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Aeolus in Adorp blijft in desolate 
toestand achter

Met het failliet gaan van het bedrijf van 
G. Tóth, eigenaar van molen Aeolus te 
Adorp, is het de vraag of de in vervallen 
staat verkerende molen nog hersteld zal 
worden. Er waren plannen aanwezig tot 
herstel van de molen te komen, doch de 
uitvoering ervan is zeer onwaarschijnlijk 
door deze ontwikkelingen. De in Holland 
Management Holding ondergebrachte 
molen is destijds samen met de nabijge-
legen woning aangekocht door destijds 
zeer vermogende en in de Quote 500 
genoteerde zakenman en miljonair van 
Hongaarse afkomst. Tóth is tegen het fail-
lissement in beroep gegaan, maar hoe 
het verder zal gaan laat zich nog moeilijk 
voorspellen. 

De Lelie te Eenrum viert 150-jarig 
bestaan

Op 1 juni werd het 150-jarig bestaan van 
De Lelie te Eenrum gevierd met een aan-
tal festiviteiten. Oud-molenaar L. Bakker 
gaf het startsein door de vang te lichten 
waardoor het met speciaal beschilder-
de zeilen versierde gevlucht in bewe-
ging kwam. De zeilen zijn beschilderd 
door een viertal kunstenaars uit Eenrum. 
Tijdens de opening presenteerde mo-
lenaar J. van Dijk het boek De Veurste 
Meuln, waarin de molengeschiedenis 
van Eenrum wordt belicht, en die van De 
Lelie in het bijzonder. Het eerste exem-
plaar werd door Van Dijk uitgereikt aan 
K. Berghuis, loco-burgemeester van ge-
meente De Marne. Vrijwillig molenaar 
Baars werd verrast met een Koninklijke 
onderscheiding. Baars is sinds 1980 vrij-

Al in 2008 begint het verval bij de 
Aeolus in Adorp zich af te tekenen 
(foto: H. Noot, 17 maart 2008).
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willig molenaar en was intensief betrok-
ken bij de restauratie van de molen in 
1995 en het opzetten van de permanen-
te expositie ‘Van maalderij tot bakkerij’. 
De versierselen behorende bij de be-
noeming tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau werden opgespeld door loco-
burgemeester Berghuis. Nadien draaide 
de molen tijdens een draaimarathon tot 
en met zondagmiddag, en waren er di-
verse activiteiten zoals een streekmarkt, 
demonstratie van oude ambachten en 
muzikale omlijsting met diverse optre-
dens.

Herstel De Hoop te Middelstum

Een werkgroep vanuit de Stichting Dorps-
belangen Middelstum heeft sub sidie ge-
vraagd aan de gemeente Loppersum 
voor het opstellen van een projectplan 
ten behoeve van de toekomstige invul-
ling van De Hoop te Middelstum. Het is 
de bedoeling om het verloren gegane 
pakhuis naast de molen te herbouwen 
en tegenover de molen een hoogholtje 
(hoge vaste voetbrug). Via deze over-
gang kan het borgterrein Ewsum wor-

den ontsloten. De gemeente Loppersum 
heeft inmiddels besloten voor het pro-
jectplan een subsidie van 2.200 euro toe 
te kennen.

Nieuwe vijzel Goliath in gebruik 
genomen

Op 9 juni is de nieuwe vijzel van pol-
dermolen Goliath te Eemshaven in 
gebruik genomen (Molenwereld 2012-
5-169). De nieuwe vijzel is mogelijk ge-
maakt door een grote subsidie van het 
Waddenfonds, het SNS Fonds en een 
aantal particuliere subsidieverstrekkers. 
Molenmaker Dunning uit Adorp heeft 
eerst het oude elektrohok en oude vijzel 
uit de molen verwijderd en na wat aan-
passingen kon de nieuwe stalen vijzel 
worden geplaatst. De ingebruikname is 
verricht door de dijkgraven B. Middel van 
waterschap Noorderzijlvest en A. van 
Hall van waterschap Hunze en Aa’s. Ter 
omlijsting van de handeling heeft Van 
Hall een gedicht uit eigen werk voorge-
dragen. Zowel zaterdag als zondag is de 
molen opgesteld geweest en kon onder 
het genot van culinaire Italiaanse hapjes 
en muzikale omlijsting de molen in bedrijf 
worden bezichtigd. 

Veertiende Friese molendag 
8 september 2012

De veertiende Friese Molendag wordt 
gehouden op zaterdag 08 september 
2012. De molens zijn geopend vanaf 

De fraai beschilderde zeilen ondersteunen de festiviteiten rond De Lelie te Eenrum 
(foto: H. Noot, 2 juni 2012). 

Als het aan de werkgroep ligt wordt de omgeving van De 
Hoop in Middelstum aangepakt (foto: H. Noot, 2 juni 2012).

Oude opname van De Hoop met links 
het bij de restauratie van 1977 gesloopte 
gebouw dat men wil reconstrueren 
(foto: coll. wijlen Piet van der Veen). 
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10:00 tot 16:00 uur en sommige mo-
lens tot 22:00 uur of zelfs langer. Voor 
exacte openingstijden per molen kunt 
de website www.friesemolendagen.nl 
bezoeken. Voor vragen over de Friese-
Molendag kan worden gemaild naar 
info@friesemolendagen.nl 

Feest molen Fakkert Hoonhorst

Op 11 mei werd de molen Fakkert 
te Hoonhorst feestelijk in bedrijf ge-
steld. (Molenwereld 2012-6-203/204). Met 
het lichten van de vang door mevr. I. 
Bakker, gedeputeerde van de Provincie 
Overijssel, was de opening officieel. 
Daarna gevolgd door de overhandiging 
van het nieuwe boek over de molen 
aan de heer Wim Fakkert als oudste fir-
mant van het bedrijf Fakkert; aan mevr. 
I. Bakker van de Provincie en aan wet-
houder Goldsteen van de gemeente 
Dalfsen. Diverse sprekers gaven aan dat 
het voor Hoonhorst een verrijking is, dat 
de molen weer is teruggekeerd en het 
werd een echt feestelijke bijeenkomst. 
Dit alles in het bijzijn van ongeveer 230 
genodigden. Direct na het officiële ge-
deelte kon de stichting beginnen met de 
verkoop van het molenboek. Op zondag 
13 mei is de molen officieel ingezegend, 
door pastor Lonneke Gunnink geassis-
teerd door dominee Piet de Jong, die 
tevens vrijwillig molenaar is op de molen. 
Onder grote belangstelling werd eerst 
een samenkomst in de kerk gehouden, 
waarbij uitleg werd gegeven over de pa-
troonheilige van de korenmolenaars, de 

Heilige Victor van Marseille. De rest van 
de middag was de molen weer open en 
werd hij vrij massaal bezocht. De molen 
is elke zaterdagmiddag geopend van 
13.30 uur tot 16.30 uur en bij voldoen-
de wind zal er ook gemalen worden. 
Hoonhorst heeft in elk geval weer iets 
waar men trots op kan zijn. Niet alleen 
de molen, maar ook het molenaarshuis 
heeft een geweldige verandering on-
dergaan, zeker met de opening van de 
winkel “By Molle”. In de loop van het jaar 
hoopt de molenstichting ook de schuur 
die nog bij de molen gebouwd gaat 
worden, alsmede het prieeltje en de 
verdere inrichting van het molenterrein 
met onder andere een fruitboomgaard 
van oude rassen, te realiseren. Dan is het 

karwei geklaard en kan men weer vele 
jaren vooruit. Stichting Molen van Fakkert 
Hoonhorst.

Oortmanmolen Lattrop in de 
rouw

Afgelopen woensdag 23 mei is Jan 
Oort man overleden. Omdat Jan veel 
voor de Molenstichting Lattrop-Tilligte 
heeft betekent, heeft de molenstichting 
haar vier molens, de Oortmanmolen in 
Lattrop, De Westerveldmolen in Tilligte, 
en in Denekamp de Nicolaasmolen en 
de Borgelinkmolen, in de rouw gezet 
met het wiekenkruis wordt naar het huis 
gedraaid waar de overledene heeft 

Inzegening van Molen Fakkert te Hoonhorst door pastor Lonneke Gunnink 
Molenambassadeur, oud minister-president en inwoner van Hoonhorst Lubbers kijkt toe 
(foto: W. Schrijver, 13 mei 2012). 

Dominee en vrijwillig molenaar Piet de Jong in actie op de molen in Hoonhorst in 
kleding waarmee hij niet vaak op de molen actief zal zijn, rechts pastor Lonneke Gunnink 
(foto: W. Schrijver, 13 mei 2012).
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gewoond. Dit blijft tot de overledene 
is begraven of gecremeerd. Jan was 
vanaf het begin van de molenstichting 
bij deze stichting betrokken. De stichting 
werd in 1981 opgericht, en heette toen 
nog Stichting Oortmanmolen, omdat de 
te restaureren Oortmanmolen de eer-
ste molen van de stichting was. Later is 
de naam veranderd in molenstichting 
Lattrop-Tilligte. De naam van de molen 
is ontstaan omdat een voorvader van 
Jan in 1911 deze molen in Lattrop heeft 
opgericht . Zijn vader Johan Oortman, 
was ook eigenaar van de molen, en 
tevens bakker in Lattrop. Omdat Johan 
vroeg is overleden zette zijn broer Willem 
de bakkerij voort. Willem heeft mede 
de Stichting Oortmanmolen opgericht. 
Jan gaf bij het begin van de restauratie 
al te kennen dat hij op deze molen, die 
vlak bij zijn huis stond, molenaar wilde 

worden en volgde de cursus vrijwillig 
molenaar. Toen oom Willem in de begin-
periode van de stichting overleed, heeft 
Jan ook jarenlang, namens de Oortman 
familie een bestuursfunctie in de molen-
stichting bekleed. De mensen van de 
molens hebben Jan leren kennen, als 
een molenaar die zeer secuur was, stipt, 
man van de klok eigenzinnig en iemand 
van weinig woorden. Hij liet de molen het 
werk doen. Bezoekers op ‘zijn’ molen ver-
wonderden zich over het feit dat de mo-
len zo ontzettend schoon was. Jan heeft 
voor de stichting vele duizenden kilo’s 
graan gemalen, eerst op de wind later 
ook met electrische maalstoel. Tot aan 
zijn overlijden was Jan betrokken bij de 
molen, ondanks het feit dat, vanwege 
een mindere gezondheid hij de laatste 
jaren op de molen het wat kalmer aan 
ging doen. De nieuwe molenaars waren 
bij hem van harte welkom. Hij stond ze 
tot op het laatst bij met raad en daad. 
Nu Jan is overleden is de Oortmanmolen 
voor het eerst in haar bestaan zonder 
een Oortman. De naam Oortman zal 
echter in de naam van de molen blijven 
bestaan. Op de foto staat de molen van 
Jan zoals hij er van uit zijn tuin op keek; 
maar nu wel in de rouw. Voor Jan,als 
laatste eerbetoon van de molenstich-
ting. Molenstichting Lattrop-Tilligte. 

Restauratie molen Kockengen 
goed op dreef

Op 30 mei werden de gerepareerde 
roeden gestoken in de molen van 
Kockengen waarmee duidelijk zicht-
baar werd dat de restauratie - die al 
meer aandacht kreeg in dit blad - goed 
vordert. De werkzaamheden verliepen 
vlot. De ondertoren is op voorstel van de 
molenmaker vroegtijdig van het riet ont-
daan om te kijken of er nog tegenvallers 
te voorschijn zouden komen. Dat is inder-
daad in beperkte mate het geval en het 
zal wel spoedig opgelost zijn. De rietdek-
ker, de firma Gebr. Visser, gaat dan na 
de bouwvak aan de gang.

Stichting voor De Windhond te 
Woerden

De Molen Draait Door, de stichting 
die zich vanaf november 2011 heeft 
beziggehouden met het ontwikkelen 
van plannen voor De Windhond te 
Woerden, wil verder als beheerstichting. 
Verkoop van het monument uit 1755 zou 
daarmee van de baan zijn (Molenwereld 
2011-6-209). Het voorstel van de stichting 
kreeg goedkeuring van de voltallige 
commissie. Het College van B en W heeft 

Oortmanmolen te Lattrop in de rouw 
vanwege het overlijden van Jan Oortman 
(foto: Fons Laagland, 24 mei 2012).

De Kockengense molen ingepakt, 
wachtend op de roeden en de rietdekker 
(foto D. Kenbeek, 30 mei 2012).

‘Bewijs van echtheid’ van de herstelde 
potroe (foto D. Kenbeek, 30 mei 2012). 
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bij monde van wethouder Duindam de 
intentie uitgesproken om met De Molen 
Draait Door afspraken te maken om de 
nieuwe rol van de stichting verder uit te 
werken en te formaliseren. Inmiddels is er 
in grote lijnen een plan dat aansluit bij 
de ideeën die via de website werden 
ingediend. Binnenkort gaat De Molen 
Draait Door met de wethouder om de 
tafel voor overleg over de te nemen 
vervolgstappen.

Positief resultaat voor de Simav

De Simav, de Alblasserwaardse Molen-
stichting, kan terug kijken op een goed 
2011. ‘We hebben binnen ons vermogen 
de zaken goed op orde. Dat neemt niet 
weg dat we voor de toekomst ook wel 
onze zorgen hebben. Het is immers de 
vraag of de overheden hun altijd naar 
ons getoonde verantwoordelijkheid kun-
nen blijven voortzetten.’ Penningmeester 
Henk van Dieren geeft daarmee aan dat 
hij er zich van bewust is dat de financiële 

problemen van de overheid niet aan de 
Simav zullen voorbijgaan. Uit de jaarstuk-
ken blijkt dat de Simav ernaar streeft om 
na de restauraties een algemene reser-
ve van een half miljoen in stand te hou-
den. Zo’n bedrag is nodig om toekomsti-
ge exploitatieverliezen en –risico’s op te 
vangen bij het beheer van de 28 Simav-
molens. In het jaarverslag noemt voorzit-
ter Kees Bakker 2012 een bijzonder jaar. 
Eind september vieren we het feest van 
de realisatie van 23 molenrestauraties en 
dan neem ik ook afscheid van de Simav. 
‘Ik heb de beslissing genomen om na 40 
dienstjaren het stokje over te dragen. In 
het begin zal dat zeker even wennen zijn, 
maar tegelijkertijd ben ik dankbaar dat 
ik gedurende al die jaren mijn beste kun-
nen aan deze prachtige organisatie heb 
mogen geven. Onze Simav is een sterke 
club geworden, die dankzij de inzet en 
de ondersteuning van velen is gewor-
den tot wat ze nu is.’ ‘Het stokje’ waar-
over Bakker spreekt wordt overgenomen 
door Kees de Bruin, burgemeester van 
Papendrecht. Vicevoorzitter De Bruin 
maakt sinds 2003 deel uit van het dage-
lijks bestuur van de Simav. Op vrijdag 28 
september vallen de officiële voltooiing 
van 23 restauraties en het afscheid van 
Bakker samen. Dat gebeurt in Arkel, in 

en nabij korenmolen Jan van Arkel. De 
molenrestauraties hebben om en nabij 
zeven miljoen euro gekost. Rijk (3,7 mil-
joen) en de provincie Zuid-Holland (1,7 
miljoen) hebben een belangrijke bijdra-
ge geleverd. Het ontbrekende geld (1,6 
miljoen) is uit eigen reserves en subsidies 
van het Prins Bernhard Cultuur Fonds en 
de BankGiroLoterij binnengekomen.

Twee molenstompen in Bleiswijk 
voor de bijl

In de begroting van het Bedrijvenschap 
Hoefweg is 90.000 euro vrijgemaakt voor 
de sloop van twee molenrestanten in 
Zoetermeer en Lansingerland. Het be-
treft twee stompen van molens van de 
Binnenwegse polder in Bleiswijk nu ge-
meente Lansingerland. De Binnenwegse 
polder werd van 1701-1706 droogge-
maakt door de Stad Rotterdam; van-
daardat de polder ook wel de Stadse 
Droogmakerij werd genoemd. Twee ge-
combineerde driegangen bemaalden 
de eigenlijke droogmakerij, terwijl drie 
boezemmolens het water uitsloegen op 
de Rotte. De windmolens waren tot 1923 
in bedrijf. In dat jaar werd de bemaling 
overgenomen door twee centrifugaal-

Niet alleen de lange arm van de justitie 
reikt ver (foto D. Kenbeek, 30 mei 2012). 

Ten dode opgeschreven (1): molen 
No. 5 van de Binnenwegse polder aan de 
Achterlaan tussen Bleiswijk en Zoetermeer 
(foto Willem Jans, 17 februari 2007). 

Ten dode opgeschreven (2): molen 
No. 7 van de Binnenwegse polder aan de 
Achterlaan tussen Bleiswijk en Zoetermeer 
(foto Willem Jans, 17 februari 2007). 
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pompgemalen met een ruw-oliemotor; 
het benedengemaal op de plaats van 
molen 6 en het bovengemaal op de 
plaats van molen 1. Tot voor enige ja-
ren bestonden nog de stompen van de 
molens 3, 4, 5 en 7. De stomp van mo-
len 4 werd in oktober 2001 gesloopt voor 
de bouw van de HSL (zie Molenwereld 
2002–01 met meer bijzonderheden over 
deze polder en zijn bemaling). De mole-
nomgeving is drastisch veranderd, niet 
alleen door de HSL, maar ook door het 
Prisma bedrijventerrein, wat u de on-
dergang wordt voor de stompen van 
de molens 5 en 7. Alleen aan de Rotte 
blijven het oude bovengemaal en de 
stomp van molen 2 nog staan.

SWEK heeft aan randje van de 
afgrond gestaan

Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk 
(SWEK) in financieel zwaar weer. Begin 
juni bleek dat er tonnen tekort zijn en 
dat er onenigheid is tussen de partijen 
die betrokken zijn bij de exploitatie. De 
SWEK kampt met een tekort van 900.000 
euro. Hiervan heeft 300.000 euro te ma-
ken met een enkele jaren geleden ge-
start restauratieproject. Voor het restau-
ratieproject was een bedrag nodig van 
5,3 miljoen euro. Het Rijk betaalde 75 
procent en de provincie Zuid-Holland 20 
procent. De overige 5 procent moest de 
stichting zelf betalen, terwijl men daar 
de financiële middelen niet voor bleek 
te hebben. Een tweede deel van het te-
kort, eveneens zo’n 300.000 euro, houdt 
verband met diverse projecten waarbij 
er geen evenwicht was tussen kosten en 
mogelijke opbrengsten. De projecten 
zijn door voorzitter De Jong inmiddels 
stopgezet. Het restant van het tekort is 
te wijten aan de jaren te laag gehou-
den prijs voor toegangskaartjes. Het 
waterschap, juridisch eigenaar van de 
molens bij Kinderdijk, toonde zich in een 
eind mei openbaar geworden memo kri-

tisch over de exploitatie van de molens 
in het verleden. Inmiddels is er een red-
dingsplan opgesteld waarbij vijf betrok-
ken partijen 1 miljoen euro op tafel leg-
gen. Onderdeel van het plan is ook de 
verkoop van de Kinderdijkse molens en 
het Wisboomgemaal aan de gemeente 
Nieuw-Lekkerland, voor het symbolische 
bedrag van 1 euro. Daarnaast wordt 
aan de SWEK 200.000 euro beschikking 
gesteld om een deel van de bankschuld 
van 900.000 euro af te lossen. Hierbij 
dient te worden opgemerkt dat de stich-
ting in een eerder stadium al 125.000 euro 
heeft ontvangen. Het gaat dus om een 
aanvullende betaling van 75.000 euro. 
De gemeente Alblasserdam draagt een 
ton bij en ook de regio Alblasserwaard 
& Vijfheerenlanden en de Provincie 
Zuid-Holland leveren een bijdrage met 
als doel het banksaldo glad te trekken. 
Vervolgens verstrekt de Nederlandse 
Waterschapsbank aan de SWEK een kre-
diet van een miljoen euro. Zij eist daar-
voor een garantiestelling van een over-
heid, die Nieuw-Lekkerland als eigenaar 
van de molens op zich zal nemen. Het 
is de bedoeling dat de garantie wordt 
afgebouwd naarmate de SWEK haar 
vermogen weer opbouwt. Voorwaarde 
voor het doen slagen van het red-
dingsplan is wel dat alle vijf de partijen 
- de gemeenten Nieuw-Lekkerland en 
Alblasserdam, de regio Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden, de provincie Zuid-
Holland en de Waterschapsbank - ak-
koord gaan. 

Statenvragen over de 
Zuidbroekse ‘Amerikaan’ in 
Bergambacht

De statenfractie van de SP wil dat de 
Zuidbroekse windmotor in Bergambacht 
snel wordt gerestaureerd. Die staat al 
ruim vijf jaar zonder wiekenkruis, nadat dit 
er tijdens een storm in januari 2007 vanaf 
is gewaaid. Het Hoogheemraadschap 

van Schieland en de Krimpenerwaard 
is eigenaar van de molen, maar heeft 
na al die jaren de windmotor nog steeds 
niet laten restaureren. De ‘Amerikaan’ 
was ooit een provinciaal monument. De 
molen lijkt volgens de SP echter bij het 
waterschap niet in goede handen. Als 
het hoogheemraadschap op korte ter-
mijn niet tot restaureren overgaat, wil de 
SP dat de provincie ingrijpt om de res-
tauratie uit te (laten) voeren. De partij 
heeft daarom vragen gesteld aan het 
provinciebestuur.

Molenfietspad langs de hoge 
boezem van Haastrecht

Molen No. 6 van de Hoge boezem ach-
ter Haastrecht is ongetwijfeld het meest 
in het oog lopende relict van de voor-
malige boezembemaling van de Vlist 
op de IJssel, maar er is meer. Zo is er 
een nieuw fietspad gemaakt door en 
langs de Hooge Boezem. Dat pad gaat 
netjes om de standplaatsen van de ver-
dwenen zes molens heen. De plekken 
zelf zijn aangegeven door een aarden 
verhoging met in het midden een paal 
waarop een schild met uitleg.

Nieuwe kap voor de 
Babbersmolen in Schiedam in 
aanbouw

Het werk aan de Babbersmolen in 
Schiedam vordert goed. De kap is bijna 
gereed in de werkplaats, het gaand werk 

Het nieuwe f ietspad op de kade tussen de Hoge boezem achter Haastrecht (links) en de 
Vlist om een molenwerf heen (foto E.G.M. Esselink 12 mei 2012). 

Paal met informatie over molen No. 5 
op diens molenwerf aan de Vlist 
(foto E.G.M. Esselink 12 mei 2012).
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vordert ook en de (halve) roeden zijn in 
de maak bij Vaags. De as wordt een de-
zer dagen gegoten. Het is de bedoeling 
dat eind augustus na de bouwvakva-
kanties de boel gemonteerd wordt. De 
moeilijkheid is dat er geen zware kraan 
bij de molen kan opereren daar te mid-
den van de volkstuinen. Zo kan de kap 
niet in één keer naar boven. Wel de hele 
kapbasis, maar de rest apart. Het is de 
bedoeling dat de molen in oktober kan 
draaien. Alle gaandwerk zit er dan in be-
halve het scheprad, dat vergt nog wat 
meer tijd.

Herstel molencomplex Streefkerk 
weer stapje verder

De SIMAV (Stichting tot Instandhouding 
van Molens in de Alblasserwaard en de 
Vijfheerenlanden) heeft een volgende 
stap gezet in het herstel van het mo-
lencomplex Streefkerk. Mede dankzij 
een subsidie van 40.000 euro van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds kan het 
fundament van de voormalige Hoge 
Tiendwegmolen in Streefkerk worden 
gerestaureerd. Het werk wordt uitge-
voerd Schippers & Den Hartog Bouw 
BV uit Groot-Ammers. Er wordt ook een 
deel van het metselwerk van de water-
lopen hersteld. De onbewoonde Hoge 
Tiendwegmolen brandde in februari 
1962 ‘onder verdachte omstandighe-
den’ tot op de grond toe af. Iets noor-
delijker ging eind juni 1979 de Sluismolen 
door brand verloren ten gevolge van 
brandstichting. SIMAV was van beide 
molens eigenaar en restauraties waren 
toen al in voorbereiding. Ze hadden 
voor de waterhuishouding geen functie 
meer. Genoemde molens vormden met 
de Kleine Tiendwegmolen, de Achtkante 
Molen en de Oude Weteringmolen een 
uniek ensemble met ondermolens en 
bovenmolens, waardoor een getrapte 
bemaling mogelijk was, voor uitslaan 
van het water op de Lek. Zodra het fun-

dament van de Hoge Tiendwegmolen is 
hersteld worden verdere plannen uitge-
werkt om er een ondertoren op te zet-
ten. Deze ondertoren is afkomstig van 
de Quakernaakse Molen te Meerkerk. 
Het bouwwerk wordt te zijner tijd ge-
restaureerd bij en door Molenmakers- 
en aannemersbedrijf De Gelder BV te 
Sliedrecht.
Het fundament van de Sluismolen is en-

kele jaren geleden dankzij subsidies van 
het Rijk en de provincie Zuid-Holland 
gerestaureerd. De reconstructie van 
Molencomplex Streefkerk gaat met klei-
ne stapjes vooruit. Er is nog veel geld no-
dig om alles, met nieuwe waterlopen, in 
de oude luister te herstellen.

Molen De Noorman in 
Westkapelle wordt opgeknapt 

De gemeente Veere start op korte 
termijn met het herstel van molen De 
Noorman te Westkapelle. Veere wil 
voor deze restauratie ruim 100.000 euro 
halen uit de pot onderhoud gemeen-
telijke gebouwen. Daarnaast wordt de 
instandhoudingssubsidie (BRIM) van de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed van 
15.000 euro gebruikt voor de restaura-
tie. Die subsidie loopt over een periode 
van zes jaar en moet voor eind dit jaar 
worden benut. De molen draait al eni-
ge tijd uit veiligheidsoverwegingen niet 
meer, omdat de staat van de roeden 
te slecht is. Na een uitgebreide inspec-
tie is inmiddels een bestek opgemaakt 
en een molenmaker geselecteerd voor 
de grootscheepse restauratie. Het werk 
omvat onder meer het vervangen van 
de roeden, opknappen van de molen-
kap en de dakbedekking, herstel- en 
vervangingswerk aan de staartbalk, 
opknappen van voeg- en metselwerk, 

De kap voor de Babbersmolen in aanbouw in de werkplaats te Schiedam (foto Gerard 
Barendse, 8 juni 2012). 

De werkzaamheden aan het fundament van de Hoge Tiendwegmolen in Streefkerk in 
volle gang. Op de achtergrond de Achtkante molen, de Kleine Tiendwegmolen en het dorp 
Streefkerk (foto: Hans de Groot/Simav, 12 juni 2012). 

Het stellen van de bekisting voor het fundament van de nieuwe Hoge Tiendwegmolen 
(foto: Hans de Groot/Simav, 13 juni 2012).
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het vervangen van het stellingdek en 
het restaureren van de liggers van de 
stelling. Daarnaast krijgt de molen een 
complete schilderbeurt. Binnen worden 
ook reparaties uitgevoerd om de molen 
weer draaiklaar te krijgen. De restauratie 
moet voor oktober dit jaar zijn afgerond. 

Stichting opgericht voor behoud 
molen Schuddebeurs

Op 25 mei is de Stichting Behoud 
Poldermolen Schuddebeurs opgericht 
die tot doel heeft de molen(romp) 
van de polder Schuddebeurs te Lage 
Zwaluwe in eigendom te verkrijgen 
en vervolgens in oude glorie te her-
stellen (Zie Molenwereld 1998-10 voor 
een uitvoerig artikel over deze molen). 
Daarmee is de restauratie van de molen 

uit 1794 mogelijk weer een stapje dich-
terbij. Louw Eijben, inwoner van Lage 
Zwaluwe, wil zich inzetten voor de molen. 
Notaris N. Geerse uit Terheijden zorgde 
er voor dat de akte van oprichting offici-
eel is. In de stichting zitten, naast Eijben, 
nu vier mensen. Het volgende doel is dat 
de stichting de molen in bezit krijgt, want 
die is volgens Eijben nu van de Dienst 
Domeinen. Door het oprichten van een 
stichting zijn er nu meer mogelijkheden 
om fondsen te werven. Want om de mo-
len maalvaardig te krijgen is circa 1,3 mil-
joen euro nodig. 

Molen van Ravenstein op zijn 
pootjes terecht gekomen

Op 25 mei is de molen van Ravenstein 
officieel weer in gebruik gekomen na 
letterlijk fundamenteel herstel. De molen 
staat op de fundering van zijn voorgan-
ger, de teerlingen van een standerdmo-
len. Toen men voor het maken van een 
jacobsladder een stuk van de zuidelijke 
teerling afhaalde betekende dat een 
ondermijning voor deze grote stenen 
molen. De molen verschoof en ging 
zakken met als resultaat scheurvorming 
in het metselwerk en natuurlijk scheef-
stand. De molen kwam een halve meter 

uit het lood te staan. Er moest dus wel wat 
gebeuren. Diverse oplossingen werden 
bekeken en uiteindelijk ontwikkelde de 
firma Bresser uit ‘s-Gravendeel, funde-
rings en vijzeltechniek, in samenwerking 
met bouwkundig bureau Ulehake uit Oss 
de methode die nu is toegepast. Men 
besloot de molen niet recht te zetten, 
maar te stabiliseren. Onder de molen 
is een nieuwe paalfundering gemaakt 
van 33 palen die gedeeltelijk binnen en 
gedeeltelijk buiten de molen staan. De 
molen stond tijdens de werkzaamheden 
op een stalen ‘ster’ van 16 H-profielen 
die daarna werden meegenomen in de 
vloer van gewapend beton, de nieuwe 
drager van de molen. Zo is de molen 
weer op zijn pootjes terecht gekomen, zij 
het scheef. Het is in ieder geval te hopen 
dat de kruivloer vlak ligt, anders kan de 
molenaar zijn lol op; ‘t hogie af’ zal geen 
problemen geven, maar ‘t hogie op’? 
Op 25 mei sloot gedeputeerde mevrouw 
Brigite Van Haaften-Harkema het her-
stel officieel af door het zetten van haar 
handtekening op een molenzeil. 

Spoedige restauratie De Arend 
te Wouw

Op 10 april is de akte van Stichting 
Wouwse Molen De Arend bij de notaris 
gepasseerd. De leden van de nieuwe 
stichting willen nu snel met de restauratie 
van de molen in de Akkerstraat aan de 
slag (Molenwereld 2011-1-8). Voorzitter 
van het nieuwe bestuur is Ton Kuijten, 
Miranda Nuijten-Potters is secretaris 
en Ton de Bruijn beheert de financiën. 
Johan van Kaam is als vrijwillig molenaar 
aan de stichting toegevoegd en is vice-
voorzitter. Ad Potters en Arno Melis moe-
ten de werkgroep aansturen die straks 
werkzaamheden en onderhoud aan de 
molen gaat verrichten. De Arend is door 
de familie Potters aan de stichting in 
erfpacht gegeven. Eerste punt van zorg 
is om het dek van de belt waterdicht 
te maken, het voegwerk te repareren 
en het houtwerk van de wieken te her-
stellen. Daarnaast moet er hoognodig 
geschilderd worden. Al die werkzaam-
heden vragen een bedrag van 60.000 
euro. Rekening houdend met een sub-
sidie van 25.000 euro moet de stichting 
zelf 35.000 euro zien te vinden. 

Maria-Antoinette te Zeilberg 
weer van kap voorzien

Sinds 1 juni heeft molen Maria-Antoinette 
in Zeilberg weer een kap. Een kraan ta-
kelde het 19 ton wegende bovenstuk op 

De molen van de polder Schuddebeurs 
verkeert in een rampzalige staat: 
scheefgezakt als geen ander en aan 
scheuren geen gebrek (foto jsb, 23 juli 
1998).

De feestelijk versierde Ravensteinse 
molen (foto Bart Tonies, 25 mei 2012). 

Mevrouw Van Haaften schrijft haar 
naam op een molenzeil (foto Bart Tonies, 
25 mei 2012). 
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zijn plaats. De kap is, net als de molen 
zelf, geheel gerestaureerd en opnieuw 
met riet bedekt. Verder is het kruiwerk 
vernieuwd en zijn twee nieuwe roe-
den gestoken. Na aanbrengen van het 
hekwerk gaan de leden van eigenaar 
Harmonie Excelsior zelf aan de slag met 
schilderwerk en het herstel van de mo-
lenbelt en de bestrating. Eind september 
worden de werkzaamheden feestelijk 
afgesloten.

Kaartapplicatie Molens in beeld

Er is een nieuwe kaartapplicatie ver-
schenen met de naam Molens in beeld. 
Het geeft een overzicht van alle door het 
rijk beschermde molens in Nederland. 
De kaartapplicatie biedt vlotte toe-
gang tot moleninformatie en inzicht in 
de termen waarmee molens worden 
beschreven. Experts kunnen de molen-
beschrijvingen en -termen bewerken en 
aanvullen. Met Molens in beeld vindt 
men gemakkelijk beschermde molens 
in het molenarchief. Bij iedere molen 
staat beschrijvende informatie die door 
Vereniging de Hollandsche Molen en 
de Rijksdienst is verzameld. Het fotoma-
teriaal is afkomstig uit de beeldbank 
van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed en van het project Actualisering 
Monumentenregister (AMR). Er kan via 
een zoekfunctie of kaart of criteria een 
molen opgezocht worden. De resulta-
ten worden gelocaliseerd op de kaart 
en in de linkerkolom staan ze bij naam. 
Wanneer men een molen aanklikt, krijgt 
men toegang tot de volgende informa-
tie: basisinformatie, detailinformatie en 
overige informatie. Deskundigen of be-
langhebbenden kun  nen een inlog aan-
vragen om moleninformatie te kunnen 
bewerken. 

In ’t kort

- Op 22 juni is een benefietconcert ge-
geven voor de redding van zaagmolen 
De David in het Openluchtmuseum Het 
Hoogeland te Warffum. 
- Het aantal donateurs van de Stichting 
Eschmolen Delden is inmiddels gestegen 
tot ruim 200. 
- Archeologen hebben aan de Hoofd-
straat in Bovenkarspel resten van een 
windmolen opgegraven. De molen da-
teert vermoedelijk uit 1560.
- Tijdens de Schermer Maaldag op 2 sep-
tember zullen alle molens in en rond de 
Schermer draaien of malen (11 molens 
van de Schermer, de drie strijkmolens bij 

Rustenburg, de Menningweermolen bij 
Grootschermer en De Otter bij Oterleek).
- De Duffeltmolen in Kekerdom kan een 
bijdrage van 5.000 euro tegemoet zien 
van het Prins Bernhard Cultuurfonds 
Gelderland ten behoeve van de inrich-
ting van een bijgebouwtje van de molen.
- In Velp wordt druk gewerkt aan de res-
tauratie van de Van Lennepsmolen (zie 
ook Molenwereld 2012-4-126). Het mo-
lenmakerswerk is in handen van Vaags 
molenwerken te Aalten; het bouwkundig 
werk bij Aannemersbedrijf Nijland, even-
eens uit Aalten.
- Bij de Firma Straver te Almkerk wordt 
de laatste hand gelegd aan de nieu-
we (gegalvaniseerde) Straathof-roede, 
voorzien van aluminium fokwieken met 
remkleppen voor Brassers Molen te 
Biggekerke.
- Op 31 mei is in de Oude Molen te 
Fijnaart door T. Meesters, voorzitter van 
de Vereniging Westbrabantse molens, 
de Henk van Velzenprijs uitgereikt aan 
Stichting Levende Molens Nederland in 
Roosendaal.

Molenkalender

21 juli 2012: Molendag Voorne & Putten 
en Rozenburg.
25 augustus 2012: Drentse Molendag.
2 september 2012: Schermer Maaldag. 
8 en 9 september 2012: Open 
Monumentendag.
8 september 2012: Friese Molendag.
8 september 2012: Overijsselse 
Molendag.
7 oktober 2012: Limburgse Molendag.

Molenkalender buitenland 2012

29 juli 2012: Molenzondag provincie 
Antwerpen (B).

De tijdelijk waterradloze Van Lennepsmolen in Velp (foto mevr. A.I.M. Akkermans-
Praagman, 15 juni 2012). 

Kees Straver werkt aan de nieuwe roede voor Brassers Molen te Biggekerke 
(foto: A. Hak, 15 juni 2012).
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Herinneringen aan
   Ko de Baar
Op 30 mei overleed Ko de Baar, de laatste 
beroepsmolenaar van de molen in Ovezande.

Ko de Baar werd als molenaarszoon geboren in de Blazekoppolder, 

bij de molen van Ovezande. Dat was in een tijd dat waterleiding en 

elektriciteit nog geen vanzelfsprekende zaken waren. Zijn vader was 

in 1906 eigenaar van de molen geworden. Het was een onderne-

mend man die met zijn tijd mee ging. Zo kwam er motoraandrijving 

en werd de molen als eerste in ons land gestroomlijnd met Bilau. 

De zaak groeide en bloeide door vakmanschap en hard werken. 

Het was dan ook niet meer dan vanzelfsprekend dat ook de drie 

zonen molenaar werden en zo kon de zaak nog verder groeien. 

Er kwam een firma, met naast Ovezande, vestigingen in Zeeuws-

Vlaanderen en Brabant. De zaak groeide en bloeide.

Onze eerste ontmoeting

Mijn eerste ontmoeting met de familie 
De Baar moet van omstreeks 1970 zijn 
toen de broer van Ko, uit Graauw, een 
kijkje kwam nemen op de toen weer 
draaiende stadsmolen van Hulst. Hij 
vond dat prachtig, maar vroeg of we 
niet liever wat te malen zouden heb-
ben. De firma werd ondertussen vanuit 
Graauw gerund door Bertus en Rinus de 
Baar en via Bertus was al snel een af-
spraak geregeld. Zo kwam er regelmatig 
een vracht afgezakte gerst of voertarwe 
naar Hulst die na het malen in Graauw in 
de voederbrokken werd verwerkt. Toen 
ik later een keer aan Bertus vroeg of 
het mogelijk was een keer in Ovezande 

Frans Weemaes

Ko de Baar bekijkt de restauratie van 
zijn molen (foto ing. G.M.H. Troost, 
RCE, 15 september 2010). 
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een kijkje te nemen was de reactie: ‘bel 
maar naar ome Ko, die regelt daar al-
les’. Ko en zijn broers waren ondertussen 
terug getreden. De firma werd gerund 
door Bertus en Rinus.
De reactie van Ko was kort maar krach-
tig. Elke donderdag ben ik er, kom dan 
maar langs. Ko bleek een harde werker. 
De communicatie was vriendelijk, maar 
met niet meer woorden dan noodzake-
lijk. In de berg van de molen trof ik een 
prachtige maalderij aan die nog elke 
week gebruikt werd. Bij een tweede be-
zoek kwam Ko wat meer los, al bleef het 
werk voor gaan. Zak na zak werd gema-
len waarbij het er volgens Ko om ging 
niet te snel te werken, maar zó dat je het 
een hele dag vol kon houden. Dan deed 
je veel meer op een dag. De molen zelf 
was nog helemaal intact. Ko vertrouwde 
me een keer toe dat met het malen nog 
amper wat verdiend werd. De stroom en 
het onderhoud van de maalderij kost-
ten meer dan er aan maalloon binnen 
kwam. Het was een vorm van service 
naar de klanten die dat altijd al zo ge-
woon waren geweest en ach, hij deed 
het graag.

Een beschermengeltje

Zoals al gezegd beschikte men onderin 
de molen over een uitstekend ingerichte 
maalderij. Om die reden werd de molen 
zelf niet veel meer gebruikt. Op voor-
spraak van ‘ome Ko’ kwam er een vrijwil-
lig molenaar en zo kon het gebeuren dat 
de molen voor de prins stond te draaien 
en onderin door Ko met de motor werd 
gemalen. De prioriteiten van zijn neven 
lagen in Graauw. De goede tijd was 
voorbij en als er al geïnvesteerd kon wor-
den was dat in Graauw. Daar werden 
silo’s bijgebouwd, kwamen er hamermo-
lens, mengers en brokkenpersen en ont-
stond een modern molenaarsbedrijf. Ko 
paste op de zaak in Ovezande en bleef 
bij zijn neven aandacht vragen voor de 
molen. Zo kwam er een nieuwe wind-
peluw en later een nieuwe lange spruit 
waardoor de molen kon blijven draaien. 
Dat kon echter niet voorkomen dat de 
molen in verval kwam. Inwendig bleef 
echter alles compleet. Zelfs de bascule 
stond, met de gewichten er bij, nog op 
zijn vaste plaats.
Ko was ook actief in het verenigingsle-
ven in het dorp. Zijn grote passie was de 
schieten met de handboog bij ‘Willem 
Tell’. Ook de sociale contacten met de 
dorpsgenoten en klanten waren voor 
hem heel belangrijk.

Herstel en afscheid

Het was voor Ko een grote vreugde dat 
de molen ondergebracht kon worden in 
een stichting en herstel volgde. Hij heeft 
de molen tijdens de restauratie bezocht 
en de herstelde molen kunnen bekijken.
Helaas ging de gezondheid van Ko 
achteruit waardoor verhuizing naar De 
Kraayert in Lewedorp noodzakelijk was. 
Ook daar had Ko al snel zijn draai weer 
gevonden. Ko was vrijgezel, maar ge-
noot van het familieleven en mensen 
om hem heen. Op 30 mei overleed Ko 
op 97-jarige leeftijd. Zijn dierbaren ver-
gezelden hem op 5 juni naar zijn kerk, 
die van Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart 
in Ovezande. Ko werd gecremeerd in 
Middelburg.
Ko was een vertegenwoordiger van een 
generatie beroepsmolenaars die de 
goede tijd van de molens nog hebben 
meegemaakt, maar ook de neergang 
van het ambacht. Hij was een beminne-
lijk mens die zich graag ten dienste stel-
den van anderen. Ik ben er dan ook van 
overtuigd dat, met mij, velen nog vaak 
en met een glimlach aan hem zullen 
denken. 

De molen van Ovezande in vol bedrijf omstreeks 1940; een in alle opzichten voor toen 
een modern bedrijf met wieksysteem-Bilau en een motor waarvan de uitlaat voor de 
machinekamer zichtbaar is.

In 1969 onderging de molen een 
ingrijpende restauratie waarbij de 
molen door het aangebrachte rietdek 
eerder het uiterlijk van een Hollandse 
watermolen kreeg dan van een 
Zeeuwse korenmolen. (foto H. van 
Steenbergen, 20 juli 2007).

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



15e jaargang 2012 nr. 7/8|258 Molenwereld

Innovatief wapen tegen 
‘stenenmolenziekte’
In monumenten is het niet alleen van belang om terug te vallen op de 

van oorsprong toegepaste materialen, maar is het in sommige gevallen 

juist een meerwaarde voor het monument om zeer hoogwaardige 

innovatieve technieken toe te passen. Ecodry is daarin zo’n voorbeeld.

Ecodry is wereldwijd het enige elec-
trokybernetische systeem om capil-
lair vocht aan te pakken, meestal 

optrekkend vocht. Door een zeer lage 
impuls wordt de capillaire stijgkracht, die 
verantwoordelijk is voor het transporte-
ren van vocht tot in de constructie, op-

Molen De Arend in Zuidland 
(foto Donald Vandenbulcke, 
28 juli 2004).

heft èn de oppervlakteverdamping van-
uit het muurwerk wordt vergroot. Dat dit 
systeem daadwerkelijk werkt, is niet al-
leen in de vele duizenden objecten ge-
bleken, maar is sinds vorig jaar ook door 
het TüV met een certificaat bevestigd.
Zoals gesteld, is Ecodry al in vele dui-

zenden objecten toegepast. Voor de 
Benelux is Bedi Vochttechniek, de part-
ner van Ecodry. Het bedrijf bekijkt vocht-
problematiek in de volle omvang, van 
gedegen onderzoek en metingen, tot 
uitgewerkt advies en uitvoering aan toe. 
Op de site www.ecodry.nl kunt u niet al-
leen de werkwijze maar ook diverse refe-
renties nalezen. Door de jarenlange suc-
cessen met de toepassing van Ecodry in 
kastelen, kerken, monumentale wonin-
gen etc en contact met Protekta, heeft 
Bedi Vochttechniek de uitdaging aan-
genomen om een molen In Nederland 
met de inzet van Ecodry te gaan drogen.

Zuidland

Hiervoor hebben Protekta en Bedi 
Vochttechniek de inbreng van de heer 
Wim Herrewijnen ingeroepen, die voor 
ons dè uitdaging qua vochtige molens 
heeft weten te organiseren: molen De 
Arend te Zuidland. Om met de woorden 
van de heer Herrewijnen te spreken: als 
het buiten regent, regent het ook in de 
molen.
Wat is er namelijk aan de hand? In de 
molen is er niet zo zeer sprake van op-
trekkend vocht, maar bestaat de hoofd-
oorzaak van het vochtprobleem in het 
doorslaan van het vocht aan de regen-
belaste zijde. Dat vocht en vooral de 
zouten tot bouwschade leiden is alom 
bekend.

Principe

Even een uitstapje naar een eenvoudig 
voorbeeld over het werkingsprincipe. 
Iedereen kent wel het spel met vijf ko-
geltjes aan een touwtje. Je tilt één van 
de buitenste kogeltjes op, de drie mid-
delste kogeltjes blijven mooi op hun plek 
hangen en het andere buitenste kogel-

De Ecodryinstallatie in Zuidland (foto 
31 maart 2011). 
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tje schiet weg. Met andere woorden: 
zodra in een constructie de capillairen 
volledig verzadigd zijn met vocht, hoeft 
er aan de buitenzijde maar een geringe 
hoeveelheid nieuw vocht toe te treden, 
dan zal dit aan de binnenzijde direct tot 
vochtdoorslag leiden.
En nu is Ecodry aan zet. Ecodry zorgt zoals 
gezegd voor het opheffen van de capil-
laire kracht en een vergroting van de op-
pervlakteverdamping. Dus Ecodry zorgt 
ervoor dat de capillairen – met name 
aan de binnenzijde – drogen. Zodra een 
capillair droog is, zal er veel minder snel 
water vanaf de buitenzijde via de capil-
lairen tot in de molen terecht komen, de 
weerstand is namelijk beduidend groter 
dan bij een volledig met water gevulde 
capillair. Tel daarbij op de vergroting van 
je oppervlakteverdamping die Ecodry 
genereert en het moet mogelijk zijn om 
de molen ook tegen doorslaand vocht 
te beschermen. Echter met één ristrictie: 
scheuren, gaten en kieren worden uiter-
aard niet met Ecodry gedicht, die zullen 
nog altijd met flankerende maatregelen 
moeten worden aangepakt, evenals 
dat de staat van het voegwerk goed 
moet zijn. Doordat het overgrote deel 
van de molen droogt, zullen de overige 
gebreken (gaten, kieren, etc.) duidelijk 
zichtbaar worden.

Installatie

Om de voortgang van het verloop van 
de droging met Ecodry te monitoren, is 
in de molen De Arend gebruik gemaakt 
van de nieuwste versie, Ecodry Zeta III in-
clusief versterker en sensoren. 
Deze laatste Ecodry-versie is digitaal en 
in staat om permanente geleidingsme-
tingen in het muurwerk te meten en te re-
gistreren. Op die manier kan niet alleen 
het verloop van het drogingsproces in 
de tijd geregistreerd worden, maar kan 
ook de invloed van de weersgesteldheid 
op het drogingsproces in beeld worden 
gebracht. 
In de molen is op 31 maart 2011 één 
Ecodry Zeta Master III en één worksta-
tion geïnstalleerd. Vanaf dat moment 
is gestart met de droging. Bij de start is 
met behulp van de DARR-methode een 
nulmeting uitgevoerd naar het absolute 
vochtpercentage in de muren. Verder 
zijn er metingen gedaan zoals tempera-
tuur, relatieve luchtvochtigheid en zijn er 
zouanalyses uitgevoerd. Al deze gege-
vens zijn in meetprotocollen vastgelegd.
In de tussenliggende periode vanaf mo-
ment van plaatsing tot begin december 
2011 zijn er nog diverse controlemetin-
gen uitgevoerd. Uit die metingen blijkt 
zelfs over deze beperkte periode van 8 
maanden een zeer forse afname van 
de absolute vochtwaarden (plaatselijk 
van 28% naar 15%). Verder merken met 
name de molenaars dat de molen aan-
zienlijk droger is geworden. Doorslaand 
vocht treedt alleen nog op die plaatsen 
op waar een scheur of andere zwak plek 
in de molenmuur aanwezig is (zie foto 
van de scheur). De molen voelt niet al-
leen droger aan, maar is ook duidelijk 
zichtbaar droger!
Verder zijn de gegevens van de perma-
nente geleidingsmeting uitgelezen en in 
relatie gebracht met de neerslaggege-
vens. Ook uit die waarden is de invloed-

Grafiek ontvochtigingsproces in de molen van Zuidland. 

sfeer van de neerslag op de geleiding af 
te lezen. Bij neerslag neemt de geleiding 
toe. De geleidingsmeting is daarmee 
een maat voor het drogingsverloop van 
de molen. 

Conclusie

De metingen over de eerste acht maan-
den laten zeer goede resultaten zien. 
Tel daarbij de bevindingen van de mo-
lenaars en eigen waarnemingen van 
een zichtbaar drogere molen bij op, 
dan mag je nu al concluderen dat het 
drogen van deze molen met de inzet 
van Ecodry mogelijk is. Op een innova-
tieve manier kan men ook dit monument 
duurzaam tegen vocht beschermen. 
Nu door droging van de molen met 
Ecodry de zwakke plekken en scheuren 
zich duidelijk aftekenen, kunnen gerich-
te flankerende maatregelen getroffen 
worden om ook hier de vochtdoorslag 
tegen te gaan.

Molenadvies Herrewijnen
Wim Herrewijnen 

Bedi Vochttechniek
Rob Luijten

Protekta (www.protekta.nl)
Sjaak Bisseling

Vochtdoorslag in de molen van Zuidland 
(foto 25 februari 2010).

De situatie in Zuidland begin december 
2011. Volgens vrijwillig volgens de 
molenaar John Wijnhoven van molen De 
Arend in Zuidland is het nog nooit zo 
droog in de molen geweest in de afgelopen 
tien jaar. (foto 6 december 2011).

Detail vochtdoorslag met alggroei in 
de molen van Zuidland (foto 25 februari 
2010).
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  D U I T S L A N D
  Nedersaksen

Diplomauitreiking Oost-Friese vrijwillige molenaars 

In april reikte Rüdiger Heßling, de voorzitter van de Mühlen-
vereinigung Nieder sachsen-Bremen in Dornum het diploma vrij-
willig molenaar, de ‘Gesel lenbrief’, uit aan 13 geslaagde vrij wil-
ligers. Ze hadden op 10 maart hun opleiding afgesloten met een 
praktijkexamen op de molen van Eiklenborg in Logabirum, na-
dat ze eerst 160 uur praktijkervaring hadden opgedaan. De op-
leiding werd gegeven in samenwerking met de Volkshochschule 
Leer. Het aantal vrijwillige molenaar in Nedersaksen groeit ge-
staag. Men verwacht dat er binnenkort zo’n 400 vrijwillige mole-
naars in deze deelstaat actief zullen zijn. 

Bagband: opknapbeurt voor twee eeuwen 
oude molen

De molen van Bagband. In de buurt van Aurich, is geen grote, 
maar wel een bekende Oostfriese molen. Hij werd in 1812 door de 
familie Bohlen gebouwd en bestaat dit jaar dus twee eeuwen. 
Sinds 1993 is het molencomplex eigendom van de gemeente 
Großefehn. Die twee eeuwen molen Bagband worden deze zo-
mer feestelijke gevierd. Maar voordat de feestelijkheden van 11 
en 12 augustus van start gaan krijgt de molen eerst nog een gro-
te beurt waarmee een bedrag van 26.000 euro is gemoeid en 
de waarvan de gemeente zelf 11.000 euro voor eigen rekening 
neemt. De onderbouw heeft nogal van vochtdoorslag te lijden. 
Die zal dan ook opnieuw gevoegd worden. Tevens zal er op de 
balie een strook vochtbescherming worden aangebracht voor 
het metselwerk eronder. De windroos krijgt een stormbeveiliging. 

De molen van Holtland heeft zijn kruis weer terug

De molen van Holtland is een opvallend baken in het landschap; 
een Oostfriese molen op zijn best. De noodzakelijke restauratie 
van het kruis (zie Molenwereld 2011-12- 415) is voltooid nadat in 
april de nieuwe roeden werden gestoken. Wel moest vrijwillige 
molenaar Rita Boekhoff om gezondheidsredenen stoppen zo-
dat Menno Siefkes nu alleen voor deze schitterende molen staat. 
De gemeente zou daarom graag uitbreiding van het molenaar-
aantal zien. De molen komt ook voor in een film die de weg be-
schrijft van het graan vanaf de akker tot in de bakkerij. Op de 
molen wordt dan uiteraard gemalen. Het strijken van de steen 
is zeldzaam mooi te horen, werkelijk een zingende steen; grote 
klasse; zoals eigenlijk heel de molen.

Grote restauratie voor de molen van Stapelmoor

Voor de molen van Stapelmoor is een grote restauratie nood-
zakelijk. De gemeente Weener heeft het architectenbureau 
Kersten in Norden samen met molendeskundige Rüdiger Hagen 
uit Wedemark de opdracht gegeven een restauratieplan op te 
stellen en een begroting te maken. De restauratiekosten worden 
geraamd op 240.000 euro. De stad Weener rekent voor het her-

Het dubbele bewijs voor twee eeuwen molen in Bagband 
(foto H. Noot, 18 april 2006). 

De molen van Bagband (foto H. Noot, 18 april 2006). 
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stel op een subsidie van 100.000 euro vanuit de Europese Unie. 
De stad weener trekt de beurs voor 82.500 euro, terwijl de eige-
naar, de familie Wichers, met 40.000 euro over de brug komt. 
Zo wordt de complete balie vernieuwd die al ruim zes jaar uit 
veiligheidsoverwegingen niet meer voor het publiek toeganke-
lijk is. Verder worden het metselwerk, ramen en deuren en de 
elektrische installatie onder handen genomen. Een deel van 
de werkzaamheden wordt door de leden van de Mühlenverein 
Stapelmoor in eigen beheer uitgevoerd zoals het vervangen 
van kapotte zelfzwichtingskleppen. De molen in Stapelmoor 
werd in 1911 gebouwd door Jan Lüken ter Haseborg, maar die 
heeft er niet lang van genoten omdat hij sneuvelde in de Eerste 
Wereldoorlog. De molen wordt dan verkocht aan Rikus Hemmen 
uit Victorbur die hem op zijn beurt in 1951 verkoopt aan Beene 
Wichers uit Weener wiens familie nog steeds eigenaar is.

Kanaalweg 108 • 8861 KJ Harlingen • Tel. 0517 - 41 33 77 • Fax 0517 - 41 48 73 • www.houtcompagnie.nl

Houthandel
Zagerij
Import

Voor molenrestauraties
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In te zagen volgens bestek en tekening

Verder: 
Iepen • Bolletrie • Steenbeuk • Douglas

Larix  • Azobé • Noord Noors Grenen
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De molen van Holtland voor de restauratie 
(foto H. Noot, 18 april 2006). 

De molen van Wichers in Stapelmoor 
(foto H. Noot, 3 september 2004).



    De molen van Vaassen 
‘hooger vlucht gegeven’
    De molen van Vaassen 
‘hooger vlucht gegeven’
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In het vorige nummer van Molenwereld stond een reportage over 

de molen van de Munnikenmolen in Leiderdorp die vanwege de 

aantasting van zijn biotoop definitief een andere plaats heeft gekregen. 

In dit nummer dan een reportage over de molen van Vaassen 

die om dezelfde reden eventjes verhuisde en terug kwam op een 

hogere vlucht.

Het allereerste begin: de bouwhekken en een keet staan klaar. Het is goed te zien hoe de 
molen en de omringende bebouwing op elkaar afgestemd waren. Dat zal veranderen 
(foto 14 februari 2012).

De hoogte gekregen: de vlag op de balie (22 mei).

Een rollenwagen, maar dan anders en 
dan voor rechtuit (26 maart).

Klaar voor het vertrek (26 maart). 

De molen verheven van de plaats waar hij in 1870 werd gebouwd (22 maart). Weest gewaarschuwd! (27 maart).
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De molen die op de zandweg reed 
(27 maart).

Vertrokken (27 maart). 

Heelhuids op de tijdelijke 
parkeerplaats (29 maart).

De molen is veilig overgestoken; 
rechts de oude plaats met nog 
wat restanten van het metselwerk 
(28 maart).

De uitgegraven bouwput op de 
vroegere plaats van de molen 
(11 april).
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De nieuwe funderingsvloer (13 april).

Het plaatsen van de funderingselementen die tevens de te maken kelder onder de molen 
vorm geven (17 april).

Het leggen van de vloerelementen (18 april).

Want hoger opbouwen is niet nieuw. 
In de korenmolen van Bleiswijk zat een 
stichtingssteen die herinnerde aan de 
herbouw van de molen in 1781. Daar 
stond op: 

Men heeft in plaats van hout,
Mij nu van steen herbouwd
En hooger vlucht gegeven
Ik zoeke mijn bestaan
In het malen van graan,
Zoo noodig voor het leven

Een plaatselijke korenkoper, Van Driel, 
die als zeer zuinig bekend stond las het 
gedichtje eens hardop en zei toen: “Een 
hoger vlucht? Dat kost geld!”
Dat is in Vaassen niet anders geweest, 
maar om de centrumontwikkeling ruim 
baan te kunnen geven en het belang 
van de molen te sparen kwam dat geld 
er; zij het na en met de nodige discus-

Volg het spoor terug (7 mei).

Het plaatsen van de jukken voor 
de vijzels (9 mei).

“Dan liever de lucht in”, 
zei van Speijk (21 mei).
Te halver hoogte (15 mei).

De nieuwe verschijning (6 juni).

Het plaatsen van de betonnen 
elementen voor de onderbouw 
(24 mei).
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sie. Inmiddels is de operatie, op de af-
werking na, achter de rug en staat de 
molen nu weer op zijn oude plek; met 
hoger vlucht! En eigenlijk ook verdiept, 
want onder de molen is een kelder ge-
maakt ten dienste van activiteiten in de 
molen. De molen is dus dieper geworteld 
en groter gegroeid.
Nu zijn er in de loop der jaren al vele 
molens verplaatst en ook wel verhoogd. 
Het bijzondere van deze operatie is toch 
wel geweest dat de molen volledig in-
tact is gebleven. Zelfs de zeilen zijn niet 
afgehaald en evenmin de windborden 
eruit gehaald. Het bedrijf dat de opera-
tie uitvoerde, Bresser uit ‘s-Gravendeel , 
heeft al meer molens verplaatst en ver-
hoogd, maar zo nog nooit. In bijgaande 
fotoreportage met foto’s van de heer C. 
Wittekoek wordt een beeld van de ope-
ratie gegeven. jsb.
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In het januarinummer van Molenwereld stond een artikel over de ijzeren 

molenassen van de NSBM waarbij ook enige bijzondere molenassen 

aandacht kregen zoals de assen van de molens in Feerwerd, Hooge 

Zwaluwe en Nieuw- en Sint Joosland. Het leek er op alsof deze 

drie assen uit twee gietijzeren delen bestonden, gekoppeld door een 

overlangs doorgezaagde houten as. In Feerwerd was dat zeer zeker het 

geval, maar bij de andere twee?

De as van de molen van 
Nieuw- en Sint Joosland

Het was voor Jan de Witte, vrijwil-
lig molenaar op de molen van 
Zoutelande, aanleiding om de 

as van de molen van Nieuw- en Sint 
Joosland eens aan een nader onder-
zoek te onderwerpen. Deze molen werd 
gebouwd nadat zijn voorganger, een 
achtkante grondzeiler die 300 m noord-
oostelijker stond, in de nacht van 2 op 
3 september 1874 na blikseminslag was 
afgebrand. Volgens het verhaal zou de 
ijzeren as uit de oude molen weer dienst 
gaan doen in de nieuwe. Deze as was 
gegoten bij de Middelburgse ijzergieterij 
Boddaert & Co. Dit bedrijf heeft onder 
verschillende namen gewerkt; vanaf 
1864 als Boddaert & Compagnie. De 
conclusie is dat de as in of na 1864 ge-
goten moet zijn. Jan de Witte wijst nog 
op het volgende: Van Hoogstraten geeft 
in De molens van Zeeland, ed. 1972, blz. 
173, nog aan dat de potroe no. 536 ook 
meekwam van de verbrande molen. Zo 
zou de as in de molen van Biggekerke 
volgens de Molendatabase van 1869 te 
zijn en in die molen zat potroe no 518 ook 
uit 1869. Het lijkt De Witte niet onlogisch 

De malende molen Buiten Verwachting in Nieuw- en Sint Joosland 
(foto jsb, 2 september 2006). 

De as in de Nieuwlandse molen bij 
de hals; de twee houten delen worden 
met spiebanden en bouten tegen elkaar 
aangetrokken met daartussen uiteraard de 
ijzeren delen. De merkwaardige houten 
kraag om de as is vermoedelijk een 
beveiliging; de ijzeren stroppen kunnen 
moordenaars zijn voor een smerende 
molenaar (foto jsb, 2 september 2006). 
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dat men een nieuwe as zo mogelijk 
combineerde met een nieuwe roe, om 
niet na een enkel jaar de nieuwe roe er 
uit te moeten trekken om de as te ver-
nieuwen. Daar zijn nog een paar frap-
pante voorbeelden van: in Domburg is 
de as volgens Van Hoogstraten uit 1865 
en was de potroe no. 524, die volgens 

de Molendatabase uit 1869 zou dateren; 
Arnemuiden potroe no. 531 die van 1869 
zou zijn. Potroe 538 in Nieuwland zou dan 
van 1869 of 1870 moeten zijn en dat laat 
zich uitstekend rijmen met het fabricage-
jaar van de as tussen 1864 en 1874.
Bij de bouw van de nieuwe molen in 1874 
brak volgens Van Hoogstraten evenwel 
de as. Het probleem werd opgelost door 
de twee stukken tussen lange vulstukken 
te zetten. 

De as bij het bovenwiel; de asrug is goed zichtbaar, evenals een 
dwarsschot tussen de ribben (foto Jan de Witte, 28 april 2012).

Achter de gewezen ijzeren boven as zit tussen de twee 
houten asdelen duidelijk een loze ruimte (foto Jan de Witte, 
28 april 2012).

Het blijkt toch anders te liggen. Jan de 
Witte constateerde: ‘er zit geen gietijze-
ren eindstuk maar een ijzeren muts over 
een vierkant - circa 26 cm dik - stuk hout 
wat in de ‘vulstukken’ opgesloten is. De 
lengte van deze houten balk buiten de 
muts in de as is 73 cm. De doorsnede 
van de muts is 26½ cm en de lengte is 

De pen met de springbeugel van bovenaf gezien; de houten klos met de muts steekt 
duidelijk in de twee houten ashelften (foto Jan de Witte, 28 april 2012).

17 cm. Dan volgt er in de houten as een 
stuk niets en dan een vrijwel recht afge-
broken of gezaagde/gehakte ijzeren as 
vanaf de breuk tot aan het waterhol 3,00 
m lang.’

Verwantschap

De overeenkomst met de eerder ge-
noemde assen in Feerwerd in Hooge 

Zwaluwe is groot. In alle drie de geval-
len bestaat de eigenlijke as uit een over-
langs doorgezaagde houten balk, in 
zwaarte overeenkomend met een hou-
ten molenas, wat wellicht ook de her-
komst van deze balk is. 
Het voorstuk in Feerwerd is absoluut 
niet zo gegoten, maar een verkorte ijze-

ren as. In Nieuw- en Sint Joosland is dat 
waarschijnlijk ook het geval; de dwars-
ribben tussen de ruggen zijn zichtbaar. 
Bij de as in Hooge Zwaluwe is dat niet 
duidelijk, maar het ligt wel voor de hand.

Oorzaak

In het januarinummer opperde ik de ver-
onderstelling dat de as in Feerwerd het 

- ' t  B E T E R E  W E R K -
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resultaat was van een fout bij het gieten van een normale as, 
waarna men van de nood een deugd maakte. In Nieuw- en 
Sint Joosland zou dit verhaal dan niet opgaan omdat men zo 
de gebroken as van de voorganger gerepareerd zou hebben. 
Dat kan natuurlijk, maar het roept wel vraagtekens op. Volgens 
De Witte is de ijzeren as vanaf de breuk tot aan het waterhol 
3,00 m lang. Nu zijn de Walcherse grondzeilers meestal niet zo 
groot. De diameter van de kuip schommelt als regel rond de 
vier meter. Dan mag de as nog iets langer zijn, maar niet veel. 
Dat betekent wel dat de as niet ver van de pen gebroken is. Nu 
is dat wel een vreemde plaats. De meeste asbreuken zijn ach-
ter de hals. Daarom sluit ik het niet uit dat ook hier sprake is van 
een as met een gietfout die aan de pen is ingekort. Die as zou 
dan in of omstreeks 1874 gegoten zijn. Een derde mogelijkheid 
is dat de as in de afgebrande molen door de enorme hitte, ge-
volgd door een val bij het instorten van de molen krom getrok-
ken is. Zo’n kromme as ligt bij de molen van Loosduinen. Door 

nu de as aan de kant van de pen in te korten is het voorstuk 
toch nog bruikbaar. Wat er werkelijk gebeurd is in Nieuwland 
zal wel nooit te achterhalen zijn. Maar het neemt niet weg dat 
de as in de Nieuwlandse molen een bijzonder produkt is.

Het peneind van de as (foto Jan de Witte, 28 april 2012). 

De pen van achteren bezien (foto Jan de Witte, 28 april 2012). 
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De as bij de molen van Loosduinen, fabrikaat F.J. Penn & Co, 
nummer 289 uit 1863. De as is verschrikkelijk krom getrokken, 
vooral bij de pen. Vermoedelijk het gevolg van een val met een 
brandende molen. Veel molenaars vonden dat je er verstandig 
aan deed om van zo’n gevallen as af te blijven. Anderen dachten, 
beïnvloed door het prijskaartje, daar makkelijker over. Het 
is onwaarschijnlijk dat deze as gegoten is voor de molen van 
Loosduinen, buiten het kerngebied van de Penn-assen en onder 
de rook van twee Haagse molenasgieterijen. Het is vermoedelijk 
daarom een ‘verbrande as’ zoals dat wel genoemd werd die 
hier opnieuw werd gestoken, al hoort een gietfout ook tot de 
mogelijkheden. De as heeft tot 1980 dienst gedaan in de molen 
van Loosduinen.
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*Gecertificeerde Molenmakersbedrijven

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

kwaliteit en deskundigheid.

Beijk B.V.  
Afferden 0485-531910

*Doornbosch B.V. 
Adorp 050-3061724

Agricola-Bouw ‘75  
Warns 0514-681413

Coppes 
Bergharen 0487-531239

*Dunning Molenbouw
Adorp 050-3061221

Molema V.O.F.
Heiligerlee 0597-591660

*De Gelder
Sliedrecht 

0184-425040

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

*Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-421568

*Molenmakerij 
Herrewijnen B.V.

Spijkenisse
0181-634558

Jellema CV 
Birdaard 0519-332357

Hiemstra Bouw en 
Molenbouw 

Tzummarum 0518-481578

*Molenmakersbedrijf Kistemaker Edam
Edam 0299-683743

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

Anbo B.V.  
Alkmaar 072-5110025

J.T.H. Poland en Zonen  
Oterleek 072-5717632

Bertus Dijkstra  
Sloten 0514-531230

Windmolenmakerij 
Saendijck B.V.

Zaandijk 06-20295580

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

*Vaags
Aalten 0543-473359

*Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478

Wintels 
Denekamp 0541-351210

Nederlandse Vereniging 
Van Molenmakers
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1847 - 1962
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2012
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Baardgroei
D

e baard is beeldbepalend voor een molen en vertolkt 

veelal zijn geschiedenis. Vormgeving, opschriften 

en kleur geven de molenbaard een speciale 

cultuurhistorische waarde. Niet voor niets zijn er baarden van 

al lang geleden verdwenen molens in museumcollecties 

opgenomen waar ze uiteraard met museale zorg behandeld 

worden. Om dezelfde reden zou men ook bijzondere 

monumentale zorg verwachten aan molenbaarden die 

hangen op de plek waar ze horen: aan de molenkap. In het 

artikel ‘Tierlantijntjesbaard’ in Molenwereld 2010-12-440 t/m 

442 over de baard van de molen in Buren is er op gewezen 

dat men zich soms vrijheden veroorlooft die lijnrecht indruisen 

tegen restauratieprincipes die men bij een erkend monument 

zou verwachten. Dat dit geen incident is blijkt ook uit de 

gedaanteverwisselingen die de baard van de molen in Elspeet 

gedurende de laatste halve eeuw heeft ondergaan. 

De molen van Elspeet is een van de 
vele Zuid-Hollandse watermolens die 
een nieuw emplooi vond als korenmo-
len nadat zijn oorspronkelijke functie, de 
bemaling van de polder Oud- en Nieuw-
Wateringseveld, was overgenomen 
door een stoomgemaal. De geschiede-
nis van deze polder en met name zijn 
molens is uitvoerig in drie nummers van 
Molenwereld beschreven en wel in het 

Reconstructietekeningen van de 
opeenvolgende baarden aan de molen van 
Elspeet (tekening Bas Koster).

november- en het decembernummer 
van 1999 plus het januarinummer van 
2000. 
De bouw van twee molens voor de 
droogmaking in deze polder werd aan-
besteed op 27 januari 1847. De op-
drachtgever was ‘de Burgemeester van 
Wateringen, de Ambachtsbewaarder 
van het Ambacht van dien naam en 
Gecommitteerden uit de Ingelanden’. 
Anders gezegd: de droogmaking was 
een aangelegenheid van het plaatselij-
ke bestuur. De aannemer voor de bouw 
van beide molens, in de praktijk de on-
der- en de middelmolen van de gang, 
is Johannes Heestermans uit Delfgauw 
naar ontwerp van J.P. van den Berg, de 
fabriek-landmeter (technisch-directeur) 
van Delfland. 
Het is dan ook voor de hand liggend 
dat Heestermans of iemand van zijn per-
soneel de baarden voor beide molens 
heeft gemaakt. Als gebruikelijk kwam 
daarop het bouwjaar van de molen, 
1847, te staan plus een wapenschild. Dat 
is bij watermolens niet gebruikelijk, maar 
in dit geval niet verwonderlijk omdat het 
gemeentebestuur van Wateringen de 
opdracht tot de droogmaking en de 
bouw van de molens verstrekte. In dit 
wapen werd dus die achtergrond ver-
beeld. Het wapen van Wageningen be-
staat uit een achtpuntige ster van sabel 
(zwart) op een zilveren veld (wit). Nog 
minder gebruikelijk is het vermelden van 
de functie van de molen op de baard: 
‘ondermolen’. Voor de ondermolen 
staat de vormgeving van de baard vast 

Het wapen van Wateringen.

Het wapen van Wateringen op de baard 
van de korenmolen aldaar (foto Gerard 
Barendse, 9 juli 2005).

De molen van Elspeet op een 
kleurenansichtkaart van omstreeks 1950. 

omdat die nog lang na de verhuizing uit 
Wateringen ongewijzigd blijft. De baard 
van de andere molen die nu in Zeilberg 
staat is verloren gegaan, maar het hoeft 
niet te verbazen als die identiek zou zijn 
geweest, al stond daar dan natuurlijk 
‘middelmolen’ op. 

Verplaatsing

Na het afbranden van de bovenmolen 
in Wateringen op 13 september 1887 
stapt de polder over op stoombemaling. 
In 1892 worden de beide ander molens 
verkocht aan Gebr. de Boer in Oostzaan 
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De molen van Zeilberg met overduidelijk korte voeghouten 
(foto Gerard Barendse, 9 juli 2005).

Van de baard aan de molen in Elspeet is omstreeks 2010 niet veel meer overgebleven 
(foto coll. Bas Koster). 

om vervolgens in 1893 gesloopt te wor-
den. De Boer verkoopt beide molens, die 
nog geen halve eeuw oud zijn, door. De 
ondermolen blijkt terecht gekomen te 
zijn in Elspeet als opvolger van een op 17 
maart 1893 afgebrande standerdmolen. 
De middelmolen verhuist naar Zeilberg 
bij Deurne als opvolger van een op 21 
september 1892 afgebrande voorgan-
ger. Ze gaan als korenmolen verder door 
het leven en dat doen ze nog steeds. 
Beide ondergaan op dit moment een 
grote restauratie.

Baard

Dat de molenbaard mee verhuist naar 
de nieuwe locatie is niet verwonderlijk. 
Wel wordt hij veelal aangepast aan de 
nieuwe situatie: de oude molennaam 
verdwijnt zoals we zagen bij de baard 
van de molen in Buren of het bouwjaar 
wordt aangepast. In Elspeet gebeurt dit 
opvallend genoeg niet. De oude baard 
komt weer ongewijzigd onder de wind-
peluw te hangen met het ANNO 1847 en 
het opschrift ONDERMOLEN. Vooral dat 
laatste is merkwaardig, want die naam 
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heeft door de verplaatsing, behalve 
voor de molenhistorie, iedere inhoud 
verloren. In Elspeet gaat de molen ver-
der als De Hoop door het leven. Ook 
het wapen van Wateringen blijft op de 
baard staan. De kleuren blijven ongewij-
zigd: groen met witte randen, letters en 
cijfers. Er is trouwens wel iets vreemd aan 
de hand met deze baard. Normaal is de 
baard even breed als de buitenwerkse 
afstand tussen de voeghouten. Dat is in 
Elspeet niet het geval. De baard steekt 
buiten de voeghouten, ongeveer even 
breed als het rietdek buiten de kap; een 
zeer ongebruikelijke situatie. 

Voeghoutkoppen

De afwerking van de voeghoutkoppen 
in Elspeet vraagt om een speciale ver-
melding. Ze zijn niet als gebruikelijk afge-
werkt, maar op de koppen zijn groene 
plankjes met witte randen getimmerd. 
Dat zou er op kunnen wijzen dat er met 
de voeghoutkoppen iets ernstig mis was: 
ingerot, vervolgens afgezaagd en keurig 
afgedekt met de groene plankjes. En in-
derdaad lijken de voeghouten van voor 
de restauratie te kort. 
Het vreemde is dat het lijkt alsof het pro-
bleem zich bij de Zeilbergse molen ook 
voordoet: te korte voeghouten. Daar zou 
zich dan hetzelfde euvel hebben voor-
gedaan. Nu is het allemaal iets te veel 
van het goede (of eigenlijk het verkeer-
de). Bij twee jonge molens worden de 
koppen van de voeghouten afgezaagd; 
wat bovendien al vrij vroeg moet zijn ge-
daan, toen de molens nog maar goed 
een halve eeuw jong waren. Dat er één 
‘zeperd’ bij de voeghouten zat, maar 

twee of zelfs meer??? Foutje? Bedankt? 
In ieder geval is bij de molen in Elspeet 
de zaak nu ‘genormaliseerd’ met als ge-
bruikelijk afgewerkte voeghouten met 
rode koppen.

Restauratie 1962

In 1962 ondergaat de molen een flinke 
restauratie waarbij o.a. fokwieken wor-

den aangebracht. De baard ondergaat 
ook wijzigingen; voor het eerst na 125 
jaar. De baard zelf blijft ongewijzigd van 
vorm en is waarschijnlijk nog de oude. 
De schilden tussen de steunder en de 
voeghouten worden wel veranderd. Het 
‘ANNO’ vervalt en daar komt nu ‘1847’ 
te staan, terwijl rechts nu ‘1962’ komt te 
staan. Het ONDERMOLEN verdwijnt. De 
baard verandert ook van kleur, maar 
helemaal duidelijk is het niet. Er lijkt meer 

Fotofragment met de baard van de molen van Elspeet voor 
1962. De vorm van het wapenschild is duidelijk, maar dat geld 
niet voor de ster.

De baard in de vorm die hij kreeg in 1962. Het verval is al weer 
duidelijk (en snel) ingetreden. Let op de merkwaardige vorm van 
de voeghout- en steunderkoppen (foto coll. Bas Koster).

De kap in de kleurstelling die hij bij de restauratie van 1971 kreeg.
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wit dan voorheen. Het lijkt alsof van het 
wapen alleen de ster weet te overleven, 
maar dat kan ook doordat de witte ach-
tergrond van het wapen als het ware 
versmelt met het wit van de baard. De 
verf of het verfwerk is in ieder geval niet 
van een al te beste kwaliteit, want tien 
jaar later is er van de nieuwe verf op de 
baard niet veel meer over. De groene 
plankjes op de voeghouten verdwijnen 
ook en de koppen worden traditioneel 
rood. 

Nog witter

Na 1962 wordt er niet veel aan onder-
houd gedaan en zodoende is in 1971 
een nieuwe restauratie noodzakelijk. De 
baard blijft de oude, maar kleurstelling 
en beschildering worden grondig gewij-
zigd, waardoor de baard verder afwijkt 
van de oorspronkelijke vorm en kleur 
dan ooit te voren; en dat bij een rijksmo-
nument! Voor de verandering wordt de 
baard in plaats van het oorspronkelijke 
groen met een witte rand nu wit met 
een groene rand. Het 1962 wordt ver-
vangen door 1971 in een moderne letter 
en alle herinneringen aan het wapen 
van Wateringen verdwijnen, behalve 
dan een ster die nu zevenpuntig wordt 
uitgevoerd en voor de verandering een 
rode kleur krijgt. Het ondermolen is in de 
vergetelheid geraakt, evenals de verkla-
ring/herkomst ervan zodat voor de ver-
andering nu de molennaam er op komt 
te staan, natuurlijk met een modern let-
tertype. Na deze restauratie slaat ook 
het verval weer toe; erger dan het ooit 
geweest is. De oude baard valt zelfs van 
de molen af!

Nouveauté 

Een nieuwe restauratie gaat niet van 
een leien dakje, maar die nadert nu zijn 
voltooiing. Een nieuwe baard is onvermij-
delijk. Die sluit nog het beste aan bij de 
oorspronkelijke baard van voor 1962, zij 
het met de nodige afwijkingen. Het mo-
del is iets anders, maar loopt nauwelijks 
in de gaten. Dat is met de krullen van 
het voorkeuvelens op de windpeluw wel 
anders. Het opschrift wordt weer anders 
met het vervangen van het restauratie-
jaar door het herbouwjaar (moet dat 
trouwens geen 1893 zijn?). Zo hebben 
alle vier de baarden verschillende op-
schriften gehad!

Baardenastronomie

Het is positief te waarderen dat het wa-
penschild weer terugkeert op de molen-
baard. Het lijkt op het verdwenen wapen 
van Wateringen, als is de vorm anders 
met een andere schildvoet en schild-
hoofd om het maar eens in heraldische 
termen te zeggen. Wat vragen oproept 
is de vorm van de ster. Die is weliswaar 
correct zwart, maar heeft zeven punten. 
Vergeleken met de vorige rode, staat de 
ster nu op zijn kop. Het echte probleem is 
het aantal punten. Horen het er nu zeven 
of acht te zijn? Of zijn er soms nog meer 
opties? Zes is ook te verdedigen. Het gro-
te probleem bij het beantwoorden van 
deze vragen is het ontbreken van door-
slaggevend fotomateriaal.
Toch mag worden aangenomen dat er 
oorspronkelijk een ster met acht pun-
ten op heeft gestaan, zijnde het wa-
pen van Wateringen. Die achtpuntige 

ster is gerelateerd aan het wapen van 
de Middeleeuwse adellijke familie Van 
Cralingen en door vertakkingen van 
deze familie komt hij in meerdere Zuid-
Hollandse gemeentewapens voor, zij het 
wel met andere kleuren: Alphen a/d Rijn 
(ook zwart op wit), Groot-Ammers (zwart 
op geel), Moordrecht (wit op rood), 
Schiebroek (blauw op geel), en uiter-
aard Kralingen (rood op geel). Men mag 
daarom gevoeglijk aannemen dat het 
wapen op de baard oorspronkelijk een 
achtpuntige ster was. Wel is het mogelijk 
dat er bij een verfbeurt later iets mis is ge-
gaan. Toch is het jammer in het licht van 
de geschiedenis van de molen dat er nu 
voor gekozen is om een foutieve variant 
van het echte wapen van Wateringen 
op de baard te schilderen. 
Veel meer in de gaten lopen de wijzigin-
gen die de baard in de loop van de laat-
ste halve eeuw onderging. Niet minder 
dan 125 jaar blijft hij ongewijzigd. Bij de 
restauratie in 1962 moet het nodig an-
ders. Deze variant houdt het 9 jaar uit. In 
1971 moet het nodig weer anders, zelfs 
ingrijpend. Deze baard houdt het een 25 
jaar uit totdat hij van de molen valt. In 
2012 vindt dan een halfhartige terugkeer 
plaats naar de oorspronkelijke vorm. Wil 
de echte baard nu opstaan? 
Gelet op de ontwikkelingen na 1962 zou 
je haast zeggen dat het historisch besef 
voor 1962 groter was dan erna, terwijl 
je het omgekeerde zou verwachten op 
grond van de monumentenwetgeving. 

De kap met de baard zoals ze er nu uit zien (foto Gerard Barendse, 9 juli 2005). 
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Als molenmaker bij Vaags was ik 
betrokken bij de restauratie van 
De Hoop in 1989.

Hierbij ging onder andere de kap eraf. 
De buitenroede is aan één kant kaal ge-
maakt. Het was een ophekking met een 
getimmerde van Bussel stroomlijnneus, 
die netjes in stukken is opgeslagen en 
later weer is aangebracht.
De binnenroe is met kap en al op een 
stapeling gezet, zodat de roe gemak-
kelijk kaal gemaakt kon worden. In die 
periode is de beslissing genomen om er 
geen ‘Van Riet’ op te maken, maar ‘Ten 
Have’. De oude roe is in stukken afge-
voerd en voor deze molen heeft Vaags 
toen de eerste ‘Vaagsroe’ gelast. menig 
exemplaar zou volgen in vele uitvoerin-
gen.
Het ‘van Riet’ is toen dus verdwenen!
Dat zo’n verandering nog lang onopge-
merkt blijft, is verwonderlijk. Zeker nu ve-
len allerlei lijsten bijhouden en openbaar 
maken.
In molenbestanden op internet heb ik 
het volgende gevonden:
Molendatabase: Voorheen was deze 
molen uitgerust met een remklepsys-
teem, dat leek op het door de Zeeuwse 
molenmaker M.J. van Riet uitgevonden 
systeem met een lange draaibare klep. 
Hier werd dit door zijn Nijmeegse familie-
lid G.J. van Riet geïnstalleerd. Deze mo-
lenmaker bestelde in 1938 en 1942 voor 
deze molen nieuwe roeden bij de fa. Pot 
te Kinderdijk.
In 1989, toen de binnenroede vervan-
gen werd, is dit opmerkelijke systeem 
verwijderd en in plaats daarvan een Ten 
Haveklep aangebracht.
Het bestand van De Hollandsche Molen 
op de site molens.nl meldt alleen de 
restauraties van 1963 en 1981. Die van 
1989 niet en daar is de verandering van 
‘Van Riet’ naar ‘Ten Have’ gedaan. De 
buitenroe heeft nog steeds een getim-
merde van Bussel.

Automatisch

Van Riet maakte een systeem met al het 
regelwerk om de kleppen automatisch 
te laten werken alleen aan de vlucht. 
Het was vanaf de grond niet draaiend 
te bedienen. Velen ondervonden dit als 
nadeel. (Maar dan meteen maar de as 
doorboren, werd wel gezien a s een be-
tere een oplossing, maar die was bewer-
kelijk en duur.)
De molen van Pijnappel in Oud-
Zevenaar heeft wel de Van-Rietkleppen 
altijd geregeld via een stang door de as. 
Dat was dus afwijkend van het originele 
concept. De vorm van de wieken met 
kleppen zag er ook anders uit dan de 
wieken van bijv. in Nispen; week ook zo 
dus af van het originele.

Nogmaals het 
Van Riet wieksysteem 
op de molen van 
Oud-Zevenaar

De molen van Oud-Zevenaar tijdens de restauratie van 1989. De kap met de Van-Rietroe 
ligt op de grond; de verbusselde roe ernaast. 

Tijdens de restauratie lieten de 
molenmakers de molen al met één roe 
malen.

Martie te Brake
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  De Geesina 
in Groenekan in gebruik gesteld

Dick Kenbeek

Korenmolen Geesina in Groenekan is op zaterdag 12 mei officieel 

weer in gebruik genomen. Zoals in dit blad eerder beschreven zag 

dat er enkele jaren geleden niet naar uit maar, zoals in de uitnodiging 

van dit gebeuren te lezen valt, ‘na jaren van desolate onttakeling is de 

molen als een feniks uit zijn as herrezen en heeft Groenekan er een 

markant baken bij’.

De molen van Groenekan, die toen ook 
De Groene Kan heette, op een ansichtkaart 
voordat hij in 1934 werd stilgezet. De 
molen heeft dan nog een kruirad.

De opening vond plaats onder een 
goed gesternte: het weer werkte 
mee, de wind ook en de sprekers 

hielden het kort. Daarnaast was de be-
langstelling groot. Heel Groenekan leek 
te zijn uitgelopen en er heerste een sfeer 
van ‘we hebben onze molen terug en 
dat willen we weten ook’. 
Het officiële gedeelte werd namens 

De Geesina op een ansichtkaart 
van omstreeks 1955. De molen droeg 
na de restauratie van 1939 typisch 
Van Busselkenmerken; niet alleen 
het wieksysteem, maar ook de rode 
Icopalkapbedekking. Dit alles verdween 
weer bij de restauratie van 1968, evenals 
de kruibok. In 1912 had de molen 3 koppel 
blauwe stenen, een ijzeren as en houten 
roeden. In de machinekamer stond in 1925 
een Thomassen zuiggasmotor. 
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Eind januari 2001 werd de kap van 
de molen gehaald; de roeden waren in 
december 1994 al voorgegaan. Jarenlang 
was het restauratieperspectief van de in 
1968 nog compleet gerestaureerde molen 
nagenoeg nihil: uitkijktoren leek in het 
verschiet (foto 2 november 2011).

Iets wat voor enige jaren onmogelijk 
leek: een malende Geesina! 

Stichting De Utrechtse Molens ingeluid 
door Paul Vesters die ook verder als ce-
remoniemeester optrad. Vanaf de stel-
ling zong Het Groenekans Muze Koor 
de aanwezigen toe, eindigend met een 
ode aan Groenekan op de melodie van 
‘Aan de Amsterdamse grachten’. De 
grootte van het koor was dusdanig dat 
de veiligheid (stelling!) geen moment in 
gevaar kwam. 
Voorzitter Frits Jansen van de kersverse 
Stichting Molen Geesina, tevens voor-
zitter van Groenekans Landschap hield 
een wervende toespraak waarin hij aan-
kondigde dat de Stichting alle inwoners 

Groenekans Muze Koor in actie.
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van Groenekan gaat benaderen om lid 
te worden. Voor het molenwinkeltje op 
de begane grond hebben zich al vijf-
tig vrijwilligers gemeld waarvan velen 
aanwezig waren. Er zal meel verkocht 
worden (maar wel van een andere 
Utrechtse molen) en streekproducten. 
Verder wil de Stichting aandacht aan de 
windvang besteden om die waar moge-
lijk verder te verbeteren.
Na wethouder Arie-Jan Diteweg van 
de gemeente De Bilt werd het woord 
gevoerd door Marco Glastra, directeur-
rentmeester van Stichting Het Utrechts 
Landschap. Voor hem was dit zijn laat-
ste optreden bij een Utrechtse Molen. 
Hij heeft een functie aanvaard bij Het 
Groninger Landschap en keert daar-
mee terug naar de provincie waar hij 
geboren en getogen is. Van de molens is 
hij echter nog niet af. Deze Stichting be-
heert al enkele molens en daar zouden 
er nog best een paar bij kunnen komen.
De laatste toespraak werd op karak-
teristieke wijze gehouden door Dick 
Schuurman, bewoner van het voorma-
lige machinehuis en nazaat van de laat-
ste particuliere eigenaar. Hij deed dat 
vanaf de stelling, volgens eigen zeggen 
de plek waar zijn grootvader, Abraham 

Lodewijk Schuurman bij de heropening 
na restauratie op 7 juni 1941 waarbij de 
molen zijn huidige naam kreeg, de ge-
nodigden ook toegesproken had. Hierna 
lichtte hij samen met zijn broer Jan de 
vang onder begeleiding van vrijwillig 
molenaar Ingrid Friesema. Na dit officië-
le gedeelte maakten velen gebruik van 
de uitnodiging de molen te bezichtigen.
De molen is overigens nog niet geheel 
gereed. Het metselwerk moet nog ver-
der opgeknapt worden in het kader van 
regulier onderhoud. Tot die tijd mag de 
snelheid van de molen de 70 enden niet 
te boven gaan, wat trouwens uitstekend 
bij een korenmolen past.. 
Bij het vertrek van uw verslaggever stond 
de molen nog vrolijk te draaien. Op 
enige afstand riep het een haast nos-
talgisch beeld op van een kleinschalige 
dorpskorenmolen in een nog betrekkelijk 
gave omgeving. Stichting De Utrechtse 
Molens, Stichting Het Utrechts Landschap 
en de inwoners van Groenekan kunnen 
trots zijn op het tot nu toe behaalde re-
sultaat. En de molenmakers van Verbij 
leverden weer prima werk af.

Alle foto’s Dick Kenbeek 12 mei 2012, 
tenzij anders vermeld.

Grote belangstelling voor het gebeuren.

Dick Schuurman, nazaat van de laatste particuliere eigenaar, aan het 
woord. Hij deed dat vanaf de stelling, volgens zijn zeggen de plek waar 
zijn grootvader bij de heropening na restauratie in 1939 de genodigden 
ook toegesproken had. Die opa was Abraham Lodewijk Schuurman, een 
prominente f iguur in de molenaarswereld toen: van 1936 tot 1948 voorzitter 
van de Algemeene Nederlandsche Molenaarsbond en ook jarenlang 
bestuurslid van de Vereniging De Hollandsche Molen. 

Jan en Dick Schuurman lichten met 
Ingrid Friesema de vang.
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De Nationale Molendag is weer ach-
ter de rug. Ik weet niet of u er ook 

zo van genoten hebt, maar deze dag 
is toch wel een absolute topper in de 
veertigjarige geschiedenis van deze 
dag geweest. Volgens De Hollandsche 
Molen hebben er meer molens dan ooit 
te voren meegedaan, maar liefst 919 
stuks, het overgrote deel van het aan-
tal molens hier te lande. Ook het aantal 
bezoekers brak alle records. Dat zouden 
er volgens de vereniging maar liefst ruim 
80.000 zijn geweest. Dat komt neer op 
gemiddeld bijna negentig bezoekers 
per deelnemende molen. Natuurlijk rea-
liseer ik mij wel dat het een gemiddelde 
is. Er zullen tjaskers zijn die nog niet eens 
de helft hebben gehaald en omgekeerd 
zullen de molens aan de Zaanse Schans 
of de bezoekersmolen in Kinderdijk er 
een veelvoud van binnen de molendeur 
hebben gekregen. Toch vind ik negentig 
een enorm aantal; hulde aan de orga-
nisatoren en de molenaars die dit voor 
elkaar hebben gekregen! Werkelijk hart-
verwarmend. Het lijkt wel alsof onze mo-
lens steeds dieper verankerd raken in de 

Hartverwarmende 
molendag

Nederlandse volksziel; ja, werkelijk hart-
verwarmend.
Er is nog iets wat mij verschrikkelijk goed 
heeft gedaan en dat is de molenaars-
actie voor de met Pasen afgebrande 
molen van Burum. We zouden leven in 
een samenleving van ieder voor zich en 
God hebben we ook niet meer nodig. 
Dan doet zo’n actie je toch verschrik-
kelijk goed. Als ik het wel heb is door de 
deelnemende molenaars maar liefst 
zo’n tienduizend euro bij elkaar gesprok-
keld hebben in het molenweekend. Dat 
is met negenhonderd molens die aan 
de molendag deel hebben genomen 
zo’n elf euro per molen. Dat lijkt niet 
veel, maar we moeten niet vergeten dat 
waarschijnlijk nog niet alle bedragen 
binnen zijn en ik weet op dit moment de 
definitieve eindstand ook nog niet. Dat 
kon best nog eens veel meer zijn en daar 
vertrouw ik eigenlijk op. Ik kan mij niet 
voorstellen dat je met 80.000 bezoekers 
niet verder komt dan 10.000 euro. Dat wil 
ik zelfs geeneens omrekenen. Nu is na-
tuurlijk ieder rekensom verkeerd; zo werkt 
het niet. Het gaat om het gebaar; het 

blijken van goede wil, het medeleven 
met de gedupeerde molenaars. (Wat 
zou trouwens de bevolking van Burum 
opgebracht hebben? Het gaat per slot 
om hun eigen molen.) 
Het is puur een morele opsteker; hartver-
warmend. De organisatoren zijn voor mij 
ware molenhelden, te vergelijken met 
‘helden van de arbeid’ al hoor je die 
term tegenwoordig niet veel meer. 
Toch ben ik eigenlijk best wel geschrok-
ken. Voor 10.000 euro heb je volgens mij 
ternauwernood een nieuwe kale roe. 
Ook al kun je er niet buiten; er mankeert 
dan nog wel het een en ander aan voor-
dat je een complete molen hebt met 
alles erop en eraan. Op subsidie voor 
herbouw durf ik ook niet meer zo hard 
te rekenen, want reconstructie is toch 
maar mooi in een kwaad daglicht gezet 
door een zekere instantie. Het komt er 
op neer dat er maar één probaat red-
middel is voor zo’n grote molenramp als 
in Burum: voldoende verzekering, het 
enige om van in de brand uit de brand 
te komen. Na een slapeloze nacht met 
Burumer dromen besloot ik in ieder ge-
val om een afspraak te maken met de 
molenmaker en met de verzekering om 
mijn Bodemloze Spaarpot verantwoord 
te verzekeren. Anders vraag ik om pro-
blemen.

Balie Kluiver

- A D V E R T E N T I E -
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De heer Esselink uit Delft brengt de ‘Zoeker’ uit het vorige 
nummer thuisd als de korenmolen van Bunnik. Hij schrijft: 

‘De ‘Zoeker’ uit Molenwereld 160 toont de korenmolen aan de 
Molenweg te Bunnik vanuit het noordwesten. Al rond 1600 stond 
hier een standerdmolen. Op een tekening uit 1769, waarbij men 
uit precies dezelfde richting naar de molen kijkt, is de molen als 
een open standerdmolen weergegeven. Het nog steeds be-
staande molenaarshuis, daterend uit de 17e eeuw, is op de foto 
links naast de molen te zien. In 1800 werd de oude standerdmolen 
vervangen door een ronde stenen stellingmolen, met een lage 
stelling op verticale schoren. De eerste steen werd gelegd op 23 
mei 1800 door de toenmalige eigenaar Gijsbertus van Viegen 
(eerder ook als Van Wiggen geschreven). De molen had veel 
weg van de iets jongere molen De Trouwe Hulp in Woudenberg, 
die net zo’n opvallend rechte romp had. Door huwelijk komt de 
molen in 1836 in handen van Grardus van Eeden uit het bekende 
Veenendaalse molenaarsgeslacht. Rond 1893 wordt Gerrit van 
den Hoven er molenaar. In De Molenaar van 3 juli 1912 biedt 
hij een grenen molenroe te koop aan met een lengte van ruim 
80 voet. Als deze roe van de molen van Bunnik afkomstig was, 
weten we dat de vlucht ongeveer 22,7 meter geweest moet zijn. 
Gerrit van den Hoven kwam in 1925 op 62-jarige leeftijd door een 

noodlottig ongeval om het leven. Hij was met paard en wagen 
met een vracht meel onderweg toen het paard schrok van een 
fabrieksfluit en op hol sloeg. Daarbij viel hij van de wagen en 
werd overreden. Zijn weduwe besloot het bedrijf voort te zet-
ten en in De Molenaar van 18 februari 1925 vroeg ze om een 
molenaar. In 1929 nam Piet van Zijl het bedrijf over. Hij had geen 
molenaarsachtergrond (zijn vader was landbouwer in Bunnik), 
maar hij pakte de zaken wel voortvarend aan. In 1930 liet hij de 
molen onttakelen en inrichten tot elektrische maalderij. In een 
advertentie in De Molenaar van 20 augustus 1930 vroeg hij een 
molenaarsknecht voor een elektrisch bedrijf. De modernisering 
was toen dus al gereed. Later kwamen ook zijn twee zoons in 
het bedrijf werken. In 1968 werd het bedrijf, ondertussen Van 
Zijl’s Industrie en Handelsonderneming N.V. geheten, vernieuwd 
en uitgebreid. Naast een maal- en mengbedrijf voor veevoer 
was er een flinke handel in meel voor bakkerijen. Verder was er 
een winkel en een benzinestation. In hetzelfde jaar overleed de 
grondlegger Piet van Zijl op 75-jarige leeftijd. Een keerpunt in de 
geschiedenis van het bedrijf was de brand op 28 januari 1971. 
Door het warmlopen van een transportband ontstond er brand 
in de met silo’s volgebouwde molenromp. De molen brandde 
volledig uit en met de silo’s gingen ook alle grondstoffen verlo-
ren. Nog hetzelfde jaar werd besloten te stoppen met het zelf 
produceren van veevoer. De complete nog zo goed als nieuwe 
maal-, meng- en persinstallatie werd te koop aangeboden. De 
groothandel, naast een brandstoffen- en bandenhandel, be-
staat nog steeds en is gevestigd rond de molenromp aan de 
Molenweg.’

We danken de heer Esselink hartelijk voor deze oplossing.

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

www.molenstenen.nl
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De nieuwe ‘Zoeker’ is een watermolen. Zijn uiterlijk is zuiver 
Noord-Hollands, vermoedlijk niet al te ver van de kust, al zou 
West-Friesland ook mogelijk zijn. Maar om welke molen gaat 
het precies?

Wie helpt? Reacties a.u.b. te richten aan de redactie 
van de Molenwereld, Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle, 
fax 079-5931303, e-mail: redactie@molenwereld.nl
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R e d a c t i o n e e l

Bij de omslag voorzijde: De verhoging van de molen van Vaassen is uitge-
voerd volgens een nog nimmer toegepaste methode. Na de ‘verheffing’ 
worden de betonnen elementen die de molen gaan dragen onder de 
oude onderbouw en op de nieuwe fundering gezet (foto C. Wittekoek, 
24 mei 2012). 

Bij de omslag achterzijde: Vorige maand was het Pinksteren. In weste-
lijk nederland, globaal tussen Texel en Rotterdam is de zaterdag voor 
Pinksteren ‘luilak’, een volksfeest waarbij langslapers te grazen worden 
genomen. In de Zaanstreek zette men dan de houtzaagmolens ‘op looie-
lak’. Op de buitenroede werden de zeilen voorgelegd en de molen werd 
in ‘t kruis gezet met een boompje of bebladerde takken op de bovenste 
einden. Aan die twee wieken werd met lange touwen een zaagselmand 
opgehangen. Voor een meer uitvoerige beschrijving zie: P. Boorsma: De 
molens der familie Honig; blz. 119. Afgelopen ‘luilak’ stond ook de pal-
trokmolen De Eenhoorn in Haarlem in deze stand (foto Abel van Loenen, 
25 mei 2012). 
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In dit nummer ‘elck wat wils’: in het artikel over molenassen eerder dit 
jaar werd gewezen op de bijzondere as in de molen van Nieuw- en Sint 
Joosland. Jan de Witte ging op onderzoek uit en in dit nummer vindt u 
het resultaat. 
Al vele malen is er in dit blad op gewezen dat bij molenrestauraties soms 
wel erg gemakkelijk wordt omgegaan met historische uitgangspunten. 
In dit nummer wordt als voorbeeld daarvan de baard van de molen van 
Elspeet voor het voetlicht gebracht. 
Vochtdoorslag is in veel stenen molens een kwelling. Ecodry, wat in dit 
nummer wordt toegelicht zou er een uitstekende innovatieve oplossing 
voor zijn. 
Nog meer toegepaste innovatie: In de achterliggende maanden is de 
molen van Vaassen op een wel heel speciale manier 4,90 m verhoogd. Je 
zou de molen nu haast ‘Brinio’ noemen naar de dappere aanvoerder der 
Bataven die op het schild verheven werd. Een fotoreportage van Cees 
Wittekoek laat de verheffing van de molen zien. 
Met verder de gebruikelijke rubrieken was het nummer voor deze maand 
(of eigenlijk twee maanden) weer vol.

En Balie Kluiver is opgetogen maar kiest voor zekerheid.      JSB

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 an-
deren 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) instu-
ren of mailen naar de redactie van Molenwereld.



 
   I N H O U D                            p a g i n a

BON

gaat voor u OPEN!!!!

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

Meer dan 160 nummers en VEERTIEN JAAR MOLENWERELD dat vieren we! 
Als u nog nooit abonnee bent geweest en zich nu opgeeft dan krijgt u eenmalig bij uw abonnement het boek Molenaarsverleden 
ter waarde van € 12,50 cadeau! Molenaarsverleden is een bundel van veertig interessante artikelen over molens en telt 96 pagina’s. 

Bovendien kost u een abonnement over 2012 geen € 47,50 maar € 38,50 indien u alle elf nummers van die jaargang wenst te ontvangen. 
Wilt u er minder dan kunt u voor ieder nummer dat u niet wenst € 3,50 aftrekken.
Als u bijvoorbeeld alleen de laatste drie nummers wenst, dan is de prijs € 38,50 - 8 x € 3,50 = € 10,50. 

MOLENWERELD  iedere maand per post thuis kan op drie manieren:

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

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

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

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

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

B O N
“JA1, ik meld mij aan als abonnee op de ‘MOLENWE RELD’ .
“volgens bovenstaande aanbieding van € 38,50 voor alle nummers van 2012 en ontvang het boek Molenaarsverleden gratis. 
“volgens bovenstaande aanbieding en ontvang het boek Molenaarsverleden gratis, maar wens van 2012 alleen de nummers ...................... te ontvangen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Postcode: .................................... Plaats: ............................................................................................................................................................................................
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St icht ing MOLENWERELD Moerdi jkstraat 39 2751 BE Moerkapelle
1. s.v.p. aankruisen hetgeen door u gewenst wordt.
2, 3. s.v.p. doorhalen wat voor u niet van toepassing is.
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 en
MOLENAARSVERLEDEN cadeau! ! !
 en
nog korting toe!!! 




