volgens
planning. Begin maart zijn allerlei voorzieningen aangebracht om de molen
een stuk(je) op te vijzelen. Dat betekent
dat op woensdag 21 maart circa 14.00
uur de vijzels in positie en op druk zijn gebracht. Daarmee is de feitelijke start gemaakt met het gecompliceerde proces
van de verhoging van de molen waar
Vaassen nu al zo lang op wacht.
Zo was de molen los van zijn oude fundering en rustte tijdelijk rusten op hydraulische vijzels. Toen de molen 40 cm
omhoog was gebracht stopte het vijzelproces voorlopig even. De ruimte die
daarmee is ontstaan was voldoende om
de rollenbaan in positie te brengen en
de zogenaamde “tankrollers” op hun
plaats te krijgen. Tankrollers zijn als het
ware zware rolschaatsen die elk 100 ton
kunnen torsen. Dat is wel nodig ook om
de complete molen met een berekend
gewicht van circa 240.000 kilogram de
oversteek naar de andere kant van de
Jan Mulderstraat te laten maken. Na de
tussenstap van 40 centimeter omhoog
kon de molen op een zogenaamde rollenbaan geplaatst worden. De rollen-

-MOLENSACTUEELbaan bestaat uit zware stalen balken die
het totale gewicht moeten dragen en
verdelen. De molen staat voor enige tijd
geparkeerd op het pleintje voor gebouw
De Wieken en het bekende beeldje van
‘de Molenaar’ heeft daarvoor plaats
moeten maken.
De oversteek van de molen van ene
naar de andere kant van de Jan
Mulderstraat is uitgevoerd in de week
van 26-30 maart. Niet iedereen is in de
gelegenheid de operatie te komen
aanschouwen; daarvoor is een oplossing gevonden. In samenwerking met
Total Electronics aan de overkant van de
straat is er een webcam geïnstalleerd
die elk uur een ‘foto maakt en deze op
de website van Daams’ molen plaatst.
(www.daamsmolen.nl) Op deze website
is ook een verslag en foto’s te zien van de
voorbereidende werkzaamheden.

Sporen van historische molen in
Voorst
Het Waterschap Veluwe is begin maart
bij graafwerkzaamheden in Voorst op
restanten van de Nijenbekermolen gestuit. Het waterschap is momenteel bezig de Voorsterbeek in oude luister te
herstellen. De oude, bochtige loop van
de beek wordt weer zichtbaar gemaakt.
Medewerkers van het waterschap vonden er een oude stenen vloer, een molensteen en overblijfselen die duiden
op de voormalige aanwezigheid van
een molengoot. De voormalige molen was nauw betrokken bij Kasteel De
Nijenbeek. In 1372 verdween de molen
door verwoesting. Ruim twee eeuwen
later, in 1597 vond herbouw plaats en in
1935 is de molen in zijn geheel afgebroken. Het is de bedoeling dat de resten
van de historische molen in de grond

blijven zitten. Hiervoor moet het ontgravingsplan van het waterschap wel enigszins aangepast worden.

Restauratie Van Lennepsmolen
Velp eind maart gestart
De restauratie van de Van Lennepsmolen
in Velp is eind maart gestart. De noodzaak van restauratie kwam naar voren
toen het waterrad drie jaar geleden
door verzakking stil kwam te staan.
Monumentenwacht inspecteerde de
watermolen en kwam met een gedetailleerde lijst van onderdelen die dringend
aan onderhoud toe waren. Na de restauratie komt de molen, waarin een restaurant gevestigd is, weer in beweging.
De inspectie bracht nog meer mankementen aan het licht. Zo moet ook de
gevel dringend opgeknapt worden, net
als de waterloop waar het rad in draait.
De kosten bedragen 90.000 euro, waarvan het Rijk een groot deel voor haar
rekening neemt. De gemeente Rheden
en de provincie Gelderland leggen allebei 5.000 euro op tafel. Ook eigenaar
Kluit draagt zijn aandeel in de kosten bij.
Het laatste groot onderhoud stamt uit
de jaren tachtig van de vorige eeuw.
De werkzaamheden worden uitgevoerd
door Vaags uit Aalten.

Molen van Volkers te Wapenveld
wordt atelier
De voormalige molen van Volkers aan
de Kanaaldijk in Wapenveld wordt gerenoveerd en gebruikt als galerie en atelierruimte. Het gaat om de romp van de
molen en de aangebouwde maalderij,
pakhuis en winkel. De bedrijfswoning
op het terrein gaat tegen de vlakte en

De molen van Volkers in Wapenveld
(foto Donald Vandenbulcke, 17 augustus
2009).

maakt plaats voor een nieuw woonhuis.
De gemeente Heerde gaat akkoord met
het voorgenomen plan van de eigenaar
van het terrein. De molenromp met aanbouw is een rijksmonument en heeft een
prominente plek langs het Apeldoorns
Kanaal. Het is de bedoeling dat de toekomstige atelierruimte en galerie deels
opengesteld worden voor publiek. Dat
sluit volgens de gemeente aan op de
herontwikkeling van het Apeldoorns
Kanaal, dat in de nabije toekomst bevaarbaar moet worden gemaakt voor
de pleziervaart. Bovendien valt de restauratie van de molenromp goed bij het
Samenwerkingsverband Cultuurhistorie
Gelderland, waarin instanties zijn vertegenwoordigd die zich uitspreken over
het aanpassen van monumenten. De
bedrijfswoning kan worden gesloopt,
omdat deze geen monumentstatus
heeft. Nu het SCG en Heerde akkoord
zijn is het aan eigenaar Volkers om de
plannen concreet uit te werken.

Sloop van molenrestant Woezik

De Nijenbeker molen in Voorst in zijn nadagen. Zijn toekomst is hem aan te zien.
Het linkse rad is een normaal houten onderslagrad; het rechtse is een merkwaardig ijzeren
rad (foto De Prins 20 april 1929).

Molenwereld

Op 5 maart is een start gemaakt met de
sloop van het restant van de Woezikse
molen aan de Holenbergseweg in
Wijchen-Woezik. Het restant wordt gesloopt, omdat de gemeente Wijchen
(die sinds 1971 eigenaar is) bang is dat
er vroeg of laat ongelukken gebeuren
met het op instorten staande restant. De
gemeente Wijchen heeft eerst gezocht
naar een nieuwe eigenaar die het restant op zou willen knappen, maar is daar
niet in geslaagd. Met de sloop worden de
reeds in 2000 voorgenomen plannen uiteindelijk uitgevoerd (Molenwereld 2000-
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van de bestaande molen van Wijchen
De Nieuwe Molen werd genoemd was
in 1909 door molenmaker Coppes uit
Bergharen gebouwd voor Alb. Lamers,
een boerenzoon, die de molen combineerde met een bakkerij en een kruidenierswinkel. De molen werd - zoals in die
tijd veelvuldig voorkwam - vermoedelijk
gebouwd met de onderdelen van een
Hollandse watermolen. Later zette zijn
zoon Jo het bedrijf voort. In 1970 deed
hij het over aan zijn knecht Bart Loeffen

die al sinds 1957 bij hem in dienst was. Al
na een jaar kocht de gemeente Wijchen
de molenstomp. Ze had de omliggende
grond nodig voor de nieuwbouwwijk die
in Woezik gepland stond. Loeffen kon wel
molenaar blijven, maar het maalwerk
was toen al zeer sterk teruggelopen; wel
bleef de handel in veevoeders. De windmolen was toen al ter ziele; afgebrand
op 18 oktober 1924. Na de brand werd
de onderbouw gedeeltelijk verwerkt in
een nieuwe maalderij.

Biotoop De Trouwe Wachter in
Tienhoven verbeterd
De bosjes rondom de Trouwe Wachter
zijn flink gesnoeid. Daardoor kunnen de
wieken van deze gerestaureerde molen
in Tienhoven meer wind vangen. Zo’n
vijftig jaar geleden bestond de omgeving van de molen vooral uit moeras
en rietland. Het riet werd in die tijd nog
gemaaid. Later is men hiermee gestopt
vanwege economische redenen. Het
gevolg was dat de percelen bebost
raakten. En dat belemmerde de Trouwe
Wachter zeer. Ook een aantal legakkers
zijn aangepakt. De elzenbomen op deze
akkers zijn afgezet, zodat ze niet meer
kunnen omwaaien. Zo kunnen de legakkers behouden blijven en kan er weer
overjarig riet terug komen. Daarvan zullen vogels als snor en rietzanger weer
profiteren. Het werk is uitgevoerd door
bos- en landschapsverzorgingbedrijf Piet
de Vries. De gesnoeide bomen zullen
weer uit gaan lopen en om de drie jaar
zal Natuurmonumenten - met medewerking van vrijwilligers - de bosjes snoeien.
Natuurmonumenten.

Houtzaagmolen De Otter blijft
toch in Amsterdam

De nu gesloopte maalderij van De Nieuwe Molen in Woezik; de rechterkant is een restant
van de voormalige molenonderbouw (foto E.G.M. Esselink, 1 mei 2010).

In maart heeft het bestuur van stadsdeel West het besluit bekendgemaakt
dat houtzaagmolen De Otter op zijn
plek in Amsterdam-West blijft staan.
De molen is al jaren inzet van discussie. De omgeving is in de loop der tijd
volgebouwd, waardoor de molen te
weinig wind krijgt om genoeg te kunnen
draaien. De Stichting Houtzaagmolen
De Otter die de molen beheert, wilde
het monument daarom verplaatsen
naar Uitgeest, tegen de zin van het
stadsdeel, dat daar geen toestemming
voor gaf. Hierop stapte de beheerder
naar de rechter. Die vond dat het stadsdeel een vergunning moest geven om
de molen te verplaatsen. De Raad van
State floot in november 2011 de rechter
terug. Die had niet mogen besluiten dat
er een vergunning moest komen. Wel
moest het stadsdeel West een nieuw
besluit nemen over de molen. Het stadsdeel heeft dat nu gedaan en blijft erbij:
de molen moet blijven staan.

Overdracht Varnebroeker
in Heilo

Advertentie in De Molenaar van
28 januari 1925. Hieruit valt af te leiden
dat de vlucht 25 of 27 meter was. Deze
lengte wijst in de richting van een ZuidHollandse watermolen met een vlucht van
circa 27,50 meter die dan naar Wijchen
verplaatst zou zijn.

Op 6 januari 2012 heeft bij notariskantoor
Winter & Van Leersum de overdracht
plaatsgevonden van de Varnebroeker
molen te Heiloo. Molenstichting Alkmaar
en Omstreken is daarmee de nieuwe eigenaar geworden van deze omstreeks
1860 gebouwde unieke grote weidemolen. Na enkele jaren van contact tussen de molenstichting en de gemeente
Heiloo is dit contact in de tweede helft
van 2011 nog eens aangehaald wat
heeft geleid dat het proces van de over-

Het bericht in De Gelderlander van maandag
20 oktober 1924 over de brand van de
molen in Woezik.
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Bestuursleden van de molenstichting
en medewerkers van de gemeente Heiloo
heffen het glas op de overeenmkomst
(foto 6 januari 2012).

De Varnebroeker molen aan het
Maalwater in Heiloo (foto 20 september
2009).

dracht in een stroomversnelling is geraakt.
Zowel de molenstichting als de gemeente Heiloo zijn verheugd dat de samenwerking tot dit resultaat heeft geleid en
overtuigd dat hiermee de toekomst van
de Varnebroeker molen is verzekerd.
Het streven is om in 2012 een plan tot uitvoering van herstelwerkzaamheden op
te stellen. Het bestek voor de restauratie
ligt al klaar, nu wordt het hoog tijd om
tot uitvoering over te gaan, welke taak
Molenstichting Alkmaar en Omstreken
met enthousiasme gaat oppakken.
molenstichtingalkmaar.nl

heeft dan ook zijn gelijke niet. Behalve
de twee vijzelmolens ontbreekt iedere
bescherming. Wieken is blijkbaar het heilig makende kriterium; de rest telt blijkbaar voor monumentenbeschermers
niet. Door het ontbreken van bescherming lunnen vrij gemakkelijk aanvallen
beraamd worden op het molengebied.

In 2008/2009 was er veel deining rond de
eventuele bouw van een groot woonhuis in de voormalige voorboezem naast
voormalige schepradmolen 3. Er werd
bezwaar tegen gemaakt, omdat men
een dergelijke nieuwbouw niet vond
passen in dit gebied. De bezwaarmakers
kregen van de gemeente ZevenhuizenMoerkapelle het gelijk aan hun zijde. In
2010 speelden er problemen rond een
hoogspanningsleiding bij het gebied.
Gelukkig kon er een compromis worden
bereikt (zie Molenwereld 2011-2-47,48).
De gemeente Zenhuizen-Moerkapelle
is in 2010 opgegaan in de gemeente
Zuidplas. Nieuwe heren, nieuwe wetten
zo redeneerde blijkbaar de eigenaar van
de Finse bungalow die in 2008/2009 de
plannen verijdeld zag voor de bouw van
een woonhuis. Hij vraagt dan vergunning aan voor een veel groter en hoger
kantoorpand die hem door de gemeente Zuidplas wordt verleend. De bewoners
van de Rottedijk die de afgelopen jaren
zo met succes hebben gestreden voor

Weer bedreiging molengebied
Moerkapelle
De Rottedijk in Moerkapelle is een zeer
bijzonder molengebied; het ‘Kinderdijk
van de molenstompen’ wordt het wel
eens genoemd. Alle zeven molens die
ooit polder De Honderd Morgen of Wilde
Veenen bemaalde zijn incompleet nog
aanwezig; zes aan de Rottedijk en een
aan de oostkant van de polder. Ook hun
bijzondere onderlinge samenhang via
de boezems is nog duidelijk herkenbaar.
Dit complex aan gewezen watermolens
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-MOLENSACTUEELhet behoud van het authentieke karakter van de Rottedijk hebben ook nu weer
de strijdbijl opgenomen om de bouw te
verhinderen. Of het weer lukt? Als adequate bescherming ontbreekt blijft het
dweilen met de kraan open, zelfs bij een
uniek molengebied. Het ware te wensen
dat men op allerlei niveaus de aangrenzende Tweemanspolder en De Honderd
Morgen als een droogmakerijreservaat
wil beschermen. Dan gaat het niet alleen om de molens, maar juist om de
onderlinge samenhang met het gebied
die vrijwel overal elders in het centrale
droogmakerijgebied tussen Rijn en IJssel
verloren is gegaan.

Negentiende Westlandse
Molendag 30 juni 2012
Op zaterdag 30 juni 2012 organiseren
de Westlandse molenaars van 09.0017.00 uur de negentiende Westlandse
Molendag. Op deze dag is het mogelijk zeven koren - en vijf poldermolens
in werking te zien en te bezichtigen.
Deelnemende korenmolens zijn: De
Hoop te Maassluis - De Korpershoek te
Schipluiden – Windlust te Wateringen
-De Korenaer te Loosduinen - De Vier
Win
den te Monster - De Korenmolen
te ’s Gravenzande - De Drie Lelies te
Maasland. Deelnemende poldermolens zijn: De Wippersmolen te Maassluis

- De Dijkmolen te Maasland - De Nieuw
landsche Molen te Hoek van Holland De Groeneveldse Molen te Schipluiden
-De Schaapweimolen te Rijswijk - De
Oude Liermolen te De Lier. Evenals voorgaande jaren doet ook de Crossleydieselmotor van het gemaal van de
Oude Lierpolder te De Lier weer mee.
Ter hoogte van de Oostgaag nummer 23
is het mogelijk om de fundering van de
Kleine Kralingermolen te bezichtigen. U
kunt starten bij elke deelnemende molen en een aanbevolen fietsroute met
stempelkaart kopen voor 5 euro (de
fietskaart is alleen op die dag bij elke
molen verkrijgbaar). De hele tocht, die
niet verplicht uitgefietst hoeft te worden,
is ongeveer 60 kilometer lang. Bij het behalen van minimaal vijf stempels (molens) komt u in aanmerking voor een leuk
aandenken aan die dag. Meer info op:
www.westlandsemolens.nl

Tweede Landerdse Molendag
op 6 mei 2012
Op zondag 6 mei 2012 organiseert het
Platform Toerisme Landerd, in samenwerking met de vrijwillige molenaars uit
Zeeland, de tweede Landerdse Molen
dag. Het belooft een bijzonder evenement te worden. Een fietsroute leidt
de deelnemers langs de molens van
Landerd en vertelt het verhaal achter

deze molens. Bij iedere molen worden
diverse activiteiten georganiseerd voor
kinderen en volwassenen, zoals het
bakken van broodjes, een oude winkel
met graanproducten en lezingen in de
Coppensmolen in Zeeland over “De molen in de molen”. Het is een gezellig dagje uit voor het hele gezin, de buurtschap
of de vereniging. Platform Toerisme
Landerd.

Afronding en voortgang
restauraties Heusden en Altena
In het Land van Heusden en Altena is
momenteel een restauratie inhaalslag
gaande aan verschillende molens van
de Molenstichting Land van Heusden en
Altena. Grootste nieuws is wel het nagenoeg gereedkomen van de Zandwijkse
en Uitwijkse Molen te resp. Almkerk en
Sleeuwijk. Het bijzondere duo langs de
A27 was op zaterdag 17 maart voor het
eerst sinds circa acht jaar weer samen
draaiende te zien in volle zeilen. Op die
dag werd er door molenaars Arie Hoek,
Marco van Steenis en Michel Dellebeke
proefgemalen met de molens. Op 13

De molens zijn gedeeltelijk gesloopt,
maar de oude situatie is nog herkenbaar
aanwezig. Normaal zijn de molens in een
droogmakerij nagenoeg identiek. Een
opvallend verschil is dat aan de Rottedijk
‘alles anders’ is, tot in de grond toe;
molenarcheologie van de eerste orde. De
foto is van vrijwel hetzelfde punt genomen
als de foto van omstreeks 1910. Van
v.r.n.l.: de molens 1, 2 en 3. De overigen
gaan schuil achter de bomen (foto jsb).

De Rottedijk met zes malende molens
rond 1910.
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De Uitwijkse en de Zandwijkse molen
malen voor het eerst in jaren weer samen
(foto Michel Dellebeke, 17 maart 2012).

Werkzaamheden aan de molen van de
Vervoornepolder bij Werkendam (foto Bart
Mols, 20 maart 2012).

De kaal gezette molen van De Oude
Doorn bij Almkerk (foto Bart Mols,
20 maart 2012).

oktober 2011 werden de roeden van de
Zandwijkse Molen reeds gestoken. Op
de ondertoren na kwam ook de Uitwijkse
Molen eind 2011 nagenoeg gereed. In
maart 2012 zijn de roeden van De Oude
Doornse Molen te Almkerk kaal gezet,
waarmee het grote herstel van de in zeer
slechte staat verkerende molen zichtbaar vorm heeft gekregen. Een en ander is voorafgegaan door de werkzaamheden aan de fundering. De Molen van
de Vervoornepolder te Werkendam tenslotte, wordt sinds begin 2012 druk gewerkt aan onder andere de rieten kap.

het rijksmonument Paviljoen Welgelegen
te Haarlem. Na een succesvolle pilot
wordt de regierol in het restauratiebeleid
nu structureel gedecentraliseerd van het
rijk naar provincies. Voor dit doel stort het
rijk jaarlijks 20 miljoen in het provinciefonds. Provincies bepalen welke rijksmonumenten worden gerestaureerd en verbinden geldstromen van regionale partners, waaronder gemeenten en particulieren. Door vraaggericht te werken en
regionale verbindingen te leggen komt
er landelijk aanzienlijk meer dan 20 miljoen beschikbaar voor restauratie. De afgelopen drie jaar hebben de provincies
via een pilot ervaring opgedaan met
deze nieuwe werkwijze. IPO-Bestuurslid
Elvira Sweet: “Onder regie van provincies hebben partijen in de regio de rijksbijdrage voor restauratie meer dan verdrievoudigd. Beter dan het rijk kunnen
provincies beoordelen welke projecten
voor de regio van vitaal belang zijn en
welke partijen willen bijdragen aan de
financiering. Dit is niet alleen goed voor

Provincies nemen voortouw bij
restauratie rijksmonumenten
Provincies nemen voortaan het voortouw in de restauratie van rijksmonumenten. De feestelijke ondertekening
van deze afspraak door staatsecretaris
Halbe Zijlstra en IPO-portefeuillehouder
Elvira Sweet vond op 5 maart plaats in
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de restauratie zelf, maar geeft ook een
impuls aan de regionale economie.”
Provincies zijn verheugd de regietaak
nu structureel te kunnen oppakken. Dit
doen zij in samenwerking met hun partners. Op lokaal en regionaal niveau met
gemeenten en particuliere organisaties.
Op landelijk niveau zal nauw contact
worden gezocht met de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed en het Nationaal
Restauratiefonds. Staatssecretaris Zijlstra:
“Monumenten bieden een grote economische waarde, zoals werkgelegenheid
voor de bouw. Ik ben blij dat de provincies nu het voortouw nemen voor het
beheer en onderhoud van monumenten, want vanuit hun perspectief kan het
beste worden bekeken welke restauraties bij kunnen dragen aan plaatselijke
ontwikkelingen.”

Ruilbeurs op 21 april 2012 te
Dordrecht
Op zaterdag 21 april 2012 tussen 10.00
uur en 14.00 uur zal er zoals vanouds
weer een ‘molenruilbeurs’ worden gehouden waar molen-ansichten, molenfoto’s, molenboeken, molenpostzegels
enz. geruild kunnen worden. Het is leuk
om als molenliefhebbers elkaar weer
eens te ontmoeten en op deze manier
de verzameling weer aan te vullen. Voor
toegang tot de molen wordt 1 euro gevraagd. Er is dan ook de mogelijkheid de
molen te bezoeken en bij genoeg wind
zal hij ook draaien. Wij hopen u weer te
mogen ontvangen op molen Kyck Over
Den Dyck, Noordendijk 144 te Dordrecht.
Meer informatie: Henk van Steenbergen,
tel. 0162-516602 of Nelly Sonneveld:
n.sonneveld@vodafonevast.nl
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In ’t kort

lijkt een oplossing voor De Volksvriend te
Gemert ver weg.
- In december 2011 is door de RCE een
Richtlijn voor het vervaardigen van stalen
molenroeden uitgegeven.

- De Stadsregio Arnhem-Nijmegen kent
een half miljoen toe aan het herbouwproject van de Thornsche Molen bij Leuth.
- In maart zijn onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan molen Buiten
Verwachting te Nieuw- en Sint Joosland.
- Met het ontstaan van een patstelling
tussen (onder andere) de gemeente
Gemert-Bakel, eigenaar Van Roij, de
Heemkundekring en de molenstichting

Molenkalender
21 april 2012: Molenruilbeurs - Dordrecht.
12 mei 2012: Nationale Molendag.
30 juni 2012: Westlandse Molendag.

De Thorense Molen bij Leuth omstreeks 1940. De constructie week sterk af van de
bij wipmolens gebruikelijk en is o.a. uitvoerig beschreven in Molenwereld 2002-5
(foto coll. C.E. van der Horst).
Standerdmolen 1 in Heusden in de takels om de standerd te vervangen
(zie Molenwereld 2012-3-90); (foto H. Timmermans, 7 februari 2012).

-ADVERTENTIES-

A L M E N U M

Voor molenrestauraties

Houthandel
Zagerij
Import
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In te zagen volgens bestek en tekening
Verder:
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B ijzonder
g ema a l

J.S. Bakker

Krimpen a/d IJssel bedreigd

D

e Krimpenerwaard was oudtijds
een zeer molenrijk gebied. Aan
het einde van de 17de eeuw telde
de waard 59 watermolens. Dat zou in de
19de eeuw nog verder oplopen tot 62. Die
vermeerdering werd vooral ingegeven
door de bouw van voormolens, waarmee de bemaling twee-hoog werd om
op die manier een antwoord te krijgen
op het probleem van het inklinken van
het veen in de waard zelf en de stijgende rivierwaterstanden op de Lek en de
IJssel. Uiteraard was die getrapte bemaling een symptoombestrijding; kon ook
niet anders zijn. De kwalen bleven voortwoekeren. In een enkel geval kwam het
zelfs tot een bemaling drie-hoog: zoals
in de polders Bergambacht en Hoek en
Schuwagt. Het definitieve antwoord was
de centrifugaalpomp in combinatie met
een stoommachine of later motoren. (zie
het artikel: ‘De opmars van de centrifugaalpomp’in Molenwereld 2005-11-330).
De polders Langeland en Kortland in
Krimpen a/d IJssel vormen een schitterend voorbeeld van deze ontwikkeling.
Beide polders hadden oorspronkelijk ieder een eigen molen die via een sluis uitmaalde op de IJssel. In 1783 werd de be-

maling van Kortland twee hoog; in 1847
die van Langeland. In 1883 werd voor
beide polders een nieuw stoomgemaal
met een centrifugaalpomp gesticht
achter de sluis van Kortland, waarna de
vier molens werden gesloopt. Het gemaal bestaat nog steeds, maar is geen
stoomgemaal meer. De originele pomp
is nog wel aanwezig, fabrikaat Gwynne,
een Engels bedrijf dat heel belangrijk is
geweest voor de ontwikkeling van de
centrifugaalpomp. In 1931 werd in het
gemaal een Ruston & Hornsby 57 pk ééncilindermotor Size 9, class H, geplaatst,
welke er nog steeds staat. Later werd
het gemaal op een wel heel bijzondere
manier geëlektrificeerd door een elektromotor te plaatsen tussen de pomp en
de Rustonmotor. Die motor hield men als
reserve achter de hand en de machinist
liet hem om die reden dan ook af en toe
draaien. In 1953 was gebleken dat elektriciteit en water geen goede combinatie zijn; de dieselmotor werkte nog wel.
Elektrisch was het gemaal tot voor enige
tijd nog in bedrijf. Het hoeft geen betoog dat het gemaal met zijn ‘hybride’
aandrijving (er is niets nieuws onder de
zon), zijn pomp uit 1883 en de motor uit
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Het gemaal van de polder Langeland en
Kortland, gezien vanaf de IJsseldijk.
Interieur van het gemaal, gezien in de
richting van de IJssel; rechts de pomp met
erop de luchtpomp om de pomp vacuüm
te zuigen; links de elektromotor.
Drie op een rij: de Ruston-motor; de
elektromotor en de pomp.

Gedenksteen in het gemaal ter
herinnering aan de eerstesteenlegging.
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Fabricagegegevens op de pomp.

De fabricagegegevens op de motor.

Dergelijke langzaamlopende eencilindermotoren maken een
indrukwekkend geluid. De witte kast rechts is voor de bediening
van de elektromotor.

De korte afstand tussen de elektromotor en het riemschijf
op de pomp vergt wel een zware riemspanner. Op deze foto is
goed zichtbaar hoe betrekkelijk gemakkelijk de bemaling is om
te bouwen. De drieriem schijven op de twee motorenen de pomp
liggen in lijn. Het is een kwestie van riem verwisselen.
De opstelling van de motoren en de pomp.

1931 een uniek ensemble, waarvan het
eigenlijk verbaast dat het nooit de status
van rijksmonument heeft gekregen. Dat
verdient het mijns inziens ten volle.

Bedreigd
Door de polderconcentratie is het gemaal overgegaan naar het Hoogheem
raadschap van de Krimpenerwaard dat
nu door een fusie in 2005 is verenigd met
Schieland tot het Hoogheemraadschap
van Schieland en de Krimpenerwaard. Het
Hoogheemraadschap wil van het gemaal
af en wil het aan de meestbiedende ver-

kopen die dan zijn gang kan gaan omdat
het gemaal geen enkele bescherming (!)
heeft. Sloop is dan ook een reële optie.
Het Hoogheemraadschap voor Schieland
en de Krimpenerwaard kent aan het gemaal geen enkele historische waarde toe
(!) De Historische Kring Krimpen (HKK) zet
zich nu al enige jaren in voor behoud van
het gemaal. Gesprekken hierover met het
Hoogheemraadschap hebben helaas
geen enkel resultaat gehad (!) Weliswaar
kijkt de gemeente Krimpen a/d IJssel er
anders tegenaan: in een recente inventarisatie van de gemeente scoorde het
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gebouw hoog vanwege zijn cultuur-historische betekenis. Maar die score is geen
garantie voor behoud. De HKK heeft zich
nu tot de gemeente gewend met het verzoek om te bezien of via herziening van
het ter plaatste geldende bestemmingsplan het gemaal kan worden beschermd
tegen eventuele sloopplannen. Uiteraard
is dat een heel magere bescherming;
terwijl dit gemaal veel meer verdient.
Bijgaande foto’s onderstrepen het bijzondere karakter van het gemaal (alle foto’s
jsb, 7 november 2000).

-MOLENSACTUEEL-

Molen

Elspeet eindelijk

uit het dal
omhoog

Al voor de restauratie van 1962 was een
fors del van de belt afgegraven voor een
machinekamer en bedrijfsruimte en zelfs
gedeeltelijk vervangen door een balie; nu
verdwijnt er weer een deel zodat er van de
oude molenberg niet veel over blijft.

D

De vervallen molen op 17 juni 2008.
De gerestaureerde kap met de
baard die nu weer een nieuwe
vorm heeft gekregen. Het
wapen van Wateringen met een
een achtpuntige ster van sabel
(zwart) op een veld van
zilver (wit) dat tot 1962 op
de baard heeft gestaan (zie
Molenwereld 2000-1-9) is
nu opgevolgd door een
schertswapen.

Molenwereld

e molen van Elspeet heeft een
bijzondere geschiedenis. Het is
een van de vele Zuid-Hollandse
watermolens die op ‘het hoge land’ een
nieuw emplooi vond als korenmolen nadat zijn oorspronkelijke functie was overgenomen door een stoomgemaal. Hij
werd immers in 1847 als schepradmolen
in Wateringen gebouwd en had de eer
als zodanig deel uit te maken van de
laatste schepradgang die in Nederland
is gemaakt. De geschiedenis van deze
molen en (die van zijn ‘gangmakker’ in
Deurne-Zeilberg) is uitvoerig in drie nummers van Molenwereld beschreven en
wel in het november- en het decembernummer van 1999 plus het januarinummer van 2000.
Het is de molen in Elspeet niet altijd voor
de wind gegaan. Na de oorlog kwam de
molen tot stilstand en raakte in verval. In
1962 volgde een restauratie waarbij de
molen fokwieken kreeg, duidelijk met de
bedoeling dat er weer op de wind gemalen zou worden. In april 1968 kwam
de molen opnieuw tot stilstand. In 19711972 volgde opnieuw restauratie, maar
de molen kwam niet daadwerkelijk meer
in bedrijf, al werd er tot medio 1978 wel
af en toe mee gedraaid. Opnieuw deed
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De molen in het landschap.

verval intrede en dat nam zelfs schrikbarende vormen aan. Er kwam pas een
keer ten goede toen de molen in de
persoon van Andries Beelen in 2006 een
nieuwe eigenaar kreeg, die de molen
van de laatste molenaar, een oom van
hem overnam. Maar ook daarna ging
het niet direct van een leien dakje vanwege verschil van inzicht tussen de eigenaar en de gemeente. Op 16 juli 2010
wordt dan het officiële startsein voor de

Het kruirad van de molen heeft een
bijzondere vorm met loopklossen ter
weerszijden van de spaken. Dat was voor
1962 ook zo, maar bij de restauratie toen
kwam er een lier. Het zal trouwens niet
meevallen om in dit kruirad te lopen.

restauratie gegeven. De vreugde wordt
snel overschaduwd door financiële problemen bij de aannemer waardoor de
restauratie vrijwel onmiddellijk wordt stilgelegd. Molenmaker Groot Wesseldijk uit
Lochem neemt dan de restauratie over
en in november 2010 wordt de kap van
de molen gehaald. Het conflict tussen
de eigenaar en de gemeente over het
bouwplan bij de molen gooit opnieuw
roet in het eten: in mei 2011 legt de eige-

-PAPIERMOLEN-

naar de restauratie vanwege dit conflict
stil. Gelukkig komt het tot een compromis
en kan de restauratie doorgezet worden.
Bijgaande foto’s van Gerard Barendse
geven er een beeld van. jsb.

-ADVERTENTIE-

Volkoren

D

e ‘revival’ van de korenmolen voor het bakkersgemaal
begon halverwege de jaren
zestig van de vorige eeuw op initiatief van de toenmalige hoofdredacteur Rijnenberg van het
vakblad De Molenaar, gebaseerd
op de bijzondere kwaliteit van - uiteraard vakkundig gemalen - volkorenmeel. Dit is nog steeds de basisfilosofie voor het
ambachtelijk molenaarsbedrijf. Nu wordt maar een klein deel
van het verwerkte volkorenmeel nog op windmolens gemalen, maar de meerwaarde van volkorenmeel in het algemeen
breed erkend.
Dat blijkt uit verricht onderzoek en ermee samenhangende
publicaties; niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten.
Ook de Europese Unie is op dit terrein actief. In aansluiting
op het Europese HealthGrain project is in Nederland door
Productschap Akkerbouw, Nederlands Bakkerij Centrum,
TNO Innovation for Life, Universiteit Maastricht en Universitair
Medisch Centrum Groningen een initiatief gestart voor het programma HealthGrain Holland. Dat heeft geresulteerd in een
boekje Volkoren & Gezondheid - Literatuurstudie 2011 met veel
informatie over de meerwaarde van de consumptie van volkoren, uitgegeven door het Productschap Akkerbouw.
Het spreekt voor zich dat de erin aangeboden informatie van
belang is voor molenaars die als ambachtelijk of vrijwillig molenaar consumptiegraan vermalen; niet alleen voor henzelf. Zij
kunnen uiteraard ook hun voordeel doen richting klant/consument.
Het boekje is te downladen vanaf de website van het
productschap: http://www.productschapakkerbouw.nl/files/
Onderzoek_Brochure-volkoren-gezondheid.pdf
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-GRENSMOLENS-

DUITSLAND
Nedersaksen
Tegenvaller bij herstel molen
Bunde
Aanvamkelijk rekende menop een eenvoudig herstel van de taats van de spil
aan de molen in Bunde, niet ver van de
Nederlandse grens bij Nieuweschans.
Dat bleek tegen te vallen omdat de spil
draaide met een kogellager. Dit lager is
nu door molenmaker Molema vervangen door een meer gebruikelijke taats.
De molen is sinds 1996 eigendom van
Herman Brandt die hem heeft verpacht
aan de gemeente die hem op zijn beurt
heeft ondergebracht bij de Verkehrsund Verschönerungsverein Bunde. Sinds
1997 is maar liefst meerdan 250.000 besteed aan de instandhouding van deze
molen, voorheen eigendom van molenaar Huizinga.

werd op deze naar Oostfries begrippen
vrij kleine molen op de wind gemalen. In
1966 volgde onttakeling; een kale romp
bleef over die meer en meer tot een ruïne verviel. Het definitieve lot leek voorspelbaar. Toch gebeurde het wonder In
de jaren 1983-1988 werd de molen door
de gemeente Ihlow geheel maalvaardig gerestaureerd, maar het bleef een
stilstaande molen, die ondanks de bijzondere krachtsinspanning van twintig
jaar geleden zelfs weer in verval is geraakt. Het hekwerk wordt rafelachtig en
het schilderwerk heeft duidelijke betere
dagen gekend. Een deskundige heeft
een herstelplan opgesteld dat een kostenraming laat zien van 120.000 euro.
Daarvan moet de gemeente Ihlow zelf
47.000 euro opbrengen en dat is vanwege de financiële situatie van de gemeente moeilijk te doen. Een mogelijkheid zou zijn het bedrag over twee jaar
te spreiden. Plaatselijk burgemeester
Wilhelm Hippen hoopt dat in Ihlowerfehn
een werkgroep ontstaat die de restauratie van de molen ondersteunt en het
beheer op zich neemt. Daarmee wil men
vooral voorkomen dat zich een herhaling gaat voordoen van het verval na de
eerdere grote restauratie.

Steun voor molens Norden
De molens; de kroonjuwelen van de
stad Norden. In het novembernummer
van 2007 en het juli/augustusnummer
van 2011 verschenen uitvoerige artikelen over deze molens; een vervolgartikel zit in de wachtkamer. Ze vormen
het visitekaartje van de stad die dat
ook weet te waarderen. Jaarlijk stelt
Norden € 5112,92 voor de drie molens beschikbaar: de Deich-, de Gnurre- en de
Westgastermühle. Desondanks vormen
de molens een zeer zware last voor de
eigenaar. Om die reden gaat men nu,
afhankelijk van de goedkeuring van de
Stadtrat, 30.000 euro per jaar beschikbaar stellen voor onderhoud aan de
molens. Verder moet er een ‘molenraad’
komen met vertegenwoordigers van de
eigenaar en het gemeentebestuur om
tot een optimale zorg voor deze indrukwekkende molens te komen.

Betere toekomst voor molen
Ihlowerfehn in het verschiet
De lotgevallen van de koren- en pelmolen van Ihlowerfehn zijn nogal wisselvallig geweest. Hij werd in 1870 gebouwd
als opvolger voor een rosmolen. Tot 1962

De onttakelde en vervallen molen van
Ihlowerfehn in 1976 (foto jsb 7 juli 1976).

De Frisia in Norden te midden van de
bouwactiviteiten (foto Bernhard Fritsche,
16 oktober 2011).

Omgeving molen Frisia in
Norden op de schop

De molen Ihlowerfehn als herboren (foto H. Noot, 8 maart 2008).
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Rond de Gnurremühle of Frisia (zie
Molenwereld 2011-7/8-273 t/m 275) is recent druk gebouwd aan een nieuw winkelcentrum, Norder Tor geheten. Met het
project is 24 miljoen euro gemoeid. Niet
iedereen is gelukkig met dit grootschalige project, dat maar liefst 2,3 ha beslaat.
Maart vorig jaar is met de bouw begonnen en op 29 maart is het officieel geopend. De er nabij staande Deichmühle
en de Frisia zullen er door hun grote
hoogte niet veel last van hebben, maar
de molens en het winkelcentrum werken
flink contrasterend.
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-PAPIERMOLEN-

Raritäten im Wind
Mühlenlandschaft Ostfriesland

I

n het afgelopen jaar werd in het Ostfriesland Magazin een
succesvolle ‘molenserie’ gepubliceerd in maandelijkse afleveringen. Nu verscheen bij de uitgever van het tijdschrift een
schitterend fotoboek onder de titel Raritäten im Wind.

Wie door de Oostfriese steden en dorpen rijdt zal het snel toegeven: Oost-Friesland is een molenland. Want hier staan de
grootste, de mooiste en de best onderhouden molens van
Duitsland. Ook in Molenwereld wordt in de rubriek ‘Grensmolens’
regelmatig over de windmolens in Oost-Friesland geschreven.
Meerdere keren werden speciaal de molens van Norden in
omvangrijke artikelen behandeld (2007-11 en 2011-7).
Oost-Friesland heeft deze echte molenschoonheid te danken
aan gelukkige ontwikkelingen binnen een lange geschiedenis
die in dit boek van Bernd Flessner en Martin Stromann natuurlijk
niet onvermeld blijft.
Windmolens zijn buitengewone gebouwen die zich van bijna
alle andere bouwwerken onderscheiden doordat grote onderdelen ervan beweegbaar zijn. Nuchter bekeken zijn molens
zuiver technische werktuigen, opgericht om energie uit wind
te benutten. Daarmee wijzen ze al eeuwen de weg naar de
toekomst en geven antwoorden voor de huidige energiecrisis.
Anderzijds zijn windmolens uitgesproken in het oog lopende esthetische bouwwerken.
Het is daarom geen wonder dat de windmolens bij mensen geliefd zijn en tot de meest voorkomende motieven van fotografen in Oost-Friesland gerekend worden. Molenverenigingen en
particulieren hebben in de afgelopen decennia bijna de helft
van de eens 174 Oostfriese windmolens voor verval behoed en
voor de toekomst gered. Oude vakmolenaars en jonge hobbymolenaars brengen er nieuw leven in. Het boek brengte alle
molens in woord en beeld voor het voetlicht en nodigt daarmee uit voor een ontdekkingsreis kriskras door Oost-Friesland.
Het boek geeft ook informatie over het thema molensterven
en de wederopstanding van de molens en gaat ook op de
vraag in of molens nu zo romantisch zijn. Er worden ook nog
wiekenloze veteranen voorgesteld en aan de hand van enige
voorbeelden wordt duidelijk gemaakt dat ‘molenverhalen’
geen privilege van molenaars zijn, maar ook door gerenommeerde auteurs gewaardeerd worden.

De auteurs

Bernd Flessner werd in in 1957 in Göttingen geboren, maar
groeide op in Greetsiel. Hij werkt als literatuur- en mediawetenschapper, toekomstonderzoeker, auteur en publicist en doceert aan het Department Germanistik und Komparistik en het
Zentralinstitut für Angewandte Ethik und Wissenschaftskommuni
kation van de Friedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg. Hij schrijft onder andere voor de Neue Zürcher
Zeitung, de Nürnberger Nachrichten, Kursbuch (Die ZEIT), Märe
- Die Zeitschrift der Meere, Kultur & Technik en het Ostfriesland
Magazin. Daarnaast is hij schriver van talrijke wetenschappelijke en literaire publicaties.
Bernd Flessner heeft zelfs verscheidene molenaars in zijn familie die onder andere eigenaar waren van de molen in
Rechtsupweg. Claas Hinrichs Beninga, zijn overgrootvader,
werkte als molenaar op de watermolen van Langewehr bij
Canhusen.
Martin Stromann werd in 1954 in Emden geboren en kwam na
een achtjarige loopbaan als ambtenaar en een studie pedagogiek in 1986 als fotoredacteur bij de uitgeverij Soltau-KurierNorden (SKN). Daar heeft hij het omvangrijke Ostfriesland-
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Bildarchiv opgebouwd en een talrijke boekprojecten in de
streek meegewerkt. Martin Stromann fotografeert voor het
maandblad Ostfriesland Magazin, die Norder Tageszeitung,
de Ostfriesische Kurier en de Norderney Kurier en ook voor
de Norderneyer Badezeitung. De al meer dan twintig jaar
gewaardeerde fotokalender Ostfriesland maakt ook deel uit
van de publicaties van Martin Stromann. In 2008 werd door
het Ostfriesische Landschaft aan Martin Stromann het TotiusFrisiaczegel in brons toegekend. Bernard Fritsche.
Bernd Flessner en Martin Stromann:
Raritäten im Wind – Mühlenlandschaft Ostfriesland.
Fotoboek, formaat 24 x 30,5 cm, circa 128 pagina’s
ISBN 978-3-939870-93-7,
prijs € 24,80, exclusief € 6,79 verzendkosten.
Te bestellen bij: SKN Druck und Verlag GmbH & Co. KG
Stellmacherstr. 14 D-26506 Norden
of per email: verlag@skn.info
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-ADVERTENTIES-

Begassen houtaantastende
insecten weer mogelijk.

Behandeling gehele molen
of molenwiel.
Geen sloopwerkzaamheden
100% afdoding van alle stadia.
Begassen van molens,
molenwielen, woningen,
monumentale panden,
boten en overige objecten.

Molenwereld
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De ‘Zoeker’ uit het vorige nummer heeft
bij het ter perse gaan nog geen oplossing opgeleverd.
Van de heer B. Slooten uit Koedijk ontvingen we ook nog een oplossing voor
de ‘Zoeker’ uit het februarinummer, de
molen van de Klaas Hoorn- en Kijfpolder
te Akersloot, die helaas te laat binnenkwam om nog in het maartnummer mee
te kunnen. Vanwege de aanvullende
informatie laten wij hem toch graag volgen. De heer Slooten schrijft over deze
molen:
‘Hij had een vlucht van 13,40 m (in 1894
volgens opgave 14 m) met een vijzel van
1,10 m (in 1894 1,13 m) diameter en bemaalde 63 ha. In 1863 waren de Klaas
Hoornpolder (ook wel Klaas Waalpolder
genoemd) en de Kijfpolder (ook wel
Middelbuurtpolder geheten) administratief nog gescheiden. Het waren gemeentepoldertjes en het bestuur over
beide poldertjes (resp. 28 en 35 ha
groot) werd gevormd door ieder twee
poldermeesters benoemd door het gemeentebestuur van de toenmalige gemeente Akersloot.
Twee jaar later echter werden ze administratief verenigd en tot één waterschap
gemaakt onder een nieuw bestuur van
drie personen, van wie één de voorzitter,
die vanaf die tijd rechtstreeks door de
ingelanden werden gekozen. De westgrens van het poldertje wordt gevormd
door de bebouwing aan de Hogeweg
van de Middelbuurt van Akersloot (vandaar de naam Middelbuurtpolder).
Deze vormt tevens de scheiding met
de Binnengeestpolder. De oostgrens
is de kade langs het Alkmaardermeer.
Momenteel is het nog steeds een open
gebied in gebruik voor deels recreatie
en deels natuurbehoud (weidevogelgebied).
De molen stond aan een kort boezemslootje dat uitkwam op de Dodde, een
uitloper van het Alkmaardermeer. Hij is
gesloopt in 1924 (molendatabase) maar
volgens gegevens in mijn bezit 1920) en
vervangen door een Amerikaanse windmotor. Thans wordt het poldertje elektrisch bemalen. De opvoerhoogte bedraagt ± 80 cm. Op de foto staat burgemeester (1890-1923) J. Hennes te vissen.’
We danken de heer Slooten hartelijk
voor zijn reactie.

De heer Esselink brengt nog een onbekende molen thuis die in 1990 (!) in het
blad De Molenaar heeft gestaan in de
rubriek ‘Wie brengt me thuis?’, om precies te zijn in nummer 6 van 7 februari,
pag. 175. Hij schrijft:
‘Het is de koren- en schorsmolen op de
Vossenberg te Kaatsheuvel. De molen
werd vermoedelijk in 1860 gebouwd in
opdracht van ene Teurlings. Toen in 1886
de molen aan de Heistraat in het naburige Vrijhoeve-Capelle afbrandde, kocht
Teurlings de ijzeren as van deze molen en
liet die in zijn eigen molen aanbrengen.
Tot 1931 bleef de molen eigendom van
de familie Teurlings. In dat jaar werd de
molen verkocht aan De Jong. Hij is ook
degene, die met vrouw en kinderwagen
op de foto staat. Toen in 1934 een machinale maalderij aan de Antoniusstraat
in gebruik genomen werd, kwam de molen buiten bedrijf en werd ook onttakeld.
De romp, die dienst bleef doen als opslagplaats, werd in 1961 onteigend door

De op de Vossenberg te Kaatsheuvel,
zoals die in ‘De Molenaar’ van 7 februari
1990 heeft gestaan.

de gemeente Loon op Zand en vervolgens afgebroken.’
We danken ook de heer Esselink hartelijk
voor zijn reactie.

Deze keer eens geen molen als ‘Zoeker’, maar (zelfs een vrij recente) foto van een
(gewezen?) stoomhoutzagerij annex schaverij, waarvan de standplaats onbekend is.
Wie helpt en kan eventueel meer bijzonderheden verstrekken?
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
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-'T-BETERE WERK-

Laatste
POTROEDE

Het merkplaatje van de Potroe in de
molen van Rockanje (foto Martin van der
Steen, 7 maart 2012).

I

n het maartnummer van Molenwereld
werd op blz. 114 meegedeeld dat de
laatste Potroede werd gemaakt voor
de molen van Surhuisterveen en sneuvelde bij een asbreuk in 1946 (blz. 118).
Dat kon toch wel eens anders gelopen
zijn. Naar aanleiding van deze mededeling ontvingen we een reactie van
Martin van der Steen, de eigenaar van
molen De Lelie in Elkerzee. Deze schrijft:

In 1988 was de toestand van de Potroede werkelijk abominabel. Vervanging was de enige
oplossing. Op deze foto is het ovale fabricageplaatje goed zichtbaar. Maar vrijwel direct
daar onder begint een groot gat waardoor de ‘2’ van 2814 niet in rook maar wel in roest
is opgegaan. De grote hoogte van het plaatje maakt duidelijk dat de roe inderdaad f link is
verlengd (foto Frans van Ingen).

Het kaal maken van de roeden in Rockanje in 1988 door Martin van der Steen. Daarmee
is het laatste uur voor vermoedelijk de laatste Potroe geslagen (foto Frans van Ingen, de
inmiddels overleden zwager van Koos Klok).
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‘In Molenwereld lees ik dat de laatst gemaakte Potroede gestoken is in de molen van Surhuisterveen en in 1946 daar
z’n eind vond. De lengte van deze roede
was 18,70 meter en had nummer 2814.
In Rockanje breekt in 1948 de houten
buitenroede. Na een tijdje met 1 roede
gemalen te hebben laat molenaar Van
Ingen een gebruikte Potroede steken.
Deze te korte roede wordt verlengd door
de knecht van de plaatselijke smid: Joop
Lacroix (Jo Lakker op z’n Rockanjes)
toen ongeveer 18 jaar. Wat jaren geleden wist deze heer zich dat nog goed
te herinneren. Voorafgaand aan de restauratie van de Rockanjese molen heb
ik de roeden kaal gezet (ik werkte toen
bij het bedrijf van de toenmalige eigenaar Koos Klok). Van de weggeroeste
Pot buitenroede heb ik toen het plaatje
afgesloopt (zie foto) en met een schrapper het nummer zichtbaar gemaakt. Ik
las nummer 814.
Op het molenprikbord lees ik in december 2011 een stukje van Willem Bever die
schrijft dat op de laatste Potroeden een
gedeelte van de tekst op de plaatjes
(Elshout bij de) ontbreekt. Evenals bij het
in mijn bezit zijnde Potplaatje. Het nummer 814 klopt volgens de theorie van
mijnheer Bever niet bij dit plaatje.
Helaas heb ik niet het plaatje met nummer en al uit de roede geslepen. Had
ik wat langer moeten schrappen op de
roede om er achter te komen dat er nog
een 2 voor stond? Als het mogelijk was
misschien wel. Maar de foto maakt duidelijk waarom dat niet kon. Lengte, tijd
en plaatje wijzen allemaal in de richting
dat de Rockanjese roede wel eens de
laatste door Pot gemaakte roede kan
zijn afkomstig uit Surhuisterveen.
Zouden er foto’s zijn van de molen van
Surhuisterveen na de asbreuk of is er
een persoon die meer weet van de asbreuk in Surhuisterveen? Als zou blijken
dat deze roede na de asbreuk nog te
gebruiken was, vind ik het zeer aannemelijk dat deze in de Rockanjese molen
gestoken is.’
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-'T-BETERE WERKDe molen van Surhuisterveen werd na
het verongelukken in 1947 onttakeld en
uitgesloopt. Daarna verviel de kale romp
tot een ruïne die ten dode opgeschreven
leek. Het tij keerde evenwel en op 30
september 1995 werd de herboren molen
off icieel in gebruik gesteld (foto Donald
Vandenbulcke, 1 juni 2009).

In aanvulling hierop deelt roeden- en
assenkenner Leo Middelkoop mee dat
Willem Waltman hem desgevraagd
verklaarde dat er ‘versoberde’ merkplaatjes zijn verschenen op de roeden van de fa. Pot vanaf ongeveer
nr. 2700/2750. Daar zijn de woorden

‘Elshout bij de’ niet meer aanwezig. Als
Martin van der Steen ervan overtuigd is
dat hij een dergelijk plaatje van de molen van Rockanje heeft gehaald (dat is
bewaard gebleven) en dat hij de cijfers
‘814’ heeft gezien, dan is er weinig twijfel mogelijk. Eveneens pleit hiervoor dat
de verlenging van een meter per end
spoort met de lengte van 18,70 meter
in het archief van Pot en de vlucht van
de molen van Rockanje: 20,70 meter!
Wat lastig is, is dat alleen de naam van
molenmaker Holman van Stroobos vermeld staat bij roede 2814 en niet de molen waarvoor de roede bestemd was.
De vlucht klopt echter wel en Stroobos
ligt dicht bij Surhuisterveen.

De pelmolen en de mesterij
C

ees Notenboom, ambachtelijk molenaar op de korenmolen
‘t Lam in Woudsend reageert op het artikel over de Groninger
pellerij in het vorige nummer en schrijft:

‘Een geweldig artikel over de Groninger pellerij, dat weer een onderbelicht fenomeen naar voren haalt. Ik wil hier nog wel iets aan toevoegen:
De mesterij van koeien door de pelmolenaars was geen op zichzelf
staand verschijnsel.
Al in de achttiende eeuw werden er al koeien vet gemest door boeren
(akkerbouwers), de koeien werden dan vervolgens naar Holland verkocht om daar te worden afgemest.
Akkerbouwers hadden altijd vee nodig om aan mest te komen voor
het bouwland. Met name de akkerbouwers in noordelijk Hunsingo
mestten veel rundvee.
In het midden van de 19de eeuw kwam naast de uitvoer van halfvette
koeien, ook de export van vette koeien naar Engeland op gang. Na
een hoogtepunt in de jaren ’60 nam de export naar Engeland weer
sterk af. Rond 1900 stelde de mesterij in Groningen al niet veel meer
voor, wat er nog gemest werd was meest voor de regionale consumptie.
Tot slot nog een citaat uit: De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800 -1910 door Peter Priester (A.A.G. bijdragen,
deel 31) blz. 358:
‘Van alle gewassen werd gerst het meest op het eigen bedrijf verbruikt.
Dit produkt speelde een belangrijke rol bij het mesten van rundvee,
waarbij het gebroken of gemalen en in een mengsel met bonen werd
gevoederd. Mijns inziens verklaart dit gedeeltelijk de concentratie van
de gersteteelt in het noorden van Hunsingo. Dit gebied was gespecialiseerd in het opfokken van de zogenaamde ‘Hollandse koeien’ – runderen van circa vier jaar oud, die nadat ze ’s winters op stal waren gemest in het voorjaar naar Holland werden uitgevoerd. Verder werden
in het noorden van Hunsingo ’s winters veel ossen op stal vet gemest.
Overigens werd er niet alleen rundvee door de boeren gemest, maar
ook door pelmolenaars die in de winter enkele tot tientallen ossen met
afval van gort – het eiwitrijke dust – vetmestten. In 1862 werden aantallen genoemd van 8 tot 12 ossen per molen, in 1885 zelfs 10 tot 40.
Tenslotte werden ook veel varkens met uitsluitend gerstemeel gemest.
De hoeveelheid gerst die werd gevoederd was echter omgekeerd
evenredig met het aanbod en de prijs van concurrerende voedermiddelen. Zo werd in 1864 veel gerst als veevoeder gebruikt omdat toen
enerzijds de opbrengsten van het grasland laag waren en anderzijds
sprake was van relatief gunstige haverprijzen. Tenslotte kan worden
opgemerkt dat ook het stro van gerst een belangrijk voeder was.’
We danken de heer Notenboom hartelijk voor deze aanvulling.
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De koren- en pelmolen Zeldenrust in Westerwijtwerd,
een mooie Groninger koren- en pelmolen waarvan de
constructie op een zeer bijzondere en imponerende manier
werd vastgelegd in het boek van Roel Helmers: ‘Van haver
tot gort - 150 tekeningen van één molen’, Bedum 1989
(foto H. Noot, 7 oktober 2007).
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Spelling molennamen

De heer T.W.M. van Berkel uit De Meern reageert op de column van Balij Cluijver
(eerder Balie Kluiver) in het vorige nummer en schrijft:

‘T

ot op zekere hoogte kan ik me indenken waarom in ‘Uit ‘t kijkgat’
in nr. 3 van jaargang 2012 van
Molenwereld vraagtekens zijn gesteld bij
het (al of niet ogenschijnlijk) veranderen
van namen van molens in een historisch/
taalkundig vroegere staat. Komt het de
authenticiteit of het historisch besef
ten goede? Is de uiteindelijk gekozen
naam de oudste naam die aan de molen in kwestie kan worden toebedeeld?
Draagt die naam bij tot de bekendheid
van de molen in kwestie?
Kort geleden is groot onderhoud aan
een molen gewild of ongewild met verandering van de naam van deze molen
in hedendaags Nederlands gepaard
gegaan, op een manier die mij in het
verkeerde keelgat is geschoten.
De molen in kwestie stond tot voor kort
bekend als De Trouwe Waghter, een wipwatermolen in Tienhoven (Ut.), eigendom van Natuurmonumenten. In 2010
was de staat van deze molen dermate
betreurenswaardig, dat groot onderhoud noodzakelijk was. Dit werd voortvarend aangepakt. Het resultaat mag
er zijn.
Tot mijn verbazing zag ik in 2011 op de
panelen naast de molen waarin gewag
werd gemaakt van het onderhoud, de
naam De Trouwe Wachter staan. De ‘g’

van ‘Waghter’ vervangen door een hedendaagse ‘c’. In de molendatabase
(http://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=846) bleek
dit eveneens doorgevoerd te zijn.
Het verval van de molen kan deze
naamsverandering in de hand hebben
gewerkt. Op bijgaande close-up foto
van het bovenhuis, gemaakt op 9 mei
2010, is de ‘G’ niet meer te zien. Echter, in
het Nieuw Utrechts Molenboek (Matrijs,
Utrecht, 1991) is voortdurend de naam
De Trouwe Waghter vermeld, evenals in
het artikel dat deel uitmaakt van de NLversie van Wikipedia. De eigenaar van
de molen (Natuurmonumenten) had dit
kunnen dan wel moeten weten. Degene
die de molen laat draaien, eveneens.
De presentatie van deze molen anno
2011 op de website van de molendatabase onder de naam De Trouwe Wachter
heeft geleid tot een discussie tussen mij
en de webmasters. Laatstgenoemden
hebben de conclusie die zij uit deze discussie trokken, als volgt op de website
verwoord:
Sinds de Tweede Wereldoorlog draagt
de molen zijn huidige naam. Dit vanwege de tekens die toenmalig molenaar
Arie van Garderen met de wieken gaf
aan onderduikers in de omgeving. Vaak
is dit gespeld als De Trouwe Waghter.
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Tegenwoordig spelt men “De Trouwe
Wachter”, conform de in 2010/11 gangbare spelling.
Een onjuiste voorstelling van zaken! Het
is geen kwestie van spellen! De molen
heeft sinds de Tweede Wereldoorlog de
naam De Trouwe Waghter gedragen,
een naam die in alle Utrechtse molenboeken is gevoerd. Punt uit. Naar mijn
idee had die naam gevoerd moeten
blijven. Het is een naam die sinds de
Tweede Wereldoorlog bij deze molen
hoort. In 2010/11 heeft iemand zich “verspeld”, met alle, in mijn ogen kwalijke
gevolgen van dien.
Stel dat het goed zou zijn oude molennamen te vervangen door namen, gespeld
in de tegenwoordige spelling, dan moet
je dat in de toekomst consequent blijven
toepassen. Tot ieders teleurstelling moet
ik meedelen dat het heden ten dage al
niet goed gaat. De Trouwe Wag(c)hter
kon in Google op beide zoektermen in
de molendatabase gevonden worden.
Daar waren de zoektermen kennelijk
niet goed bijgewerkt. De naamswijziging
is niet wereldwijd kenbaar gemaakt, anders had Wikipedia er zeker gewag van
gemaakt.
Ik wil er maar mee zeggen: blijf er van af,
van de molennaam. In dit geval zeker.
De naam De Trouwe Waghter gaat te-
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-'T BETERE WERKrug tot de droefenis van de oorlogsjaren
en de hulp die de molenaar destijds zijn
omgeving wilde bieden.’
Er is uiteraard onderscheid tussen molennamen en de spelling ervan. Men
mag ze ook niet over een kam scheren.
Officiële spellingsregels zijn betrekkelijk
jong. De eerste officiële regeling van
de spelling in Nederland dateert van
1804, de spelling Siegenbeek. Daarvoor
bestonden dus geen regels, hooguit gebruiken. Voor namen ligt het nog weer
anders. Familienamen kregen pas hun
vaste schrijfwijze door de burgerlijke
stand, die in Nederland in 1811 werd ingevoerd. Daarvoor en ook daarna nog
wel handelde ieder naar dat goed was
in zijn eigen ogen. Dat kon in onze ogen
tot bizarre situaties leiden. Zo bezit ik een
kopie van een huwelijksacte uit het begin van de negentiende eeuw uit het
voorgeslacht van mijn schoonmoeder
waar haar familienaam bij de ondertekening door directe familieleden op zes
verschillende manieren wordt gespeld!
Een beroep op een zogenaamde historische of historisch verantwoorde schrijfwijze van molennamen is daarom oneigenlijk.

De molen vormt met het sluisje in
Tienhoven een landschappelijk kleinood
(foto Donald Vandenbulcke,).

Een ‘burgerlijke stand’ voor molennamen bestond uiteraard niet; vandaar dat de namen met de spelling
meegroeiden. De kans dat de door Balij
Cluijver genoemde molennaam Zoeker
voor 1750 zo gespeld werd is mijns inziens
nagenoeg nihil. Het is dan ook niet verwonderlijk en volkomen volgens de gebruikelijke gang van zaken dat Boorsma
in zijn standaardwerk Duizend Zaanse
Molens consequent de bestaande spellingregels volgde. Dat deed niet alleen
Boorsma, maar werd algemeen gedaan. Uitzonderingen bevestigen de
regel. Daar waar molennamen vastgelegd waren op een stichtingssteen bleef
men veelal die notatie volgen: vandaar
Kyck over den Dyck (Dordrecht). Maar
ook hier was men niet altijd even consequent in. De Noord is een van de grote
Schiedamse molens. Hij ook als regel De
Noord genoemd en het staat sinds1962
ook op de baard. Een enkele keer valt
de naam Noordmolen, maar op de gevelsteen staat toch echt ‘Noort Moole’.
Die spelling wordt evenwel nooit gevolgd.
Na de oorlog neemt de invloed van buitenstaanders op molens enorm toe. Zij
bekijken molens met heel andere ogen,
veelal romantisch, en dat werkt door op
de naamgeving. Molens die het eeuwen
zonder naam konden stellen moesten
dringend een naam krijgen ‘want dat
hoort toch’. Dat werkt ook door in het

Wieksysteem Veendermolen

I

n het vorige nummer van Molenwereld
staat op pag. 102 dat in 1937 een
Dekkerroede werd vervangen door
Ten Havekleppen. Volgens de Aarlander
veense molenaar Willem Waltman
klopt dit niet. Volgens hem heeft de
Veendermolen ergens in de jaren
‘50 een periode met Havingawieken
(Prinsenmolensysteem) gehad, net als
de Vrouwgeestmolen.
Ook de heer Leo Middelkoop uit Leiden
onderschrijft dit:
‘Ten Havekleppen op een dergelijke
molen: dat kan helemaal niet! Het is de
regio niet en ook heeft een poldermolen een dergelijk systeem niet nodig!
De fout staat in het in 1978 verschenen
boekje ‘Veendermolen - Een stukje OudHollandse glorie’ Daarin heeft iemand
zelfs een tekening gemaakt van de molen met een Ten Haveklep!

Ansichtkaart van de Veendermolen
omstreeks 1950. De buitenroede, de
staande roede, heeft onmiskenbaar de
bolle neus van het Prinsenmolensysteem,
terwijl de binnenroede nog de scherpe
neus van de verdekkering lijkt te hebben,
maar dat kan gezichtsbedrog zijn.
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‘De molennaam op de windpeluw van
De Trouwe Wac/ghter in Tienhoven
(foto T.W.M. van Berkel, 9 mei 2010).

soms terugvallen op een archaïserende
spelling. Men mag De Trouwe Waghter
een vroeg voorbeeld van beide noemen, maar hij is bepaald niet de enige.
Volgens sommigen zijn het uitingen van
‘molenvertrutting’. Anderen vinden dat
het gewoon moet kunnen. jsb.

De denkfout: men heeft destijds ‘Ten
Have’ en ‘Havinga’ door elkaar gehaald, ofwel: de Veendermolen heeft
op één roede de Prinsenmolenwiek gehad!
De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen,
dat ik die wijsheid van Wim van Krieken
heb, destijds vrijwilliger op de Veender.
Ik heb hem rond 1978, zelf net geslaagd,
stomverbaasd gevraagd wat ‘Ten Have’
met deze molen te maken had en toen
zei hij alleen maar: ‘Havinga’.
Een blik op de afbeeldingen in Alle
molens bevestigt dit: deze molen heeft
een tijdlang op de buitenroede inderdaad het systeem-Havinga gehad. Ik
denk van 1937 tot 1956.
Foto’s (o.m. van ir. Fauël zelf) vanaf ca.
1957 tonen een molen met fokken.’
We danken beide heren voor hun attente reactie. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat de Veendermolen in 1937 het
Havingasysteem kreeg. Het werd ontwikkeld voor de Prinsenmolen en daar
werd het pas in 1939 aangebracht.
Voor wat betreft het vervangen van
het Prinsenmolensysteem door fokken:
in het jaarverslag 1957-1958 van De
Hollandsche Molen wordt het herstel
van de Veendermolen gememoreerd
en daarin zal het aanbrengen van fokken wel begrepen zijn. (jsb.)

Half- Engels

Peter Bak
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Aantal rollen: 43)

De Aeolus in Wemeldinge (foto Donald
Vandenbulcke, 14 september 2008).

S

inds enige jaren ben ik vrijwillig nolenaar op de Aeolus te Wemeldinge
(Zld). De molen lijkt een normaal rollenkruiwerk te hebben maar toch is hier
iets bijzonders mee aan de hand.
Vermoedelijk hebben er eerst houten rollen in gezeten omdat er een rollensluis
in de kruivloer heeft gezeten. Deze is nu
niet meer bruikbaar omdat er een ijzeren
ring op de kruivloer ligt. Dit op zich is niet
bijzonder, maar het gaat om de nu gietijzeren rollen. Deze zijn om en om met een
lichte bolling en een lichte honing uitgevoerd van elk circa 4 mm. Bij de holle rollen loopt deze honing over circa 12 cm in
lengterichting van de rol gezien. De rollen met holling zijn aan de zijden groter
dan de rollen met bolling, zodat in het
midden de diameters van het loopvlak
gelijk zijn.
Op de kruivloer zit een ijzeren ring van 9

Het kruiwerk van de molen Aeolus in Wemeldinge (tekening Bas Koster).

cm breed waarvan de bovenzijde circa
3 mm bol verloopt. Onder aan de overring zit, alleen tussen de voeghouten en
met enige overlap ook een ijzeren ring.
Deze is niet bol uitgevoerd maar de randen zijn wel afgerond.
Verder is er een normale houten kuip
met kuipneuten aanwezig. De bedoeling zal zijn geweest om door middel van

Molenwereld

de bolle rollen het wrijvingsvlak te verkleinen en met de holle rollen het overkruien te verminderen; een variant van
het Engels kruiwerk? In de molenliteratuur kan ik nergens iets vinden over rollen
met een holling en daarom is mijn vraag
of een van de lezers weet of er meerdere molens dit hebben of dat dit mogelijk
een eenmalig experiment is geweest?
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-ADVERTENTIES-

Op oude foto’s van de molen is te zien dat deze vroeger een
kruirad aan de staart had terwijl er later een kruilier is gekomen. Mogelijk is toen het gehele kruiwerk aangepast.
Reacties kunt u via Molenwereld doen of aan mij persoonlijk.
Peter Bak, Bierweg 24, 4424 EM Wemeldinge.

Links een bolle rol, rechts een holle in het kruiwerk
van de Aeolus.

De rollen op de vloerplaat.

www.molenstenen.nl
Afwisselend holle en bolle rollen.
(Foto's Peter Bak, 4 maart 2012.)
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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.
*Doornbosch B.V.
Adorp 050-3061724

Hiemstra Bouw en
Molenbouw
Tzummarum 0518-481578

*Dunning Molenbouw
Adorp 050-3061221

Jellema CV
Birdaard 0519-332357
Agricola-Bouw ‘75
Warns 0514-681413
J.T.H. Poland en Zonen
Oterleek 072-5717632

Molema V.O.F.
Heiligerlee 0597-591660

Bertus Dijkstra
Sloten 0514-531230

J.K. Poland B.V.
Broek op Langedijk 0226-333440

*Molenmakersbedrijf Kistemaker Edam

Anbo B.V.
Alkmaar 072-5110025

Edam 0299-683743

Wintels
Denekamp 0541-351210

Windmolenmakerij
Saendijck B.V.
Zaandijk 06-20295580
Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

*Groot Wesseldijk B.V.

*Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478

Laren 0573-421568

De Gelder
*Sliedrecht

*Molenmakerij
Herrewijnen B.V.
Spijkenisse
0181-634558

0184-425040

Coppes
Bergharen 0487-531239

*Vaags
Aalten 0543-473359
Beijk B.V.
Afferden 0485-531910

Gebr. Straver v/h M. Straver
Almkerk 0183-401415

Nederlandse Vereniging
Van Molenmakers
*Gecertificeerde Molenmakersbedrijven

Molenwereld
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H O B B E L A AR !

Help een: HOBBEL A AR !

Oorzaak 4:

de aandrijving
V

oordat we de aandacht op de wielen richten, moet er nog even wat
gezegd worden over de montage van
een balanceerrijn. Daar kan gemakkelijk iets mis zijn gegaan. Een diep ingelegde rijn, wellicht omdat de ligger zo
dun was, kan de loper een klein beetje
aan het schommelen brengen, een dikke loper maakt het dan nog bonter. Niet
op dezelfde diepte gemonteerde oren
of tappen van de buitenrijn, maar ook

teveel balanceerlood kunnen ongewenste effecten geven. Een buiten het
hart van de steen liggend zwaartepunt,
en dat is bijna altijd het geval, kan zich
schijnbaar verplaatsen in de loop van
de tijd doordat de steen slijt. Sowieso zal
door slijtage het balanceren en strijken
van een steen wijzigen. Laten we vervolgens even naar boven kijken, of naar onder, net waar de kracht vandaan komt.
Staan de kammen zuiver op steek? Zijn

‘t Koude Zweet

N

adat ik in het vorige nummer het droevige lot van de molen in Völlenerfehn
had gelezen brak het koude zweet mij uit.
Zou in Nederland ook zoiets gaan of zelfs
maar kunnen gebeuren? Of komt zoiets
bij ons in de familie niet voor?
Natuurlijk op het gebied van molenstompen kunnen we er ook wat van
(Waddinxveen, De Hoop, zoals een paar
nummers eerder beschreven). Maar bij
echte molens met wieken? Goldenstein
die de molen in 1958 liet bouwen moet
toch een gedreven windmolenaar zijn
geweest, anders begin je er niet aan.
Waarschijnlijk net zo gedreven als de
broers Gunnewick die in hetzelfde jaar in
Vragender een nieuwe windkorenmolen
lieten bouwen. Het is toch onvoorstelbaar dat die molen ook in zo’n neerwaartse spiraal zou raken? Of wel soms?
Natuurlijk is de ontwikkeling van beide
molenaarsbedrijven in een verschillende
richting heel belangrijk, maar daar gaat
het mij niet om.
Veel belangrijker is het vangnet. Dat
blijkt in Nederland op zijn minst nog redelijk goed te functioneren. Maar in
Duitsland ging het mis! Incident of een
structureel gebrek?

De molen in Völlenerfehn was een beschermd monument; daar lag het niet
aan. Dat mag je niet zomaar slopen, ook
niet in Duitsland. Daar heb je een sloopvergunning voor nodig, ook in Duitsland.
Ik geloof niet dat de monumentenambtenaren in Leer die enthousiast afgegeven hebben. Anders gezegd; ze zagen
geen brood meer in deze molen. Vrij vertaald: er waren onvoldoende krachten
om deze molen ‘in de lucht’ te houden
waardoor de autoriteiten overstag gingen.
Kan dat in Nederland ook; onvoldoende
krachten? Als het gaat om molenstompen dan is het antwoord helaas bevestigend; het kan in Nederland ook.
Zie bijvoorbeeld het bovengenoemde
voorbeeld van Waddinxveen. Is dat een
principieel of gradueel verschil? Ik neig
tot het laatste. We hebben in dit mooie
blad per slot kunnen lezen van molenstompen die van een bijkans uitzichtloze
situatie niet uit een dal maar uit een ravijn omhoog zijn gekomen (Kilsdonk) of
bezig zijn te komen (Keldonk) en waarvan je weet dat een lot als de molen in
Völlenerfehn meer in de lijn der verwachting lag. Omgekeerd ook: complete of
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de achterkanten ook netjes, gelijkmatig afgewerkt? Een windgedreven steen
loopt nogal eens achterop de kammen
van het spoorwiel! De aandrijfrichting
kan soms razendsnel wisselen als een
steen slechts licht werk te doen heeft.
Een schijfloop kan te diep in het werk
staan, maar spoorwielkammen kunnen
ook ongelijk van lengte zijn. Let op gladde kamkoppen! Elke onregelmatigheid
in het drijfwerk wordt in principe doorgegeven aan de steen en beïnvloedt
de vermaling. Een slappe drijfriem of
V-snaar kan iets teveel slip hebben en
dus onregelmatig trekken. Bij bepaalde
weersomstandigheden, met name bij
een lage luchtvochtigheid, kan dat tot
hobbelen aanleiding geven. Zo kan een
droge leren riem een stotende aandrijving veroorzaken, net als een wiel dat
niet muurvast zit op een as of spil. Het
kan geen kwaad om de wiggen, spieën,
borgmoeren en wat al dies meer zij, in
de aandrijving van een maalsteen, geregeld na te lopen en aan te halen. Ja,
een beetje knuffelen kan een hoop narigheid voorkomen!
Pandsel

nagenoeg complete molens waarvan je
ook weet dat ze op een hellend vlak zijn
geraakt; niet naar boven, maar naar beneden, zoals de Elderse molen in Mierlo.
Het zou mij ook niet moeilijk vallen om
factoren te noemen die de val van
een molen in de hand werken; zeker in
deze tijd. Dat wil nog niet zeggen dat
het gebeurt, maar het kan wel die kant
opgaan. Dan kan ik als molenliefhebber
moord en brand schreeuwen, maar dat
helpt niet; zeker niet wanneer de afstand
van mij tot die molen groot is. Als dan
ter plaatse het behoud van de molen
vooral lippendienst is dan kun je het wel
schudden. Kijk maar eens goed naar het
grasveld in Völlenerfehn. (“Natuurlijk willen we de molen behouden, maar er is
geen geld... andere zwaarwegende belangen... past niet in ons ruimtelijk beeld”.
Er is altijd wel een stok om de hond te
slaan.) Het draagvlak voor een molen,
wat op het zelfde neerkomt als vangnet,
faalt als het op plaatselijk niveau blijft
steken op een zucht en een (krokodillen?-)traan. Eventueel succes afmeten
aan gebakken lucht (“iedereen hier wil
de molen behouden”) of luchtfietsen is
jezelf voor de gek houden.
Voor een functioneel vangnet komt
meer kijken. Daar weten ze in Kilsdonk en
Keldonk alles van.
Balie Kluiver

(4)

In het novembernummer
van 2011 verscheen de
eerste aflevering van een
artikel over een wel heel
opmerkelijke oliemolen aan
de Rotte in Hillegersberg,
nu gemeente Rotterdam. In
dat nummer kwam vooral
de bouw en de achtergrond
van de bouw aan de orde.
In dit tweede en laatste
deel gaat het meer om
de molentechniek en de
bedrijfsuitoefening met als
slotakkoord de ondergang
van de molen.

Raadsel
aan
de Rotte:

de

J.S. Bakker

OLIEMOLEN

van
Jacob Heus
Molenwereld
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Het binnenwerk
Het exterieur van de molen zoals dat
door Bas Koster is gereconstrueerd is
vrij hard. Allereerst zijn daar de vergunningstekeningen uit 1886, 1887 die alle
een min of meer overeenkomende
maat laten zien. Aan de wijdte over
het grondvlak van 5,75 m zal niet veel
mankeren. Het mag misschien 6 m zijn
of 5,5 m, maar dan heb je het wel gehad. Het is juist de vraag hoe in een dergelijke smalle molen het oliewerk kon
functioneren. De tekening van 1887 (zie
Molenwereld 2011-11-394) laat een blok
zien vijf meter lengte dat aan een kant
stijf tegen de wand staat en aan de andere kant een gang tussen het blok en
de wand vrij laat.
De wentelas loopt over de hele breedte van de molen, zodat aangenomen
mag worden dat de uiteinden gelagerd zijn in en tegen de achtkantstijlen.
Waarschijnlijk is er nog een derde lager
aanwezig geweest in de stoel voor de

Plattegrond van een normale dubbele olie molen in Architectura Mechanica of Moolenboek van eenige opstallen van molens benevens hunne gronden, deel 3, getekend door
Pieter Linperch (Amsterdam 1727). Het is duidelijk zichtbaar hoe de belangrijkste
werkruimte zich onder de wentelas bevindt, tussen de blokken aan de ene kant en de
vuisters en kollergang aan de andere kant. Dit was voor Heus niet te realiseren.

spil, zoals ook bij De Ster en De Lelie in
Kralingen nog het geval is.
De molen had, zoals bij de Rotterdamse
industriemolens gebruikelijk, een vierkante onderbouw. Op grond van een
plan uit 1891 tot vergroting van de molenschuur mag worden aangenomen
dat de molen achter de schuur stond.
Dat wettigt het vermoeden dat de wentelas evenwijdig lag met de Rottekade.

Kollergang

Bij een normale dubbele oliemolen bevinden de kollergang en de vuisters zich
aan dezelfde kant van de wentelas als
de stampers en de heien. Dat is in deze
kleine molen nagenoeg onmogelijk.
Alles zou zo dicht op elkaar komen te
staan dat er in deze molen onvoldoende werkruimte overbleef en er levensgevaarlijke situaties zouden ontstaan.
Mark den Boer van de oliemolen De

De Oliemolen De Koot op de hoek
van de Rotte en de Kootsekade in
Hillegersberg deelde het lot van zijn
collega-oliemolen aan de andere kant
van de Rotte: sloop. De Koot was een
kapitale molen, gebouwd als pelmolen.
Tussen 1844 en 1848 werd hij tot oliemolen
verbouwd. Een bijzonderheid was dat de
kollergang stond in de houten aanbouw
links van de molen. In 1905 werd De Koot
gesloopt in het Limburgse Echt herbouwd
als korenmolen. Daar brandde hij in
oktober1934 af. Het stenen pakhuis links
van de molen op de foto bleef staan. Nadat
Van den Bogerd zijn bedrijf in molen
De Meerkoet bij de Kralingseplas moest
verlaten zette hij de maalderij voort in dit
pakhuis. Het pand bestaat nog en maakt
duidelijk hoe groot De Koot eens was;
enorm, in tegenstelling tot de molen van
Heus (foto coll. F. Kodde).
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Doorsnedetekening
van de complete molen
met het bovenaanzicht
van het achtkant
(Tekening Bas Koster).
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In deze zijaanzichten, links vanaf de Terbregse kant, rechts vanaf de stad, is duidelijk zichtbaar hoe gering de afstand tussen de
kollergang en het blok moet zijn geweest, uitgerekend de voornaamste werkplek bij de lade in een normale oliemolen. Voor de aandrijving
van het vuister zijn meerdere oplossingen mogelijk en bestaan ook meerdere. De keuze van Bas Koster en mij viel op deze omdat die
het beste aansluit bij de tekening van het oliewerk door Heus. Het is heel goed mogelijk dat het vuister een rookafvoer had met een
schoorsteenpijp naar buiten. Dat was hier wel heel makkelijk te realiseren (tekening Bas Koster).

Passiebloem in Zwolle deed de suggestie dat men in deze kleine molen door
ruimtegebrek gedwongen mogelijk een
andere oplossing toepaste, namelijk de
kollergang aan de ene kant van de wentelas en het vuister aan de andere. Dat
lijkt lastig omdat van de kollergang naar
het vuister om het blok heen moet, maar
volgens Mark den Boer valt dat erg mee:
‘Een snelle kollergang leeg je misschien
3 keer per uur (meestal maar 2 keer) en
dan gaat het nog om zeer ‘tilbare’ hoeveelheden. Heel anders dan bij een korenmolen. Dus zo inefficient vind ik het
niet, zeker niet als er een bunker boven
de kantstenen is geplaatst waardoor
deze gevuld kunnen worden zoals bij
bijvoorbeeld De Koperslager was aangebracht.’
Het betekent dat de noodzaak vervalt
om tussen kollergang en blok nog een
behoorlijke werkruimte te houden. De
kollergang kan dicht tegen het blok aan
draaien, mits de stenen en het steenraam maar vrij draaien van de heien;

misschien niet ideaal, maar het kan wel
en het zou een oplossing bieden voor
deze kleine molen. De arbeidsgang
wordt nu heel logisch. Dwars voor de
molen staat de (in 1891 vergrote) schuur.
Je hoeft vanuit die schuur nauwelijks
een stap in de molen te zetten of je staat
bij de kollergang. Ook kan Mark den
Boer met zijn suggestie over de aanwezigheid van een bunker boven de kantstenen het heel goed bij het rechte eind
hebben. De situatie vroeg er haast om.
De schuurzolder lag mogelijk op vrijwel
dezelfde hoogte als de eerste zolder
van de molen (3 m). Het kan ook iets lager zijn. Het vierkante gedeelte van de
molenvoet, 4,5 m, correspondeert met
de hoogte van het ‘platte’ dak van de
schuur. Als het zaad op de schuurzolder
werd opgeslagen dan was het een koud
kunstje om het zaad vanaf de schuurzolder te laten aflopen op de kollergang,
omdat die pal achter de schuur draaide.
Die kollergang loopt af in een bak. In De
Lelie in Kralingen is dat een losse bak,
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in de ernaast staande Ster ook, maar
daar staat hij op wieltjes. Gerard van
Harrewijen die nog met de oude molen
heeft gewerkt vertelde dat de oorspronkelijke bak in De Ster In Kralingen zelfs op
zwenkwieltjes heeft gestaan. Het is niet
moeilijk om te veronderstellen dat zo’n
bak in de molen van Heus keurig om
het blok heen werd gereden naar een
verondersteld vuister aan de andere
kant van het blok, waar je het ‘voertuig’
bij wijze van spreken tegen het vuister
kon parkeren en op de gemakkelijkste manier die je in kunt denken zaad
op de vuisters brengen. Vandaar ook
dat Heus het blok zoveel mogelijk naar
rechts schoof. Daarmee creëerde hij
een noodzakelijke doorgang van circa
75 cm tussen het blok en de wand.

Vuister

De werkkant van het blok in de molen is
vrijwel leeg, omdat daar de kollergang
immers ontbreekt. Dat betekent dat
daar in die kleine molen toch voldoen-

-PORTRETAandrijving van het vuister in de
rosoliemolen in het Openluchtmuseum
in Arnhem. Ook deze mogelijkheid is
overwogen, maar leek minder aannemelijk
(foto Vaags Molenwerken, 16 juli 2004).

de ruimte is voor vuister(s), de strooptafel
waar de koeken uit de bulen worden gestroopt en de tripzeef.
De aanwezigheid van een of twee vuisters ligt voor de hand om het uit te persen zaad te verhitten zodat de olie makkelijker ontwijkt. De tekeningen van Heus
geven geen enkele aanwijzing over de
aanwezigheid van vuisters. Mark den
Boer wees op de mogelijkheid van de
aanwezigheid van slechts één vuister
als in één pers zowel voor-als nageslagen werd: ‘In het Vlaamse Balen is één
riemgedreven vuister van zo’n simpele
constructie dat het makkelijk eerder en
elders toegepast kan zijn.’ De tekening
van Heus lijkt die veronderstelling te bevestigen. Normaal worden vuisters aangedreven vanaf de wentelas met een
tandkrans om deze as. Heus tekende
dergelijke tandkransen niet, maar dat
zeg niet zoveel. Meer zegt de plaats
van de laden met de slag- en losbeitels,
de eigenlijk persen. Gebruikelijk staan
deze vuisters zo dicht mogelijk bij de laden waar het zaad geperst wordt. Dat
is logisch: de kortste en de snelste weg,
waardoor de afkoeling zo min mogelijk
is. Deze (dubbele) laad bevindt zich bij

5m

0

Voor- en achteraanzicht van het oliewerk; een reconstructietekening op basis van de tekening van Jacob Heus. Het is duidelijk zichtbaar
dat de lade zich pal achter de kollergang bevindt. De tussenruimte zou bij normaal gebruik het drukste deel van de werkvloer zijn. Verder
loop je met twee vuisters volkomen vast (tekening Bas Koster).
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-PORTREThoren werkt. Als dat niet kan, hoe was
of werkte het dan wel? Dit zorgde voor
een hele serie breinbrekers voor eigenlijk iedereen die zich buiten de auteur
voor dit artikel intensief met de werking
deze molen heeft bezig gehouden: Bas
Koster, Mark den Boer en Ada Meurs,
Theun Vellinga.
Uiteraard was er in deze smalle molen
met een wijdte van 5,75 m geen plaats
voor een normaal ‘dubbel’ oliewerk, bestaande uit een voor- en naslagsblok.
De Passiebloem in Zwolle is een dubbele oliemolen en die is over de begane
grond 8,90 m wijd. Dat scheelt nogal wat.
Het naslagsblok in deze molen met vier
stampers en twee heien is 4,68 m lang
en het voorslagsblok met twee stampers

de molen van Heus precies midden in
het blok, reden genoeg om te veronderstellen dat er inderdaad maar één
vuister is geweest tegenover deze laad.
De olieslager had zich van het vuister
maar even om te draaien om een van
het vuister afgenomen buul met zaad in
de haren te leggen en in de perskamer
te laten zakken.
Omdat het vuister midden achter het
blok staat is een aandrijving vanaf de
wentelas niet de gemakkelijkste. Dan ligt
een aandrijving vanaf het wentelwiel,
het wiel dat de wentelas aandrijft meer
voor de hand. Na geëxperimenteer
vond Bas Koster een mogelijke oplossing
die niet alleen technisch klopt, maar ook
strookt met de tekening van het oliewerk
door Jacob Heus.
Al met al ontstond zo een oliemolen die
bepaald niet uitmuntte vanwege een
fraaie vorm, maar zoals Mark den Boer
het formuleerde: ‘Heus heeft het gepresteerd om een volstrekt logisch oliewerk
met bijzonder weinig geld in een bijzonder kleine molen te stoppen. Is dat geen
geweldige prestatie?’

Het blok

Het blok roept de meeste vraagtekens
op; niet eens zozeer voor wat betreft de
constructie (daar is Heus vrij duidelijk
in) maar vooral vanwege de gevolgde
procedure. En in het verlengde daarvan
de vraag of het allemaal wel naar be-

en twee heien 3,38 m. Het naslagsblok in
de grote noordelijke oliemolen Woldzigt
in Roderwolde is iets groter en 5 m lang.
Het was daarom uitgesloten om in de
molen aan het Strikstrak een normaal
dubbel oliewerk te maken. Een enkelwerks oliemolen met twee heien en
twee of drie stampers zou probleemloos
kunnen, maar dat strookte klaarblijkelijk
niet met de plannen van Heus.
Armoede maakt vindingrijk: Heus maakt
een ontwerp voor een dubbel werk (met
twee keer twee heien plus vier stampers)
in één blok; twee stampers minder dan
gebruikelijk, wat ongeveer een besparing van een meter oplevert.
Zonder stampers kan men ook olie
slaan, zelfs met voor- en naslag. Er zijn

De koren- en oliemolen in het Betuwse Elst, gebouwd in 1854 door de Arnhemse
molenmaker B.D. Looman voor Robert Mulder (1797-1872), ten behoeve van zijn
schoonzoon T. Ockerse. De molen heeft twee koppel stenen en een oliewerk, bestaande uit
een kollergang, voor- en naslag en één vuister. De voorslagkoeken zullen waarschijnlijk
onder de kollergang zijn gebroken. Zijn zoon A.W. Ockerse verhuurde de molen in 1889
aan H.H. van der Kamp, die hem in 1895 in eigendom verkreeg en later overdeed aan
zijn schoonzoon J. van de Pol. Bij de operatie Market-Garden, in de nacht van 23 op 24
september 1944 werd de onttakelde molen in brand geschoten en bleef alleen de stenen
romp staan die in 1947 werd gesloopt. Naast de molen stond een stoommaalderij.
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-PORTRETvoor- en naslag. Alleen had hij dan af
moeten zien van stampers. En dat doet
hij nu juist niet. Waarschijnlijk was hij onbekend met deze manier van olieslaan
en baseert hij zich voor zijn dubbel
oliewerk op het bedrijf zoals het hem
van huis uit bekend was op de grote
Hollandse dubbele windmolens: met
stampers en meende hij niet zonder te
kunnen. Dat hoeft per se geen onkunde
te zijn, maar kan ook gebaseerd zijn op
de veronderstelling dat er een knelpunt
zou ontstaan bij het pletten van het
zaad en het breken van de koeken op
de kollergang wat zou kunnen resulteren
in capaciteitsverlies, waarbij vrees voor
het laatste toch leidde tot opnemen van
stampers. Nu is er natuurlijk wel een verschil in benadering tussen de oliemolens
die voor de markt produceerden en de
boeren-oliemolens, waar in loon olie
werd geslagen voor locale afnemers.
Die benadering zal ook wel meegespeeld hebben. Daarbij moet de molen
van Heus toch tot de eerste groep worden gerekend.

De lade

Oliewerk in de nog bestaande koren- en oliemolen de Oostmolen in het Vlaamse Gistel.
Dit komt in principe geheel overeen met dat in de molen van Elst. Rechts is nog net een
deel van een kantsteen zichtbaar en achter het blok het vuister (foto jsb, 2 oktober 2010).

oliewerken bekend met laden in één
blok zoals de koren- en oliemolen in het
Betuwse Elst, gebouwd in 1854 door de
Arnhemse molenmaker B.D. Looman. Dit
blok is ruim 13,5 voet (goed 4 m) lang. De
nog bestaande koren- en oliemolen de
Oostmolen in het Vlaamse Gistel heeft

ook een dergelijk blok dat 3,5 m lang
is. De rosmolen in Erve Kots in Lievelde
heeft een blok waaraan te zien is dat dit
oorspronkelijk ook gemaakt is voor twee
laden.
Heus had dus moeiteloos één blok kunnen laten maken voor een oliewerk met

De lade die Heus tekende voor zijn molen mag wel uniek genoemd worden,
want in één lade zitten twee complete
stellen laadgoed met twee slag- en
twee losbeitels. Bij de bovengenoemde
molens van Elst en Gistel is dat ook zo,
maar wel met een opvallend verschil. Bij
die molens zijn beide laden gescheiden
en dat is nu bij Heus juist niet het geval.
Daar vormen de beide stellen laadgoed
één geheel, zodat er in feite één pers is.
Dat is heel merkwaardig. In een eerste
opwelling zou men in de richting van
een vergissing kunnen denken, te meer
daar de lade ronduit onbeholpen is getekend. Men zou er heel wat op aan kunnen merken. In andere opzichten laat
Heus ook in bepaalde details zien dat hij
een man van het vak is en weet hoe de
boel in elkaar steekt. Zo zijn zelfs de knevels (pennetjes) in de schorttouwen voor
de heien en de stampers getekend. Als
hij twee gescheiden laden bedoeld zou
hebben dan zou hij het buiten kijf zo ge-

De oliemolen van Heus was niet de enige molen in Hillegersberg met een ‘Twiggy-look’. In Terbregge, even ten zuiden van de Irenebrug,
stond deze, in 1879 gebouwde zaagmolen van timmerman-molenmaker Piet Luit Pz op het dak van zijn werkplaats. Of deze molen ook
verhoogd is, is niet duidelijk. Volgens de tekening voor de vergunning had hij een vlucht van 9 m. Dat lijkt op de foto toch meer.
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Prinsenmolen

Blijft de grote vraag: heeft het gewerkt?
Plus nog een grotere vraag in het verlengde ervan: hoe heeft het dan gewerkt? De enige bron, die we hebben
is de vergunningstekening in 1887. Dat
is eigenlijk een heel merkwaardige tekening, die veel verder gaat dan een
constructietekening. Heus kon natuurlijk
nooit om een hinderwetvergunning voor
zijn molen heen. Eerder, in Molenwereld
2010-7/8-271 is Gerrit Kouwenhoven ingegaan op de moeilijkheden bij het
gebruik van tekeningen voor een hinderwetvergunning. Dat is ook voluit op
deze tekening van toepassing. De tekening heeft, zeker dan, maar één doel:
de vergunning. Voor dat doel moest
de tekening duidelijk maken wat ‘hinder’ kon oproepen. Vermoedelijk heeft
Jacob Heus geworsteld met de vraag
hoe hij dat moest realiseren in de tekening. Zeker in de ogen van de olieslager
Heus - en niet alleen in de zijne - zal zijn
tekening voor wat betreft het stamp- en
slagwerk het beeld van een werkende
oliemolen oproepen. Mogelijk dacht hij
dat het juist zo moest voor de ‘autoriteiten’ om eventuele ‘hinder’ duidelijk te
maken. In feite geeft hij een momentopname van de werkende oliemolen
gegeven. Men kan precies zien welke
heien en stampers in bedrijf zijn.
Heus was een ervaren olieslager en
daarom is het niet direct aannemelijk
dat hij er maar wat op los fantaseerde.
Die veronderstelde realiteit maakte
een zoektocht mogelijk naar de wer-

tekend hebben en daardoor ook niet in
de knel gekomen zijn met het intekenen
van het laadgoed. Een verwisseling van
de termen ‘spaak’ en ‘vuist‘ in de tekening zijn vermoedelijk het gevolg van
een verschrijving.
Of het zo inrichten van de laad een eigen idee van Heus was, ingegeven door
de beperkte ruimte in zijn molen, zal wel
altijd een raadsel blijven. Andere soortgelijke gevallen zijn in ieder geval niet
bekend.
Het voordeel van de constructie laat
zich raden: twee klappen voor de prijs
van één. Bij een normale oliemolen
werd een voorslaghei per wentelasomwenteling twee keer op getild om te vallen, waardoor twee keer de druk werd
verhoogd in één lade op twee koeken
(bij twee laden uiteraard op vier koeken). Dat zal hier niet anders geweest
zijn. Weliswaar met dit verschil dat bij de
molen van Heus door de toepassing van
twee heien op dezelfde lade de druk
vier keer werd verhoogd op vier koeken,
zonder het vermogen van de molen veel
extra te belasten.

Tuinderij
L. v.d. Torre

Molen
van Heus

0

De hamvraag

De situering van de molen van Heus
op een Google-satellietfoto van de Rotte
met het Strikstrak (de buurt rechts van
de rivier); links de Bergse voorplas. Ter
oriëntatie: rechtsboven de Prinsenmolen.
Behalve - uiteraard - de molen van Heus
is ook de tuinderij van Van der Torre
aangegeven, de man die onevenredig veel
glasschade opliep.

0

0
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Reconstructietekening met het bovenaanzicht van het oliewerk in de molen van Heus (tekening Bas Koster).
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Op basis van de tekening van Heus is getracht het bedrijfsverloop te reconstrueren
waarbij is uitgegaan van verschillende, mogelijke werksituaties. Helaas is het onmogelijk
na te gaan hoe een en ander in de praktijk verliep. In dit schema is er vanuitgegaan dat het
oliewerk als een dubbel enkelwerk werd gebruikt in die zin dat met dezelfde heien zowel
werd voor- als nageslagen. De kleuren verwijzen naar het verloop van één ‘charge’ om
het met een moderne term te zeggen. Bijvoorbeeld: bruin begint op het vuister, gaat naar
rechts voor de voorslag, vervolgens onder de stampers, naar het vuister voor de naslag, dan
volgt de naslag onder dezelfde hei als de voorslag. Wanneer in de linker kolom ‘Heus’ staat
dan geeft die rij de door Heus de door hem in zijn oliewerk getekende situatie weer.

voor een oliemolen? Een variant op de
normale dubbele oliemolen met een
voor- en een naslag? De andere mogelijkheid ging verder. Het gaat niet om
een dubbelwerksmolen, maar om een
dubbele enkelwerks molen; niet om:
stampers/voorslag/naslag/stampers (of
de gespiegelde variant uiteraard), maar
om stampers/voor- en naslag/voor- en
naslag/stampers. De voorkeur ging naar
het laatste omdat dit een maximale
flexibiliteit voor het bedrijf opriep en het
de meest effectieve productiegang inhield. Mark den Boer wees ook op die
mogelijkheid en schreef: ‘In een oud
nummer van Molenecho’s lees ik dat er
twee stellen laadgoed in hetzelfde blok
werd gebruikt in een standerdoliemolen
(waar misschien nog wel minder ruimte is
dan in de molen van De Heus) zodat ze
op die manier konden voor- en naslaan.’
De beeldopname van Heus laat als situatie zien: de stampers links buiten
werking, de loshei links idem, slaghei
links in werking, loshei rechts buiten werking, slaghei rechts in werking; stampers
rechts in werking. De stand van de knevels in de schorttouwen sluiten iedere
vergissing uit: heel simpel is te zien welke
heien en stampers opgeschort zijn. De
losbeitel rechts is hoog getekend en
begint dus aan zijn perstraject, de los-

Bedrijfsverloop maar nu voor een dubbelwerk, in die zin dat niet met dezelfde heien
wordt voor- en nageslagen, maar dat er twee speciale stellen voorslags- en twee speciale
stellen naslagheien zijn. Het verschil in de bovenste en de onderste situatie is dat de
stampers facultatief worden gebruikt. De rijen met Heus ervoor zijn uiteraard weer die
met het door Jacob Heus getekende moment.

Molen van Heus - reconstructie
Vlucht 20,40m

king van de molen zonder te vervallen
in gebakken lucht: er is een concreet
uitgangspunt. Het was alleen zaak om
van de momentopname van Heus een

beeldverhaal te maken, als het ware te
completeren met de beelden ervoor en
erna. Dat bleek verre van eenvoudig.
Een van de basisvragen was: wat is dit
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-PORTRETbeitel links zit dieper in de laad en is dus
aan het eind. Op deze basis bleek het
mogelijk een heel compact schema te
tekenen, dat het persproces naadloos
omvatte.
Toch zit er in de tekening een moeilijk te
doorgronden probleem als men er vanuit gaat dat Heus een correcte weergave van het bedrijfsmoment gaf. De
koeken links zouden op het moment zijn
dat ze uitgenomen moeten worden. Dat
kan natuurlijk op de gebruikelijke manier: de slaghei opschorten en de loshei
in werking stellen. Maar dat kan natuurlijk nooit terwijl de slaghei rechts in werking is omdat die de druk naar links zou
verhogen. Anders gezegd: als een haar
met inhoud in de kamer wordt gestoken
moeten beide heien buiten bedrijf zijn
en valt de druk rechts grotendeels weg.
Dat schiet dus niet op, want die moet
naderhand weer opnieuw opgebouwd
worden.
Het kan zijn dat men dat wisselmoment
voor lief nam, maar dat lijkt onwaarschijnlijk, te meer daar de slaghei rechts
geschort moet worden terwijl hij nauwelijks in werking is. Een andere mogelijkheid is dat de tekening niet klopt en er
geen doorlopende, dubbel uitgevoerde
laad is geweest, maar dat er op de een
of andere manier toch een scheiding is

geweest, zodat er een situatie heerst die
in principe niet afwijkt van de molens in
Elst of in Gistel. Dat betekent wel dat op
dit cruciale punt afstand moet worden
genomen van de tekening van Heus.
Dat stuit zowel Bas Koster als mij tegen
de borst omdat wij in de stevige en uitvoerige discussies over deze tekeningen
wel ons leergeld hebben betaald ten
aanzien van de weergave van Heus. Het
mag onbeholpen getekend zijn maar
verdient wel heel serieus genomen te
worden, is het niet op het eerste gezicht,
dan wel op het tweede; reden te over
voor ons om toch vast te houden aan de
ongescheiden, dubbele doorgaande
laad. Dus blijft het probleem van de tekening of zoeken we er teveel achter?
Was het helemaal niet zijn bedoeling om
een bedrijfsmoment correct weer te geven? Was het niet meer dan een ‘aangeklede’ constructietekening?
Zelfs als dat zo zou zijn dan blijft de vraag
recht overeind hoe met de doorgaande
laad werd gewerkt. De conclusie ligt
dan voor de hand: met beide stellen
heien werd gelijk op gewerkt, anders gezegd: de haren in beide kamers werden
tegelijk gewisseld. Alleen op deze manier kreeg men effectief de ‘twee klappen voor de prijs van een’. De tekening
zou dan het wisselmoment aangeven:

een ‘verse’ rechter haar zit in de perskamer, terwijl de linker haar aan de beurt
is om uitgenomen te worden. Wel ontstaat er dan weer een ander probleem:
beide laadhelften hebben op hetzelfde
moment ‘vulling’ nodig. Die moet tegelijkertijd op het vuister worden voorverwarmd. Dat betekent dat tegelijkertijd
voor- en naslaan onmogelijk is: of aan
beide laadhelften werd gelijktijdig voorgeslagen dan wel nageslagen. Daarom
is het dan niet uitgesloten dat men bijvoorbeeld eerst een voorraad voorslagkoeken maakte en die later nasloeg.
Welke van de genoemde productiemethoden de werkelijk gehanteerde was
zal wel nooit meer na te gaan zijn.
Een ander vraagstuk bij de doorgaande
laad is de aanwezigheid van twee losbeitels. In principe is immers één voldoende. Bij een gescheiden laad zijn er
uiteraard wel twee nodig. Mark den Boer
oppert de veronderstelling: ‘Het blok
werd voor zowel voor als naslag gebruikt
waarbij de schuinte van de slagbeitel
(en dus van de bijbehorende losbeitel)
verschilt. Dat maakt twee losbeitels weer
iets aannemelijker omdat de positie
daarvan erg bepalend is voor het resultaat. De scherpe heb je nodig om bij de
hoogste druk toch te kunnen lossen, de
stompe heb je min of meer nodig om het
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Snuifmolen De Lelie
Vlucht 17,80m

De Kralingse snuifmolen De Lelie is een zeer smalle molen, maar in
vergelijking met de molen van Heus is hij niet alleen breder, maar ook kleiner
(tekening Bas Koster).
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De Lelie aan de Kralingseplas, malend in de winter van
2012. Een eeuw eerder kon men van elk der drie ‘magere
molens’ (van Heus, Luit en De Lelie) de andere twee zien,
want ze stonden slechts enkele kilometers van elkaar (foto
Jan Bakker, 13 februari 2012).
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-PORTRETlaad goed te kunnen stellen en volstaat
tijdens het voorslaan.’

Toevoegingen
Die productiemethoden zijn alle gebaseerd op de klassieke oliemolen, waar
uit oliehoudend zaad olie werd geperst (‘geslagen’) met als bijproduct de
veekoek. Hierboven werd al gewezen op
het gebruik maken van andere en aanvullende grondstoffen voor de veekoeken. Daarbij valt te denken aan lijnschilfers, het overblijfsel na mechanische
persing van de olie uit lijnzaad door middel van oliewringers. Lijnschilfers uit koud
geperste olie hebben zelfs nog een vrij
hoog oliegehalte in de orde van 10%.
Het is daarom niet uit te sluiten dat Heus
probeerde uit dergelijke schilfers nog
wat meer olie te persen. Dan sneed het
mes aan twee kanten. Mogelijk werden
ook andere grondstoffen gebruikt als
toevoeging voor de koeken. Er is helaas
te weinig bekend om hier iets met zekerheid over te kunnen vermelden. Dat het
verwerken van deze grondstoffen ook
nog eens om een eigen aanpak in de
molen vroegen zal duidelijk zijn. Helaas
is er niets over bekend, vandaar dat
over het productieproces meer vragen
dan antwoorden bestaan en waarbij de
kans dat deze vragen worden opgelost
nagenoeg nihil is. De vergelijking met de
klassieke oliemolen gaat mank, maar
die met de veekoekenfabrieken zoals
die ruim honderd jaar geleden ontstonden ook. Er werden in het begin van de
twintigste eeuw ten dienste van de boeren wel analyses van veekoeken gepubliceerd zodat die wisten wat er in zat,
maar van Heus is mij er geen bekend.
Er zijn natuurlijk nog veel meer details die
vragen oproepen, maar het is onmogelijk om zonder nadere informatie ook hier
iets met zekerheid over te kunnen zeggen.

De wentelas in De Lelie is gelagerd tussen de stijlen, vermoedelijk had de molen van Heus
een vergelijkbare constructie. Dat Jacob Heus De Lelie heeft gekend is heel goed mogelijk.
Hij werkte er maar een paar kilometer bij vandaan (foto Jan Bakker, 25 januari 2003).

Ondergang
Gelet op de ontwikkeling zowel in de
veevoederfabricage als in de olieindustrie kon de molen van Heus nauwelijks
een lang en gelukkig leven beschoren
zijn. In feite was het van meet af aan een
marginaal bedrijf. In de eerste aflevering
zagen we reeds hoe de op komst van
de Terbregse ‘koperetief’ de ondergang
van het bedrijf inluidde. Omstreeks 1915
werd de molen tot op de onderbouw
gesloopt die met de aangebouwde
schuren nog dienst bleef doen als pakhuis. Dat werd omstreeks 1928 gesloopt
om plaats te maken voor de bouw van
woningen. Toen omstreeks 1970 de
toenmalige eigenaar van het huis, M.J.
Visser, en zijn zoon graafwerkzaamheden in de tuin achter het huis uitvoerden
stuitten zij op de ronde fundering van de
kollergang, een laatste tastbare herinnering in situ aan deze bijzondere molen
die in meer dan een opzicht een buiten-

De spilstoel in De Lelie; die in de molen van Heus zal er niet veel van adgeweken hebben
(foto Jan Bakker, 25 januari 2003).

beentje was, zowel constructief als bedrijfsmatig. Het is alleen te danken aan
drie vergunningstekeningen en twee of
drie foto’s dat we er iets van kunnen zeggen; in ieder geval genoeg om tot de
conclusie te komen dat deze oliemolen
‘een bijzonder kind is en dat is-ie’ om het
met de vader van Dik Trom te zeggen,
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maar te weinig om zelfs maar in de buurt
van het naadje van de befaamde kous
te komen. Daardoor konden Bas Koster
en ik niet veel meer dan een tip van de
sluier van dit raadsel aan de Rotte oplichten, maar wel zo ver om te kunnen
zien dat de Molen van Heus een molen
was die zijns gelijke niet had.
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gaat voor u OPEN!!!!
en
MOLENAARSVERLEDEN cadeau!!!
en
nog korting toe!!!
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.
M OL EN W E R E L D 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 opgezegd.
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 ontvangen 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 ‘ MOLENWER ELD ’ 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
automatisch door ons beëindigd.
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✂

“JA1, ik meld mij aan als abonnee op de ‘MO LE NWER E LD’.

❑
❑
❑

“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 wil graag een cadeau-abonnement aanvragen voor:

N
O
B

“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.

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, ingestuurd worden aan:

Stichting MOLENWERELD Moerdijkstraat 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.

